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ــــــاب ــــــم الكت   اس
  

   مـتقديــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــدادإ    ع

  رـالناشـــــــــــــــــــ
  الطبعــــــــــــــــــة
  املطبعــــــــــــــــــة

  
  

  رقـــــــم االيـــــــداع
ـــــدويل ـــــيم ال   الرتق

:  
  
:  
:  
:  
:  
:  

  
  
:  
:  

  بتدا+اال  الرابعالصف ـ  مناهج الرتبية الكنسية
�من شهر توت إىل كيهك :الجزء األول �

  روس الثا;  ـقداسة البابا املعظم األنبا تواض
   للكنيسة القبطية األرثوذكسية عليم باملجمع املقدسلجنة اإل?ان والت

  بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاهرة 
2 طبعة تحضHية 0 1 4   

�مطبعة دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي Lريوط �

�W2 / 0موبايل 5 5 5 0 4 4 1 0 1 W    4تليفاكس������������&��    2 5 9 6 4 5 2 0 3  

email: stminapress@gmail.com  
1 6 1 7 8 / 2 0 1 4  

978 - 977 - 334 - 158 - 9    

   
  

  

  

  

  

  الكرازة:مجلة عىل موقع  Pdf يوجد هذا الكتاب بنظام الـ
www.alkirazamagazine.com 
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   :اآل]رتو; ـالعنوان االلك عىلإرسالها  املنهج ?كن مالحظات حول ةيأ  تسجيلل
E-mail: mnahg.trbya.knsya@hotmail.com 
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 �كميديأهذا�انهج�الذي�ب�ن�  
ّ
العـام��ـي�سـت��خـ3لفيس�.�بالطفـل�)�نظرة�شمولية��ي�التعليم�الدي���..�يتب�

 
ُ
  .��مثل�كل�ف>.ة�شهرين�(�أي�بواقع�ثمانية�أسابيع��ي�الف>.ة�)ف>.ات�تعليمية�ت

 ـويتبـــ 
ّ
�يمـــّس أ)�كـــل��

ً
�وعمليـــا

ً
�تعليميـــا

ً
انـــب�اختلفـــة�لحيـــاة�الطفـــل�الجو �ســـبوع�مـــن�Nســـابيع�الثمانيـــة�محـــورا

  � :كاVتي

 آ(�حكاية�من�حكايات��    رحلة�يوم����� •
ُ
 بائنا�ا

ّ
 �_��السنكسار�)ضيئة�ب�ن�دف

 (�خط�تعليمي�هام�يرفع�أشواق�أطفالنا�للسماء�)�        أبدي_� •

ِ (�غرس�ُم         إيماني •
ّ

 ط�للعقائد�jيمانية�)بّس ر�وُم بك

 أسرة •

 �(�الحياة�كما�يحق�nنجيل�اسيح�)        مجتمع •

 فضيلة�للحياة� •

  �تاب�اقدس�)متعة��ي�أسفار�الك(�رحلة�ُم       حكاية�سفر •

 (�جمال�عبادتنا�الكنسية�القبطية�الحية�)    كنيس_��الجميلة •

  

م�قـّد يُ �عyـى�اسـتوى�Nفقـي�للمـنهج�)�..يتناول�هذه�احاور�اختلفة�وNساسـية��ـي�حيـاة�الطفـل�(��ذإ�فهو   

�ُم 
ً
�روحيا

ً
�(�عyى�استوى�الرأ}��zبانهج�)تدرِّ للطفل�فكرا

ً
  :�جا

>.ة�ال_ـ��ـالفـ�ى)�و�ـ�وت�وبـابىتـ(�رة�Nو~ـى�ـكإطـار�عـام��ـي�الفتـ"��×�j�°@@@ðëb��@ld��ÜÛa@é@"�م�للطفـل�قـّدِ فيُ  •

 .�ر�البشري�للحب�jل��ـ���للبشر�والتعبيـلروز��..�ع3مة�الحب�jـيـتواكب�عيد�الصليب�وعيد�الن

���ÔÜ‚Ï@Žß��ğîà@�aŒBNN�j��°@é@�B���ÜÛa@)��اتور�وك��ــكهــرة�الثانيــة�(�ـم��ــي�الفتــقــّدِ م�بــأك�.�تفصــيل�فيُ ثــم�يتقــدَّ  •

 
ّ

 فيخوض��ي�قبول�الذ
َّ
ـعِ رِج ُمـ�،رهمـه�عـن�غيـات�وjحساس�باخت3ف�أو�د�الل ــ�ن�كـل�تميُّ

َّ
وهـذه��،ه�وحـدهز�لل

 هك�حيث�نتم�ّ ـيـة�صوم�اي3د�وشهر�كف>. �ى�
َّ
 .�ه�بتنازله�ومجيئه��جلنا��كأو�د�الل

بنا��حرّي الد�jل���(�اي3د�)�واي3د�الثاني�(�الغطاس�)�رة�التجسُّ ـ)�فت�وبى�وأمش�. طرة�الثالثة�(�ـو�ي�الفت •

ـــــأن�نتحـــــّد 
َّ
ـــــث�عـــــن�هـــــذا�الجســـــد�الـــــذي�باركـــــه�الل  �وجعلـــــه�،دهه�بتجسُّ

ً
.�رونـاعموديـــــة�وايـــــلروحـــــه�ب�هـــــيك3

 jçìÏ@ð†�u@"@N�j°@é@��ÜÛa"�ث�انهج�عن�فيتحّد 

)�حيــــث�يلمــــع�عيــــد�الصــــليب�الــــذي�صــــالح�الســــمائي�ن�با�رضــــي�ن��ودهمــــرمهــــات�وبر برة�الرابعــــة�(�ـو�ــــي�الفتــــ •

�بعيــد�Nســرة�يتحــدث�اــنهج�عــن�صــ�،وNرضــي�ن�با�رضــي�ن
ً
حة�الع3قــات�بــ�ن�ـوحيــث�يحتفــل�الجميــع�أيضــا

j°@é�jçì�Ï@�j�°@Š��e@�B�ÜÛa@@@@@م�قـّدِ خ�)�فيُ ـمجتمعـه�....الـ�ـــمدرسته��ــه�ئأصدقا�ــخر�(�أسرته�الطفل�و� 
éjycë@BN 

ــــأ • )�حيــــث�نشــــتاق�مــــع�اســــيح�القــــائم�والصــــاعد�إ~ــــى�الســــموات�..��شــــنس�وبــــاؤنىبرة�الخامســــة�(�ـا��ــــي�الفتــــمَّ

�وهوقّدِ نشتاق�إ~ى�Nبدية�فيُ 
ً
�هاما

ً
ث�عـن�السـماء�فيتحـدَّ �"�j@b��õê�jçì�Ï@���ÜÛa@�°@é@@@�"�م�انهج�محورا

 
ً
 .�والسمائي�ن�وصفاتنا�كمواطن�ن�سماوي�ن�أيضا
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 بارِ )�حيـث�يُ �بيب�ومسرى أرة�(�ـرة�Nخيـو�ي�الفت •
ُ
هـؤ�ء�الـذين�قـادهم�الـرب��،نـا�العـذراءّم كنـا�آباؤنـا�الرسـل�وأ

 .�"�j°@é†ğiïmbubînya@Š��ÜÛaŽíë@"�ثنا�انهج��ي�محور�أخ�.�:�يحّدِ �.دون�أن�يعوزهم�¢�zء

 كـــل�هـــذا�مـــن�خـــ3ل�التعـــرُّ   
ُ
ِ ض�للهـــدف�العـــام�وأهدافـــه�الفرعيـــة�مـــن�جوانبـــه�اختلفـــة�ا

ّ
لـــة��ـــي�احـــاور�تمث

�ـــكنيسـ_��الجميلـة��ــإيماني��ــحكاية�سفر��ــأبدي_���ــفضيلة�للحياة��ــمجتمع��ــالثمانية�السابق�ذكرها�(�أسرة�

  .�رحلة�يوم�)

�  

�هج��ي�تعم�انقّدِ وهكذا�يُ   
ً
�روحيا

ً
 امٍد�هارموني�جميل�فكرا

ُ
�بمحـاور ب�ُم ِح عن�إلهنا�ا

ً
عمليـة�حياتيـة���:م>�جا

تصــبو�ل¥بديــة��..�مــن�خــ3ل�أنشــطة�تطبيقيــة�وأشــغال�يدويــة�وألعــاب�،�آبائيــة��ــــكنســية��ــــإيمانيــة��ــــكتابيــة�

  .ريبات�عملية�وأفكار�إبداعية�أخرى تعليمية�باnضافة�إ~ى�تد

  

الذي�هو���ي�Nصل�نتـاج�لتلمـذتنا�لفكـر�قداسـة�البابـا�اعظـم�Nنبـا�تواضـروس��-ذا�العمل�ننا�إذ�نضع�هإ  

�بـــ�ن�نضـــعه�بـــ�ن�يـــدي�روح�الـــرب�ليعمـــل�فيـــه�ويُ �-الغزيـــر�jبـــداع��-�الثـــاني
ً
ثمـــر��ـــي�أطفالنـــا�..�ونضـــعه�أيضـــا

لواقـع�التنفيـذي��ـي�ا�واسـتقراءأيديكم�كنسخة�تجريبية�ليست��ي�صور�ªا�الكاملة�و�ال©�ائيـة�لجمـع�Nفكـار�

ي�لهــا�عظــيم�الفائــدة�وبــالغ�Nثــر��ــي�إخــراج�صــورة��ائيــة�ـكنائســنا�مــن�خــ3ل�مــردود�آرائكــم�عنــه�..�تلــك�التــ

�بأفكاركم�وُم للعمل�مزّو 
ً
 دا

ّ
�بصق

ً
�ببقية�ملحقات�انهج�من�كتب�ووسائط�وأنشطة.��رائكم�وُم آ3

ً
  تكام3

  �صلوا��جلنا��..���    

  

æb¹fiÛ@òîÈà�a@òävÜÛa@áîÜÈnÛaë@@
@wçbä½a@…a†Çg@òä¦ 

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
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@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
 

@�j°@�a@@

ðëb�@ld× 

 الف>.ة�Nو~ى

 ñŠ�c@@

 Éàn© 

  عيد�الن�.وز 

  عيد�الصليب

 

@�j°@�a@@

Žß@�ÔÜ‚Ï�aŒîà 

 الثانيةالف>.ة�

  صوم�اي3د

  شهر�ك��ك

 

@�j°@�a@@

ð†�u@�jçìÏ 

 الف>.ة�الثالثة

  عيد�اي3د

  عيد�الغطاس

 

�a@@�j°@@

@éjyc@Š�e@�jçìÏ
�j°ë 

 الرابعةالف>.ة�

  عيد�الصليب

  حتفال�با�سرة° 

 

@�j°@�a@@

b�@�jçìÏõê 

 الخامسةالف>.ة�

  عيد�القيامة

  الصعود�والعنصرة

 

@�j°@�a@@

ği†íë@Šïmbubînya 

 الف>.ة�السادسة

  صوم�الرسل

  صوم�العذراء

 

 òÜîšÏ@@

 �í†ic 

 òíbØy@ŠÐ� 

 gïãb¹ 

 ��îä× 

 âìí@òÜy‰ 

ñbîzÜÛ 

òÜîà¦a 

 (�عيد�غ���كن����)

  ج�تدّرِ هدف�عام�ُم 

  لكل�ف>.ة�تنبثق�منه�

 أهداف�فرعية

يتم تناول 
هذا الهدف 

العام 
بأهدافه 

الفرعية من 
خالل 

ثمانية 
محاور 
تمس 

جوانب حياة 
الطفل 
 المختلفة

  يخطو�بالخطوات�التالية: هذا�انهج�..
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@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

ـه�ومحبته�وصفاته •
َّ
 الل

 أؤمن�بإله�واحد�مثلث�Nقانيم •

•  
َّ
 هـأؤمن�أن�يسوع�اسيح�هو�الل

•  
َّ
 م��جyيوفداني�..�وقا�د�..ه�تجسَّ ابن�الل

 الروح�القدس�وعمله�فينا •

 كتابي�اقدس�مو²َ  •
َّ
 هى�به�من�الل

 العذراء�والدة�jله •

 الشفاعة •

 الصوم •

 ا3ئكة •

 السماء •

• ³ �الثاني�يءا

  

 

 

 م3ئكة�السماء •

 وصف�السماء •

 شوµي�للسماء •

 يماني�)إ�ــوط����ــكليyي�إ�ــصداق_���ــهد�ي��ــمعون_���:ءبالسماء��(�السماع3ق_�� •

 �ستعداد�للسماء�(�أمثلة�كتابية�)°  •

 كيف�أصل�للسماء •

  

  

  

  

  :  ماذا أرى في الكنيسة  •
�ـــاـذبح��يأوانـ�ـــالشـرقية��ـــحضـن��ب��ـــاـذبح��ــالهيكل��ــNجراس��ــانارات��ــالخوارس��ــى�ـ(�ابن

�ـــبيض�النعام��ــد�ئل�الرموز�والرسومات�القبطية��ــسمات�Nيقونة�القبطية��ــحامل�Nيقونات�

 .�)�كتب�القراءة�...�ــ°مبل��ــانجلية�

  :بو�نحو�Nبدية�بالخطوات�التاليةويص هذا�انهج�..

  هذا�انهج�..
ّ

  :حياة�الكنسية��ي�الجوانب�التاليةذ�باليتلذ

  يس·ى�نحو�تثبيت�Nهداف�jيمانية�التالية: نهج�..هذا�ا
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 �الوقوف��ي�الكنيسة�وهيبة�الهيكل�آداب •

 ������������������������البخور�والدورات��.�������������������������������������الشموع�وNنوار���� •
 لص3ة�با�جبيةا�.�������������������������������������������������القربانة� •

 ��.ربعةأوتسبحة�نصف�الليل�..�وسبعة�و �التسبيح�.. •
 
 طقس�اناسبات:��� •

وت¸.يــك��ــــمــون�ال¸.َ �ــــ�صــ3ة�الســجدة�ــــســيس�ابــو�غأليلــة��ــــدورة�الصــليب��ــــاللقــان��ــــخة�ـ(�البصــ

  .�انازل�)

 
 .�غرى Nعياد�السيدية�الك¸.ى�والص�.الكنيسة�القبطية����������������يNصوام��� •

� 

 أسرار�الكنيسة�السبعة:�� •
  .�مسحة�ارz¹)�)�ــالكهنوت��ــالزيجة��ــ�و°عتـرافالتوبة��ــ°فخارستيا��ــرون�ـاي�ــ(اعمودية�

 
 :��طقس�القداس�jل�� •

  .Nنافورا�)�ـــقداس�اوعوظ�ن��ـــرفع�بخور�عشية�وباكر��ـــ�°ستعداد�ـــ(�مقدمة�

  
  
 

  

@@@@@@@@
 الص3ة •

 °ع>.افالتوبة�و •

 التناول�من�Nسرار�اقدسة •

 قراءة�الكتاب •

 بدية°ستعداد�ل¥  •

 �التسبيح •

 �اواظبة�عyى�قراءة�الكتاب •

 القراءة •

  �مارسة�العبادات�الكنسيةُم  •

 

 

  العادات�الروحية�التالية:�سيغر   هذا�انهج�..
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@@@@@@@@
•  

َّ
 �العطاء�وعمل�الخ�.�.      هjيمان�والثقة��ي�عناية�الل

 عدم�الغ�.ة�.        اللطف�والك3م�الل�ن •

 نظامال�.          الصداقة�النقية •

 حب�الوطن�.            داب�الحوارآ •

 القدوة�والشهادة�للمسيح�.            قبول�النفس •

 الصدق�.              التلمذة •

  

  

  

 

 اللسان�الحلو�.            عدم�الحلفان •

 جاعةـالش�.              حمةالرّ  •

 الخدمة�.          استثمار�اواهب •

 النجاح�.          خرين�ساعدة�� ُم  •

 التسامح�.              التسبيح •

 التواضع�.              °ح>.ام •

 الشخصية�القوية��ي�الحق�.            التأث�.�والقيادة •

 °ختيار�(°فراز)�.            اسئولية� •

 الثقافة�والقراءة�.              النظافة� •

 الطاعة�.              التوبة •

 عدم�الغضب�.              الوفاء •

 محاسبة�النفس�واص3ح�العيوب�.            القيام�بدور  •

 الثقة�بالنفس�.            قيمة�الوقت •

•  
َّ
�..�الل

ً
�..�أ¼ي�ثانيا

ً
�أه�أو�

ً
 احبة�.    نا�أخ�.ا

 الع3قات�Nسرية�.              النشاط •

 الرضا�والشكر�.            ضافة�الغرباءإ •

 عتذار° �.      التعب�.�عن�الشكر�ل¾خرين •

 اح>.ام�الكبار�وسماع�ك3مهم�.          ل�بعضكلنا�بنكّمِ  •

 بالهدايا�من�لغات�الُح �.        اللطف�و�كسب�الغ�. •

  :التالية³ي�غرس�Nهداف�الحياتية�يرت  هذا�انهج�..

  :³ي�غرس�Nهداف�الحياتية�التاليةيرت  هذا�انهج�..
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 الثبات�والص¸.�.        عدم�الطمعالقناعة�و  •

 لو�كان�يسوع�مكاني�.              °حتمال •

  

  

 

•  
ُ
Nجل�مصر�والفخر�¿�اأالص3ة�من��.          سريةالعبادة� 

 صداقة�القديس�ن�والشفاعة�.              الفرح •

 سرةمساعدة�N �.      العمل�الجماÀي�والتعاون  •

•  
َّ
 رعدم�التذمُّ �.      ه��ي�التوزيعالثقة��ي�عدل�الل

 البساطة��ي�jيمان�.        كانيات�Nسرةاح>.ام�ام •

 °ج�Âاد�.              °يجابية •

 Nمانة�.            الشعور�باVخر •

 �ثقافة�جنسية�.          تنفيذ�الوصية� •

  

  وذلك�من�خ3ل�ث3ثة�محاور:    
  Nسرة •

  اجتمع •

 فضائل�للحياة •

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

 سفر�الخروج�.    سفر�التكوين�������������������������� •

 ةسفر�القضا�.            سفر�يشوع •

 سفر�صموئيل�Nول �.            سفر�راعوث •

 سفر�الوك�Nول �.        سفر�صموئيل�الثاني •

 يوبأسفر��.          سفر�الوك�الثاني •

 ست�.أسفر��.            سفر�ازام�. •

 سفر�نحميا�.            سفر�عزرا •

 رمياإسفر��.            شعياءإسفر� •

 سفر�دانيال�.            سفر�حزقيال •

 سفر�طوبيا •

  :³ي�غرس�Nهداف�الحياتية�التاليةيرت  هذا�انهج�..

 :ل¥سفار�التالية�كأمثلةطة�بّس يعرض�بنظرة�عامة�ُم   هذا�انهج�..
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 بشارة�مرقس�.              بشارة�م_) •

 بشارة�يوحنا�.              بشارة�لوقا •

 من�رسائل�البولس�(�رسالة�فليمون�)�.            سفر�أعمال�الرسل •

 سفر�الرؤيا�.    من�رسائل�الكاثوليكون�(رسالة�يعقوب) •

  

  

 
 يعقوب�.        براهيمإ •

 مو}z)�.        يوسف •

 باراق�ودبورة�.        يشوع •

 شمشون �.        جدعون  •

 صموئيل�.        راعوث •

 سليمان�.          داود •

 ليشعأ�.          يلياإ •

 الث3ثة�فتية�.        دانيال� •

 عزرا��.        ست�.أ •

 رمياإ�.        نحميا •

 يوب�أ�.        يونان •

 حزقيال�.        شعياءإ •

 طوبيا�.        يـحج •

 بولس�ورح3ته�.        بطرس •

 تيموثاوس�.    يعقوب�الرسول  •

 يوحنا�الرائي�.        فليمون  •

 

  ـ�:ــــل�أمثلة�لباnضافة�إ~ى�شخص�ربنا�يسوع�اسيح�من�خ3

 �هوته�)�ـــلقاءاته���ـــمعجزاته��ـــتعاليمه��ـــمثاله�أ(

 

  

  

 �����א�

 جرجسمار �.�������    �          مارمرقس •

 سيف�ن�بوأ�.                مارمينا •

  طة�للشخصيات�التالية:بّس ض�بدراسة�ُم من�خ3ل�النظرة�الكتابية�يتعرّ   ا�انهج�..هذ

  :�باء�من�خ3ل�النماذج�التالية�يقتفي�آثار   هذا�انهج�..
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ِ أ •
ّ
 N �.            ي��بسخ�.ون�القل

ُّ
 ط�Èم�.�تادرس�الش

 سيدهم�بشاي�.              قزمان�ودميان •

 هيسة�دميانالقد�.            الشهيد�برفوريوس •

 وأو�دها�الخمسة�هرفق�.            هالشهيدة�ثيؤدور  •

 أمه�هالشهيد�قرياقوص�ويوليط�.              الشهيد�أبانوب •

 البابا�بطرس�خاتم�الشهداء�.    ر�الشهداءـيَ يوليوس�Nقفه��zÊكاتب�ِس  •

  

���	
������ 

 أنبا�مقار�.������        وأنبا�بو�أنبا�أنطونيوس� •

 أنبا�باخوميوس�أب�الشركة�.        رئيس�اتوحدين�هأنبا�شنود •

 أنبا�مو}N�(zسود�.              ى أنبا�بيشو  •

 أنبا�صموئيل�اع>.ف�.          القديس�يوحنا�القص�. •

   مريم�اصرية�وزوسيما�القس�.            أنبا�تك�3هيمانوت� •

  

  

  

  

  

�����و��������و���������������� ن

 لدينالبابا�ك�.لس�عمود�ا�.        امالبابا�ديم>.يوس�الكرّ  •

 البابا�بطرس�الجاو~ي�.      أثناسيوس�الرسو~ي�باالبا •

 القديس�باسيليوس�الكب�.�.        بو�°ص3حأالبابا�ك�.لس� •

 البابا�سنوتيوس�.          البابا�ديونسيوس •

 مه�أالقديس�أغسطينوس�ومونيكا��.      ذه��Èالفماليوحنا�القديس� •

 القديس�نيقو�وس�أسقف�مورا�.      القديس�ديديموس�الضرير •

 Nنبا�صرابامون�أبو�طرحة�.      ا�تيموثاوس�أسقف�أنصناأنب •

 البابا�ك�.لس�السادس�.      سقف�الفيومأم�آNنبا�ابر  •

 كامل�ى أبونا�بيشو  •

  

��� ��و!�"�����#��ن 
 أنبا�برسوم�.            أنبا�رويس •

 بطرس�العابد�.            سمعان�الخراز •

  :�باء�من�خ3ل�النماذج�التالية�يقتفي�آثار   هذا�انهج�..
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 والك�قسطنط�ن�هالكة�هي3ن�.          القديسة�ف�.ينا •

 براهيم�الجوهري إاعلم��.�      الكاتب�الفراغانيسعيد�بن� •

  

$�و��%����)��ذج�)��*وא+����א*,�*#��א�-����.א*0	# ���/12��: 
  �����  اجامعــ�      الرهبنةــ�      عصر�°ستشهادــ�      مدرسة�jسكندريةــ�

  الكنيسة��ي�عصر�الحكم�العربيــ�

 .�ونو��zËبرسم�م3مح�العصر��ي�تحض�.�الدروس
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  السنكسار           ــ كتاب "شهيدات المسيحية" ـ �W%א$���א���س
    بيةأسقف الغر ألنبا يؤانس ل"االستشهاد في المسيحية"  ـ                  

 
  الشهداء عالقة ُحب مع الله.  ��س�W)��'��א���

��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  
 .سيرة الشهيدة وأوالدها يعرف: •

 .بمحبة القديسة وأوالدها للرب يسوع يشعر: •

•  على الشجاعة مثل ما أظهرتها الشهيدة وأوالدها ب:يتدر. 
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  إليك عزيزي الخادم ...              

  
والدها عن اهتمام األسرة المسيحية بالتمتع باإلكليل السماوي. فلم يكـن يشـغل وأ هتكشف سيرة القديسة رفق

مهمـا كلفهـم هـذا مـن ثمـن. لـذا لـم تفقـد  ،أن تتمتـع مـع أوالدهـا الخمسـة باألحضـان اإللهيـة قلب هذه األرملة إالّ 
ـــاألتعـــاب إلـــى مصـــدر فـــرح جمـــاعي لهـــم لـــتبـــل تحوّ  ،هـــذه األســـرة ســـعادتها وســـط اآلالم ة أمـــام ، وشـــهادة حّي
، ومـن جانـب آخـر إذ ارتفعـت قلـوب أعضـاء ويتخذوا منها مثاًال وقـدوة حسـنة الجماهير لينالوا خبرة هذه األسرة

 بهجهـا! فالحيـاة المقدسـة ه مالكه عدة مرات لكي يسـند القلـوب المتألمـة ويوجههـا ويُ األسرة إلى السماء أرسل الل
  .فرحة للمؤمنين وللسمائيينمُ 

ــترّملــت هــذه الســيدة  ) ... وكــان أمونــةو( يوحنــا وآمــونو  بطــرسو  أغــاثون :مســة أبنــاء وهــملخ اً وكانــت أّم
" مركــز قــوص بجــوار األقصــر محافظــة قنــا. اهتمــت األم بتربيــة أوالدهــا فــي الــرب، فالتهبــت  قــاموال مــوطنهم "

  .مشاعرهم بحب الله الفائق
تمتعــت األم وأوالدهــا برؤيــة رئــيس .. إذ .أعلــن لهــم مــالك الــرب فــي رؤيــا أنهــم ســينالون إكليــل الشــهادة 

  .. فكانوا يترقبون تمتعهم بإكليل االستشهاد الذي تهيأوا له كل أيام حياتهماً المالئكة ميخائيل امتألوا فرح
وعنـــدما أمـــر اإلمبراطـــور الرومـــاني الجاحـــد دقلـــديانوس بهـــدم الكنـــائس، وحـــرق الكتـــب المقدســـة، وتعـــذيب 

الثبـات فـي اإليمـان.  ىأوالدهـا لتحـثهم علـ ه، جمعـت القديسـة رفقـوا الوثنيةكروا اإليمان ويقبلالمسيحيين حتى ين
. اآلن وقـد حـان ."ال تخـافوا مـن المـوت ". كمـا قالـت لهـم: لرب: "في العـالم سـيكون لكـم ضـيق"،ذكرتهم بقول ا

  .الوقت
وعنـدما طلـب ثم توجهـوا إلـى "ديونيسـيوس" القائـد والـي بلـدة قـوص.  ،فرحوا ووزعوا مالهم على المحتاجين

ال نعبــد ســوى رب  : "نحــن مســيحيون،اً الــوالي مــنهم التبخيــر لألوثــان وجحــد اإليمــان المســيحي صــرخوا جميعــ
 دهم بـالموت إن اعترفـوا السماء واألرض الـذي بيـده جميـع البشـر". حـاول القائـد إغـراءهم بهبـات كثيـرة، كمـا هـد

، اً شـديد اً لوجـه. فابتـدأ يعـذبهم عـذاب اً وبهم المسيح وجهـاسم المسيح. لكنهم أعلنوا شوقهم للموت ليلتقوا مع محببِ 
ع أوالدها. وهكذا عذب األبنـاء الخمسـة كلهـم، وبسـبب واحتماًال، بل وكانت تشج  اً هم التي أثبتت صبر مّ بأُ  اً بتدئمُ 

ــمــانهم واستشــهدوا ألجــل اســم المســيحثبــاتهم ومــا احتملــوه مــن عــذاب آمــن كثيــرون وأعلنــوا إي هرفقــ ا القديســة. أم 
  .وأوالدها فوضعهم الوالي في السجن الذي كان مليئًا بجموٍع غفيرٍة من الشعب مع أساقفة وكهنة

خوتــه استشــهد إ مــن مواطنيــه، وبســببه هــو وأمــه و  اً ) وكــان مقــدم بلدتــه محبوبــوكــان االبــن األكبر(أغــاثون
حيــث ال يعــرفهم أحــد هنــاك. كثيــرون، فأشــار الــبعض علــى القائــد بــأن يرســلهم إلــى أرمــانيوس والــي اإلســكندرية 

ــ بخلــع أســنانهم،  اً مؤلمــ اً بهم عــذابا كــان أرمــانيوس غائبــًا فــي بلــدة شــبرا، فقــد ُأرســلوا إلــى هنــاك. وبعــد أن عــذّ ولم
في السجن حيث ظهر لهم رئيس المالئكة ميخائيل للمرة الثانية، وشجعهم وشفى أجسادهم. وفـي  اً ألقاهم جميع

لشــعب، إذ لــم يــروا عالمــة واحــدة مــن الجراحــات علــى أجســادهم. صــرخت الصــباح ُدهــش الجنــد وكــل جمهــور ا
  .المسيح لَ بِ الجماهير ُتعلن إيمانها بالرب يسوع، فأمر الوالي بقتل كل من آمن وقَ 

  

�  
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ب أحـد مـنهم بشـيء، تحـتهم، ولـم ُيَصـ اً ة مـن حديـد وأوقـد نـار ر ِسـوأوالدهـا علـى أَ  هوضع الوالي القديسة رفقـ
طفــــأ النيــــران، واعتــــرف جمهــــور غفيــــر بالســــيد المســــيح ربــــًا وٕالهــــًا تُ بعــــد ثــــالث ســــاعات  اً بــــل أرســــل اللــــه مطــــر 

  .واستشهدوا
. اوأمـر بتقطيـع أعضـاء هـؤالء القديسـين ووضـع الخـّل والجيـر عليهـ اً زداد عنـادالم يتحرك قلب الوالي بـل 

قّيـــدين الي فـــي الســـجن مُ فظهـــر لهـــم رئـــيس المالئكـــة ميخائيـــل للمـــرة الثالثـــة وأنـــار حـــولهم وشـــفاهم. فألقـــاهم الـــو 
  ". يقول: "جهادكم قد قارب النهاية، وها أنا أعددت لكم أكاليل الحياة اً بسالسل فسمعوا صوت

أمر الـوالي بصـلبهم منكسـي الـرؤوس، ثـم وضـعهم فـي "خلقـين" (= برميـل)، فانقلـب الخلقـين بالزيـت   
وهنـا ُأعلــن  .وطـرح أجسـادهم فــي البحـر المغلـي علـى الجنـود المكلفـين بتعـذيبهم فمـاتوا. ثــم أمـر بقطـع رؤوسـهم

من أعمال البحيرة، بواسطة رؤيا أن يحفظ هذه األجساد، فقدم للجند بعض  لرجل مسيحي ثري من بلدة "نقرها"
  .، وحفظها عنده حتى زال االضطهادوأخذ األجساد منهم قبل أن يرموهاالمال 

لـى مدينـة "ديبـي" بـالقرب مـن رشـيد فـي كنيسـة نقل المؤمنون األجساد إ وعندما حّل الخراب بمدينة "نقرها"
زالــت هــذه األجســاد الطــاهرة فــي الكنيســة التــي  .. ومــا.إلــى ســنباط  تْ َلــوظلــت هنــاك حتــى ُنقِ  ،الشــهيد مارمينــا

  .ادهم في اليوم السابع من شهر توتُبنيت على اسمهم ببلدة سنباط في محافظة الغربية. وكان استشه
  

  : االستشهاد حب
   .قدم ذاته ألجلهم يجل يسوع الذأدين لهم من هِ ضطَ حتى المُ  جميعاً  وع وحب للبشرب للرب يسحُ   
   ،أتعـــــاب ،أصـــــوام، ســـــهارأ :يمكنـــــك أن تحملهـــــا ي؟ مـــــا أكثـــــر الصـــــلبان التـــــهـــــل تـــــود أن تكـــــون شـــــهيداً   

   .رضى وشكر وفرح ير بل فل تجارب بال تذمّ تحمّ و 
  
  
  

  
  
  
 

 

 فكرة حـوار ...         

 

 كيف؟ اء؟ و والده من الشهدأتكريم ه بهل اهتم الل 

حــد خدامــه مــن أيكــرم ز يكــافئ و و عــا لــو كــان فيــه ملــك عظــيم جــداً " :والدهأيبــدأ الخــادم بطــرح ســؤال علــى 
  " يه؟إعمله ... ممكن يعمل في أجل أمانته 
  .و المراكزأما بالمال إيقولون والد باألجابة و يبدأ األ

1"���2��3����*'����-�����	���� 
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  يكــافئ الخــادمهــا  يزااملــك هــو الــرب يســوع المســيح ... لــو كــان هــذا ال" :خــرآ ثــم يطــرح الخــادم ســؤاالً 
  ده؟"      

ذا كـان هـذا الخـادم قـدم حياتـه إ" :ثـم يسـأل الخـادم .عمالـهأسـرته و أحياتـه و  ين يبـارك الـرب فـأوالد يرد األ
  .. كيف يكافئ الرب هذا الخادم؟ .جل اسم الرب يسوع أاستشهد من مانته و أجل أل اً ثمن

   :جابةستكون اإلو 
حــافظ و  ،رض كمــا حــدث مــع القديســة رفقــة وأوالدهــا الخمســةعلــى األ يضــاً أو  ... الســماءفــي بــرار األ مــع 
   .تحدث بشفاعتهم يالمعجزات التو  ،وبنيت كنيسة على اسمهم ،جسادهمأعلى 

  
  

  قصة تمهيدية ...           
  
 :العائلة يكبر طفل فأ

. كـل يـوم الدراسـة، لكـن لديـه مشـكلة بسـيطة يمتفـوق فـمطيـع و  يبتـدائالصـف الثالـث اال يطفـل فـ ماريو  
ــو قميصــه مقطــوعأيرجــع مــن المدرســة هدومــه متســخة  نــا أصــل أ" :ســأله ليــه القمــيص اتقطــع يقــولتا مامــا . ولم

أنـا نـازل نطيت وطلعت وجبتها بـس و  ، الكورة طلعت فوق الشجرة رحت أنا بسرعة جداً شجاع ... واحنا بنلعب
مامـا أنـا  يـا" :لكـن هـو كـان يقـول ،كـان ممكـن تتعـور :تقـول لـهوماما تزعل و  ،"تقطعاالفرع ف يالقميص شبك ف

ب الكــورة وقــع علــى رجلــه فانكســرت مــرة مــن المــرات وهــو طــالع يجيــ يفــو  ،"بــداً أالشــجعان مــا يخــافوش شــجاع و 
هـا ن الجـبس إ :الـدكتور قـال لـهوهنـاك اتجبسـت رجلـه و  ،خدتـه وراحـوا العيـادةأت و اءفضل يعـيط لحـد مامـا جـو 

نـه إسـمع الحكايـة ووقتهـا قـرر حـد يطمـن علـى مـاريو و سـتاذ مـدارس األأيـوم جـه  يناتو  ،من شهر كترأل يفض
كـان بيعملـه مـش صـح ومـش  ين اللـإمـه يفه و  ،وفهموا الشـجاعة صـح ،لماريو حكاية ناس شجعان بجد ييحك

  .له حكاية القديسة رفقة وأوالدها الخمسة وشجاعتهم قدام الملوك ي. فقرر يحكشجاعة
  
  
  
  
  
" ســاكنين فــي بلــد بجــوار هلخمســة أبنــاء "أغــاثون وبطــرس ويوحنــا وأمــون وأمونــ كانــت رفقــة الشــهيدة أمــاً   +

إحـدى ضـواحى مدينـة دمنهـور  يكليل الشهادة فـإ: أنتم ستنالون ، ظهر لهم مرة مالك الرب قائالً األقصر
ثـم اختفـى  .ه وال نخـاف المـوتلـ.... نحـن نحـب ال :وقـالوا للمـالك سـكندرية فرحـوا جـداً ... بالقرب من اإل
  . ستعداد لالستشهاديمان واالاإل يم رفقة تشجع أبناءها على الثبات فالمالك جلست األ

 لــــى قــــوص لالستشــــهاد ... وقفــــوا أمــــام القائــــدإوزعــــوا أمــــوالهم علــــى الفقــــراء والمحتــــاجين ... ثــــم ســــافروا   +
  :ديونيسيوس بشجاعة مسيحية وقالوا

 

�א���س �
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  ..متبادل بين الجميع . رشكل حوال القصة بويكمّ 
   .نحن مسيحيون :لـالك

   .نحن نعذب المسيحيين :القائد
   ."قال: "ال تخف ألني معك الذي ، وهو... الرب معنانحن ال نخاف العذاب  :لـالك

  . ي لآللهةواسجد ير عنك هذه األمور وهيا بخ  ي. دع.: يا امرأة .القائد لرفقة
  . يال تتعب نفسك مع :ةـرفق

  .ي ما أقوله لكِ حياتك واسمع يانقذ :دـالقائ
  ؟ماذا تريد أن تقول :ةـرفق

  .وثانلأل يبخر  :دـالقائ
  .ي يا خادم الشيطاناذهب عن :ةـرفق

  .سأقطع رأسك :دـالقائ
  .ه يقوينيأنا تحت تصرفك ... الل  :ةـرفق

  سها.أ.. اقطع ر .سياف  يا :دـالقائ
  . يلهإل يألصل  يأرجو أن تمهلن :ةـرفق

  يوأوالد يعطيـــك حيـــاتأهأنـــذا  ،مســـيحية يألنـــك جعلتنـــ ي: أشـــكرك يـــا ربـــأوالدهـــامـــع  يصـــل رفقـــة ت(
   .).. آمينذبيحة لك .

  ؟ينتصل  كنتِ  نْ مَ لِ   :دـالقائ
  .ي يسوع المسيحلهإ و  يلربّ   :ةـرفق

  .يا سياف .... اقطع رأسها  :دـالقائ
  .السماءلى إ يألطمئن عليهم وليسبقون أوالً  يبل اقطع رؤوس أوالد  :ةـرفق

  .رون لألوثانإن أوالدك سيبخ  :دـالقائ
  .ال ... هذا لن يكون أبداً  :األوالد
  .ي تعذيبات أخرىسأفكر ف :دـالقائ

  . نحن مستعدون للموت :األوالد
  .ألنك أكبرهم سناً  ؟ أجب أنت أوالً ما اسمك :دـالقائ

  .يأنا مسيح :أغاثون
  سمك. اذكر ا: دـالقائ

  .ييحنا مسأقلت لك  :غاثونأ
  .إجابات ملتويةضربه على فمه وقل له ال تجيب ا: ألحد الجنود)( :دـالقائ

   .)أغاثون على فمهيضرب  يالجند(     
  .ي مستعد لكل ألمنإأفعل ما تريد ...  :غاثونأ

  . اقترب وبخر لألوثان :دـالقائ
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  .هذا ُكفر :غاثونأ
  .يزيت مغل يسألقيك ف :دـالقائ

  .ي تحت سلطانكجسد :غاثونأ
  .يزيت مغل يضربوه بالقضبان ثم القوه فاو  ،: عروه من قميصه(للجنود) :دـائالق

  .ي ... انكر المسيححبيب: دـالقائ
  .ي يسوعصخل ومُ  ي ال أنكر فاد :ونـآم

  .من ذهب من جيبه): اسجد لهذا التمثال يخرج تمثاالً ( :دـالقائ
   .)ة الصليبالقدس (يرشم ذاته بعالم بن والروحاالأنا أسجد لآلب و  :ونـآم

  ...  سأعطيك أشياء جميلة :دـالقائ
  .ال أريد :ونـآم

  .طاوع ..... أنت ال تحتمل العذاب :دـالقائ
.                                                                                                       أنا ال أخاف ... يسوع قال: "ال تخف ألنى معك" ون:ـآم

ي قدم ، لكن أحد األهالي البحر. ألقوا أجسادهم ف... وأمر الحاكم بقطع رؤوسهم ..الجنود تحير الحاكم و   
ي ذلــك فــ ي طريقــه ســمع صــوتًا: "هــذا مســكن األبــرار" فــدفن أجســادهمبينمــا هــو فــأمــواًال كثيــرة للجنــد، أخــذهم و 

ائـرين خـالل مدينـة سـنباط يزورهـا آالف الز  يفـضـطهاد بنيـت كنيسـة علـى األجسـاد نتهـاء االا... وبعـد المكان 
  .شهر سبتمبر من كل عام

  
  
  
  
  
  
  
  

  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ       
 

 ؟ي"هل أنت مسيحيسألك: " نساناً إماذا تجيب  ـ١ 

  ؟اسم األم؟ كم عدد ابنائهاما  ـ٢
  ماذا قال مالك الرب؟ ـ٣
 ؟ا الخمسةوابناؤه هي نالتها الشهيدة رفقما أنواع العذاب الت ـ٤

 ؟أين كنيستها؟ متى تحتفل الكنيسة بها ـ٥

  ؟ ر الشهداء والقديسينيَ ي يجمع سِ ما اسم الكتاب الذ ـ٦   

 א�-�6�72وא�-5�و4

 

  ؟



- ٢٥ -  
  

          
    لعبة المنديل   ألعاب ...        

     
  .د إلى فريقين متساويين في العددوالم الخادم األيقسّ  ـ  
   .هد القديسة رفقوالأكل فريق اسم واحد من  يطفال فيأخذ كل طفل من األ ـ  
سـماء أ حـدأينـادى علـى يقين صف على مسافة متساوية منه، و يقف كل من الفر ويمسك الخادم منديل و  ـ

أن يمســكه يحــتفظ بالمنــديل دون  يالــذي كــل فريــق، و ســم فــيحمــل اال يالــذ يفيجــر  هوالد القديســة رفقــأ
كــانوا يحملوهــا  يســماء التــن األأيخبــرهم ة يجمــع األوالد و خــر اللعبــآ يوفــ ،يحصــل علــى نقطــة الخصــم

   .جل الرب يسوعاستشهدوا أل نيالذ هوالد القديسة رفقأسماء أ ىه
   

  صــالة ...            
                  ����������  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��
  

ح فـرّ أ ايمـاً ز دو عـا. معـاك يبوجـودي و فرحـان بـ دايمـاً ي، و نـنك بتحبّ أل يشكرك من كل قلبأ. .يسوع . يرب  
نـا ثابـت وأ دايمـاً  يلكـن قلبـ، حاجـة أيخـافش مـن أومـا  ،نـت موجـود معايـاأن طـول مـا ئكـون مطمـأ.. و . ،قلبك

  .مينآ ...وياك 
  
  
  

 

 تقييم ...              

  
  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  
  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف
 .وأوالدها هسيرة الشهيدة رفق يذكر •

•  آية الدرس. ريكر  
  

    .وأوالدها للرب يسوع هرفق بمحبة القديسة •  يشعر
    .وأوالدها هعلى الشجاعة مثل ما أظهرتها الشهيدة رفق •  بيتدرَّ

  
  

 

@ 

� 
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  توتشهر من  الثانياألسبوع 
  ) سبتمبر(

�أبديتي   �
  

������������������������������� �
� �
� �
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��س��:�א�9א8@@
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

  لمثلث الرحمات األنبا يؤانس أسقف الغربية. ـ كتاب السماء"" ـ �W%א$���א���س
.   

  المالئكة تعتني بنا.  ��س�W)��'��א���
.
��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  

 .أن الله يحبنا ويوصي مالئكته لتحافظ علينا يعرف: •

 .الحارس معنابالسعادة وال نخاف من شيء ألن مالكه  يشعر: •
•  ارسأن يطلب صلوات المالك الح ب:يتدر. 

"�
 ��س���Wא���+*����0/.%�9(��67.�8�)���-��10�2345�����3��:��;��<����=>*.����$ �/
������AB@�א �
� �� �� �C-���.$D9�E5����F��Aم��(��HI��>�$JK."��� �

����L��)٩١��:١١���١٢(��,��OJ
�.)�S5%א-R!دP,����������L٩٠(א �
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  إليك عزيزي الخادم ...                   
  

نهـم قـد إوالـبعض يـرى  ،ه النـوراليـوم األول عنـدما خلـق اللـ يقـوا فـلِ ن المالئكـة خُ إس قـد منا الكتـاب المُ عل يُ   
 مجســـاأم أرواح أهـــل هـــم  ،روحانيـــةهـــى ا طبيعـــة المالئكـــة فّمـــأ. أي قبـــل تكـــوين العـــالميكونـــوا خلقـــوا قبـــل ذلـــك 

عّلمنـا يُ  رواحأليسـوا مجـرد أجسـام روحانيـة و ن المالئكة هم أعتبار اولى بوقد تشكلت عقيدة الكنيسة األ روحانية
 الكتاب أن عمل المالئكة هو:

    )١ ه.) السجود لل  
  ) تنفيذ إرادته.٢(    
  ) خدمة ورثة الخالص.٣(    
خدمـة ُتطلـب مـنهم فـي تقـدم وقيل أيضًا إنهم يحيطون بالمسـيح، وٕانهـم مسـتعدون علـى الـدوام ليتممـوا كـل   

ه لُيعلنـوا لهـم إرادتـه، وضـربوا المصـريين، وحضـروا مـع ملكوته. وفي زمـن العهـد القـديم ظهـروا تكـرارًا لخـدام اللـ
 الل ا أعطى الناموس على جبل سـيناء، والزمـوا بنـي إسـرائيل مـدة سـفرهم وأبـادوا أعـداءهم وعسـكروا حـولهم، ه لم

 ). وخــدموه١٣: ٢و ٣١: ١لــو ، ٢٠: ١ة المســيح واحتفلــوا بهــا (مــت نبــأوا بــوالدوأ .ســورًا لهــم فــي وقــت الخطــر
: ٢٠، يـو ٦ ـ ٥: ٢٨(مـت وبشـروا بقيامتـه وأنبـأوا بصـعوده  )٤٣: ٢٢لـو ، ١١: ٤(مت في وقت تجربته وآالمه 

وهــم علــى الــدوام يخــدمون المــؤمنين  )٧: ١٢، ١٩: ٥(أع وخّلصــوا بطــرس مــن الســجن  )١١ ـ ١٠: ١أع ، ١٢
 )٢٢: ١٦(لـــو ويحملـــون نفـــوس المـــوتى إلـــى حضـــن إبـــراهيم  )١٠: ١٨(مـــت ) ويحرســـون األوالد ١٤: ١(عـــب 

  .)٣١:  ٢٤، ٢٧: ١٦، ٣٩: ١٣(مت ، ويجمعون شعبه إلى ملكوته الثانيوسيرافقون المسيح في مجيئه 
  

  وباإلضافة إلى ما سبق نستنتج من الكتاب المقدس أنهم:
ــفــي العــالم الطبيعــي وخارجــًا عنــه حســب إرادة اللــ يقــدرون أن ُيجــروا أعمــاالً   ) ١( ا كانــت طبيعــتهم أســمى ه. ولم

ـــل مـــالك واحـــد مـــنهم كـــل أبكـــار  ـــد قت ـــا، فق ـــا، فـــإنهم يقـــدرون أن يجـــروا أعمـــاًال تفـــوق إدراكن مـــن طبيعتن
  المصريين في ليلة واحدة.

واميس طبيعتنــا باســتعمال ) يقــدرون أن يعملــوا أيضــًا فــي عقــول البشــر، فيحركونهــا لعمــل الخيــر بحســب نــ٢( 
نهــم يعرضــون الحــق إفــي  ،ه والــروح القــدس فينــاالوســائط المناســبة. ويختلــف تــأثيرهم هــذا عــن تــأثير اللــ

ه فــّوض إلــيهم أحيانــًا إن اللــ :علينــا ويرشــدون فكرنــا كمــا يــؤثر إنســان فــي آخــر. ويقــول الكتــاب المقــدس
ة، فقــام مــالك بتقويــة المســيح فــي جثســيماني وهــو فــي اإلرشــاد العــام والحمايــة والتقويــة الداخليــة والتعزيــ

كآبتــه، وهــو قــادر أن يقــوي المــؤمنين بــه أيضــًا. وٕان كــان المالئكــة األشــرار يقــدرون أن يجربــوا اإلنســان 
لخطية، فبـاألولى أن المالئكـة األخيـار يقـدرون أن يسـتميلوه إلـى القداسـة. وهـم يحفظـون المـؤمنين مـن با

) وينقلــون المــؤمنين إلــى ٧: ٣٤) ويســاعدون الكبــار (مــز ١٠: ١٨(مــت  أعــدائهم، ويحرســون األطفــال
�0/.%"�
ه بالحماية بواسطتهم ). ووعدنا الل ٢٢: ١٦دار الخلود (لو �9(��8���-�0������3)���2345���.������

����<�*���=>���.�$ �/
وهـو  .)��١٢ـ�A�IH�����>�JK����$"���������)�L��٩١��:١١م�.����C-��������5�F����(�������AB�$D9@�א
  ).٥٣: ٢٦اد المسيح عليه (مت تنكالم حقيقي ال مجازي بدليل اس

�  
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) ٢:٢عـــب ، ٥٣: ٧عطيـــت الشـــريعة بخـــدمتهم (أع يخـــدمون فـــي تقـــدم الكنيســـة. ففـــي العهـــد القـــديم أُ      )٣(
 وفـي العهـد الجديـد قيـل إنهـم يحضـرون اجتماعـات القديسـين ١٢ ـ ١١: ٩١ه بشعبه (مز وأوصاهم الل (

  ).٧: ١٢وٕانهم يحاربون التنين ومالئكته (رؤ  )١٠: ١١كو ١(
وتعلـــيم الكتـــاب عـــن خدمـــة المالئكـــة يعـــزي المـــؤمنين ويفـــرحهم، ألنـــه يؤكـــد لهـــم أن المالئكـــة يعســـكرون     

المحيطـة بهـم علـى  رحولهم كجنود العلي نهـارًا ولـيًال، ويحمـونهم مـن األعـداء غيـر المنظـورين واألخطـا
  الدوام. 

  ؟الك الحارسما هو الرأي في شأن الم
مالئكــتهم فــي مــادًا علــى قــول المســيح: إن للصــغار قــال الــبعض إن لكــل مــؤمن مالكــًا حارســًا خاصــًا، اعت  

المجتمعـين فـي  وأيضـًا علـى قـول ،)١٠: ١٨(مـت نظـرون وجـه أبـي الـذي فـي السـماوات السماوات كل حـين ي
 ٧: ١٢(أع  بيــت مــريم عــن بطــرس: "إنــه مالكــه"ًا ثانيــة ال تثبــت أن لبطــرس مالكــ). فنقــول إن اآليــة ال١٥ ـ

لم ُينطق به بالوحي (ولو أن ِذْكره في الكتاب كان بـالوحي). فـال  حارسًا خاصًا، ألن ما قيل عن مالك بطرس
يصح أن نسند إليها تعليمـًا مـا. كـل مـا هنـاك أن هـذا كـان االعتقـاد العـام بـين المجتمعـين فـي بيـت مـريم. وأمـا 

ألوالد مالئكة يحرسونهم ويسـهرون علـى مصـالحهم وخيـرهم، ولكنهـا ال تُثبـت أن اآلية األولى فيظهر منها أن ل
ه كلــف مالئكــة مخصوصــين أن يعتنــوا لكــل ولــٍد أو مــؤمٍن مالكــًا حارســًا خاصــًا. وقــال معظــم المفســرين إن اللــ

لـدانيال مملكـة اليونـان والقـول بممالك خاصة بناًء على ما جاء في دانيال من ذكر رئيس مملكة فارس ورئيس 
) وقــالوا: بمــا أن ميخائيــل الــذي ُدعــي رئــيس العبــرانيين لــم يكــن مــالك العهــد غيــر ١٠(دا  رئيســكمميخائيــل : 

المخلــوق، وال رئيســًا بشــريًا بــل رئــيس مالئكــة، لــزم أن رئــيس مملكــة فــارس ورئــيس مملكــة اليونــان همــا أيضــًا 
  مالكان. وهذا موضع شك بدليل ما يأتي:

هـدين القـديم والجديـد إشـارة فـي غيـر هـذا المكـان إلـى أن لكـل أمـة وثنيـة فـي القـديم أو لم ترد فـي الع    ) ١( 
  اآلن مالكًا حارسًا أو روحًا شريرًا موكًال بها.

  ).١٣: ١٠ُسّميت القوات القائمة ُقبالة المالك الذي ظهر للنبي أيضًا ملوك فارس (دا     ) ٢(
قة ُيسـتنتج منهـا أنهـم هـم القـوات المضـادة المشـار إليهـا، ذكر ملوك أرضيين بطري )١١دانيال (جاء في     ) ٣(

  وليس المالئكة األخيار وال األشرار.
لـذا نجـد داود النبـى  ،السمو والقـوة والقداسـة والعظمـة والقـدرة ين المالئكة يتميزوا عن البشر بارتفاعهم فإ  

 .)�����L�١٠٣���:٢٠(�"0�>����5̀�%.�!عT^� [�A\1+�<�$�]�(! ،�א-A�.=Sً��X/TKאْ-�45�3210�2V1D!/�א-<�U.א)!TK>"ي المزاميـر: يقول ف
و أالتمجيــد ه مثــل: التســبيح والســجود و عمــال تخــتص باللــأمــنهم مــن لهــم  ،متعــددةووظــائف المالئكــة متنوعــة و 

خدمــة المــؤمنين خــرين عملهــم آو  ،خيــرةالدينونــة األ يو فــأه للبشــر و توصــيل رســائل مــن اللــأه حكــام اللــأتنفيــذ 
حمــل ٕاغــاثتهم ورفــع صــلواتهم والشــفاعة و تشــجيع المــؤمنين و : العنايــة بهــم وحراســتهم وٕانقــاذهم مــن الشــدائد و مثــل

  لى الفردوس.إبرار رواح األأ
���אb����8<وא،�"ارس إسنادًا إلى قول الرب يسـوع: نسان له مالك حإن كل أتؤمن الكنيسة ب :المالك الحارس  

��א-D��R!وא`�:��T��i�2��345ن�-i��3:�+=��.ل�
�����TK،א-����V�2c�A����d+�e�f����g�!������'�;F<وא��<�k]��d�0/[��8<ون���Jو����(+�� �
B�l-وא`�:�א!��DR-א"��m�)١٨��:١٠(.   
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 فكرة حـوار ...         

  
  :طرح بعض األسئلة على األوالدفي  ثم يبدأ "bodyguard" ييحضر الخادم صورة لحارس خصوص

 

 ؟تهحارس خصوصي وٕايه مهمته وصفا يهإ ييعن ـ١

حــس بــأن مكــروه أذ إالتــدخل حــارس مــن حمايــة الشــخص فــي أعمالــه ومشــاويره و يبــدأ األوالد بــذكر مهــام ال
ع ســريوذكــي فــي تصــرفاته و  ةن قــوي البنيــن يكــو أيجــب ممكــن أن يصــيب الشــخص الــذي يحرســه، و مــن ال

   .يسأل... ثم يعود الخادم و الحركة 
  

  ؟وصيناص اللي بيكون عندهم حراس خصشخطب مين هم األ ـ ٢
يسـألهم عـن لـد ... يرجـع الخـادم و الب يالذين لديهم دور مهم فو  ،إنهم المشاهير من الناسطفال يجيب األ

أن يكـون فيهـا يتمنـى  يالمهـام التـهـى األوقـات و  مـاي؟ و ذ كـان لـه حـارس خصوصـإ ،كل واحـد فـيهم يرأ
   هذا الحارس معه؟

عطـى ه بكـل واحـد منـا اهتمامـًا خاصـًا، وأاللـ هـتمايحـدثهم كيـف  ،راء األطفـالأن يسمع الخادم كـل أبعد و 
   .هو " المالك الحارس" اً لكل واحد حارس

  
  
  مناقشة للتمهيد ...               

  
  :طفالبيات عدة مرات مع األيكرر الخادم هذه األ

  
  بيـــك يأعتنـــ يأنـــا المـــالك الحـــارس ليـــك بابـــا يســـوع أرســـلن

  عـــاكأنـــا م ةخطـــو  يأ يفـــ يفـــداك موصـــين يبابـــا يســـوع اللـــ
  أنسـى خطـاك ةمعاك وال يمكـن لحظـ دايماً  يأنا مالكك الل

  النـــــــــوم ـيأنـــــــــا معـــــــــاك كـــــــــل يـــــــــوم حارســـــــــك وكمـــــــــان فـــــــــ
  

  اف عليــــــــكـك وأخـــــــــر أحاوطـــــــــشــــــــ ين أـومــــــــ  
  أمــان يكــل مكــان مــتخفش أنــت فــ يأحرســك فــ

  ذيـكؤ يحـاول ي يءش يعليك من أ يعين دايماً 
  كـــل مراحـــل دراســـتك ينـــت رايـــح مدرســـتك فـــأو 
  كـفادي ـيا موصينـم يك ز ـديب ايـن أسيـيمك ال  
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  المناقشة:
 درس النهارده بيتكلم عن مين؟ اتفتكرو  ـ١

 يه مالك حارس؟ إ ييعن ـ٢

 ربنا بعت لكل واحد فينا مالك حارس؟ هولي ـ٣

  
                  "وظيفة وموظف"نشاط تمثيلي ...                   

  
   :عرض على التليفزيونتُ  يرامج التشهر البأحد أ" يقدم الخدام برنامج "وظيفة وموظف

  
  تكـون مـع موظـف مهـمهـا حلقتنـا النهـارده  .موظـفأهـًال بكـم فـي برنـامج وظيفـة و المشـاهدين  ئيعزاأ  :المقدم

 نعرفهـا منـه شخصـياً هـا  ،سـبابأنـه ربنـا لهـذه الوظيفـة واختـاره ليهـا لعـدة عيّ  ،حيـاة كـل واحـد يجـدًا فـ 
  . هالنهارد

  ؟إيه.. اسم حضرتك .هًال بيك أ.. .رده النها يب بضيفرحّ أحب أ    
   .)ي مالك (أنجيلوسنا اسمأ. .هًال .أ  مالك :
   ؟يه هى وظيفتك بالضبطإحضرتك من نحب نعرف  ،هًال بحضرتكأ  :المقدم
   .مالك حارس يأنا وظيفت  مالك :
  ؟ ي كلفك بيهاومين الل ،يه هى وظيفتكإكتر شويه أطب لو ممكن تشرح لينا   :المقدم

  .طبعًا طبعاً   ك :مال 
  طرقـــــه  يحرســـــه فــــأدم آ يلبنــــ أكــــون صـــــاحب ينـــــإ يوكلفنــــ ،بهــــذه الوظيفـــــة هــــو ربنـــــا يكلفنـــــ ياللــــ         
    .نا ببقى فرحان جداً أحلو  أي تصرفمرة عمل  ي.. ولو ف. يكل مرة يصل يلربنا فصلواته  رفعأو 

  ي،نــا ماشــأطــول مــا  يجنبــ حــد ين فــإنــا مــش بحــس خــالص أصــل أ.. .مهــم  يناســؤال تــ ينــا عنــدأ  :المقــدم
  ؟ إنك بتفضل معايا على طولبتقول  يازا 
  نــتألــو  :هــدوء خــالص نســاعد النــاس مــن غيــر مــا يحســوا بينــا مــثالً  ياحنــا المالئكــة بنحــب نعمــل فــ  مــالك :

  لوحـــدك يولـــو ماشـــ ،حوليـــك ينبهـــك ليهـــا يحـــد مـــن اللـــ يقـــدامك حفـــرة نخلـــ يمـــش مركـــز وفـــ يماشـــ         
   .قفين جنبكاننا و إيمان إن يكون عندك إك نحرسك بس المهم جنب ينمش         

   .نكم بترفعوا صلوتنا لربناإنت قولت أ...  يناحاجة ت أيويا ترى بتعملوا   :المقدم
  احنـا بنكـون ء،و مـن الفقـراأ.. سـاعد حـد مـن النـاس .حـد عمـل تصـرف كـويس  أييوه بالضبط ولو أ  مالك :

  عمــل أيو بيعمــل أغلــط  ةننــا نشــوف حــد بيتصــرف بطريقــإممكــن يزعلنــا  يلكــن اللــ ،مبســوطين جــداً          
   ... بابا يسوع.يليقش بأوالد الملك العظيم  ما         

  إيه. تهجابإزين يعرفوا يمرات وكانوا عا ةسؤال المشاهدين سألوه عد هيطب كان ف  :المقدم
  يطلــب رقــم عمــل الواجــب مــثالً  يعــه فــالمــالك بتا ةز يطلــب مســاعدي الممكــن لــو حــد كــان عــاو هــل فــ         
  ؟إيه عشان يساعدهو يعمل أمعين          
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نـت بتـذاكر أ لـو مـثالً  ،طرقـك يمنك مكانك ولكننا بنساعدك فـ ةبنعمل الحاجات المطلوبال احنا مش   مالك :
   .تعمل حاجة األول نكإبس المهم  ،المدرسة ممكن نساعدك تفهمها وتحفظها بسرعة يمادة ف

  ؟ إيه هى يا ترى  :المقدم
   .مذكرتك يلربنا وتطلب مساعدته ف ينك تقف تصلإ  مالك :
نـه خصـص مـالك يعمـل كـل ده مـع إنحـب نشـكر ربنـا  . وكمـان.. نـا الحـارسشـكرًا جـدًا ليـك يـا مالك  :المقدم

 فكـر كـلأشـكر السـادة المشـاهدين و أحـب كمـان أنهايـة الحلقـة  يوفـ .طرقـه يويساعده ويرشده فـ ،كل واحد فينا
  . وشكرًا. .طرقه وحياته . ينه يطلب مساعدته فإ و  ،ن يشكر ربنا على مالكه الحارسأواحد 

  
  

  نشاط تحفيظ اآلية ...          
  

  :آية الـدرس
0���
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  :  طريقة الحفظ
   .صاحبةحن والحركات المُ خدام اللّ ية باستنقترح تحفيظ اآل    

  
  
  
  
  

على حاجة غريبة خالص حصلت معايـا  هلكم النهارد حكيأز و يه كنت عاإعاملين  يازيكم يا حبايب  الخادم :
ألحـــــــــد            تفرج علـــــــــى التلفزيـــــــــون شـــــــــفت موكـــــــــب عربيـــــــــاتانـــــــــا كنـــــــــت بـــــــــأ ،ي فـــــــــاتاألســـــــــبوع اللـــــــــ

وعـه نزلـوا هـم كمـان ن بتيا نزل من العربية لقيت الحراس الشخصـيولم  ،البلد يالشخصيات المهمة ف
فعـــًال حـــرس  ينـــا عنـــدأنـــا بـــاتفرج علـــى التلفزيـــون قعـــدت أتخيـــل لـــو أأثنـــاء مـــا و  ،علشـــان يحرســـوه

 ؟إيهنا هاعمل أ يا ترى خصوصي لي  
ــأيــه إعمــل انــا هأ... عــارفين     ،نــا رايــح المدرســةأو  يكــل لبســ ييلبســني الصــبح و ه يصــحيننــا هاخلي

 يفـــ يأنـــا هاخليـــه يكتـــب بـــدال وبـــس ده كمـــان هومـــش كـــد ،درســـة كـــل يـــومر شـــنطة الموكمـــان يحّضـــ
ي كــل اللعــب اللــ يويحضــر لــ ،عمــل الواجــب يفــ ييســاعدنا وبعــد لمــا نخلــص المدرســة هــ ،الفصــل

  ن الواحـد يبقـى عنـده حـارس إ يجميلـة أو  فعـًال حاجـة ييـاااه د ،لعـب بيهـاأالبيت علشـان  يف يعند
  ...  يخصوص
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  :)(يدخل المالك الفصل وهو بيرنم وفرحان 
ده شــكله  ،التــرانيم يفــ يو أوجهــه منــور وجميــل وكمــان صــوته حلــو ي دخــل الفصــل و يــه ده مــين اللــإ  الخــادم :

روح أنا الزم أيبقى  ز أعرف حاجات كتيره عنهو أنا عا ،ييا ترى ما سر فرحته القوية د يفرحان قو 
  ...أعرف منه له و أسأ

   :)يبهدوء ويدور بينهم الحوار التاليتقدم الخادم ناحية المالك (
؟ ممكـــن تحكيلنـــا          ٕايـــه ســـر فرحتـــك القويـــة ديو  نـــين؟ وجيـــت م... احـــم ... هـــو حضـــرتك مـــيناحـــم   الخـــادم :

  ؟ شويةي عنك أ
 ،كـل حاجـة بتعملهـاشـي وراك فـي كـل حتـه بتروحهـا و ر ماده أنا طـول النهـا ؟بجد ينت مش عارفنا  المالك :

 يفـ تقـع نـت سـرحان يمكـنأوكمـان بأخليـك تأخـد بالـك حتـى لـو  ،لربنـا علشـان يسـاعدك فيهـا يبصل 
  السكة ممكن تؤذيك.  يحاجة ف أي والّ  ،حفرة

  ؟ي دهازاي يعن ،ماشي وراك على طول ناأ ينت تقولأو  ،ما شفتك قبل كده يأنا عمر  ،يا سالم  الخادم :
          حـــافظفضـــل معـــاك وأأ يمكلفنـــ يوربنـــا هـــو اللـــ ،نـــا المـــالك الحـــارس بتاعـــكأ ينـــت مـــش عـــارفنأ  المـــالك :

تقـدرش  نـت مـاأيمكـن  ،حياتـك يسـاعدك فـأوكمـان  ،يكـل مـرة تصـل يرفـع صـلواتك لربنـا فـأعليك و 
فاتك شـوف تصـر أا لمـ وبازعـل ،فرح بتصـرفاتك الحلـوةاوكمان بـ ،نا على طول معاكأولكن  ،يتشوفن
  .الغلط

 يتصــرفات ؟ وليــه بتزعــل مــننــا مــش بحــس بيــك خــالصأصــل أطيــب ازاي بتبقــى معايــا وتســاعدني   الخــادم :
  ؟الغلط

 ،هــدوء خــالص ونســاعد النــاس مــن غيــر مــا يحســوا بينــا ياحنــا الماليكــة علــى طــول بنحــب نعمــل فــ  المــالك :
تعاملــك  بتتعامــل معــاك يالنــاس اللــ يلــن احنــا نخإمنهــا و  ،ي حيــاتهمحاجــات كتيــر فــ يونســاعدهم فــ

 شو عنـده ام يحاجة بنبقى احنا واقفين جنبك علشان نحرسك بس الل أينت خايف من أولو  ،حلو
الزم يبقــى  وعلشــان كــده ،نــه لوحــدهإ نــه خــايف و إن المــالك الحــارس بتاعــه بيحرســه هــيحس إيمــان إ

ومش كده وبـس ده احنـا كمـان  ،بنحرسكإن احنا الماليكة على طول جنبك و  جداً  ييمان قو إعندك 
رائحـــة البخـــور الجميلـــة  الكنيســـة بنأخـــذها مـــع يفـــ يوكـــل الصـــلوات اللـــ ،بنرفـــع صـــلواتك لبابـــا يســـوع

ابـن  يننـا مـش بنصـدق ازاأل ا نشوف حد بيتصرف غلط بنتضايقواحنا لم  ،ونصعد بيها لبابا يسوع
  . يالملك العظيم بابا يسوع يعمل التصرفات د

لمـالك ا حلـوة عـن هعرفـت حاجـات كتيـر  ينـإحاسـس  ينـأل هنا فرحان خالص النهـاردأبجد  فعالً ياااه   الخادم :
  ؟ ثًال تعمل لي الواجبم يحيات يكل حاجة ف يف ياخليك تساعدن ي.. بس ازا.الحارس 

ولكننــا بنســاعدك مــن غيــر مــا تحــس بينــا  ،مطلوبــة منــك مكانــك يال احنــا مــش بنعمــل الحاجــات اللــ  المــالك :
  ؟ مدرسة مش بتحبها احنا نعمل إيهال ينت بتذاكر مادة فأ مثًال لو

حاجـة  أي، و احنا نحاول نساعدك تفهمهـا وتحفظهـا بسـرعة ومـن غيـر وقـت حتـى لـو معلومـة صـعبة          
بتلعـب  نـتأو  ،اللعـب بنحـافظ عليـك يحتـى ولـو فـ ،قبـل مـا تعملهـا علـى طـول نسـاعدك فيهـا يتصل
  مكان.  أي يوتتحرك ف يوتجر 
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 هولكنـه مهـم جـدًا واحنـا النهـارد ،يااااه فعًال الواحد ماكنش حاسس قبـل كـده بموضـوع المـالك الحـارس م :الخاد
 ييبعــت لــ هأطلــب مــن ربنــا علــى طــول همــن النهــارد ،فرحــان جــداً  نــا فعــالً أ ،كتــرأكتــر وأعرفنــا عنــه 

كـل وقـت  يفـقدام بابـا يسـوع  يل ينه يصل إ ،الحارس يطلب كمان من مالكاهي، و مالئكته تساعدن
قــدام بابــا  يلــي وصــل ييــك معايــا علــى طــول وســاعدنالحــارس خلّ  يشــكرًا ليــك يــا مالكــ ،وكــل حــين

  . يومعايا وبتسندني نت جنبأن إعلى طول  يعمل حاجة غلط نبهنأو أخاف أا وكمان لم  ،يسوع
ومالئكــتهم  ،هالموجــودين النهــارد كتــإخو ويحــافظ عليــك وعلــى كــل  ،ســالم ربنــا يســوع المســيح معــاك المــالك :

  . يبا يبا ... واقفين جنبهم وربنا يحافظ عليكم يالحلوين الل
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
        ر والفهم ... أسئلة التذكُّ                  

  
 ؟ المالك الحارس بتاعنا يبقى مبسوطيا ترى تفتكروا امتى  •

 ؟وامتى ها يبقى زعالن •

 ؟ي بيعملها معانا المالك الحارسيه الحاجات اللإ و  •

  
  ألعاب ...                           

  
    .حياتنا يه تساعدنا فمالئكة الل  هدف اللعبة :

ـــكيل : علــى األرض ويــتم  ووضــع صــناديق مرتبــة زجــزاجعلــى شــكل  ييــتم تجهيــز الفصــل بوضــع كراســ التشـ
ـــإلـــى فـــرق كـــل فريـــق مـــن تقســـيم األطفـــال  خـــر يقـــوده ليعبـــر عينـــه واآل ي... واحـــد يغمـــ ينطفل
  .سرعأالكسبان هو من يصل الحواجز بنجاح و 

  .إلى نقطة النهايةوًال أعبيه يصل جميع ال يهو الفريق الذ الفـــائز :
  
  

 א�-�6�72وא�-5�و4

 

 

  ؟

 



- ٣٤ -  
  

  
  ...تدريب                  

  
ويشـكروا ربنــا يسـوع المســيح ألنـه يحبنــا وخصــص  ،الصــالة ين يطلـب األوالد شــفاعة المـالك الحــارس فـأ  

 .ي بهواحد منا ليعتن لواحد من مالئكته لك
   
  صــالة ...                 
               �����������..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� �� �
  

محبتــك أكبــر مــن رمــل البحــار ونجــوم  ... يءيســوع المســيح ... يــارب محبتــك أكبــر مــن كــل شــ يربــ يــا  
 حياتنــا ينــا فــن يحــافظوا عليأمالئكتــك القديســين  يوتوصــ ،كــل حياتنــا يأنــت تحبنــا لــذلك تســاعدنا فــ ،الســماء

   .الشهداءعة المالك الحارس وكل القديسين و خوتنا بشفاإماما وكل . على بابا و .ي يارب .حافظ عل
  
  
  
  تقييم ...                   
� �

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 اعده.كل واحد معه مالك حارس يحفظه ويسأن  •
ويفـــــــرح  ،تنا الســـــــيئةاالمـــــــالك الحـــــــارس يحـــــــزن مـــــــن تصـــــــرفأن  •

 دة.بتصرفاتنا الجيّ 
•  آية الدرس ريكر.  

  

    مالئكته علينا. يإذ يوص به شخصياً  يه يعتنبالفرح ألن الل  •  يشعر

  بيتدرَّ
  .شفاعة المالك الحارس يطلب •
  .امتحان ...) ـ( ظلمة  يءال يخاف من ش •

  

 
  

  
  
  

 

@ 

  � 
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  توتر شهمن  الثالثاألسبوع 
  ) سبتمبر(

  إيماني  
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   .للقمص تادرس يعقوب ملطي  - "سفر ملوك الثاني تفسير" ـ �W%א$���א���س
  .نسؤاللمتنيح األنبا ي  - "كتاب "المسيحية والصليب -                 

.   

  .شارات ورموز الصليب في العهد القديمإ  ��س�W)��'��א���
.
��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  

 .إشارات ورموز الصليب في العهد القديم يعرف: •

 بالصليب. لة لخالصناب اهللا للبشرية من خالل خطة إعداده الطويبمدى حُ  يشعر: •
•  على حفظ شواهد إشارات ورموز الصليب في العهد القديم ب:يتدر. 


�l�3g�0א�+��pq�d ��س���Wא���+*�"���E$-א�����A��d.-ل�א)[��0אl�(�@�2d�r!��3����/�$���>�������،�0א--� �
� �� �� �������f/�X�(�X�0،�(�3������10.ن�-�sא�/A(
�.)�٣��:١٦.��(�/,�"��!�Sא �

��Bא�������� ����א������

W/,����א�.-�   .)٣٧ ـ ٨:  ٤مل  ٢( א��
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  إليك عزيزي الخادم ...              

  
د لكـي ه قمة محبته لنـا فبـذل ابنـه الوحيـ، حيث أظهر الل ياً الصليب هو موضع الحب اإللهي للبشرية جمع

 ).١٦:  ٣ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية (يو 

رًا ســم الــذي أكملــه الــرب يســوع بموتــه، فهــو مــات ألجــل خطايانــا مُ  كــل عمــل الفــداء يتعنــ فكلمــة الصــليب
  على صليب العار لكي يهبنا حياة المجد والفخار.

صــالح اليهــود مــع األمــم، بــل  ،األرضعمــل المصــالحة، صــالح الســماء مــع  يكمــا أن كلمــة الصــليب تعنــ
  وصالح الكل لنفسه عامًال الصلح بدم صليبه.

 د االبــن الحبيــب قــوات الشــر الروحيــة مــن رياســات وســالطين والصــليب هــو عالمــة االنتصــار حيــث جــر
  ليب.رًا إياه بالصسم شيطانية جهارًا ظافرًا بهم فيه (في الصليب)، ماحيًا صك إدانتنا الذي كان ضدًا لنا مُ 

  
  :الصليب واألنا المبذولة

خــط نضــع  يأردنــا شــطب أو إلغــاء أ اعالمــة الصــليب تشــير إلــى األنــا المبذولــة أو الطاعــة الكاملــة. فــإذ
كمــا أن الســيد  ه.حــد ذاتــه ُيعلــن حيــاة التســليم الكامــل للــ يه. فالصــليب فــئــخطــًا متعارضــًا مــع الخــط المــراد إلغا

جسـده مقيـدًا ال يسـتطيع أن  يالحقيقة فقد كان كل جزء فـ يوأما ف ،فاً مظهره على الصليب كان واق يالمسيح ف
 "صـلب الجسـد مـع األهـواء والشـهوات"بـد مـن  إنـه ال :يتحرك. معنى هـذا أن السـيد المسـيح يريـد أن يقـول لنـا

�א�u���Rv" :ونقول��Tw�،1m�O�$1%�����d��!�����+!��(T��vאw���R�����9!�p:�"��x)٢٠:٢.(  
بعــض مــا فعلــوه هــو رمــز  لك. فكــذ.نبيــاء هــم رمــز للســيد المســيح فيمــا يفعلــون .كثيــر مــن األ كــان وكمــا
  .كانت له رموز قوية لبركات الصليب. فأليشع النبي الصليب المكانيات
 .الخشب الذي جعل الحديد يطفو :مثال

���א�A�/As،�و=�zA�/V{1u�|�O",ًuوא�d>!ن�و�ذ" ،لى األردن قطعوا خشباً إا وصلوا ليشع النبي ولم أفي عهد ��
vאe!����.و=��!ل�}>��F��:\~�/!�A�;�PB!�0�
� ��/K!�,!.ل�!V���JK�E$-א��0�:X/+����VP؟�����!\1و+-�����V.دًא� ���1���u�{V،א�K��u�.��vא\1

7!��]g،���){�!�A��/A�sل��.א!��V��:�0����Kא�����R)]-�.����D�pA��\A���/��l���|+٢(�"�\1و������٦�:�٥�ن عـود أمـا نـه كإهنـا  ىنـر  .)�٧ـ
البشرية الخاطئـة التـي سـقطت  ةعود الصليب غير من الطبيع للحديد كذلك ةالخصائص الفيزيائي رالخشب غيّ 
: ١(كـــوتـــه ت محبّ لـــى ملكـــو إلطان الظلمـــة ونقلنـــا نقـــذنا مـــن ُســـأأن الـــرب يســـوع هـــو الـــذي و  .الخطايـــا فـــي بحـــر

١٣( "v! X������l��gن:�א+���!��R��]����!�������20��$��q�����A����=�1%א-����������{�O1�-�A����RJ�{א�p������,�����<����12���O��.د�����R1��1A�/+�����!ً
{�$-�p��,"��  .)�٦��:٦ ,�(Kو�

  
 :أقوال الشيخ الروحاني القديس يوحنا سابا عن رشم عالمة الصليبمن 

وهكــذا  ،د فــي الحــالطــرَ رســم عالمــة الصــليب أمامــك فيُ اعــين (الشــيطان) قبــل أن يــدنو منــك هــذا المــارد اللّ 
 .ويهرب ىة المسيح يخز بقو 

�  
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شرق منه علـى وجهـي كوكـب نـور بهـي وعجيـب ويبـتهج قلبـي. ل الصليب، يُ قب قال لي أخ صادق: حين أُ 
وحــين أبســط يــدي وأرســمه فــي الهــواء أو علــى جســدي أنظــر وٕاذ بشــبه نــور ينغــرس فــي هــذا الجســد ومــع هــذه 

 ىكـل قـوات الشـياطين وأعمـالهم بـل وأر  ق بـه. وعنـدما أرسـم الصـليب تقـفنَطـالرؤى يتحرك في قلبـي فـرح ال يُ 
  !الشياطين تتعذب من منظر الصليب

  
 :باء عن قوة الصليبقوال اآلأمن 

مــوت مــع هــى للــروح القــدس (بالمعموديــة التــي  اً ه وصــار لنــا أن نكــون مســكنبالصــليب تصــالحنا مــع اللــ"  
ير لنـا حيـاة النصـرة علـى الشـيطان. ه، بالتبعيـة تصـالمصلوب وقيامة معه) ... وٕاذا صرنا في مصالحة مع اللـ

البـر الحقيقـي يمـوت اإلثـم  ن الحـق يفسـد الباطـل، وحيثمـا يعمـلعلَ النور تتبدد الظلمة، وحيثما يُ  دَ جِ ألنه حيثما وُ 
  ." والشر

  رئيس المتوحدين هنبا شنودالقديس األ                      
 

مـام أو ترتيـب، فـإن الشـياطين تفـرح يقول اآلباء أن الذي يرسم ذاته بعالمة الصـليب فـي عجلـة بـال اهت"  
األيمـن فهـذا إلـى بطنـه ثـم مـن كتفـه األيسـر إلـى ة وثبـات يرسـم ذاتـه بالصـليب مـن رأسـه به. أما الذي فـي روّيـ

   ". قوة الصليب وتفرح به المالئكة! هتحل علي
  القديس يوحنا من كرونستادت                        

 

رد اإلشـارة بـه باليـد ألن السـيد المسـيح لـه المجـد إن الشياطين ترتعب من منظر الصليب وحتى من مجـ" 
. فصــارت عالمــة اً وفضــحهم علنــ مرئاســاتهدهم مــن ســاته علــى الصــليب وجــرّ ئاظفــر بالشــيطان وكــل قواتــه ور 

  ." وا فيهحُ طرَ ع أن يُ زمِ العذاب المُ إلى لهم بالفضيحة وٕاشارة  اً الصليب تذكير 
  القديس يوحنا من كرونستادت                        

 

 ... ذ في النار والهواء والمـاء واألرض وال يحجبـه شـيءفين اً نافذ اً نا السيد المسيح الصليب سالحعطا" أ 
والمالئكـة يحبـون لـواء  .به عليها! والصليب لواء المسـيح مَ سِ تهرب الشياطين من صورته متى رُ  ،مقاوَ قوته ال تُ 

   ". رسمهيَ  نْ ينوا مَ عِ رسمه ليُ  حيث يرون ىملكهم ويجرون إل
  ثناسيوس الرسوليأالقديس                           

 

. وبــه ترتفــع أنظــار اإلنســان .. رافــة وتضــبط كــل لــذة فاســدةد كــل عِ فِســل الســحر وتُ بِطــعالمــة الصــليب تُ " 
  ".السماء!  ىمن األرض إل
 ثناسيوس الرسوليأالقديس                           
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  قصة تمهيدية ...            

 

كـانش مهـتم خـالص بحياتـه  ن اسـمه معنـاه عـالي لفـوق لكنـه مـاإومـع  ،"كان مـرة فيـه شـاب اسـمه "سـامي •
. وكــان ليــه صــديق ..أكتــر  ه.. وبيعمــل حاجــات وحشــ... كــان بيصــاحب أصــدقاء ســوء كتيــر .األبديــة 

صــح "ســامي" كتيــر لكــن فــادي" بين... وكــان "نســان بيحــب ربنــا جــدًا وبــيحفظ وصــاياه إ.. ." اســمه "فــادي
 .بدون فايدة

 .فينة بصخرة كبيرة وبدأت في الغرقن مسافرين في سفينة وفجأة اصطدمت السثناوفي يوم كان اال •

فـادي" آلخـر مرحلـة .. وتبقـى "سـامي" و"وابتدأ يأخذ الركاب على مراحل لكثـرة العـدد . ةوصل قارب النجا •
 .فينةوصل فيها قارب النجاة قبل غرق الس

. ألنــه لحــين عودتــه .ي آخــر مرحلــة .كــان المتبقــون كثيــرون فــألقوا قرعــة ليعرفــوا مــن ســيركب القــارب فــ •
ن الذين وقعت عليهم القرعة " من ضم... وكان "فاديى عليها بالتأكيد ستكون السفينة قد غرقت بمن تبقّ 

 .سامي"دون "

فــادي" .. وعنــدما جــاء الــدور علــى ". وأخــذ يبكــي ..خــاف ســامي جــدًا مــن المــوت بســبب خطايــاه الكثيــرة . •
 . يقه "سامي" ليركب هو مكانهقارب لم ينزل ودفع بصدليركب ال

ته ألجـل إنسـان آخـر .. كيف يمكن أن يضحي أحد بحيا.ا فعله صديقه مَ تملكت " سامي " دهشة كبيرة لِ  •
ــ.؟! مهمــا كــان يحبــه صــديقي فأنــا لســُت خائفــًا مــن  اركــب أنــت يــامــن دهشــته قــائًال: " أا "فــادي" فهــد.. أم

 ـ.ذلك ومنتظر لهـذه اللحظـة ه وأنا مستعد لالموت ألني به سأتقابل مع اللا أنـت فلسـَت مسـتعدًا اآلن .. أم
 ."ا فعله يسوع معي ومعك من قبلمَ .. فما أفعله اآلن ليس إال صورة باهتة لِ .. ال تندهش ..

 هـو " يموت لينقذه كي يعـيشيقه "فاديصدكانت الدموع تسيل من عين "سامي" وهو يرى السفينة تغرق و  •
إذ ه . ترك خطاياه وهجر أصدقاء السوء وعاش في خوف اللـ.كل مختلف ... ولكن هذه المرة يعيش بش.

 .ن ماتا من أجلهيأدرك أن اثن
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  ...أنشطة ورقية                
  

  مقصات بعدد أطفالك - ورق  :ـىتحتاج إل
  :  طريقة العمل

ع األوراق والمقصــات علــى أوالدك واجعلهــم يثنــون الــورق مثلــك بحســب المراحــل المبينــة بالشــكل بينمــا وزّ  •
 .تحكي لهم القصة السابقة

  
  
 

 

 

 

 

طـاه بـه رب المجـد الحيـاة حينمـا مـات ربنـا و الـذي أعقبل أن يدرك سامي قيمة الصليب في حياته وأنه ه •
. وستمضـي حياتـه ويمـوت دون أن .) يعـيش حيـاة مسـتهترة مملـوءة خطايـا .... كان (سـامي يسوع ألجله

  .يأخذ من الحياة سوى هذين الجزئين

  أي HELL) ورتــب القطــع لتصــنع منهــا كلمــة ٢() و١وخــذ الجــزئين ( قــص الورقــة كمــا بالشــكل المقابــل( 
  :)"جحيم"  
  
  

  
  

ر الصـليب حياتـه وعـاش بعـد ولكن بعد أن مات صديقه من أجله وعرف قيمة فداء المسيح في حياته غّيـ •
  .أن كان سيموت

) ٢() و١حينئـٍذ أعـد ترتيـب قطـع الجـزئين ( -) وفكه ستتحصل على شـكل صـليب ٣امسك بالجزء رقم ((
  :كما بالشكل ياة)ح(  LIFEستحصل على كلمة

  
  
  
  

   .)LIFE) إلى حياة (HELLالجحيم ( وهكذا حول الصليب •
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 نه النبي العظيم أليشعإه العظام في العهد القديم درسنا اليوم عن قصة حدثت مع أحد رجال الل:  
" وكــان فــي هــذه المدينــة امــرأة غنيــة جــدًا وكريمــة فكانــت تعــد أليشــع النبــي يعبــر بمدينــة اســمها "شــونمكــان  •

 . جعله يرتاح عندها من تعب المسيروت الطعام ألليشع أثناء مروره بالمدينة

 حتــى كلمــا مــرّ  ولمبــةصــغيرًا بــه ســرير وكرســي  مكانــاً لهــذا النبــي العظــيم  دّ ِعــلنُ " مــا ثــم قالــت لزوجهــا يومــاً  •
 :وهلمنــزل فــوق الســطح لــذلك ســمّ وا لــه هــذا اوبالفعــل أعــدّ  " أتي ليرتــاح فــي هــذا المنــزل الصــغيربالمدينــة يــ

 تاح فيه أثناء مروره بمدينة "شونم".ير  .. وكان أليشع. "ة"ُعلي 

. .تريــده . يءأراد أليشــع أن يصــنع معروفــًا بهــذه المــرأة الشــونمية التــي تكرمــه بســخاء فســألها عــن أي شــ •
راضــية بحياتهــا وســط أهلهــا هــى لكنهــا أجابــت أنهــا مكتفيــة بمــا عنــدها وقانعــة وال تريــد شــيئًا مــن الملــك و 

ب ِجـنن هـذه المـرأة ال تُ .. ولكـن "جيحـزي" تلميـذ "أليشـع" قـال لـه: "إ.ه لهـا تقنع بما قسمه اللـهى وشعبها ف
ـ.فـأمره أليشـع أن يحضـر إليـه المـرأة . ،"أوالدًا وزوجها رجل كبير السـن فـي نفـس : "ا جـاءت قـال لهـا. ولم

يكـذب  الّ أ :وطلبـت منـهنـه يضـحك عليهـا إفظنـت المـرأة  ،"مـن السـنة القادمـة سـيكون لـِك ولـد هذا الموعد
 . م من كبر سن زوجها ففرحت به جداً ولكن بالفعل في السنة التالية كان للمرأة ولد على الرغ ،اعليه

دين وبعــد فتــرة شــعر بــدوار  وصــرخ .. وكبــر الولــد وذات يــوم ذهــب إلــى أبيــه إلــى الحصــا.ومــرت ســنوات  •
الولـد إلـى أمـه أمـه وعنـدما وصـل  .. فأمر أبوه الغلمـان بحملـه إلـى." وسقط مغشيًا عليه "رأسي ... رأسي

أليشـع ووضـعته فـي فراشـه فـي إلـى عليـة  بـه .. فحملتـه أمـه وصـعدت.حملته على رجليها كان قد مـات و 
  .ثم اصطحبت أحد الغلمان وذهبت إلى أليشع ،ٕايمانهدوء و 

•  أسالم لزوجك .. أسالم للولد؟ سالم لِك ."أ: ومها أرسل جيحزي للقائها ليسألهاه بقدعندما علم رجل الل ..
ليشع سيقيمة بقـوة ألكنها كانت تؤمن أن  إن ابنها كان قد مات،" رغم قالت المرأة في إيمان شديد "سالم"ف
 ه التي معه الل. ا وصلت إلى أليشع وقعـت عنـد رجليـه وطلبـت مـن أجـل ابنهـا فأرسـل أليشـع تلميـذه .. ولم

. وكـان .يشـع معهـا .ت علـى إصـطحاب ألولكـن المـرأة أصـرّ  ،ليشع ليضعها على الصـبيأجيحزي بعصا 
 .إقامة الصبي بوضع عصا أليشع عليهجيحزي قد سبقهما ولكنه فشل في 

وتمـدد (نـام) عليـه ه ثـم صـعد أليشـع علـى جسـم الصـبي انفرد أليشع بالصبي وأخذ يصلي بحـرارة إلـى اللـ •
يـدي الصـبي فكـان منظـره كالصـليب وعينه على عين الصـبي ويديـه علـى  ووضع فمه على فم الصبي

وبالفعــل بــدأ الــدفء يســري فــي جســم الولــد ثــم أخــذ أليشــع يمشــي فــي الحجــرة  ،تــد علــى جســم الصــبيالمم
 بنهـا حيـًا افعطس الولد سبع مرات وفـتح عينيـه فـدعا أمـه فأخـذت  ،ه وتمدد على الولد ثانيةمصليًا إلى الل

 .ةبعد أن سجدت عند رجلي أليشع شاكرة وفرح
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  :القصةاإلشارات التي تحملها هذه  الحظ معي
  
.. إشــارة إلــى أن الصــليب هــو .يشــع النبــي فــوق الصــبي كمثــال الصــليب فقــام الولــد مــن المــوت لتمــدد أ •

 له من موت الخطية ووهب له الحياةه العالم كعالمة الحياة التي أنقذ بها الل. 

أعطى كان أليشع النبي في هـذه القصـة رمـزًا للسـيد المسـيح لـه المجـد عنـدما مـدد ذراعيـه فـوق الصـليب فـ •
 .العالم الحياة والنجاة

.. وفــي هــذا ." ثــم فــتح عينيــه ن المــوت كانــت إشــارة الحيــاة أنــه "عطــس ســبع مــراتعنــدما قــام الصــبي مــ •
رتباطنــا الحــي بكنيســته ذات األســرار الســبعة اهــى إشــارة إلــى أن العالمــة التــي تــدل أننــا نحيــا مــع المســيح 

 .سرار الكنيسةوممارستنا أل

  ؟التي تحمل رموزًا وٕاشارات للصليبلقصة الوحيدة في العهد القديم اهى . هل هذه .ُترى .  
  .ر في هذه الجولة الكتابيةبحِ عي نُ .. تعال م. لتعرف  

  
  

  نشاط تحفيظ اآلية ...                                                    
  
  

  :ازلبــ
نحنـاءات بعـدد كلمـات حضر صور للسيد المسيح مصلوبًا وقسـمها مـن الخلـف بأقسـام عشـوائية كثيـرة االا •

 وبعـد أن تـردد اآليـة عـدة مـرات مـع .. ثم اكتب كلمات اآلية على القطـع بالترتيـب ... ن بازلاآلية لتكو .
   .لى عدة فرقإأطفالك قسمهم 

. ثــم اجــر التســابق بــين الفــرق لترتيــب .وزع علــى الفــرق قطــع البــازل مــن الخلــف دون أن يــروا الصــورة . •
  .كلمات اآلية

 ةلذي أعطانا الحيـاكلمات اآلية اطلب منهم أن يقلبوا قطع البازل فيكتشفوا صورة الرب يسوع ا بعد ترتيب •
 .سقد بصليبه المُ 

 .من كل طفل ترديد اآلية من ذاكرتهطلب ابعد الحصول على الصورة  •
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  ر والفهم ...أسئلة التذّك       
  

 ؟واسم تلميذه ه؟ وما اسم رجل الل في أي المدن حدثت قصة اليوم •

 ؟ابنها بعد ما مات قائلة "سالم"جابة المرأة على أليشع عندما سأل عن إماذا تستنج من  •

 ؟تراها في شخصية المرأة الشونمية الصفات الحسنة التيهى  ما •

 ؟يء ترمز؟ وٕالى أي شطريقة التي أقام بها أليشع الصبيالهى  ما •

 ؟رموز للصليبالقديم بها إشارات و  هل هناك قصص أخرى في العهد •

•  ؟رات قبل صلبه بسنوات كثيرةه بهذه األحداث وهذه اإلشافي رأيك لماذا سمح الل 

  
  

  جولة كتابية ...               
  

التــي تحمــل القصــة الوحيــدة فــي العهــد القــديم  ىبــن المــرأة الشــونمية هــ.. هــل قصــة إقامــة أليشــع ال.تُــرى   
  .ر في هذه الجولة الكتابيةبحِ ي نُ ع.. تعال م.لتعرف  رموزًا وٕاشارات للصليب؟

  
  : تاليةاقرأ الشواهد ال... و افتح كتابك المقدس بمساعدة خادم األسرة 

  .)١٤ - ١:  ١٢(خر  ،) ٩ - ٤: ٢١(عدد  ،) ١٦ - ٨: ١٧(خر ،) ١٩ - ١:  ٢٢تك (  
  .)والدكأانسخ هذه البطاقات ووزعها على . (" ..اكتب لكل حدث بطاقة "صليب يسوع في العهد القديمو 
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  :ث لتستخلص المعلومات التالية. ووجه الحدي.تناقش مع أطفالك حول ما قرأوه في مجموعات .
  

الجديـد عنـدما  . أم كان أول لقاء لنـا بالصـليب فـي العهـد.؟ .ما يشير للصليب في العهد القديم هل هناك  
  ؟رب المجد عليه بَ لِ صُ 

خطة  ه من محبته للبشر أعد . فالل .يم مملوء بإشارات ورموز عن صليب رب المجد يسوع .ن العهد القدإ  
ه .. أعد اللـ.إلعداد العقل البشري لفهم هذا الفداء العظيم ... وألهمية هذا الحدث و لخالص اإلنسان بالصليب 
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... موز للصـليب المقـدس شارات كثيرة ور إحداث تحمل أمنها  ة إلعداد ذهن الناس لقبول الخالصخطة طويل
  :ومن هذه األحداث

. وفـي هـذا .قـة .حرَ سـحق حطـب المُ إ.. حمـل .ه مـر اللـأسحق ذبيحة حسب إبراهيم ابنه إفي قصة تقديم  )١(
  .إشارة إلى الصليب الذي حمله السيد المسيح وهو في طريقه إلى الجلجثة

قبــل موتــه مــد يعقــوب يديــه متقــاطعتين  ى ألبيــه يعقــوب كــي يباركهمــافــرايم ومنســأم يوســف ابنيــه عنــدما قــدّ  )٢(
  .ة إلى أن الصليب هو عالمة البركةعلى مثال الصليب وباركهما إشار 

كـان يشـوع يحـارب فـي  ،سـرائيل لشـعب عمـاليق بعـد خـروجهم مـن أرض مصـرإشـعب بنـي  ثناء محاربـةأ )٣(
. وكــان .ي .صــل باســطًا ذراعيــه علــى مثــال الصــليب يُ  أرض المعركــة بينمــا كــان موســى النبــي أعلــى التــلّ 

فــي  ،الشــعب عمــاليق كلمــا أنــزل موســى يديــه ينهــزم الشــعب أمــام عمــاليق وكلمــا يرفــع موســى يديــه يغلــب
  .صرة والغلبةعالمة الن  لصليب هوإشارة إلى أن ا

)٤(  أمر الل قة لتمردهم وأمره حرَ سرائيل بالحيات المُ إه شعب بني ه موسى بصنع حية نحاسية عندما ضرب الل
ن الحيـة الحقيقيـة ينظـر إلـى الحيـة سـرائيل َمـإمـن بنـي  غَ دِ ن لُـ.. وكـان كـل َمـ.عاليـة  رايةى أن يرفعها عل

لصـليبه، إذ قـال: "وكمـا رفـع موسـى الحّيـة فـي البرّيـة  من هـذا العمـل رمـزاً  قدماً مُ . .النحاسية فيبرأ ويحيا .
: ٣الحيــاة األبدّيــة" (يــو  ع ابــن اإلنســان، لكــي ال يهلــك كــل مــن يــؤمن بــه بــل تكــون لــههكــذا ينبغــي أن ُيرَفــ

الخطّيـة ( حتى يوجـد علـى الصـليب ذاك الـذي يتطلـع إليـه َمـْن لـدغتهم الحّيـة ،المسيح حَ بِ ذُ .. . )١٥-١٤
  . (موت الخطية) من الموت ونر من السم ويتحر  ونشفيُ ف )هي الحّية الحقيقّية

)٥(  شـــوى الخـــروف علـــى ســـيخين كانـــت العـــادة أن يُ و  ،مشـــوياً  كـــان خـــروف الفصـــح بعـــد ذبحـــه ال يؤكـــل إال
 .وقه السيد المسيح له المجدف بَ لِ الذي صُ  متقاطعين يرمزان للصليب

. يمكنك استخدام جزء فقط من الشواهد السابقة في الفصل وترك الباقي كنشاط كتـابي لألطفـال فـي المنـزل
  .شابهةكنك إضافة شواهد أخرى مُ كما يم

  
وذلــك  ،وقبــل نشــاط تحفــيظ اآليــة واألســئلة ،الــدرس مباشــرة يفضــل أن تبــدأ نشــاط الجولــة الكتابيــة بعــد** (

  .)لسل األفكارلتس
  

  
  ...تدريب                   
  

.. واطلـب مـنهم حفـظ الشـواهد .استخدم تكملة نشاط الجولة الكتابية كنوع مـن النشـاط البحثـي الكتـابي  •
 .شارات للصليب في العهد القديمإالتي تحمل 

و أ.. .راتهم الشخصية التي لمسوا فيها في حياتهم الصليب كعالمة بركة كّ اطلب من أطفالك كتابة مذ •
 .الخ ...أو عالمة نجاة .. .عالمة شفاء 
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  صــالة ...                 

           �����������..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� �� �
                 

المـــوت  ز ِعـــ .. وأبطلـــتَ .مـــن أجـــل خطايانـــا  تَ بْ لِ . وُصـــ.. هـــا بكلمـــة مـــن فيـــكقـــت األرض كلّ عل نْ "يـــا َمـــ  
           .في ملكوتك" اذكرني يارب متى جئتَ ...  ذا القدرة المنيعة .. يا.بصليبك 

                      
  )ساعة السادسة يوم الجمعة العظيمةمن صلوات ال(

  
  
  تقييم ...                  
� �

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد

  التقييم  كد أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأ  الهدف

  يعرف

ه واسـم ؟ وما اسم رجل اللـفي أي المدن حدثت قصة اليوم يذكر •
 ؟تلميذه

 هاســألعنــدما  قــوة إيمــان المــرأة باللــه الــذي يعمــل فــي أليشــع نبيــه •
 ؟"سالم" لت له:عن ابنها بعد ما مات قا

 ؟رأيه في شخصية المرأة الشونمية ريذك •

ـــذكر • يء ؟ وٕالـــى أي شـــم بهـــا أليشـــع الصـــبيطريقـــة التـــي أقـــاال ي
 ؟ترمز

ــــذكر • ــــديم بهــــا  خــــرىأقصــــص  ي ــــي العهــــد الق إشــــارات ورمــــوز ف
   ؟للصليب

  

  يشعر
 .ليشع للصبيأقامة إقصة  يمثل •
•  شارات الصليب في العهد القديمإبطريقة فنية عن  ريعب.  

  

  بيتدرَّ
  .شواهد رموز الصليب في العهد القديم يحفظ •

  .س فيها قوة الصليبمذكراته عن مواقف لم يكتب •
  

 
  
  
  

@ 

  � 
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  توتشهر من  الرابعاألسبوع 
  ) أكتوبر(

  أسرة  
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 .الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد ـ �W%א$���א���س

 .للقمص تادرس يعقوب ملطي  ـ" تفسير البشاير" ـ                       

.   

  الله يحبني فوهبني أصدقائي.  س���W)��'��א���
.
��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  

 .إننا جميعًا أعضاء في جسد المسيح الواحد يعرف: •

 .بمحبة نحو جميع أصدقائه يشعر: •

•  على تقديم مشاعر محبة نحو جميع أصدقائه ب:يتدر. 

 

�$"� ��س���Wא�������+*!��pD�+K��/��Rع.�i��!���T����=ل!�$-D)T:�$��.ج�����)���1!/����p��.'�����b(��S�K.����-�� �
���������������������������������������7!�/!�{|�"�2�)@�٩��:٢(.� �

W/,����א�.-�   .) ٢٦ ـ ١٧:  ٥لو ( ،)١٢ ـ ١:  ٢( مر ،) ٨ ـ١:  ٩مت ( א��
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     إليك عزيزي الخادم ...         

  
  

   :وجـاء المفلـشف
بحـر الجليـل  ـشـمال غـرب بحـر أو بحيـرة طبريـة  ضمن معجزات الرب في كفرناحوم وتخومها (التي تقع

  شــــــــفاء المفلــــــــوج، حيــــــــث َعَبــــــــر الــــــــرب وتالميــــــــذه بالســــــــفينة إلــــــــى  أو بحيــــــــرة جنيســــــــارت)، كانــــــــت معجــــــــزة
كفرناحوم ودخل واحدًا من البيوت التي اعتادهـا لكي ُيعلم ويكرز ويشفي، ربمـا بيـت بطـرس وأنـدراوس أو بيـت 

  .متى
) عــاجز عــن الحركــة َيُحــول بينــه وبــين الطبيــب الشــافي لمعجــزة: مفلــوج (أشــلّ افــي اقتضــاب يــذكر الكتــاب 

الجمــوع الكثيــرة التــي تزحمــه فضــًال عــن عجــزه؛ هكــذا ســعى أصــدقاؤه األربعــة الــذين حملــوه علــى فــراش، ولكــنهم 
 ن جاءوا لسماع كلمة اللا حـول البـاب. حتـى لـم َيُعـد يسـع وال مـ الشـفاء ابو ه ومعهـم طـالِ تواجهوا مع الكثيرين ِمم

وألنهــم وضــعوا فــي قلــوبهم أال يعــودوا خــائبين، فلــم يهــزمهم الزحــام، وتفتــق ذهــنهم علــى أن يصــعدوا إلــى ســطح 
)، فانكشفت فتحة كانـت كافيـة ألن ُينِزلـوا ١٩: ٥حمر) (لو (وهو نوع من الطوب األ رَ البيت حيث أزاحوا اآلجُ 

 ام يسوعمريضهم على فراشه من خاللها ليصير في الوسط قد.  
. مغفـورة لـك خطايـاك فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: ِثـ يقـول الكتـاب مباشـرة وبينمـا .. .ق يـا ُبنـي

يســيين المتربصــين الــذين قــالوا فــي أنفســهم  انتظــر المفلــوج وأصــحابه الشــفاء، صــدمت كلمــات الــرب الكتبــة والفر
. ولكــن فــاحص القلــوب ه وحــدهر أن يغفــر الخطايــا إال اللــيقــد َمــنْ  ف احتجاجــًا: لمــاذا يــتكلم هــذا هكــذا بتجــادي

ــى ــَم أفكــارهم، وأجــاب قــائالً  والُكَل ــك  :َعِل ــورة ل ــال: مغف ــا أيســر، أن ُيق ــوبكم؟ أيم ــي قل ــرون بالشــر ف ــاذا ُتفك لم
غفـر لكي تعلموا أن البن اإلنسان سلطانًا على األرض أن ي( قلُت هذاخطاياك، أم أن ُيقال: ُقْم وامِش؟ ولكن 

وعلى الفور قام المفلوج وحمـل فراشـه ومضـى  .حينئذ قال للمفلوج: ُقْم احمل فراشك واذهب إلى بيتك )الخطايا
 دوا الل ه.إلى بيته. فأخذت الجميع حيرة ومج  

 

  َيحِمُلُه أرَبَعٌة" اً "جاءوا إليِه ُمَقّدميَن َمفلوج
  األربعة؟ نْ . مَ .. نك واحد من ضمن األربعةإثق 
ن + الكنيســة ممثلــة فــي األب األســقف والكــاهن والخــادم + أنــت ... و صــدقاء الحقيقيــيســة + األالكن :مُهــ

فالكنيســة معــك تســتطيع تقــديم المفلــوج للســيد المســيح، قــد يكــون المفلــوج هــو نفســك فلــن تســتطيع الكنيســة تقــديم 
  بإرادتك الشخصية. المفلوج إالّ 

  
  ..) ٥مقارنة بين المفلوج ومريض بركة بيت حسدا (يو 

نمـا ينقبـوا السـقف ويـدلوه، إ نجد أن السيد المسيح هنا ينتظر في البيت ال لكي يدخل به أحبـاؤه فقـط، بـل و 
وًال من الخطيـة وعندئـذ أفيت نفسه ا اآلخر فذهب السيد نفسه إليه يسأله إن كان يريد أن يبرأ. هذا المفلوج شُ أمّ 

�  
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يعـود ويخطـئ ... فهـل لـدى  ك الـرب بـه يطالبـه بـاالّ وبعـد ذلـ ،والً أجسـده  يَ ف، أما اآلخر فشُ ىحمل سريره ومش
 ه محاباة؟الل  

ربنــا يســوع ال يميــز بــال شــك  ـ. فــالمفلوج لــه .بــين البشــر إنمــا يميــز فــي الوســيلة بمــا يناســب كــل أحــد . ـ
أصدقاؤه الذين يحبونه، ويقدرون أن يحملـوه لهـذا انتظـرهم السـيد ليحملـوا فـي داخلهـم الـروح الكنسـية الجماعيـة، 

نـــه يعلـــم الكثيـــر عـــن الســـيد الـــرب حتـــى مـــن .. لـــذا بـــدأ يســـوع بشـــفاء نفســـه أل.كليـــل الحـــب الجمـــاعي إينـــالوا و 
  وهبهم هو له.ذي ه الئأصدقا

اء عــدم تــوافر مــن مــة جــرّ حط عــالج نفســه المُ أمــا فــي حالــة مــريض بركــة بيــت حســدا فلقــد اهــتم الــرب بــأن يُ 
وًال عندئــذ يصــبح مســتعدًا لقبــول أســيد الــرب، وشــفاء جســده ليــه الإأن يــأتي  ىلــإ. فهــو محتــاج .يعينــه ويســنده .

  التوجيه الداخلي.
  

  !  الصداقـة
أمــام المســيح، والمســيح هــو الــذي يعــرف  هتلــك المتمثلــة فــي أن نضــع مــن نحبــ ىأروع صــور الصــداقة هــ

  .حتياجاتها
  

  والصداقة الكاذبة والغادرة:  ،وقد تحدث الكتاب المقدس كذلك عن الصداقة الحقيقية
١   تخــدم وتســاِند وتشــدد، ففيهــا علــى كــل واحــد أن يســاعد صــاِحبه ويقــول ألخيــه:  :الصــداقة الحقيقيــة ـ

                         تسـتمر فـي وقـت الضـيقهموسـمية أو مؤقتـ تصـداقة دائمـة وليسـ ىد". ه"تّشد ،  
  والفقر.                        

٢ ـــة ـ ـــداخل مـــن دوافـــع ســـيئة. هـــ تخـــدع، وال ُتظهـــر مـــا  : الصـــداقة الكاذب ـــه فـــي ال   ال َتعطـــف ىُتخبئ
�������1g��i)������.ن���������14TLא�2Rbv"صــــحابه: أيــــوب عــــن أتشــــفق وال تواســــي. قــــال  وال                          �
�����������������������������������������������H�%+������(!����")+�U.�����/ـــــ ).٢٠:١٦   نيســـــيفورس مـــــع بـــــولس أ هوهـــــذا عكـــــس مـــــا فعل

  ولم يخجل بسلسلتِه.  هراحأ) فقد ١٧ ـ ١٦: ١تيمو  ٢(                        
٣   تقتــرب مــن ذوي المــال وتبتعــد هــى). ٢٠:١٤مثــالأتســعى للمنفعــة الشخصــية (  : الصــداقة الغــادرة ـ

  الفقيــــــر. مثــــــال عــــــن الصــــــداقة الغــــــادرة خيانــــــة يهــــــوذا للــــــرب وغــــــدره لــــــه  عــــــن                        
  ).٤٩:٢٦(متى                         

 

   نالحظ من هذا:
  ه الذي يحبني.والذي هو عطية من الل  ،أهمية وجود الصديق الحقيقي بحياتي  ـ١
  نا.ءالدقة التي يجب أن نحملها في داخلنا، حتى نختار أصدقا  ـ٢
  
حياتنـا اليوميـة نـا نظيـر لنـا فـي يعيننا مُ ءه العميقـة التـي تعطينـا أصـدقاليتنا ندرك في داخلنا محبة اللـ  

 ل جوهرنا المسيحي القادر على العيش في السموات.تشكّ يل ،مهم ويقدمونا أمام عرش النعمةنقد  
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 فكرة حـوار ...         

 

  .صندوق من الكرتون  ـ ١        األدوات :
  .قالم وورقأ  ـ ٢          

  
  طريقة العرض:   
 .عصاب على الصندوقألنبدأ بكتابة كلمة المخ وا  ـ ١            

  ونطلـب مـن كـل ولـد أن يكتـب فـي ،ننـا بصـدد افتتـاح عيـادة مـخ وأعصـاب جديـدةإعلـن نُ   ـ ٢            
 عصاب تلك.ورقة ما هو المطلوب لعيادة المخ واأل                  

 .يكتب أحد الخدام في ورقة كلمة "المكون السري"  ـ ٣            

مــا هــو ذلــك المكــون حتــى  :ويســأل عــن ،ت المطلوبــة يقــرأ الخــادم المكــون الســريدواة األاءقــر  ءوعنــد بــد  
   .يد القادر على شفاء أنفسنا وأجسادناحنه السيد المسيح الو إ ؟يصل

    
  مجموعات عمل ...         

  
  دوات :األ

  .والد عليهاة كبيرة تتحمل أن يوضع أحد األيبطانية أو مال  
 

  طريقة العرض:
ربعــة وغيــر قــادر علــى الحركــة، ويطلــب مــن األ ةوالد ليمثــل أحــدهم بــأن رجلــه مصــاباأل نختــار خمســة مــن  

  حمله ويتحركوا به ثم يبدأ الخادم بسؤالهم.
 هل كان حمله سهل؟ •

 ؟!ةكان الطبيب أو المستشفى بعيد ماذا لو •

 ثنين ثم يدلوه لكي يراه الطبيب؟اأن يرفعوه لدور أو  ىلإماذا لو احتاجوا  •

 

  ...ية لقصتنا التالية بدا هوتكون هذ
  

1"���2��3����*'����-�����	���� 

� 

� 
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    قصة تمهيدية ...         

  
وكان لديه وزير مقرب منه جدًا، يخـرج معـه فـي كـل رحالتـه وفـي  ،كان هناك ملك يحب صيد الحيوانات  

أمر كل من معه  أن يطلقوا  اً حيوان ىوعندما رأ ،يام خرج الملك للصيد كعادتهحروبه وغيرها. وفي يوم من األ
ال أن سـهم الـوزير أصـاب أصـبع الملـك إالحيوان حتي يتعب، ففعل كل مـن معـه مـا أمـر بـه أسهمهم نحو هذا 

  ع أصبعه.قطَ طباء أن يُ بالغة، فكان رأي األ ةصابا
وأمـر بوضـعه فـي السـجن، وهكـذا تحولـت حياتـه مـن وزيـر عظـيم صـديق  ،غضب الملك جـدًا مـن الـوزير  
رج فيـه الملـك للصـيد كعاداتـه فلمـا رأى أحـد الحيوانـات أن جاء اليوم الذي خـ ىلإ.. .مسجون مهان  ىلإللملك 

  .. وحينها وجدته جماعة من أكلي لحوم البشر فأخذوه غنيمة وصيد لهم..عن نظر حراسه  ىتبعه، حتى اختف
أن وجــده  ىلــإ ،يعتقــد كــل مــن فــي القصــر الملكــي أن ملكهــم قــد مــات أو قتلــه حيــوان بــريو تمــر األيــام   

قصره كانت  ىلإ.. وعندما أخذوه .في حالة تعب شديدة  ى عند مدخل المدينة، وهوالحراس أثناء حراستهم ملق
نه يسأل عنـه لكـي يسـلمه قيـادة المملكـة، ولكنـه عنـدما إأول كلمات له يسأل فيها عن وزيره، الذي ظن الجميع 

ب منــه أن .. وطلــ.لــه وقــام الملــك عــن عرشــة وقب  ،تعــافى أحضــروا لــه الــوزير الســجين فــأمر بحــل جميــع قيــوده
  ياه في السجن.إيسامحه على وضعه 

راد الوزير أن يعرف سبب تغير الملك، عندها أخبـره الملـك بأنـه عنـدما أخذتـه الجماعـة التـي تأكـل لحـوم أ  
أو نقــص فــي أحــد أعضــاء جســده،  ةصــاباالبشــر أرادوا أن يــأكلوه ولكــنهم كــانوا ال يــأكلون أي بشــري عنــده أي 

  مؤكد بسبب االصابة التي حدثت له على يد صديقة الوزير.الملك من الموت ال اوهكذا نج
نا هــم مــن ؤ ونطلــب منــه أن يكــون أصــدقا ،هنفســنا للــأهكــذا صــداقتنا القائمــة علــى محبــة ربنــا، نســلم فيهــا   

  .صخل .. طريق المُ .صرة طريق الن  ىلإيحملوننا 
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لدرجـة إنـه مكـنش فيـه وال  ،للـي هـو كـان مقـيم فيـهاير جم البيـت ناس كت ،ا كان يسوع في كفرناحوملم  راوي:ــال
مــش بعيــد أوي عــن البيــت ده  ينافاضــية فــي البيــت وال حتــى قــدام البــاب ... وفــي بيــت تــ هوضــأ

 بيتكلموا. ٥كان فيه 

  .األخبار؟ يسوع هنا ... يسوع هنا في كفرناحوم مسمعت :١ قـصدي
روحـوا وسـيبوني هنـا وروحـوا عشـان  منـتأ...  تحـركقـدر أأنـا مـش بياااه أنا نفسـي أشـوفه قـوي بـس أ : وجـالمفل

ــ عنــديش مــانعا تشــوفوه، أنــا مــ لــي علــى كــل حاجــة ... يلــال روحــوا ا ا ترجعــوا ابقــوا احكــو ... ولم
 عشان تشوفوه.

ــ للــي مــش بتقــدر تشــوف ومــش اال ... أنــا عنــدي فكــرة أحلــى أنــا ســمعت أن يســوع بيشــفي النــاس  :٢ق ـصدي
للــي مــش بيقــدروا يمشــوا ... احنــا الزم نــروح كلنــا عشــان اللــي زيــك ايشــفي النــاس بتســمع وكمــان ب

 .الشلل ك مننشوف يسوع وكمان نطلب منه إنه يشفي

 زاي ليسوع؟اروح  بس أنا ها : وجـالمفل

  .سهلة ... احنا أربعة واحنا أقوياء هنشيلك بالفرش بتاعك ... يلال نعمل كده :٣ق ـصدي
للي كان يسوع بيـوعظ فيـه... بـس كـان فيـه اأصحاب صاحبهم المفلوج وراحوا بيه للبيت وشال األربع  راوي:ــال

  .مفاجأة مستنياهم
  .عشان تشوف يسوع ... أنا مش قادر أشوفه هبصوا كل الناس ديه جاي :١ق ـصدي
  .احنا الزم نقرب من يسوع ... تعالوا نجرب السطح :٢ق ـصدي
   .فين نشوف يسوعإيه العمل دلوقتي؟ برضه مش عار  :٣ق ـصدي
ا أنــا عــارف ... تعــالوا نعمــل فتحــة فــي الســطح وننــزل منهــا صــاحبنا بــالفرش بتاعــه وبكــده يســوع هــ :٤ق ـصديــ

 .يشوفه

  .) أصوات عمل فتحة في السطح ( ب... يلال بينا نجرّ  هدي فكرة كويس :١ق ـصدي
 .تمام ... كده الفتحة كافية :٤ق ـصدي

 أ.نبدا ه جاهز؟ هكلّ  :١ق ـصدي

  .صدقاء ينزلوا صاحبهم ليسوع حتى يشفيهوفعًال بدأ األ راوي:ــال
  .احنا آسفين يا يسوع إننا عملنا كده :٢ق ـصدي
فتحــة فــي الســقف  احنــا مقــدرناش نــدخل مــن البــاب عشــان كــان فيــه نــاس كتيــر عشــان كــده عملنــا :٤ق ـصديــ

 .ونزلنا صاحبنا منها ... من فضلك يا يسوع ساعدنا

�א���س �
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صــاحبنا ... مــن  يســوع ... احنــا عــارفين إنــك بتشــفي النــاس عشــان كــده جبنالــكمــن فضــلك يــا  :١ق ـصديــ
  .فضلك اشفيه عشان يقدر يمشي

  .بني مغفورة ليك خطاياكا أنا مبسوط بإيمانكم ... يا يسوع :
  .للي يسوع قاله اتضايقوا جداً اين سمعوا يولما القادة الدين الراوي:

 

جاتله الجرأة إنـه يقـول  زاياجل ده بيقول إنه يقدر يغفر الخطايا؟ القادة الدينين: (يهمسوا بغضب) إيه؟ الرا
 فاكر نفسه مين؟ ه ... هوكده؟ مفيش حد يقدر يغفر الخطايا غير الل  

  للي هما بيفكروا فيه ...ابس يسوع كان عارف  راوي:ــال
يتقـال " قـوم وخـد الفـرش  والّ بتفكـروا كـده؟ إيـه األسـهل إنـه يتقـال للمفلـوج " مغفـورة خطايـاك "  منـتأليه  وع :ــيس

غفـر الخطايـا ينـه إنسان له سلطان على األرض اإل ن ابنإبتاعك وامشي"؟ لكن عشان اثبت لكم 
  .سريرك واذهب إلى بيتك م احمل... قُ 

  .يسوع ... أشكرك جدًا ياانيبصوا أنا قادر أقف قادر أمشي ... يسوع شف : وجـالمفل
يقولـوا للنـاس ا خـف وهـ ين قوي إنهم جم وشافوا يسـوع وصـاحبهم المفلـوجاألربع أصحاب كانوا مبسوط راوي:ــال

  للي يسوع عملوا ليهم.اعلى 
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  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ      
  
 ؟السيد المسيح ُيعلمأين كان  •

 ه؟ئَمْن هو بطل الحدث؟ وهل أصدقاؤه هم كانوا سبب في شفا •

 به إلى الُمخلص؟  ماذا فعل أصدقاؤه حتى يصلوا •

 ماذا فعل يسوع عندما رآهم؟ •

 المشاعر التي انتابت المفلوج قبل وبعد الشفاء؟هى ما  •

 آية الدرس؟هى ما  •

  
            

  ألعاب ...                 
  كهرباء شد الكوبس

  
  .عين على الخالصالصديق المُ   هدف اللعبة :

  التشــكيل : 
•  م أطفالك إلى فريقين.قس 

 ديد الوقت.ساعة لتح •

 

  طريقة اللعب: 
 .يتفق الخادم " الحكم " مع مخدوميه على مدة كل جولة ولتكن دقيقتين •

ــ • ن يســتطيع اجعــل كــل فريــق يختــار أحــدهم ليبــدأ فــي الجــري خلــف أعضــاء الفريــق اآلخــر، وَم
.. .لمســــه يخــــرج خــــارج المنافســــة ويمكــــن لــــذلك الشــــخص قبــــل أن يلمــــس أن يقــــول "كهربــــاء" 

أن يــأتي أحــد أعضــاء فريقــة ليقــول " شــد الكــوبس " بعــد ذلــك  ىلــإالحركــة  وعنــدها ال يســتطيع
 أخرى.يستطيع أن يجري مرة 

 تعاد الكرة مع تبديل الفرق. •

 

  ه قبل نهاية الوقت.ئهو الفريق الذي يتبقى أكبر عدد من أعضا الفـــائز :

 א�-�6�72وא�-5�و4

 

  ؟
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  تدريب ...         
 

لــى صــديقة يشــرح لــه فيــه، لمــاذا يحبــه ويصــادقه إ Emailه علــى كتابــة جــواب أو والدتفــق الخــادم مــع أي  
وكيفية الخالص األبدي الذي يمكن أن يكون مـن خـالل صـداقتهم ... علـى أن يقـرأهم الخـادم ويعـرض أحسـن 

 الخطابات في الدرس القادم.

   
  صــالة ...         

� �� �� �� �� �����������  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��
  .. .يسوع  ربي

  ... ن وقع أحدهما يقيمه رفيقهإنه . أل.. ان خير من واحداثن
  الذي يشعر بألمي ويفرح لفرحي. ...هو قلبي الثاني  يصديقيارب جعل ا
  بالت العدو"..!قُ  ىه ةوغاش ،جراح المحب ىه ةمينأن "حب لي ألجعله مُ ا

  البابا�شنوده�الثالث

 

 تقييم ...         

  
  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  
  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  فالهد

  يعرف

 . ناحوم التي تواجد بها الرب يسوعوقرية كفر  ...المفلوج  يذكر •

  .ماذا كان الناس يتدافعون لمقابلة السيد الربل يصف •

 .ماذا فعل أصدقاء المفلوج حتى يقربوه من المسيح الشافي يذكر •

 تدلي من السقف.مفلوج مُ ال ىماذا فعل الرب يسوع حين رأ يذكر •

 .ا يجب أن يفعل ليبقي على صداقاتهماذ يذكر •

•  آية الدرس. ريكر  

  

  يشعر
  .لمفلوج والفرح لوجود أصدقاء حولهبالحزن لمرض ا •
 .ه بيننا وحال صداقتناالسعادة لوجود الل يرسم  •
  .همية القصوى لوجود الصداقة الحقيقية في حياتناباأل •

  

  بيتدرَّ
 .اءصدقكيف يكسب األ •
  .شرافك على كيفية إنماء ما بينهمإه بئصدقاأمع  يتفق •
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  بابىشهر من  األولاألسبوع 
  ) أكتوبر(

  مجتمع  
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  .للقمص تادرس يعقوب ملطي ـ" نجيل متى ومرقسإ تفسير" ـ �W%א$���א���س

  
  أهمية النظام لحياتنا األبدية.  ��س�W)��'��א���
.
��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  

 .التي يخدم بها مجتمعه أهمية النظام للحياة العملية: يعرف •

 .هكيف أن النظام وااللتزام به يفرح قلب الل  يشعر: •
•  على تنظيم أكثر ألولويات حياته اليومية ب:يتدر. 


ن"� ��س���Wא�������+*���E$-0��0א���-T������-�"����/.�k������(�0����-T��5���Pkم.����D<!�:������Tu� �
�������������������������������������4!]<��V-אAX��R/"��)��١٤��:٣٣>.�١�(.  

�م�LMא� 

W/,����א�.-� .)٤٦ ـ ٣٠:  ٦مر ( ،)٢٣ ـ ١٣:  ١٤مت ( א��



- ٥٦ -  
  

         
     إليك عزيزي الخادم ...         

  
  :اعيالمسيحي والنظام االجتم

كل مسيحي مؤمن هو تحت التزام بأن يسعى إلى إعطاء مشيئة المسيح المحل األول في حياته الخاصة 
وفي المجتمع البشري. فاألساليب والوسائل التي ُتسـتخدم لتحسـين حـال المجتمـع وتوطيـد العدالـة بـين النـاس ال 

ه المخّلصـة تجديـد الفـرد بنعمـة اللـ يمكن أن تكون نافعـة بصـورة حقيقيـة ودائمـة مـا لـم تكـن جـذورها ضـاربة فـي
فــي المســيح يســوع. وعلــى المســيحي أن يعــارض، بــروح المســيح، كــل نــوع مــن أنــواع الجشــع واألنانيــة والرذيلــة. 

 .والمريض والمتروك نّ سِ وينبغي له أن يعمل ألجل سد حاجات اليتيم والفقير والمُ 

وحكومتها، ومجتمعها ككـل، تحـت سـيادة وعلى كل مسيحي مؤمن أن يبذل جهده لتصير صناعة البالد، 
مبادئ البر والحق والمودة األخوية. ولبلوغ هذه الغايـات ينبغـي أن يكـون المسـيحيون علـى اسـتعداد ألن يعملـوا 
مـــع ذوي اإلرادة الحســـنة لنصـــرة أيـــة قضـــية عادلـــة، متنبهـــين دائمـــًا إلـــى ضـــرورة التصـــرف بـــروح المحبـــة دون 

  .مساومة على والئهم للمسيح وحقه
  

 :المواطنة المسيحية

 ه، هو أيضًا مواطن في بلد ما. وينبغي له أن يكون مواطنـًا صـالحًا بينما المسيحي مواطن في ملكوت الل
تخضــع كــل نفــس لســلطان  ه. ولــذلك يجــب أنمؤسســة مرتبــة مــن اللــ ىفــي كــال الــوطنين ... إن الحكومــة هــ

دام القـانون ال  مـًا علـى قـانون مـن القـوانين. ولكـن مـا). ربما ال يمكن للمـرء أن يوافـق دائ١: ١٣ الحكومة (رو
. قــد يطمــح المــؤمن إلــى تغييــر قــانون مــا عــن طريــق طيعــهه، فعليــه أن يُ حي المــؤمن باللــينتهــك عالقــة المســي

لعقــاب بــل بــدافع مــن ضــميره دام معمــوًال بــه، ال خوفــًا مــن ا العمــل المشــروع، ولكــن عليــه أن يطيــع القــانون مــا
و اضــطر المــؤمن إلــى احتمــال اآلالم وهــو يطيــع القــانون، فيجــب أن يكــون ذلــك فــي ســبيل . حتــى لــالمســيحي

 .إيمانه

وقــد عــاش المســيحيون علــى مــر العصــور فــي ظــل أنــواع شــتى مــن الحكومــات. وقــد لقــوا االضــطهاد إبــان 
خـــرى. ولكـــن مهمـــا كـــان شـــكل الدولـــة، تظـــل كلمـــات المســـيح أحكـــم كثيـــر منهـــا، كمـــا تمتعـــوا بالبركـــة فـــي ظـــل 

1�$�"واضــحة وصــريحة: ������i<K.����l��3gאم�אpA��=���]-אTא/��<و�-��3��،!س�i3-!��D +�sא��R،,]1وאو�A��;I�D1/�i<!��(+�l��-אB�� �
�).�m�٥�:�١٦("�א`א-DR!و�: �

  
  :سمكتينالخمس خبزات و ال
  

ربعـة األ يذكـرت فـ يالمسـيح العامـة التـ السـيدخدمـة  يبر هذه الحادثة هى الوحيدة فـتتع : مقدمة عن المعجزة
وهــذا يوضــح . )١:  ٦يوحنــا ( )،١٠:  ٩لوقــا )، (٣٠:  ٦مــرقس ( )،١٣:  ١٤تــى م. (ســتثناءان أناجيــل دو 

  .ب هناكصلَ خيرة ألورشليم ليُ المسيح األالسيد كانت هذه الحادثة قبل زيارة  .أهمية هذه المعجزة

�  
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عها لتبقــى شــبيقــوت الــنفس ويُ  م لنــا يوحنــا اإلنجيلــي شــخص الســيد المســيح بكونــه الخبــز الســماوي الــذيقــد يُ 
قيمنا للحياة الجديدة، وبجسده الذي هو الخبز السماوي ينعشنا لنثبت د، بكلمته يُ تجسّ إنه الكلمة المُ  حية ونامية.

  فيه.
 

  مها غالم.في هذا األصحاح نرى السيد المسيح يشبع الجموع بسمكتين وخمسة أرغفة شعير قدّ 
شبع الجمـوع، إنمـا يتطلـع هـو أو من يُ  اً ظر من يطلب طعام: رفع يسوع عينيه ليرى الجموع الجائعة. لم ينتأوالً 

  إلى احتياجات الناس.
ه للشــعب يقبــل تقدمــة غــالم صــغير. كمــا يعطــي يأخــذ، عالمــة الحــب المتبــادل بــين اللــ اً : وهــو يقــدم طعامــاً ثانيــ

 يتوالبشرية. كما رفع مـن معنويـة الغـالم وهـو يـرى تقدمتـه الصـغيرة أشـبعت كـل الجمـاهير وفاضـت بـاثن
  قفة مملوءة من الكسر. عشرة

ويطلــب التقدمــة مــن غــالم أو صــبي أو طفــل، مهمــا كانــت قليلــة! عالمــة شــعور  ،ه كــل إنســانيكــرم اللــ  : اً ثالث
  اإلنسان بدوره الحيوي ومساهمته في خدمة البشرية.

. شـتان مـا بـين : ترمز السمكتان إلى العهدين الجديد والقـديم، والخمـس خبـزات إلـى أسـفار موسـى الخمسـةاً رابع
ه ُمشـبعة وفياضـة متـى استالم الكلمة من يد السيد المسيح وبين القراءة خالل التفسير البشـري. كلمـة اللـ

  قدمها لنا مسيحنا خالل كنيسته (تالميذه).
لـذا قـدم لهـم  ،اآليات، وٕانمـا ألنهـا أكلـت وشـبعت بصانع عادت الجموع تبحث عنه في الغد، ال للتمتع :خامساً 

  يهب الحياة األبدية والقيامة. اً لمسيح مائدة جديدة مختلفة: جسده ودمه المبذولين طعامالسيد ا
 

 ... جعلوا الناس يتكئونافقال يسوع 
  :نظام يأجلسهم ف

 

  .وفق أنظمة خاصة يءوخلق كل ش ،يحب النظام الذيألنه هو الخالق  �
 ".قة وبحسب ترتيبيابل يءليكن كل شأعمالنا. حسب الوصية " يوليعلمنا اللياقة والنظام ف �
 .. فيختص كل تلميذ بعدد من الصفوفهدوء يعد التالميذ على التوزيع فوليسا �
  .ترك األمر فوضى الندفع األقوياء نحو الطعام وحرموا الكثيرين منه ألنه لو �
 .نكانوا متزاحمي اذإقدام تبقى من الكسر فال تدفعه األ يحافظ على ما يلك �
تسـلمتها التـي  ىهـو العبـادة  يتسـير عليهـا الكنيسـة فـ يألنظمـة التـارتيبـات و لـى أن التإشـارة إذلـك  يفو  �

 .من الرسل الذين تسلموها من السيد المسيح
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 نظام ×نظام   ... فكرة حـوار          

  
  :)(تنظيم حفل بداية السنة الدراسية

  ل لبــدء الســنة مــع عمــلاحضــر ورقــة وقلــم وابــدأ فــي التحــدث مــع مخــدوميك عــن نيتــك فــي تنظــيم حفــ   ـ
  .عشاء خفيف لكل شخص يحضر ذلك الحفل وابدأ في كتابة الطلبات

  كميــــة الخبــــز واالســــماك التــــي يمكــــن أن  ىومــــا هــــ ،شــــخص ٥٠ابــــدأ بوضــــع عــــدد مبــــدئي حــــوالي    ـ
  كميـــــات اللتســـــتنتج أن  ٥٠٠٠وأخيـــــرًا  ٢٠٠شـــــخص ثـــــم  ١٠٠لـــــى إقـــــم بزيـــــادة العـــــدد  يتناولوهـــــا ثـــــم

كــان عشــوائيًا ســتكون هنــاك حالــة مــن الهــرج ويمكــن أن ينســى  اذإعنــد التوزيــع  ،المطلوبــة كبيــرة جــداً 
  أشخاص.

 ٥٠٠٠شـبع ومن هنا نبدأ قصتنا عن السيد المسيح الذي بخمس خبزات فقط وسمكتين اسـتطاع أن يُ    ـ
  .التنظيم أسهل في الجلوس والتوزيعمجموعات حتى يكون  ىلإنفس بعد أن قام تالميذه بتقسيمهم 

  
  

  قصة تمهيدية ...         
 

ــ بــوا غراضــكم ... رت أمــوا نظ " :بــداً أد جملتهــا التــي حفظناهــا عــن ظهــر قلــب ولــم نعمــل بهــا مــي تــرد أت ظّل
 ."من النظام يريحكم يءمقتنياتكم حتي يمكنكم العثور عليها ... ش

 ؟يـن كتـابيأئلين نتصايح متسالكي يجد كل منا مالبس المدرسة و  كان الصباح في بيتنا هو مسابقة بيننا
  ؟ين شرابيأ ... ؟حذائيين أ.. . ؟ين حقيبتيأ. .. ؟ين قلميأ. .. ؟ين كراستيأ.. .

  المدرســــة  ىلــــإنكــــون مســــتعدين للــــذهاب  ىمــــن الوقــــت حتــــ نفســــنا وننفــــق كثيــــراً أوهكــــذا كنــــا نــــدور حــــول 
 ىعدنا فـي العثـور علـتـدور معنـا هنـا وهنـاك تسـا ةمي المسكينأ، كل هذا وكانت ةسبوعينزهتنا األ ىلإ ىو حتأ
 .غراضناأ

ماكنهـــا أغراضـــنا فـــي أال نحـــب النظـــام ولـــم نتعـــود وضـــع  ةصـــبي ة... نحـــن ثالثـــ مـــي مـــن حالنـــاأ يأســـت
... وتعلـق المالبـس  تضـع كـل شـيء مكانـهفسـدناه و أح ما صلِ مي في البداية تدور خلفنا لتُ أكانت ة، فالصحيح

لفوضـي قـد عمـت كـل ن اأتجد  ىاعة واحدة فقط حتس ىسو هى وما  ،الشماعة وترتب الحقائب المدرسية ىعل
مــي مــن اصــالح حالنــا فكفــت عــن متابعتنــا أ.. تعبــت ى .خــر أمنزلنــا مــرة  ىلــإ ىعــادت الفوضــالمنــزل باللعــب و 

 . وتركتنا نتحمل نتائج تصرفاتنا الفوضوية

1"���2��3����*'����-�����	���� 
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ي مـأفقـررت مسـاعدة  ىت جدتي لتعـيش معنـا والحظـت مـا كنـا عليـه مـن فوضـاءهكذا كان حالنا حين ج
هــو؟ لقــد خلعتــه هنــا يــن أ يــن ردائــي الرياضــي؟أ :كبــر يســألخــي األأوذات يــوم ســمعت . اصــالح حالنــا ىعلــ
 ؟شماعة المالبس في حجرتك ىهل علقته عل :جاء صوت جدتي تقول مس؟باأل

نظرنــا .. . هــو فــي البرميــل ذاً إ: بتســمت جــدتي وقالــتا ،هــذا الكرســي ى. كــان هنــا علــ.. خــي: الأجــاب أ  
 ؟.. أي برميل.: برميل خيأتساءل و ...  في دهشةليها إكلنا 

في دهشـة واسـتنكار؟ فـي  ... صحنا جميعاً  المنزل ىعلأ: البرميل الموجود في حجرة الخزين قالت جدتي  
 !!؟حجرة الخزين

صعوبة كبيـرة اسـتطعنا خر الحجرة وبآ.. برميل كبير وضع في .وجدناه  ،هناك ىلإنصعد  سرعنا جميعاً أ  
 مـا بداخلـه ولكنـه لـم يفلـح فقـد كـان البرميـل عميقـاً  ىلـإجانبـه ليصـل  ىن يقلبـه علـأخـي أحاول و ، ليهإالوصول 

وهنـاك  ،خـي فـي جـوف البرميـلأ ىتـدل ن نقلبـه.أع رض ولـم نسـتطِ األ ىلـإمثبتـا كبر من قامتنا الصـغيرة و أ جداً 
   .وجد رداءه في القاع

ننـي رميـت بـه مـن إجـده تـذكرت أ، ولكنـي لـم مسأه بـاألالـذي كنـت اقـر  يحثت عن كتـاببفي اليوم التالي و   
هنـا فـي  ... ال... ؟ هنـا بـالحجرةيـن رميـت بـهأصـح و باألأ؟ يـن تركتـهأ ىتـر  يـاو  ... ن قرأت الدرسأيدي بعد 

 ؟يأيـن كتـاب مـي ...أسـأل أ. صـحت طاولة الطعام ىجلس علأه تذكرت كنت آ...  . هنا بالــ.. . ال.. الصالة
 ىلـإنظـرت  .ى... صـرخت بصـوت أعلـ غراضـناألم تعد تساعدنا في البحث عـن . .. ميأمن  ةجابإسمع ألم 

 فـي : فـي ...الكتـاب؟ قلـت يـن يوضـعأ ة: عـاد... ابتسـمت جـدتي وقالـت لم تـري كتـابي يـا جـدتي؟أ. .جدتي .
 ؟وأ: في الحقيبة تساءلت جدتي ...

 ... ابحـث عنـه فـي البرميـل اً ذإ: ... قالـت هـل وضـعته هنـاك؟ ... قلـت: ال :المكتب ... قالـت ىعل وأ :قلت
  ؟ نيات... البرميل  رمّ ذصرخت في ت

 مسـك بـه، ولكـن قـامتي مـاأن أ. حاولـت ناك وجدته في قاع البرميل اللعـين. وهالخزين حجرة ىلإاسرعت   
ــ ةزالــت صــغير  .. نظــرت . طلــب المســاعدةأن أخجلــت ، اجتيــاز تلــك المســافة، بــين حافــة البرميــل وقاعــه ىعل
ســرعت بإحضــاره وتســلقه، وتــدليت داخــل البرميــل، أ ...الحــائط  ىعلــ كرســي قــديم مســتنداً  ىجــد ســو أحــولي لــم 

ع رفـع قـامتي مـرة حتي المست يدي الكتاب وأمسكت به ... وحاولت االعتدال ألغادر البرميل ولكني لم أستطِ 
 ...عنهــا  المنــزل بعيــداً  ىننــي كنــت فــي أعلــ. ولكنهــا لألســف لــم تســمعني، أل.... صــحت أنــادي أمــي .ى أخــر 

.. عانيــت الكثيــر .. لــم يســمعني أحــد .نــا متــدلي داخــل البرميــل مــرة ومــرات ... لكــن ال فائــدة .أكــررت نــدائي و 
  .)نا أتنفس بصعوبةأ.. أف أسلوب متعب (هكذا هتفت و . خرجت من البرميل ىحت

 ىلـإس نظـرت مـأعـن لعبتـه المفضـلة التـي كـان يلعـب بهـا  بعد أيام قليلة جاء أخي الصغير يبكي، باحثـاً   
حجـرة  ىلـإمعي سـنجد لعبتـك صـعدنا  قلت ألخي: تعال فعرفت أين سأجد اللعبة ... ... جدتي فوجدتها تبتسم

 .التقاطها ىخي علأساعدت  ... ة، وهناك في قاع البرميل وجدنا اللعبالخزين

البرميـل بوضـع تجنـب التعامـل مـع  ىعتـدنا علـابعد يوم  ... ويوماً كثر من شهرين أهذا الحال  ىبقينا عل  
ناة ا... لكي نتجنب المع حجرة الخزين والبحث في البرميل ىلإمن الصعود  غراضنا في مكانها المناسب بدالً أ

نفســنا أدنــا ... عوّ  يــاهإن تعلمنــا أرادت جــدتنا أ... لقــد وعينــا الــدرس الــذي  غراضــناأنســتعيد  ىدها حتــالتــي نتكّبــ
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حنا نضــع كــل شــيء فــي صــبأوقــت طويــل حتــي  ولــم يمــضِ ) مــي (شــيء مــن النظــام يــريحأفيــذ نصــيحة تن ىعلــ
فـــي قـــاع  ىلقـــفـــي مكانـــه المناســـب ... يتخيلـــه مُ  يءن يؤجـــل وضـــع شـــأحـــدنا أراد أكلمـــا مكانـــه الصـــحيح ... و 

 ."شيء من النظام يريح" :د... وهو يرد  سرع بوضعه في مكانه الصحيحفيُ  ... البرميل

    .بديتهأ. خصوصًا .بأسهل الحلول وأقصرها .مبتغاه  ىلإنسان فالنظام يستطيع أن يصل باإل  
   ترى هل حلمت باألبدية ؟  •

  
    

  مجموعات عمل ...         
  

    األدوات :
  علبة كرتون فارغة. ـ١       

٢ـــتليفزيـــون صـــور لكـــل مـــن "  ـ ـــأكـــل  ـ كمبيـــوتر ــ ـــكتـــب  ــ ـــشـــهادة مدرســـية  ــ ـــكـــرة قـــدم  ــ   ــ
   ."شهاداتي المدرسية ـ سرتيأ      

 .هيب نار على ورقةارسم ل ـ٣
 

  طريقة العرض:
 ."العلبة الكرتونأوالدك داخل المنزل "شياء بعد أن يراها ضع كل صور األ •
 .رسم النار على المنزل ضع •
يء ســتطلب ؟ وأي شــيء واحــد فقــط فمــا هــوطفالــك أن يقومــوا كــل واحــد مــنهم بإنقــاذ شــأاطلــب مــن  •

 .؟!ولماذا
مهم أن لكل منا أولوياته التي يهـتم بهـا فتأخـذ بي وعل يجاإكل فكرة يقولها مخدوموك بشكل ق على علّ  •

 .وقتنا
  ...ولويات من أهم أسباب نجاح حياتينا العملية والروحية تنظيم الوقت واأل 

  .قصة الخمس خبزات والسمكتين ىومن أعظم القصص التي تحدثت عن أهمية النظام ه      
  
  
  
  
  
  
  
  

� 
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، أصـبح إسـرائيلبنـاء بنـي أ. بعد ما كان غالم عـادي مـن .وليلة .تغيرت حياته في يوم احكايتنا عن ولد 

  . كان عايش بالقرب من بيت صيدا..من أشهر شخصيات الكتاب المقدس .
ســمحت لــه والدتــه وأعطتــه .. ف.طلــب هــذا الغــالم مــن والدتــه الخــروج ليســمع كلمــات ربنــا يســوع المســيح 

  ".طعام له "خمس خبزات من الشعير وسمكتين
، وعندما وصل وجد جمع كثير من رجال ونساء وشيوخ وأطفال وكـان يسـوع فـي وسـطهم لغالمخرج هذا ا

ة اعتقـد هـذا الغـالم أن هـذا الحـدث، سـواء الكـالم أو .. للحظـ.وجههم ويشـفي كـل مـرض وسـقم فـيهم مهم ويُ عل يُ 
ي هــو وكــل . لكنــه وجــد أن الوقــت يمــر دون أن يــدر .بيتــه . ىلــإســيكون لوقــت قصــير ويعــود بعــدها  الشــفاء،

  .الجمع، حتى أن الليل قد قارب أن يحل
فما كان من تالميـذ رب المجـد يسـوع أن طلبـوا منـه أن يتوقـف ويصـرف الجمـوع حتـى يسـتطيع كـل مـنهم 

الطعــام ولــيس لتالميــذه أي طعــام  ىلــإن الجميــع جيــاع ويحتــاجون إ، وكــذلك فــى منزلــهلــإن يــرى طريــق عودتــه أ
  يقدموه.

 لــذين قُــن يســوع علــى الجمــوع اتحــن وطلــب مــن  ،واألطفــالرجــل مــا عــدا النســاء  ٥٠٠٠ر عــددهم بحــوالي د
ى "الخمـس خبـزات والسـمكتين" .. وعندما أخبروه بأنهم ال يملكون أي طعـام سـو .تالميذه أن يقدموا لهم الطعام 

 ن  يبــدأ فــي أيأ. أخــذها يســوع وقبــل .، والتــي قــدمها عــن طيــب خــاطر لــرب المجــد يســوع .التــي لهــذا الغــالم
 مجموعــات وكــل مجموعــة تــنظم نفســها حتــى ال ىلــإطلــب أوًال مــن تالميــذه أن يبــدأوا فــي تنظــيم الجمــوع  يءشــ

أو التالميــذ القــائمين  كــل واحــد مــن الموجــودين دون مشــقة أو تعــب مــن الحضــور ىلــإيتــدافعوا ويصــل الطعــام 
  .بالتوزيع
  

ا لحياتنا اليوميـة مهـم حتـى تكـون لنـا ، فترتيبنى ربنا يسوعلإفالنظام هو الطريق السحري الذي يقودنا 
ولوياتنـا نسـتطيع النجـاح فـي دراسـتنا وخدمـة أ. ومن خالل نظامنـا وتحديـد .لهنا الصالح .إأوقات خلوة مع 

  .بطريقة علمية صحيحةمجتمعنا 
ه اآلب فــي كــل مــا يقدمــه ألجســادنا حتــى يبــارك اللــ ن،كمــا الترتيــب فــي حياتنــا اآل ثــم بــدأ يســوع بالصــالة،

لجمـــوع خمســـين خمســـين بتوزيـــع . وقـــام التالميـــذ بعـــد أن قســـموا ا.علـــه كافيـــًا الشـــباعنا مـــن كـــل النـــواحي .ويج
  ة من الكسر.وءة مملقفّ  ١٢ثم رفعوا باقي الطعام ففضل من الجموع شبعوا ، فأكل الجميع و الطعام
  

النتيجــة  .. تكــونامنــا .ه وبركتــه فــي العمــل ويقتــرن هــذا بترتيبنــا ونظهكــذا أحبــائي عنــدما تتواجــد نعمــة اللــ
  .قى النجاح وبتفوّ حتمية وه

�א���س �
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  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ      
  
 ؟أين كان يسوع؟ وكم عدد الجموع •

 ؟تلك الجموعماذا كان يفعل يسوع مع  •

 ؟طلبة تالميذه لههى  ما •

 ؟ساسي في الحلهو الشرط األ ؟ وماكيف حل يسوع مشكلة إطعام الجموع •

 ؟يسوع في الصالة عليها ي بدأالت كمية الطعام •

 ؟آية الدرسهى  ما •

  
 مين مع مين؟ فين؟ بيعمل إيه؟ألعاب ...              

  
  .الفوضى ىلإالعشوائية  تؤدي   هدف اللعبة :

  .قالمأورق و   : ىلإستحتاج 
 .لعبة هزلية ال يوجد بها فائز كيل :ــالتش

  طريقة اللعب: 
 .أخرى يكتب عليها اسم أحد أصدقائهثم ورقة  يبدأ كل مخدوم بأخذ ورقة يكتب عليها اسمه •

". وأخيـرًا ورقـة الـخمصـنع ...  ـمكتبـة  ـحمـام " :مثـالاسـم مكـان يأخذ كل مخدوم ورقة ثالثة ليكتـب  •
 " .  ... الخ ـيقص أظافره  ـيأكل فشار  ـنجيل يقرأ اإل: "فعال مثالرابعة ليكتب بها أحد األ

ي كيس بالستيك ليأخذ في كل مرة ورقـة عشـوائيًا مـن كـل وراق فثم يضع الخادم كل مجموعة من األ •
 يه؟؟إكيس ليقول مين مع مين فين وبيعمل 

  .الفوضى الّ إد تول  " المن تلك اللعبة أن العشوائية "عكس النظام : صـخلن
  

  
  تدريب ...           
  

لتليفزيـون والصـالة للمـذاكرة واللعـب ومشـاهدة امل جـدول يـومي بمسـاعدة الوالـدين "عوالد يطلب من األ •
 لتزام به بمجرد وضعه." على أن يبدأوا في االكل وميعاد النومواأل

 א�-�6�72وא�-5�و4

 

  ؟
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  صــالة ...           

           ����������  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��
  
# 

  . إله النظام والسالم.إلهنا الصالح يسوع .
  ...ن رتيْ ـأخذ خبزًا وخمرًا على يديه الطاه نْ يا مَ 
  ..د .. نؤمن ونعترف ونمج .. . وقـسم.. .. وباركوشكر .

  .ملكوتكإلى فتهدينا  ... نا بنظامنا من فيض حنانك بركات تمألفأعطِ 
  )لهيالقداس اإل(                                                               

  
  

  تقييم ...           
  

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  التقييم  لدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:في نهاية ا  الهدف

  يعرف

 .اسم البلد التي تمت فيها المعجزة يذكر •

 .كيف تمت المعجزة ديسرِ  •

سـتهلك للتوزيـع كيف أن النظام سـاعد فـي تقليـل الوقـت المُ  يصف •
 .وأهمية النظام

ــ • مــس خبــزات وســمكتين عــن بركــة ربنــا يســوع الحالــة فــي الخ ريعب
 .اء واألطفالرجل ما عدا النس ٥٠٠٠لتكفي 

•  آية الدرس. ريكر  

  

  يشعر

•  كتساب مهارة النظاماعن فرحه ب ريعب. 
ن يؤثر في المجتمـع بكونـه إنسـان أبطريقة فنية كيف يمكن  يعبر •

  .منظّ مُ 
  .يالعمل الجماع يالنموذج المذكور باألنشطة الورقية ف يصنع •

  

    .الجدول اليومي الخاص به وينفذه يضع •  بيتدرَّ
 
  
  

@ 

  � 
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  بابىشهر من  ثانيالاألسبوع 
  ) أكتوبر(

  فضيلة للحياة  
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    .عة الكنسية لتفسير العهد الجديدالموسو  ـ �W%א$���א���س
  .للقمص تادرس يعقوب ملطي ـ" نجيل متىإتفسير " ـ                  

  

  آداب الحوار.  ��س�W)��'��א���
.
��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  

 .خرينطريقة وفن التحاور مع اآل يعرف: •

 .لكلماتختيار ااهمية أب يشعر: •
•  ــه فــي أي وقــت ب:يتــدرومــع  ، ويتحــاورعلــى أن يتحــاور مــع الل       

 .المناسب اختيار الوقتبخرين اآل        

�$�E.א�Uא-��"�א� ��س���Wא���+*;��F/�X���'-א��>�����"�q)+���١٥��:١!ل�(�  

�+دא�4א9'א� �
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     إليك عزيزي الخادم ...         

  
 نوعان من الغضب: ... نواع الغضب وعالجه:أ

ويكــون بأســلوب  مقدســة مــن أجــل الحــق، وال تــدخل فيــه الــذات، وهــو غضــب ألســباب س:قــد الغضــب المُ  .١
ه، والكتــاب المقــدس يعطينــا أمثلــة مــن غضــب اللــ ... ، وال يكــون بجهــل، وال بســرعةســليم، ولــيس بعصــبية

يفـرق اإلنسـان بـين ن فينبغـي أ . كمـا يعطينـا التـاريخ أمثلـة مـن غضـب القديسـين.وغضب الرسل واألنبياء
����٤�:�٢٦�R+(.א"������C}���.א�و���������O"אxيقول الكتاب:  . وكما.. لغضبالحزم وا�(. 

الغضــب الباطــل هــو غضــب ألســباب شخصــية، أو ألمــور ماديــة أو عالميــة، ولــيس  :الغضــب الخــاطئ .٢
ـــة، يفقـــد فيهـــا اإلنســـان أعصـــابه  ـــتم بطريقـــة باطل ـــه أن هـــذا الغضـــب ي ـــاني ل لســـبب مقـــدس. والمظهـــر الث

  ويخطئ.
"���Jp>��-א-�'����1אU.���1���;����1��א-����F!م،�/��1Jp>��-وא�b��1.ط��pR-א�>�����<����%!��vل�"�א!��+�>)P)٢٢:٢٩(.  
  

فــي أســبابها وتشــعباتها  اً لــيس الغضــب مجــرد خطيــة بســيطة، بــل هــو مجموعــة مــن الخطايــا مركبــة معــ
  :ونتائجها

قســوة فــي  هل الغضــب داخلــويحمــ. .. ومــع الغضــب يوجــد عــدم المغفــرة ... خطيــة فيهــا الحــدة والعصــبية  
. .. وخطيـة الغضـب تتنـافى مـع الوداعـة واللطـف. .. مـن البغضـة اً لونـ اً ولذلك يحمل الغضب أيضـ. .. القلب

يقـــع  ... بخطيـــة إدانـــة اآلخـــرين اً خطيـــة الغضـــب تـــرتبط دائمـــ ... اً وفـــي الغضـــب يفقـــد فضـــيلة التواضـــع أيضـــ
وقــد يقــع فــي كثيــر مــن . .. فــي الشــتيمة واإلهانــةوفــي غضــبه قــد يقــع  ... فــي خطيــة الظلــم اً الغضــوب أحيانــ
. .. والغضـــب هـــو ثـــورة تهـــدف إلـــى االنتقـــام ... اً وٕاذا ترســـب الغضـــب فـــي القلـــب يلـــد حقـــد ... خطايـــا اللســـان

 ... وقد يتحول الغضب إلى خصومة وٕالـى معـارك ... عدم االحتمال ىوالغضب يحمل داخله خطية أخرى ه
 ... ومع الغضب قد تكمن خطية التهور واالنـدفاع. .. إعثار اآلخرينخطية  اً وتدخل في خطية الغضب أيض

ضـد  اً خطيـة الغضـب أيضـ. .. مـن عالقاتـه اً وقـد يفقـد الغضـوب كثيـر . .. للصـورة اإللهيـة نوفي الغضـب فقـدا
  فضيلة السالم.

  
 نتائج الغضب السيئة:

  نسان الكرامة وتقدير الناس.فقد اإليعمي بصيرة النفس، وال يجعلنا ننظر ألخطائنا الشخصية، ويُ  ـ١  
٢���1��1": مــن نتــائج الغضــب خطايــا كثيــرة كمــا يقــول الكتــاب المقــدس ـJp>�-���1.ط�א�pR-א���%!����vא�>������<�"� �
  .)٢٩�:�٢٢!ل��(+�����
  معة.ومن نتائج الغضب السيئة: العثرة وضياع السُ  ـ٤    .ر ضِ والغضب من الناحية الطبية مُ  ـ٣  
  عرقلة الصالة والتناول. ـ٦      اآلخرين.إساءة العالقات مع  ـ٥  

  

�  
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  عالج الغضب:
 تواضع القلب: �

، وال يغضــب مــن أحــد". اً س عبــارة جميلــة هــي: "اإلنســان المتواضــع ال ُيغِضــب أحــدئــو قــال القــديس دوروثي  
نـه إقـد أسـاء إليـه، بـل  اً ذلك ألنه باستمرار يأتي بالمالمـة علـى نفسـه فـي كـل شـيء، وال يحسـب أن أحـد

  سبب خطاياه. بحدث له هو يرى كل ما ي
  كطبيب: ءيسعتبار المُ ا �

لنـا أخطاءنـا  اً ث عنهـا، كاشـفال نراهـا نحـن، فتحـدّ  اً يرى اآلباء أن المتكلم عنا بالسوء، ربما رأى فينـا عيوبـ  
  .لنتفاداها

 الرد باآليات: �

   غضــب. دهــا، ولــتكن موضــع تأمالتــك، وتــذكرها كلمــا حوربــت بالاحفــظ اآليــات الخاصــة بــذم الغضــب، ورد
  مثال:

  �"q������x�Tن!�����R��T���1א�u�������]F��/�p>������(��0�����E$�-א�"�/)��V������U.١�:�٢٠( ... �"/�q����'-�2אR����V�d�:�>א�����!ل�������X�"�� �
J)���!�������,�٧�:�٩(�. ..�"$�����1�zن.������D�1��1O���x!�0������T����A�����zA/و����P�b{������D��!�0������T���������="�kس! �X/.����3�)٧:٤٩( ...  
�"2R����F�H��x�q�(.�!ًو��،�JK�u��P���|!�������I��e�" א" ... )�٢٢�:�٢٤(+��!ل�-��p>���J��U.���1���'�-���1א/�;�����1��

��1��א-����F!م،Jp>��-وא�pR-�1א���bط.�>�����<���%!��v٢٩�:�٢٢!ل��(+��"��א�(.  
  الغضب: ياإلبطاء ف �

الغضــب يعطــي فرصــة للتحقــق،  الغضــب هــو حركــة ســريعة، تثــار فتنــدفع. واإلبطــاء يمنعهــا. اإلبطــاء فــي  
  ولتهدئة النفس.

  سكت.ا إن لم تعرف كيف تتصرف: �
  فالسكوت في حالة الغضب فضيلة. ألن تبادل الكلمات الشديدة، يشعل الغضب باألكثر بين الطرفين.  
�  ين:الجواب الل 

�;א���.א�Uא-$��E"يقــول الــوحي اإللهــي فــي ســفر األمثــال:   �bvوא-5��3م�א�،q���'-א��>��F/�X���J.1/�u;������pR-א���"��� �
�).١:١٥!ل��(+�� �

، لكـن اً نـار  ئطفـإذا احتدم الغضب، فإنه ال ُيعاَلج بالكلمات الموجعة، ألنـه كمـا قـال القديسـون: "النـار ال تُ   
  يطفئها الماء". ولذلك فإن الكلمة اللطيفة قد تكون أقدر على إطفاء نار الغضب.

  صمت؟واألمر يحتاج إلى حكمة: متى تتكلم؟ ومتى ت الحكمة: �
  للتعامــل مــع نوعيــات مختلفــة مــن النــاس فيقــول:  اً وهنــا نجــد الحكــيم يضــع أمامنــا تصــرفين مختلفــين تمامــ  

"�������Iא���Uو!�g!������Rd�����q�=!���2���C-�،0��5�����-A����+�0�m�"ثــم يعــود فيقــول:  ،)٢٦�:���٤(+����!ل��"��Uو!��J
�5C��-�،0��2=!��q��Rd����g!א����D�3d��3.ن�/!ً����� �:�0��R)���"����+)�!إذن، حســب ظــروف الحالــة  ،)٢٦�:���٥ل�

  .ت، وكذلك حسب ما تتوقعه من نتائجتتكلم أو تصم
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  :تذكر نتائج الغضب السيئة �
فـــي كـــل مرحلـــة، وال تجعلـــه يصـــل إلـــى مســـتوى الحقـــد  اً ضـــع للغضـــب حـــدود : عـــدم التـــدرج إلـــى أســـوأ �

 والكراهية.

  نقاوة القلب وليس االنطواء: �
لوحـــدة والهـــروب مـــن المجتمـــع، وفـــي الواقـــع أن هـــذا نـــوع مـــن الـــبعض يظـــن أن عـــالج الغضـــب يكـــون با

  االنطواء وليس الوحدة.
الوحدة يلجأ إليها إنسان ناجح في حياتـه االجتماعيـة، يحـب النـاس ويحبونـه. ولكنـه يحـب الوحـدة بـاألكثر   

ع المجتمــع ف مــه والصــالة والقــراءة. ولــيس ألنــه عــاجز عــن التكيــألنهــا تعطيــه فرصــة للتأمــل واالنشــغال باللــ
  .د القلب من جهتهماهية للناس وتعق المحيط به، وليس كر 

فالشخص الغضوب إن ذهب إلى الوحدة، يرافقه غضبه فيها! إذن يجب على اإلنسان أن يهدئ قلبه مـن   
الــداخل، وينقــي قلبــه مــن الغضــب والغــيظ. وال ينفعــه أن ينطــوي علــى ذاتــه، وقلبــه ســاخط نــافر مملــوء بمشــاعر 

  .خاطئة
 .بة واإلحسان والهداياالمح �
 .التفاهم والعتاب �
  .التصرف وليس الترسيب �
  معالجة الغضب بست فضائل: �

  فضيلة الزهد. ـ٢          .فضيلة المغفرة ـ١        
  الصلح والسالم. ـ٤        فضيلة الرقة واللطف. ـ٣        
  طول البال وسعة القلب. ـ٦              بالصالة والترتيل. ـ٥        
�  ه:تذكر مثال الل  

ه أمامنــا: إذ عنــدما نغضــب حينمــا يســيء النــاس إلينــا، ال تكــون راســخة فينــا األمثولــة التــي تركهــا اللــإننــا 
ويجــدفون، ومــع  اً يســيء النــاس إليــه بكــل أنــواع اإلســاءات، ويكســرون كــل وصــاياه، ويغضــبون عليــه أحيانــ

  .ذلك فهو يغفر، وال يرد عليهم بنتيجة أخطائهم
! ولنــتعلم مــن . .. ه، ولــم يغضــب علينــاذكر كــم مــرة أخطأنــا إلــى اللــفــإن حوربنــا بالغضــب علــى أحــد، فلنتــ

 ه: الصبر، واالحتمال، والمغفرة، وعدم الغضب، وعدم المعاملة بالمثل، وعدم المجازاة عن كل خطأالل. 
 هدوء الصوت والمالمح: �

تحــول يمكــن لإلنســان أن يــدرب نفســه علــى أمــرين، همــا: درجــة علــو الصــوت، وحــدة الصــوت. حتــى ال ي
  غضبه إلى صياح وعراك.

بعلــو الصــوت تريــد أن تغلــب بأعصــابك، ال بإقناعــك! أمــا اإلنســان القــوي فــي رأيــه، الواثــق بأدلتــه وبراهينــه 
إلـى علـو الصـوت. وال يشـعر فـي داخلـه بضـعف أو نقـص يحـاول تعويضـه  اً وٕاقناعه، فإنه ال يحتـاج مطلقـ

  بالصوت العالي.
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  متنوعة: اتريبتد
  ب في إغضاب غيرك.على عدم الغضب. وال تتسبّ  ب نفسكدر    ـ ١
م مــن قــدر األســباب، وال تأخــذ األمــور ابعــد عــن أســباب اإلثــارة علــى قــدر مــا تســتطيع. وال تضــخّ    ـ٢

  بتأزم.
  .اً ، فال تنفخ فيها، وال تضع عليها وقوداً إن وجدت نار    ـ٣
مهمـا كانـت المثيـرات، مـع م مـنهم الهـدوء وضـبط الـنفس، وعـدم الغضـب عاشر الودعاء، لكي تـتعلّ    ـ٤

  أخذ األمور ببساطة.
  .اً أو عصبي اً ب نفسيتعَ و وأنت مُ أحتمل، أو غير مُ  اً رهق جسديال تتفاهم مع الناس وأنت مُ    ـ٥
  

. ولــيكن فينــا ســكيب الــروح القــدس .ن الــذي يصــرف الغضــب .ي ســبق نــدرك أهميــة الجــواب اللــ مــن كــل مــا  
  .اس باللطف والمحبةالن يلنكون صيادالذي يمنحنا الحكمة 

  
  
  
  

  
  

  نشاط تمثيلي ...                     
  

  :والد بينهماين ويقارن األ ثنيمثل اثنان من الخدام (االسكتشين) اال 
   ول:األ 

  .جيب موبايل جديدأز و عا انأبابا بابا بابا    :االبن
  الشــغل وورايــا دلــوقتي شــغلجــاي مــن  هنــا لســأوراق عملــه) يــا ابنــي أيكمــل  وجالســاً  (وهــو يبــدو متعبــاً    ب:األ

  ...يللكتير نتكلم في الموضوع ده بال         
  ه.ز موبايل النهاردو نا عاأ هليش دعو  ال ما   االبن:

  .كون دبرت لك فلوسهأول الشهر الجاي طيب يا ابني استنى أل   :باأل
   .طلب حاجة تجينيأا نا لمّ أليش دعوة  برضه ما   االبن:

  .تتعلم تتكلم كويس مفيش موبايل خالص شانلطيب خالص ع   ب:األ
   الثاني:
  .نك مشغولإنا عارف أكلمك في حاجة أذنك ممكن إبابا بعد    :االبن

  ... خير. يا حبيبي اتفضل طبعاً    :باأل
   .شان موبايلي عطللنا كنت محتاج موبايل عأ   االبن:

1"���2��3����*'����-�����	���� 

 



- ٦٩ -  
  

   .برت لك فلوسهكون دأول الشهر الجاي ش يا حبيبي ممكن تستنى ألهطيب معل   :باأل
  .نا عارف الظروف طبعاً أينفع الفترة دي بالش  ايا بابا ولو مش ه طبعاً    :االبن

  .يكون معك موبايلأول الشهر ها وعدك أنك حاسس بينا و إيا ابني  شكراً    ب:األ
  

خـر ن الحـوار الهـادئ يـؤدي لنتيجـة أفضـل بينمـا الحـوار اآلإوالد عن الحـوارين وكيـف ونتناقش مع األ   
  شل.ف

    
  مجموعات عمل ...                

  
 خـرواآل .سـباب نجـاح الحـوار ..أم الفصل لمجموعتين كل مجموعة معها لوحة واحـدة مكتـوب عليهـا نقسّ   

  ... قهما على الحائط ومثال ذلكعل كتب اللوحتان ونُ تُ  ..سباب فشل الحوار .أ
  ..وقت خاطئ . اختيار ـنصات عدم اإل ـم ثناء الكالأنفعال اال ـأقاطع المتكلم  :سباب فشل الحوارأ  
 ـ دة مثـل حضـرتك وشـكراً لفـاظ جّيـأاسـتخدام  ـ هتمـام بـالمتكلمنصـات الجيـد واال: اإلسباب نجـاح الحـوارأ

  الكالم بصوت هادئ.
  
  

  ...أنشطة ورقية               
  

  عملية جراحية
  

  األدوات : 
فراولة  ـبرتقال  ـموز  : "مثالأن أقسم الفصل إليها التي يمكن ثمار فاكهة طازجة بعدد المجموعات  ـ ١  

  ".لخا... 
  .سكاكين بالستيكية ـورق كرتون  ـلصق  ـ ٢  

  
   الطريقة :

ثــم نبــدأ أن نطلــب مــن كــل مجموعــة أن تبــدأ فــي تقطيــع الفاكهــة بواســطة  ،مجموعــات ىلــإنقســم الفصــل   
هـو أفضـل مـن يحـاول أن يعيـد شـكل الفاكهـة  ثم تحاول أن تعيـد لصـقها علـى الكرتـون والفريـق الفـائز ،السكين

  عهـــا كمـــا كانـــت ومنـــه نبـــدأ مـــا هـــو أســـهل تقطيـــع الفاكهـــة أم أرج. ومـــن هنـــا نبـــدأ المناقشـــة عـــن .كمـــا كـــان .
  .الدرس
ــ ،. ســهل الكــالم..دان ص ومــن فمــك ُتــفمــن فمــك تخُلــ هكــذا الكــالم أيضــاً      ؟! هولكــن هــل هــو فــي محّل

  ؟؟!! هل جّرح أحداً هل يمكن أن أخلص به

� 

� 
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.. كانــت مــن الشــعوب التــي تعبــد . هشــعب اللــ يليســت مــن الشــعب اليهــود ةأمميــ أي ةهــى امــرأة كنعانيــ  
وثـــان وكـــان هنـــاك عـــداوة بـــين الشـــعبين األجميـــع إيمانهـــا لتكـــون قـــدوة لن يختبـــر أفكـــان علـــى الســـيد المســـيح  ـ
  .ممين ولليهوداأل

��A/��!�،א����K"� لــى الســيد المســيح قائلــة :إالمــرأة صــرخت   ��P،�!��/�X��(,��א)��[��!دאود�א���ًא��[.�A��J�،�i��$��� �
!���OI1/�,ٍ��D$3(�.مpA��V2��\l�������0و*$��O.א���5-T��[$4!��=�:!��T>��%א،�!����
�w���F��!���eאKو!�m������`AI��P4$��,�-���0و!=�:!��/�A���P�،� �
� +!�J���U!و=�!ل��:����Rd�|f/�l�O|�L[ً!�+ن�-]O-א�X�{1/�3< �و$-�U5�.�m-!V��:��i،�!/��P�A!���3-وאU5����/+����<���!ً�� �

����X��`!��2b)-م)א!��  .)��٢٧ـ���SA��4!���!�����(!��(K+!"��m�)١٥��:٢٢�����b���bVR/��Xא-����V()�Bl!/�!�א-}
  

   ؟الرائع سلوبكنا مكانها كنا سوف نرد بهذا األ هل لو .ي هذا الحواررأيكم ف ما •
 ؟ بهذا الكالم ا يقصد السيد المسيحماذ ـهل استجاب لها السيد المسيح مباشرة  •

ذلـك اإليمـان للجميـع  ىن تعلـن هـأراد أولكنـه  ،نعـم ... ؟ييمانهـا قـو إن إهل كـان السـيد المسـيح يعلـم  •
ص كـل خل مـم وجـاء لـيُ نـه جـاء لليهـود ولألإه المختـار) يثبـت لليهـود (شـعب اللـ يولك ،لتكون قدوة للكل

 .من يؤمن به

، وذهبت ولم تكمل كالمها معه؟؟ كالم السيد المسيحة كانت قد تضايقت من أن هذه المر إيكم لو أما ر  •
  !!كانت ستخسر كثيراً  طبعاً  ...

 ،متـه عـن احتياجهـا للفتـاتكلّ  ،بكـل احتيـاج ،بكل ثقة ،بكل محبة ،تعالوا نرى ماذا فعلت ... بكل تواضع  
يسمح بهـا حتـى  يلته ارادة الل إبل تركت هذا حسب  ،"أشياء كثيرة ينها لم تطمع فإماذا كانت تقصد بالفتات "

   .هة لشعب الل عدّ كانت مُ  يلم تطلب كل البركات الت .بسيطاً  كان شيئاً  ولو
س .. تعالوا نفتح الكتـاب المقـد.يمان سم بالتواضع والثقة واإليتّ  يالذ ئماذا كانت نتيجة هذا الحوار الهاد  

  ؟ ونرى نتيجة هذا الحوار
فيت فُشــ "لـيكن لــك كمــا تريــدين ،يمانــكإ "عظــيمٌ  :ل لهــايمانهــا وكالمهـا وقــاإب الســيد المســيح مــن تعّجـ  

   .تلك الساعة يابنتها ف
  

 :من ناحية الناس يجب عليك

   .ن تختار الوقت المناسب للكالمأبد  ال �
  .ثناء الكالمأتقاطع  ال �

 . صغرعلى األ وفيها عطف ،كبرفيها احترام لأل يختار الكلمات الرقيقة التت ،سلوبختار األتكما  �

�א���س �
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   ."بصوت مقبول "ال عالي وال منخفض التكلم �

 .عدم التذمر حتى يستجيب لنا �

  
 همن ناحية الل:   

 .نـه قـد نـزل وفـدانا بدمـهإواعتـراف منـا  ،بأسلوب كله محبة يضاً أولكن  ،كل وقتفي يجب أن نتكلم معه   
نهـا ليسـت إة رغـم المـرأة الكنعانيـ لَ ِبـنـه قَ أل ي،مهما كانـت خطيتـ يءنه قادر على كل شونطلب منه بكل ثقة أل

  . هلل امن شعب 
نـه صـانع الخيـرات ونطلـب منـه أل ،نلـح عليـه .نـه يسـاعدنا ويقوينـا علـى التوبـةخذ البركة ألأ ينلح عليه ف  

  .أجلناننا مهما كنا خطاة جاء المسيح من إوعندنا ثقة 
  
  
  
  
  
  

  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ      
  

  ؟ المسيح لمرأة الكنعانية من السيدهو طلب ا ما ـ١
  ؟هنها ليست من شعب الل هل السيد المسيح رفض المرأة الكنعانية أل ـ٢
  يمانها؟إحتى يظهر قوة  هل كان انتظار السيد المسيح قليالً  ـ٣
  ؟يع الناس المؤمنين وغير المؤمنينه يحب جمهل الل  ـ٤
  ؟خرين مثل السامريةوالرقيق مع اآل ئهل اتبع السيد المسيح الحوار الهاد ـ٥
  ؟خرينحديثنا مع اآل ين نتعلم منه فأثناء صلواتنا أه نطلب من الل هل   ـ٦

  
  ألعاب ...                          

  
. ويقـف .ه عصـا صـغيرة وتقـوم بعمـل دائـرة كبيـرة مـن كـل الفصـل .، وأعطِ ي عينيه جيداً اختر طفل وغط  

ويقـوم بقيـة الفصـل  ،زمالئـه بالفصـل ىلـإ ويقوم بالدوران حول نفسه مشـيراً  ،الطفل المختار في منتصف الدائرة
يقـول  ى أحـد المخـدومين، وعنـدهالـإوعندما تأمرهم بالتوقف تكون العصا التـي فـي يـد الطفـل تشـير  ،بالتصفيق

 .ىخـر أر مـرة مواقـع وٕان لـم يعـرف تكـر ذا عرف المخدوم صوت من قال اآلية يتبـادالن الإف ياآلية بصوت عال
  .ه وطريقة كالمهز بصوتميّ : كل منا مُ الفكرة

  

 א�-�6�72وא�-5�و4
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  تدريب ...           

  
مثــال " لــو ســمحت  هطلبــ ىيتفــق الخــادم مــع مخدوميــه علــى أن يضــيف كــل مخــدوم لفــظ إلــ   ـ١مــن  ـ

ل مــــن كلمــــاتهم " لتجعــــ ،كلمــــات مخدوميــــه ىلــــإ.. أو أي جملــــة يريــــد الخــــادم أن تضــــاف .فضــــلك 
 ."لسركلمة ا" ليتفقوا على تسميتها مثالً وطلباتهم مستجابة و 

حتـى يـدرك أن  ،"ينـربـى يسـوع المسـيح  أعِ  يـا ـرحمنـي اربـى يسـوع المسـيح  يـا" :الصالة السـهمية   ـ٢
 إلى طلبه المستمر بلجاجةعينه ويحميه ويستمع ه هو من يُ الل. 

  
  صــالة ...           

                     ����������  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��
  
#  

  ..يسوع . ييا رب
  !علمنا وترشدنا ...ت نْ مَ  يا

  .!.ذ بالحديث معك .تلذّ أن أيارب  يهبن
  ،خرين بكل حب واحترامتحدث مع اآلأن أوساعدني 

  .مينآ ... يوارشدن ينيقو  ..ها الرب الحبيب .أي  فاتي.كون صورة لك في تصر أو 
  

  تقييم ...           
  

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  التقييم  س تأكد أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدر  الهدف

  يعرف
  .خرينطريقة وفن التحاور مع اآل •
•  آية الدرس. ريكر   

  

  يشعر
 .همية اختيار الكلماتأب •
 .لقاء الرب يسوع مع المرأة الكنعانية يما تخيله ف يرسم •
  .عمال الجماعيةاألو  النموذج المذكور باألنشطة الورقية يصنع •

  

  بيتدرَّ
اختيـــار  ب ،خـــرينوقـــت ومـــع اآل أي يه فـــاللـــ ن يتحـــاور مـــعأعلـــى  •

  .الوقت المناسب
  

  

 

@ 

  � 
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  بابىشهر من  الثالثاألسبوع 
  ) أكتوبر(

  حكاية سـفر  
  

������������������������������� �
� �
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  القمص تادرس يعقوب ملطي. ـتفسير سفر يشوع  �W%א$���א���س

  وتعطينا ثقة.معونة الله تؤازرنا   ��س�W)��'��א���

��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  
 .نظرة عامة لسفر يشوع ومعونة الله له يعرف: •

 بقوة الله التي تحميه. يشعر: •
•  ه دائماً  ب:يتدرعلى طلب قوة الل. 

�!���:���/V	���R!ن�z" ��س���Wא���+*dم�!/+��<���Jو.��@P.��u��m]<�!D<� �

 .ن��>+��������������������������������������.���+Dg��١��:٥"�(�/����<>��+$��و�����.(� �

/,����א�.-� سفر يشوع Wא��
(   
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     إليك عزيزي الخادم ...         

  
، وقـد كـان أوًال خـادم موسـى هوشـع ودعـاه موسـى يشـوع ى أوالً دعَ كـان ُيـ ،ن نـونيشـوع بـهـو كاتب السـفر   

  . ك لقيادة الجيش ومحاربة العماليقودعاه بعد ذل
  طريق الرب. ييسير في يتشدد ويتشجع و أوصاه وصيته األخيرة لكعّينه موسى خليفة لقيادة الشعب و   

  
  :محتويات السفر

  : إلىبالنسبة لمشتمالتها صحاح يمكن تقسيمها أ ٢٤ ييقع السفر ف
 رض كنعان.أ يتمت على يد يشوع ف ينتصارات التاال  -١

 على األسباط. يتقسيم األراض  -٢

 نصائح يشوع وخاتمة حياته.توجيهات و   -٣

  
  : )١٢ - ١ص (القسم األول من  :أوالً 
اه وأوصـ ،مـتالك أرض كنعـانمـوت موسـى والعبـور بنهـر األردن وا تكليف الرب يشـوع لقيـادة الشـعب بعـد •

لـيًال لكـى يعة من فمك بل تلهـج فيـه نهـارًا و ال يبرح سفر هذه الشر ك بالشريعة المقدسة والعمل بها "بالتمس
 حينئذ تفلح ". توب فيه ألنك حينئذ ُتصِلح طريقك و تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مك

 .)(الخادم سالحه كلمة الله •

 ) فنـزال٢لى أريحا (صإأرسل يشوع جاسوسين  يضاً أ) كما ومنه أيضًا استعدوا للعبور (عبور نهر األردن •
وأهلهــا مــن  ىأن يعفوهــا هــ اوطلبــت منهمــ ي،ه الحــأعلنــت إيمانهــا بقــوة اللــ يلــى بيــت راحــاب الزانيــة التــإ

  تكـــــون عالمـــــة ظـــــاهرة فبًال قرمزيـــــًا مـــــن النافـــــذة ل َحـــــنـــــزِ ا أريحـــــا فطلبـــــا إليهـــــا أن تُ و المـــــوت متـــــى دخلـــــ
  بــدون ســفك دم إلــى دم المســيح) (هــو اللــون األحمــر ويرمــز  يالقرمــز اللــون أحــد علــى بيتهــا (ى فــال يتعــدّ 

 ).ال تحُدث مغفرة

إســرائيل فيــه  ييعبــر يشــوع وبنــ يه لكــفه اللــلقــد نّشــئــًا جــدًا و كــان ممتل يوفيــه أيضــًا عبــور نهــر األردن الــذ •
 ).٦يضًا سقوط أريحا (صأعشر حجرًا تذكار للشعب ومنه  يوأخذوا منه اثن

ي الصــغيرة ) أمــام قريــة عــا٧ســرائيل (صإ يســببت الهزيمــة لبنــ يالتــ يعخــان بــن كرمــ ومنــه أيضــًا خيانــة •
 ".ي تُفِسد الكروماحترسوا من الثعالب الصغيرة الت"

ن حرمـوا مـن ألـى إوكانـت يـد يشـوع ممـدودة بـالمزراف  ي) اسـتطاع الشـعب أن يفـتح عـا٨(ص يفتح عـا •
 .الص والنجاةي فيه الخوهذه صورة لصليب ربنا يسوع المسيح الذ ،فيها

 أرض كنعان. يوبنى يشوع مذبحًا للرب ف •

  .)١٠ - ٩مخادعة أهل جبعون ومؤامرة الملوك الخمسة (ص  •

 

�  
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  :القسم الثاني
 على األسباط والتقسيم كان بالقرعة وقد رضى كل سبط بنصيبه.  يتقسيم األراض •

  
  القسم الثالث:

حـذرهم مـن ، وأوصاهم أن يلتصـقوا بـه و ل الربشكيم وعدد أمامهم أعما يولما شاخ يشوع جمع الشعب ف •
عيـنكم أن تعبـدوا أ ي" وٕان ساء فـ :ثم قال لهم ،عطاهمأ يلهة الشعوب لئال يحرموا من األرض التآعبادة 

عبـر النهـر وٕان  كم الـذين فـيؤ بـاآلهـة الـذين عبـدهم إن كـان اآل ،تعبـدون نْ الرب فاختاروا ألنفسكم اليوم َمـ
فأبدى الشعب اسـتعداده  ،فنعبد الرب " يبيتأما أنا و و  ،أرضهم ياكنون فاألموريين الذين أنتم س ةلهآكان 

 لعبادة الرب.

سـفر الشـريعة وأقـام حجـرًا ليكـون شـاهدًا علـى كالمهـم ثـم مـات يشـوع  يكتب يشوع كـالم العهـد المقـدس فـ •
 بر.سنين بعد أن قاد الشعب بأمانة و  ابن مائة وعشر

  
  يشوع كرمز للسيد المسيح: 

 ."صخل مُ "سم مع السيد المسيح ومعنى اسمهما اال ييشترك يشوع ف -١

 عطى النصرة للمؤمنين.أوالرب يسوع غلب العالم و  ،انتصر يشوع على أعداء الشعب من الوثنيين -٢

 بذل نفسه عن الخراف. يالصالح الذ يكان يشوع راعيًا مثاليًا والرب يسوع هو الراع -٣

٤-  ر لنفسـه طريـق الطاعـة أو طريـق المعصـية ويظهـر ن يختـاأنسـان امكـان اإل فـيو  ،عطانـا الحريـةأه الل
 هذا من كلمات يشوع األخيرة.

  طريقه فإن تركوه تقل مواعيده معهم. يه للشعب كانت مشروطة بسلوكهم فن مواعيد الل إ  
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  نشاط تمثيلي ...                     
  

 التابوت وأخذ الحجارة من قاع النهر.تمثيل األطفال لموقف عبور نهر األردن وحاملي   

 

 
  أنشطة استكشافية ...               

  
  األدوات :

  سود + بيريل.أكوب ماء + طبق فارغ + فلفل   
المـاء  يصـبعك فـأ، ضع أسود فوق المياهالطبق وضع فلفل  ياحضر كوب مملوء من الماء وتضعه ف   -

صــبعك أ ين تضــع بيريــل فــألكــن بعــد  ىخــر أمــرة عــد المحاولــة أو الشــاليموه والحــظ مــاذا ســيحدث ثــم أ
تبعـــد عنـــه  ين بقـــوة ربنـــا التـــيـــان الفلفـــل ســـيبعد عنـــه ولـــم يـــتالمس معـــه. هكـــذا يشـــوع كـــان ملأســـتالحظ 
 األشرار.

    
                     

  ألعاب ...                 
  

تغير كل خطوة من خـط البدايـة  لى فريقين ... وتكون اللعبة أن يعبر األطفال على أقدامإتقسيم األطفال   
مـن المكعبـات علـى شـكل أحجـار  ١٢خـر. ويكـون هنـاك اآل ئلى خـط النهايـة وهـو الشـاطإالنهار  ئوهو شاط

  تؤخذ من قاع النهر ومن يأخذ األحجار األكثر يكون هو الفائز.
  
  
  
  
  
  
  
  

  

� 

   ٣اختر 
بدائل غير 
مكررة مع 
  التطبيق
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 يقوم الخادم بشرح مختصر عن السفر من خالل العناصر اآلتية :

  ) الذي قاد شعب الرب بعد موت موسى النبي.ُمخلص( يشوع معناه
  يبدأ السفر بتسليم القيادة ليشوع ومحاربة الكنعانيين.   ـ)  ١(ص
  إرسال جاسوسين إلى أريحا وراحاب تساعدهما.    ـ) ٢(ص
حجـرًا مـن النهـر تـذكار  ١٢يعبر يشوع والشعب نهر األردن حاملين تابوت عهـد الـرب ويأخـذوا  ـ )٥:  ٣(ص

  لك العبور.ذ
  مرات فيسقط السور بقوة إلهية. ٧أيام واليوم السابع  ٧سقوط أسوار أريحا بالدوران حولها     ـ )٦(ص
أخذ من  الذيُيهزم الشعب من مدينة صغيرة (عاي) ويكون ذلك بسبب خطية عخان بن كرمي  ـ )٨:  ٧(ص

  عاي.غنائم أريحا حيث قال الرب أنها ال تؤخذ وعندما عوقب انتصروا على 
 ١٠جبعـون يحتـالون علـى يشـوع للـدفاع عـنهم ، انتصـار يشـوع علـى عـدة ملـوك. (حـدثت ص ـ )١٢:  ٩(ص

  حادثة وقوف الشمس حتى ينتصر يشوع).
م يشوع األراضي بـين األسـباط، سـبط الوي هـو سـبط الكهنـة وخدمـة خيمـة االجتمـاع فلـم قسّ  ـ) ٢٢:  ١٣(ص

  ين : أفرايم ومنسى.يكن لهم نصيب في األراضي ، سبط يوسف هو سبط
) ٢٤:  ٢٣(صرهم بمــا حـــدث مـــن خــروج الشـــعب مــن مصـــر وعمــل اللـــه معهـــم، ذك جمــع يشـــوع الشــعب ُيـــ ـ

  سنة.  ١١٠ثم يموت يشوع ابن  .وواجبهم من طاعة وصايا الرب
  بشـــرط أن يحفـــظ الوصـــايا.  ،قـــوة اللـــه وعملـــهبوهكـــذا ظـــل إلـــى آخـــر عمـــره يثـــق أن انتصـــاره هـــو     

  في وجهه كل أيام حياته. يقف إنسان مفل
 

  نشاط تحفيظ اآلية ...               
 

  آية الدرس: 
    �@P.��u��m]<�!D<+<ن��. ����.���+Dg��١��:٥"�(�/����<>��+$��و�����.(  

  
  طريقة الحفظ:

األوالد ومـــن يجـــدها  يأوراق تحـــت كراســـ يوالكلمـــات توضـــع فـــ ،يـــة علـــى ســـبورة ناقصـــة كلمـــاتكتابـــة اآل  
 ية.انها حتى تكتمل اآليضعها مك
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  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ            
  

 ؟كيف حل يشوع مشكلة أريحا   -١

 ؟ان يسمع يشوعلمن ك   -٢

 ؟يكيف واجه يشوع مشكلة عا   -٣

 ؟كم ملك اتفق على يشوع؟ وكيف تصرف يشوع مع الملوك   -٤

 ؟ا هو عمل يشوع قبل ما يقود الشعبم   -٥

 ؟ وكيف عبروه؟هما هو اسم النهر الذي عبور    -٦

 ؟ماذا فعل يشوع بالحجارة   -٧

 ؟ي انتصر عليهاما اسم المدينة الت   -٨

 وصية يشوع قبل موته؟ ىما ه   -٩

  
  ألعاب ...                 

 

  : شرح اللعبة
 يعلــى قائــد ويكــون الطفــل الــذ الــدائرة ويتفقــوا األوالد هنجعــل األوالد يعملــوا دائــرة ونختــار طفــل ويخــرج بــر   

خــارج الــدائرة يعــرف مــن  يحركــات مختلفــة وعلــى الطفــل اللــ يعــرف مــين القائــد ويبــدأ القائــد يعمــلبالخــارج ال 
  القائد.
����b$bذאl��3g�7א�/�6$6����R���O]/+���P�!��D<�0'�����"يمكــن أن نفــتح حــوار حــول مــن قائــدنا؟ وكيــف نتبــع خطواتــه؟   - �

g��/+�.�!ً"�)٢���:٦/.��١(.  
   

  مجموعات العمل...                  
   

  :قسيم لحلقات مناقشةالت
 .)٦أريحا (يش سوار أالرب عمل معجزة كبيرة مع شعبه عند سقوط   -

  .)٧ي (يش عا ينهزامهم فا يالرب يعاقب الشعب على الخطية ف  -
 

 

  واحد اختر بديل

 א�-5�و4א�-�6�72و
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 أنشطة ورقية ...                          

  
  .ء العبورأخذتها الشعب من قاع نهر األردن أثنا يعمل مقلمة مكتب على شكل مكعب باألحجار الت  

 
                 تدريب ...                    

 
ن أوقبــل  ي،قــوة لعمــل مــا هــو مطلــوب منــ ين يعطينــأو  ،هصــباحًا أطلــب معونــة اللــ يعنــدما افــتح عينــ    -

 طول اليوم. يساعدتن يه على قوته التشكر الل أنام أ
  

�������صــالة ...                                            ���  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��
  

قوتــك  يق يــارب فــك. نحــن نِثــءترعانــا ونســير ورا ينــت قائــدنا الــذأيســوع المســيح ألنــك  ينشــكرك يــا ربــ  
  مين.آ ... ومعونتك لنا

    
  تقييم ...           

  
  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  تقييمال  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

     .رة عامة لسفر يشوع ومعونة الله لهنظ •  يعرف

    تحميه. يه التبقوة الل  •  يشعر

    .ه دائماً على طلب قوة الل  •  بيتدرَّ
  

  أنشطة نوعية ...         
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  وس اآلتية :تضاف مع الدر
 .بانوراما كتابية  ـ  ـر: مكتبة األسفارة سفـحكاي •
 .هذا العظيم جديــي: بائآ •
 .كنيستي الجميلة: كنيستي الجميلة •
 .يمانيإهذا ــي: يمانإ •
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  بابىشهر من  الرابعاألسبوع 
  ) أكتوبر ـ نوفمبر(

  كنيستي  
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  ".معتقدات الكنيسةالآللئ النفيسة في شرح طقوس و " ـ  �W%א$���א���س
  .دياكون د/ ميخائيل مكسي ـ "قوس الكنيسة القبطيةموسوعة ط" ـ                   

  .القبطية ورموزها ةيقونسمات األ  ��س�W)��'��א���
.

��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  
 يقونات.ترتيبها في حامل األيقونة وسماتها و أكلمة  ىمعن يعرف: •

 .بجمال الكنيسة وعظمتها في رموزها يشعر: •
•  يقونات.لصور في حامل األترتيب ا ىعل ب:يتدر 

����.ن�+���i���2ذ"� ��س���Wא�������+*>��	����<�I���/q�1/��2+ن������Dp������](،!����]��
!�i���-��$���R��� �

����������������������������������������������5�(��q����>�����3�]��(i��")٢�����٣��:٧(.  

�א�����*��'�7��/1-� �
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     إليك عزيزي الخادم ...         

 

    :ونةـيقأ
.. .دة حـد الهوتية مُ  عتباراتر البالنظو  ،دةحد ساليب مُ أفق صنع و وتُ  "و مثالأشبه " :كلمة يونانية معناها  

المســـكن (خيمـــة  ىقـــام موســـأعنـــدما  وذلـــك ،يقونـــات هـــو االســـم الجديـــد للحجـــاب فـــي العهـــد القـــديموحامـــل األ
  :ن يصنع حجابينأله أمره الرب اإل ... )٢٦خروج () االجتماع

  .القدسيفصل بين الدار و  :ول> األ---     
  .قداسقدس األبين القدس و  :> الثاني---     
ه بـين اللـ ن الحجـاب كـان فاصـالً أونفهـم مـن ذلـك  ،)٩منا بولس الرسول في (عـب عل ره لنا بوضوح مُ وفسّ   

�"� :شــعياء النبــي يقــولإفنجــد  ،للخطيــة مثــاالً و والشــعب بســبب ��(�i3�!����~�`K!��%��i3]���(�,$��%!���¡T�i��3،�و)��]�
i<!/!{|و�`¢P��J0و�i3] �2d@���uDR/�"�)��e!��٥٩��:٢(.  

 ةو اي بــه قتــل العــدالصــليب الــذ ىلــه علــالــرب اإلفقــد تمــت المصــالحة بــين البشــرية و  مــا فــي العهــد الجديــدأ  
  .)١٧ ـ ١٣:  ٢ف أ(

ن كــل انقســام قــد أ علنــاً مُ  ي،رضــن الســماوي واألبــين العــالميْ  ةيقوناتــه يعلــن المصــالحأيقونــات بحامــل األو   
لهـذا غيـر و  .)٥٢ ـ ٥١:  ٢٧(مـت  ىانشقاق حجاب الهيكل وقت الصلب يؤكـد هـذا المعنـو  ،تحطم بالصليب

كــانُ يفهــم فــي  اب بحســب مــااســمه حجــ يءنــه لــيس فــي الكنيســة شــإحيــث  ،ن نســتخدم كلمــة حجــابأمســتحب 
مكــان تعليــق  ومعناهــا )أيقونســتاس(هــى ي بالتســمية اليونانيــة و م لــذلك ُســو  ،و هيكــل ســليمانأخيمــة االجتمــاع 

  .يقوناتو حامل األأيقونات األ
   

  :قامته إغرض 
١ فــي  صــحابها فيســيرواأحتــي يتــذكروا  ،ينصــل مــام أعــين المُ أيقونــات عليــه لتكــون لتعليــق األغــرض مــادي:  ـ

   .)٧: ١٣ثار خطواتهم ويتمثلوا بإيمانهم (عب آ
حد من النـاس أالذي لم يره  ،منه ىدنفي نور ال يُ  ساكناً  ،دراكهإه ال يمكن ن الل أ ىدليل عل: غرض روحي ـ٢

خشـوع و دخولـه يسـجد بمهابـة و أمـام الهيكـل ألذلك كل من يتقدم للوقوف  ،ن يراهأوال يقدر 
!���S>�������3O+!���������+"� :قــــــائالَ ���������������2�K+�������2�(��������3��=AI������P�:���������PA+.�د|�������g� �

(�����.�����"���L�)٥��:٧(.  
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  أنشطة استكشافية ...                 
  

 ،طفـال ترتيبهـا بمسـاعدة الخـادمثـم يحـاول األ ،جزاء بغير ترتيبعن طريق احضار صورة بازل مقسمة أل  
منهـا و  ،ساسـيشـكلها األتعبـر عـن مضـمونها و  ىمعـين حتـن تكـون بترتيـب أبـد  نهـا الأيلفت الخادم انتبـاههم و 

   .ن يكون عليهأبد  هو حامل األيقونات الذي له ترتيب معين الالموضوع و  ىلإيخرج الخادم 
 

 

    فكرة حـوار  ...                
  

  :سئلة معينةأعن طريق  والد حواراً يحضر الخادم قطعة صغيرة من الخشب يجري مع األ 
  ؟في ايدي دهيه اللي إ  ـ١  
  ؟يهإ يصل الخشبة دأ لي حد يقول  ـ٢  
  يه بالخشبة دي؟إعمل أممكن   ـ٣  
  ؟معمولة بالخشب وبتعجبكم ىيه الحاجات اللي بتبقإ  ـ٤  
  ؟وهافي الكنيسة معمولة من الخشب وبتحبّ  ىقيه الحاجات اللي بتبإ  ـ٥  
ــإجابــات يصــل عــن طريــق اإل نأيحــاول و  ،والده ببعضــها الــبعضأجابــات إن يــربط أيحــاول الخــادم و     ىل

يقونــــات فــــي الكنيســــة محــــور الموضــــوع وهــــو حامــــل األ ىلــــإيصــــل فــــي الكنيســــة و  خصوصــــاً هميــــة الخشــــب و أ
  .والمصنوع من الخشب

  
  

  ألعاب ...                          
  

يطلــب مــن كــل مجموعــة و ، والده لمجموعــاتأويقــوم بتقســيم  ،شــكال معينــةأيحضــر الخــادم قطــع خشــب ب  
نتهـاء مـن اللعبـة وعـرض وبعـد اال ،)شكالتكوين األقطع الخشب (مثل لعبة المكعبات و  عين منتكوين شكل م

  :يقوناتيبدأ الخادم بتوضيح كيف استخدمت كنيستنا الخشب في عمل حامل األ ،عمالجميع األ
  
  

 

� 
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   .و مثالأكلمة يونانية معناها شبه :   ةـونــيقاأل
   .يقوناتيقونات أو المكان الذي توضع به األيونانية معناها حامل األ كلمة: ونستاسـأيق

شـكال الجميلـة ويوضـع األبالصـلبان و  ىحلـالخشب الثمـين المُ  هو عبارة عن حامل مرتفع من :يقوناتحامل األ
 ،بــين بــاقي الكنيســة أي مكــان وقــوف الشــعبس فيــه القــرابين و قــد الهيكــل الــذي تُ ليفصــل بــين 

   .ه داخل الهيكل محاطة بالقداسة والوقارن خدمة الل وذلك حتي تكو 
  بعمــــل حجــــابين فــــي خيمــــة  ىه موســــعنــــدما أمــــر اللــــ ي حجابــــاً ســــم كــــان فــــي العهــــد القــــديم يُ         

  .)٢٦االجتماع (خروج                  
  

  ترتيب حامل االيقونات :
ــأ الســيد المســيح:الصــليب وعليــه   ـ١ راء مــريم واقفــة علــى يمــين الصــليب ، والعــذوســط للهيكــلالبــاب األ ىعل

   .ويوحنا الحبيب على يساره
ــتوضــع لتكــون أمــام أعــين المــؤمنين للتأو    مــات عــن عــنهم و  بَ لِ ل فــي يســوع المصــلوب الــذي أحــبهم وُصــم

 .خطاياهم وفداهم بدمه الطاهر

�א���س �
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ن السـيد المســيح أ ىلــإشـارة إ ،فــوق بـاب الهيكــل المتوسـط مباشــرةتحــت الصـليب و  :صـورة العشــاء الربـاني   ـ٢
   .قدسيندمه األير المنظور الذي يقدم لنا جسده و هو الكاهن الحقيقي غ

ن الكنيسة مبنيـة أشارة إ ،) من كل جانب٦العشاء ستة ( جانبي صورة ىعل التالميذ االثني عشر: صور   ـ٣
   .األنبياءساس الرسل و أ ىعل

صــورة الســيدة و  ،بــاب الهيكــل مــن الناحيــة القبليــة الواقــف أمــام يمــين ىعلــ :صــورة الســيد المســيح لــه المجــد   ـ٤
السـيد المسـيح يمـين  ىآخـر علـ ىأو بمعنـ ،باب الهيكـل (الناحيـة البحريـة)الواقف أمام يسار  ىالعذراء عل

6$�"��1J:كما قال المزمور���m�-ْא�D�$��63��b,� ���/�X�D����]��6���)�"�...��L٤٥��:٩(.�� �
يقونـة قـديس أثـم  ،العمـاد) وأ( المسيح نجد صورة يوحنا المعمدانبجانب صورة السيد  :من الناحية القبلية   ـ ٥

  .و أحد القديسين)أيعة (البِ 
ثـم المـالك  ،ر (أو البشـارة)بشـيقونـة المـالك جبرائيـل المُ أالعـذراء نجـد  ةب السـيدبجانـ :من الناحية البحريـة   ـ ٦

  و أحد الشهداء).أثم شهيد الكنيسة ( ،ثم مارمرقس ،ميخائيل خادم القيامة
ن أل ،الحيـــاة الجديـــدة مـــع المســـيحالمـــوت عـــن العـــالم و  ىلـــإشـــارة إمـــام بـــاب الهيكـــل أق عّلـــيُ  :بـــيض النعـــام  ـ ٧

  .لداخلبدو من خارج كأنه ميت ولكنه حي من االبيض به جنين ي
تشــير و  ،ورشــليم الســمائيةأرة ترســم لنــا عبــيقونــة مُ أعبــارة عــن  هــو :يقونــاتن حامــل األأنجــد  مــن كــل ذلــك  
ــــين الكنيســــة المجاهــــدة ةللوحــــد ــــة المنظــــورة القائمــــة ب ــــر المنظــــورة المتغرب  (المــــؤمنين) والكنيســــة المنتصــــرة غي

  .ليهمإوبالتالي يشتاقون لالنضمام  ،مام رب المجد يسوعأديسين) وتشفعهم فيهم (الق المستوطنة في السماء
  

  نشاط تحفيظ اآلية ...                                                    
  

  آية الدرس :
���.ن�+���i��2ذ"�    >��	���<��I�/q�1/��2+ن��D���p�������](،!��]��
!�i�-���$�R��5�(��q����>�����3�]��(i�"�)٢�����٣��:٧(.  

 

  طريقة الحفظ :
والد بتخمــين يعطــي فرصــة لــألوذلــك بكتابــة اآليــة وينقصــها بعــض الحــروف و  ،عــن طريــق لعبــة بســيطة  

  :ية كاملةاآل ىلإالحروف الناقصة حتى يصلوا 
ا .......لــــك  ب.......ن  لــــم ا .......نأل ،ا.......ب ل .......م.......ي  نأ  .......يــــج  ......كــــي ون .......عــــر.......م .......نأ  ......." إ

  )........ : ٣تس  ٢("  م.......ين.......   ب.......ترت
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 ؟من يساعدني  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ            

 

  ؟ما معني كلمة ايقونة   ـ١
  ؟اين توضع صورة العشاء الرباني   ـ٢
  ؟ماذا تشير بيضة النعامإلى    ـ٣
  ؟الناحية القبليةيمين باب الهيكل من  ىااليقونات التي توضع عل هى ما   ـ٤
  

  ترنيمة ...                     
  بــي خشـب فــخش

  
  خشــب فــي خشــب مصــنوع وعليــه أحلــى الرســومات
  البـــاب الملـــوكي العظـــيم فـــي الوســـط مـــا بـــين بـــابين
  ربــــــــــــي يســــــــــــوع الحنــــــــــــان علــــــــــــى اليمــــــــــــين تلقــــــــــــاه
ــــــــــى الشــــــــــمال والبشــــــــــا ــــــــــل مــــــــــريم عل   رةأم عمانوئي

  الربــــــــاني مــــــــن فــــــــوق صــــــــور التالميــــــــذ والعشــــــــاء
  قــــــــــدام الصــــــــــورة قنــــــــــديل ســــــــــراج منيــــــــــر وجميــــــــــل

 كنســــــيتي هحامــــــل األيقونــــــات يــــــا جميــــــل جــــــو  يــــــا

  

  وده مــــــش حجــــــاب موضــــــوع دا حامــــــل األيقونــــــات  
  ووراه فيــــــه ســــــتر جميــــــل وعلــــــى الجنبــــــين طــــــاقتين
ــــــــــــا المعمــــــــــــدان وشــــــــــــفيع كنيســــــــــــتنا معــــــــــــاه   ويوحن
  والمـــــــــــــــالك ميخائيـــــــــــــــل ومـــــــــــــــارمرقس ده مثـــــــــــــــال

  فـــــــــــــــــــــــوقهم الصـــــــــــــــــــــــليب ومـــــــــــــــــــــــريم والرائـــــــــــــــــــــــيو 
  أعمــــــــــــال القديســــــــــــين دول لينــــــــــــا مثــــــــــــال ودليــــــــــــل
  باشــــــــوف فيــــــــك الســــــــموات وأشــــــــتاق ليهــــــــا بقلبــــــــي

    
  صــالة ...             

           ����������  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��
  

# 

   ،بم الحُ قد جعلني أُ ا حيث توجد الكراهية، جعلني أداة لسالمكا، يسوع المسيح ييا رب
   .دةـد الفرقة، أن أعمل ألجل الوحـوحيث توج .والمغفرة د الحقد، أقدم التسامحـوحيث يوج

   .ل الرجاء واألملدخِ اُ د اليأس، أن ـوحيث يوج .قـد الخطأ والباطل، أن أنطق بالحـوحيث يوج
  .عمل ليسود النورأوحيث توجد الظلمة، أن  .. ل الفرحدخِ اُ وحيث يوجد الحزن، أن 
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  هاتورشهر من  األولاألسبوع 
  ) نوفمبر(

  أسرة  
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                   .الثالث هلبابا شنودل ـ "ة الفضائلالمحبة قمّ  "+  ��Wس����א����%א$�
  ي.يعقوب ملطتادرس  للقمص ـ "ولتفسير سفر صموئيل األ"+                    

  
  ) الصداقة(   ��س����W)��'��א���
.
�  مساعدة الطفل أن: ��س����W(�א��

 .معنى الصداقة يعرف: •

 .يشعر بأهمية الصداقة يشعر: •
•  يختار صديق حقيقيأن  ب:يتدر. 

�.)��i�١٨�:��٣%١(A��d+�0�O�p�]<�0�R)�����"0ًא�
��� ��!ن�ودאود�!���u/.���"و=} ��س���Wא��+* �

����1"Iد����'$',"��
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     ادم ...إليك عزيزي الخ         
  

  :داود
ن يخوتـه، كانـت حيـاة داود سـبعإى البيتلحمي وهو أصغر بناء يسّ أاسم عبري معناه "المحبوب"، وهو أحد 

ســنة فــي الُملــك قبــل مــيالد الســيد المســيح بــألف ومئــة وعشــرين  ٤٠ح ملكــًا ومَســســنة قبــل أن يُ  ٣٠منهــا  ،ســنة
دًا مـن مكـان إلـى مكـان طـارَ ، والثانيـة فـي المنفـى مُ غـنمي : األولى كراعة، ويمكن تقسيمها إلى ثالث مراحلسن

للعـالم، وكـان الملـك الثـاني بعـد شـاول مـن سـبط يهـوذا  ٢٩٩٠ح سـنة لـك إلسـرائيل، وتنـيّ من شاول، والثالثة كمَ 
  كيهك. ٢٣د له الكنيسة في عي من بيت لحم، وتُ 

  
   :يوناثان

، وهـو مـن أنبـل الشخصـيات فـي العهـد القـديم، وأحبهـا شـاولل البكـر بـنالاسم عبري معناه "أعطـى" وهـو ا
ثـان ت فيـه روح الصـداقة الحقـة فـي أبهـى معانيهـا، ومـن شـدة تعلـق نفـس داود بيوناوأقربها إلى القلب، وقد تجلّـ

���������!/��A��=��1m��V"، وقـد رثـاه )�٢٧−١��:١٧%�٢���i(أنه من كثرة حزنه على موت يوناثان كتب لـه رثـاء فـي $ ��!��/�
  ."�א-[�;��,��pO¤�e!�R�A��J�.���2p�O¤���-�1q�I +��Xًא���$ْ1d.ًא�-���>[�m.�/��.��!����!ن�+|���

واحــدة مــن الصــداقات  ىيوناثــان لــداود هــ نــرى عمــق الصــداقة بينهمــا دليــل علــى ُنبــل الشخصــية ومحبــة  
فـوالء يوناثـان كـان بمثابـة تشـجيع كبيـر لـداود ، إذا قوبلـت بغيـرة شـاول وغـدره اً النموذجية فـي التـاريخ، خصوصـ

ي يوناثان عن عرشه من أجـل خـاطر داود، الـذي كـان ... وال يوجد في التاريخ نظير لتخل  أثناء سنوات رفضه
  .لهس نافِ م ومُ بمثابة ُمزاحِ 

 

  : فُنبل شخصية يوناثان ظهر في هذا
ــنــه بــالرغم مــن والإ    مســيح"ه الشــديد لــداود إال أنــه لــم ُيحــرض داود ضــد أبيــه شــاول، الــذي كــان مــا زال ئ

الطــرق، كــان  ىمــن أبيــه؛ فبينمــا كــان شــاول يكــره داود ويحــاول قتلــه بشــت اً الــرب". لقــد كــان علــى النقــيض تمامــ
 .نقاذه من نوايا شاول القاتلإ دته و يوناثان يحب داود، وحاول مساع

، اً مشــترك، فكالهمــا كــان بطــًال ومحاربــلقــد كانــت محبــة داود ويوناثــان األخويــة مؤسســة علــى إيمانهمــا ال
ـــدأت ٤٧: ١٧، ٦: ١٤ صـــم١فـــي صـــف شـــعبه ( اً ه دائمـــولكـــن شـــجاعتهما نبعـــت مـــن معرفتهمـــا أن اللـــ )، فب

اســتمرت حتــى مــوت يوناثــان، عنــدما كتــب داود عــن عمــق جليــات، و فيــه هــزم داود الــذي يــوم الصــداقتهما فــي 
  ).٢٦: ١ صم٢صداقتهما (

 

 :إيمان يوناثان العظيم

ين بفضــل ثقتــه يعلــى الفلســطين اً كبيــر  اً نتصــار ا)، حيــث حقــق ١٤صــموئيل ١( ه فــييظهــر إيمــان يوناثــان باللــ
١: ١٤بيــه شــاول الملــك (أ مِ ْلــه. فعبــر هــو وحامــل ســالحه خلــف خطــوط األعــداء بــدون عِ العظيمــة فــي اللــ� ).٥ ـ �

"���0�dT!����م51�T'��-$�/.�!���!ن���V!لd5��P�:ل!����>��1O��¥T����%;	�f��g�e�-��1�$'א��	�,��-p���0��E$-א����D/���]�!،�0���
�����-�>��$-;U�� �
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���!��zu�X� ��1/��3$#�§�+ن�-!(���T>و�+�$V-!(���T��"�)١٤�:٦.(  مِ لْ على عِ  اً سكان إيمان يوناثان مؤس سوف يُ  هه أن الل ص خل
 ١٢: ١٤ه الفلسطينيين ليد إسرائيل (شعبه، ألنه فعل هكذا في الماضي. وبالفعل أسلم الل(.  

  

 :عالقة يوناثان وداود

إن ما أضرم محبة يوناثان الشديدة لـداود هـو قتـل ...  بدأت صداقة داود ويوناثان بعدما قتل داود جليات
 :لياتقد يكون سر نصرة داود في حربه ضد ججليات، 

لعل سر نصرته الخارجية على جليات هو نصرته في الـداخل. عنـدما سـأله والـده أن يفتقـد سـالمة إخوتـه   ـ أ
���E3Oيقـول الكتـاب:  ،يحمله علـى الطمأنينـة مـن جهـتهم اً أي يحضر من عندهم شيئ اً ويأخذ منهم عربون"��>

O%دאود��d!���!ً�gوذ�...��<�q�D���+�!���R/�\>���"@)i%ه الـروحيين فـي الـرب ئاعة اإلنسان لوالديه وآباط .)٢٠:١٧א
غلبــة داخليــة علــى اإلرادة الذاتيــة، تتبعهــا غلبــات ونصــرات خارجيــة. كثيــرون انهزمــوا مــن الخــارج ال  ىهــ

... لقـد أطـاع داود بـال تـردد وبفـرح أسـرع بتنفيـذ الوصـية فـي الصـباح  لشـيء إال بسـبب هـزيمتهم الداخليـة
  عندما ثار عليه أخوه اليآب إذ أجابه في هدوء وبحكمة. اً داخلي اً غلب أيض .الباكر دون تأخير

 بلحســاب الــرب نفســه وكنيســته، وكــل هزيمــة ُتهــين الــرب وكنيســته. فإنــه وٕان  ىأدرك داود أن كــل نصــرة هــ ـ
"ويزيــل العــار عــن فقــد أكمــل الســؤال بقولــه:  "مــاذا ُيفعــل للرجــل الــذي يقتــل الفلســطيني؟"كــان قــد ســأل: 
هكذا تطلع إلـى المعركـة  ه الحي؟".من هو هذا الفلسطيني األغلف حتى ُيعّير صفوف الل  إسرائيل؛ ألنه

 ه نفسه وعدو الخير الشيطان.بكونها صراع بين الل  
أن توجد أجـرة تسـحب قلـب  اً جرة لكنه بال شك لم يكن ممكنه على سبيل حب اإلستطالع سأل عن األُ لعلّ   

لـــى القتـــال، وقـــد ضـــعف أمامـــه الملـــك وكـــل رجـــال الحـــرب إنســـان أمـــام رجـــل عمـــالق كجليـــات متـــدرب ع
نفسه يهب الغلبة  ه... لقد غار داود غيرة رب الجنود، وأدرك أن "الل  رتعب قدامه إخوة داود األكبر منهاو 

  ه.في الل  اً ... بهذا الفكر نزل داود إلى أرض المعركة مختفي "ليتمجد في وسط شعبه
نه لم ُيثر هو الحـرب إنمـا كـان جليـات الـذي بـدأها، أمـا إسر نصرة داود  أن" :القديس أمبروسيوسيرى   ـ ـج

هو فُدفع إليها لغيرته الروحية ... لم يحمل سالح شاول بل مقالعه الخاص به وعصاه ... دخل الحرب 
ـــــمُ يثـــــر حربـــــ ـــــرب. يقـــــول: داود ل ـــــدفع إليهـــــا اً بعـــــد إستشـــــارة ال ـــــم ُي ـــــى ذراعيـــــه مـــــا ل    ... قوتـــــه اعتمـــــدت عل

  ه.لم يدخل قط في حرب دون طلب مشورة الل ...  حة الغيرال على أسل
ــة    ــزم بهــذه األمــور الثالث ــا الروحــي نلت ــي جهادن ــا ف ــا        :+ ليتن ــي الحــرب بأنفســنا إنم ــدفع أنفســنا ف ال ن

في اتضاع نهرب من كل عثرة، فإذا دخلنـا إلـى حـرب عندئـذ نحمـل خبرتنـا الشخصـية مـع ربنـا ونعتمـد 
ال ننطلــق إلــى الحــرب  اً ال علـى صــلوات الغيــر دون جهــاد مــن جانبنـا، وأخيــر  ،نــاعلـى نعمتــه العاملــة في

  دون طلب مشورة الرب وعونه.
م نفسه عن الشعب، إنه طلب ما هو للغير باذًال نفسه أن داود غلب ألنه قد " :القديس أمبروسيوسيرى    ـ د

بــين الجميــع ليحــاكم الشــعب. كــم تبــع خطــوات (موســى) الــذي ُأختيــر مــن أ اً لحســابهم، إذ يقــول: داود أيضــ
إلظهار الحب. قبـل مجيئـه إلـى العـرش  اً ستعدومُ  اً في الروح، وكم كان مجاهد اً ومتضع اً ولطيف اً كان وديع

 اً إيـاهم متـاعبهم. كـان شـجاع اً م نفسـه عـن الكـل. كملـك أظهـر نفسـه معـادًال للجميـع فـي القتـال، مشـاركقد 
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بـاألكثر أن يحتمـل الغيـر عـن أن يـرد  اً احتمال اإلهانة، مسـتعد في اً في حكمه، صبور  اً في المعركة، لطيف
...  بغيــر إرادتــه لــيحكم علــيهم ختيــراُ  اً علــى الجميــع، وبــالرغم مــن كونــه شــاب اً علــيهم أخطــاءهم، كــان عزيــز 

ـ ل الجميـع أن يتعرضـوا للخطـر مـن أجلـه عـن وعندما كبر في السن سأله شعبه أال يدخل المعركـة إذ فض
لخطـر مـن أجلهـم، لقـد ربـط الشـعب بـه بكامـل حـريتهم إذ قـام بواجبـه نحـوهم؛ أوًال عنـدما أن يتعرض هو ل

ـ عـن أن يملـك فـي ٣: ٢صـم  ٢ل أن يعـيش فـي حبـرون كمـا فـي منفـى (حدث انشقاق بين الشـعب فض (
  .حبه للشجاعة حتى بالنسبة لعدوه عندما أظهر اً أورشليم، ثاني

   
 :عهد يوناثان مع داود

 "�u��{=!���!ن�و�ًא ����ودאود�/.A�0���
�d+10��pO�0��R)]<.�u��$|ن�و!���!�./�bא����pO,�����-�0א���$ ���g!{ +אود�!وA��-�u������!0��(�� �
��Pو�)0�0��P.=���2وV{]�١(�"0و��i��%١٨�:٣�ويســاعد أحــدهما  العهــد الــذي قطعــاه يعنــي أنهمــا ســوف يتالزمــان معــاً  ).�٤ـ

تتناسـب مـع  اً لم يكن يملـك ثيابـاآلخر. من الصعب أن تجد صداقة مشابهة لصداقتهما. داود وهو راٍع صغير 
وضعه الجديد كبطل قومي، ولهذا أعطى له يوناثان جبتـه وسـيفه وقوسـه ومنطقتـه. لقـد جـرد نفسـه مـن كـل مـا 

  يملك من أجل داود.
 

 :شفاعة يوناثان لداود

 ٢: ١٩صــموئيل ١نــرى فــي (  كيــف  اً ) المزيــد مــن الصــداقة الحقيقيــة بــين يوناثــان وداود، ونــرى أيضــ٧ ـ
 ضــحــذتخــاذ اإلجــراءات الــه مــن ِقبــل شــاول الملــك، ونصــحه ب اً ر يوناثــان داود مــن خطــر القتــل الــذي كــان ُمعر

ـل ألبيـه مـن جهـة داود. لقـد ذكـر  ع لـداود أمـام شـاول، وتوسف يوناثان كالُمصلح، وتشفالالزمة لذلك، لقد تصر
لملـك، ولـم يخطـئ فـي حقـه قـط، فحـذر أبـاه أن أباه، أن داود بتخليصه إلسرائيل من الفلسطينيين، أنقـذ عـرش ا

كــان لشــفاعة يوناثــان تــأثير مؤقــت علــى أبيــه. فبينمــا حلــف شــاول بأنــه لــن يقتــل  ...ال يخطــئ بســفك دٍم بــريٍء 
  ). ١٠ ـ ٦: ١٨صم ١داود، فقد حاول قتله بعد ذلك برمحه (

ا تنقطـع شـركتنا مـع اهللا، ن عندما نفشل في معرفة الرب فـي كـل طرقنـا، فعنـدمينحن الخاسر  ... ولكن  
نستسلم للتجربـة والخطيـة، وعندئـذ اتفـق داود مـع يوناثـان علـى أن يكـذب مـن أجلـه، فكـان متوقـع حضـور 

الختفـاء ثالثـة أيـام، داود إلى القصر في وقت األكل، ولكنه خاف مـن الحضـور، فأخـذ اإلذن مـن يوناثـان با
��،و�ذא�א�AV2���+).7"  قائًال له:V�
�،אود����*$O,�+ن�/�<>¨��¥�)���q$*�A=����0�2]/A��i�s�mد�:���,�H�ن�g[�!�7ذ)

S©"3��א--�,/.]P�"�)١�i%٢٠�:٦( .  
  

  :عمليةلزوم المحبة ال
فــي لســنتهم، وليســت مشــاعر أد لفظــة مــن مجــرّ  بّ ون النــاس، وتكــون عبــارة الُحــنهــم يحّبــأعون كثيــرون يــدّ   

ه، بينمــا يكســرون نهــم يحبــون اللــإ يقولــون أيضــاً  !! وقــدظهــر هــذا الحــب أيضــًا فــي معــامالتهمقلــوبهم، كمــا ال ي
���)���!-53م�و��)!-$#���B��q���ª"/���!�+و�د :!! لـــذلك قـــال القـــديس يوحنـــا الحبيـــبوصـــاياه كـــل يـــوم���D-!(������R!ن�)��� �

;�s٣��:١٨/.�١("��وא(.    
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 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية: 

 

 هــورة وجـص   فكرة حـوار  ...                

  
  : طريقة العرض

  يه رأيكم يا أوالد في الوجه ده يا ترى ماله؟           إ ـ    
  ؟ي... طيب يا ترى ليه بيبك يبيبك ده وش ـصح  ـ    
تعبـر عـن الحـزن  التـيله؟ ... ويقوم األطفال بعرض بعض المواقف ل حص يممكن يكون إيه الل ـ    

  ؟ تـــــــــرى يـــــــــا أوالد إيـــــــــه الوجـــــــــه ده . يـــــــــاضـــــــــاحكاً  ن تكـــــــــون تضـــــــــايقهم، نعكـــــــــس الوجـــــــــه يظهـــــــــرأوممكـــــــــن 
تتسـبب لـه فـي الضـحك  التـي...؟ ويبدأ األطفال بعرض المواقـف  ...؟ طيب يا ترى متى يضحك ده بيضحك

  ؟والسعادة
    

  مجموعات عمل ...                
 

  : دواتاأل
   ... وأقالم رصاص. بعض المواقف المصورة على كرتون على شكل مستطيالت  

  
  : العرض طريقة
فارغ يرسم فيـه المخـدوم بعـد أن نعـرض  يمستطيل نصفه به الموقف والنصف الثان ،يتم عرض مستطيل  

ويظهـر مشـاعره فيـه سـواء بتعبيـرات  ،ر عـن هـذا الموقـفعبـأن يرسـم وجـه مُ  الطفـل نونطلب مـ ،عليه الموقف
   .القفز...) ـالحزن  ـوجه ابتسامة ال ـ (التصفيقعضاء الجسم مثًال أعضو من  أيالوجه أو تعبيرات 

   .) ... ،خد، عيد ميالد األ: (يوم النجاح، يوم العيد، وفاة الجِ المواقف
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قتـل  ةقـوة وحكمـة كبيـر  اهعطـأوربنـا كـان مـع داود و  ،نحكـي علـى ملـك اسـمه داودا يا أصـحابي هـ هالنهارد  
 ،كــان كــل شــعب بنــي إســرائيل بيخــاف منــه واللــي ،بيهــا األســد والــدب وقتــل برضــه جليــات العمــالق الفلســطيني

ــ وكــان عنــده ولــد  ،كــان اســمه شــاول ها داود قتــل جليــات. والملــك دوفــرح الملــك خــالص وكــل شــعب إســرائيل لم
   .وبقى داود صديق يوناثان ،ه جداً حب أاسمه يوناثان وهو كمان فرح خالص بداود و 

ـ ،كتـر مـن شـاولأد اليوم ده الناس قعدت تغني وترقص وكانت بتهتـف لـداو في و    ا سـمع شـاول الهتـاف ولم
  ى الملك ... يبقا هو اللي ه هن داود بعد كدإعلشان كان خايف شاول  ،نه يقتلهأمن داود وفكر  ده اتغاظ جداً 

داود منــه ... راح شــاول فكــر فــي خطــة  انــه يقتــل داود بــالرمح مــرتين بــس ربنــا نجــأوحــاول شــاول الملــك   
الفلســطينيين ... يــه هــو المســئول عــن الحــروب فيمــوت بيــد زه بنتــي وأخلّ جــوّ أأنــا  :علشــان يقتــل بيهــا داود وقــال

 تجــزو وت يســتاهلش المكانــة دا انــا مــأ :هلــ بــس داود قــال ،وفعــًال عــرض شــاول الملــك "ميــرب" بنتــه علــى داود
ي علشـــان يتجـــوز بنتـــاقنعـــوا داود  :يـــه؟ ... راح قـــال لعبيـــدهإوقعـــد الملـــك يفكـــر يعمـــل  ينا"ميـــرب"  بشـــخص تـــ

ج بنته راح شاول وافق زو وراح داود لشاول علشان يت ،ج بنت الملكزو نه يتأاقتنع داود  ... وفعالً الثانية ميكال 
وحــارب داود الفلســطينيين وغلــبهم علشــان ربنــا كــان معــاه ...  ... نــك الزم تحــارب الفلســطينيينإ :بــس قــال لــه

   ؟عارفين ليه. .. جداً  جداً  تغاظ الملك جداً اف
الزم تقتلـــوا داود بـــس مـــين كـــان  :هـــم وقـــال لهـــموكـــان يوناثـــان مع يناعبيـــده تـــ جمـــع. راح شـــاول .. وڥـــراب  

ي بالـك واسـتخبى شاول الملك عايز يقتلك فخلـ :ر داود وقال لهفذهب يوناثان وحذّ  ... ... برافو صاحب داود؟
ان الصبح لشاول أبوه وقـال كلمه وأقول لك ... وسمع داود كالم يوناثان واستخبى وذهب يوناثأللصبح وأنا ها 

وهـو  ،أنقذ إسرائيل كلها من يـد الفلسـطينيين يهو الل هوهو ماعملش حاجة غلط د ،وتقتل داود" ئ"ال تخط :له
. .. داود يقتـلا هو الرب ال ُيقتـل" يعنـى مـش هـ "حيّ  :وقال ،فسمع شاول كالم ابنه يوناثان ،اللي قتل جليات"

ي حصل فأخذ يوناثان داود ودخل أمام شـاول الملـك ولـم يه اللّ إن يقول له ففرح يوناثان جدًا وذهب لداود علشا
 .يؤذيه ... وأنقذ يوناثان صديقه داود من يد شاول

  
  
  
  
  
  
  

�א���س �
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  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ            
  

  ؟صباهفي قتل أسد ودب  الذيالملك  نْ مَ  + 
  ؟هى زوجة داود نْ مَ  + 
 ؟هو صديق داود نْ مَ  + 

  أنقذ يوناثان داود؟ كيف  +
  
  

  ألعاب ...                          
  

  .يختار صديق مميز   )الصداقة(: هدف اللعبة

 .فريقينإلى م الخادم المخدومين : يقسّ التشــكيل

ن مـع بعـض ويبـدأ الخـادم وكـل اثنـي ،زواجأإلـى ويقسـم الفريـق الواحـد  ،د الخـادم نقطـة نهايـة: يحد طريقة اللعب
 ىزميله الذي يسـير علـ يبيديه رجل اً رجليه ماسك ى... ويجري كل فرد عل، ٣ ،٢ ،١في العد 
 ،األدوار عنـــد عالمـــة التحـــول وفـــي الرجـــوع يتبـــادالننقطـــة النهايـــة ثـــم إلـــى يصـــلوا  ىيديـــه حتـــ

 هدفه.إلى همية مساعدة الصديق لصديقه حتي يصل أ دمح الخاويوض  
إلــى  هقطــة النهايــة أوًال قبــل الفريــق اآلخــر وتعــود مــرة آخــر نإلــى : هــو الفريــق الــذي جميــع عرباتــه تصــل ـائزـــالفــ

   .مكانها
  

  جولة كتابية ...                     
  
  .أظهرت مشاعرها التيستخرج بعض الشخصيات ا

   :: صور عن المواقف التاليةاألدوات 
 .عبور البحر األحمر  -١

  .لعازر في القبر  -٢

  .نسلما بأنه سيكون لهما لِ براهيم وسارة عندما عَ إ  -٣

 .ذهاب السيد المسيح إلى زكا في بيته  -٤
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 ح تعبير كل شخص من الشخصيات في المواقف السابقةصور توض:   
  

 الشاهد  ر عنها (صورة)كيف عّب  صورة الموقف  االسم

�)��١٥�:��٢٠|<وج(   حمرعبور البحر األ أخت موسى �
�)d�١١�:��٣٥[!�/.(    موت لعازر  ..................................... �
�)X/.3���١٨�:��١٢(    سحقوالدتها إل سماعها بخبر  ..................................... �
�)��١٩�:��٦-.=!(   وجود الرب في بيته ..................................... �

  
  

  تدريب ...                     
               

  المخلوقات. يعن باق يزنومي  ،ر بهاعب ألُ  يعطاها لأ التيجل المشاعر أمن  ،شكر ربناأ  -١
 .حزن لحزنهم)أ ـخرين فرح لفرح اآلأ ـ يصدقائأحب أمانة: (أبصدق و  ير عن مشاعر عب أُ   -٢

  
  

  صــالة ...              
           ����������  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��

  
# 

  
 عن كل المخلوقات، يزتنألنك ميّ  أشكرك الحنان، إلهيربي يسوع المسيح أشكرك من أجل محبتك لي يا 

  ي،ـي الحقيقـار صديقـرف أختـوأع ،ريـن مشاعـر عـ عبأُ  ييتنك خلّ ـرك يارب ألنـأشك
  ،س لألصدقاء الحقيقيينقد بترشدني بأمثلة جميلة من الكتاب المُ  أشكرك يا بابا يسوع ألنك دائماً 

 كل الناس وأقدر أُ  يني يارب أحبّ زي ما كان داود ويوناثان زمان، خل ز بين الناسمي،  
  م،ـهدوة لـون قـابي وأكـد أصحـرف أساعـوأع

   ،كـورتك ومثالـص ىـك علـبناا ـي أنـألن
 .نــميآ

  
  
  

@ 
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  تقييم ...             

  
  

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 .اسم ابن شاول يذكر •

  .شكل العالقة بين داود ويوناثان يصف •

  .ماذا فعل شاول مع داود بعد كالم يوناثان معه يذكر •

 .رأيهيذكر و تفاق عليها بين داود ويوناثان تم اال التيما الخدعة  يذكر •

•  ؟لماذا يريد شاول قتل داود ريفس  

•  آية الدرس ريكر.  

  

  يشعر
•  لحظة وداع داود ويوناثان ليمث. 

 .الغرفةفي داود ومحاولة شاول لقتله كيف يتخيل  يرسم •

  .يثناء العمل الجماعأشطة الورقية األنفي النموذج المذكور  يصنع •

  

  بيتدرَّ
•  له شعاراً  هئألصدقان يجعل الوفاء والحب أ ريقر. 

  .ه على السلوك بمحبة نحو بعضهم البعضئمع أصدقا يتفق •
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  � 
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  هاتورشهر من  الثانياألسبوع 
  ) نوفمبر(

  مجتمع  
  

������������������������������� �
� �
� �
� �

V'��3وس���"P���[�"MB1����� �
\�B�*�$T�/א�'א���S�/� �

� �
@@

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ى يوحناالقس منسّ  ـ "تاريخ الكنيسة" ـ  ��Wس���%א$���א�
 .يداود لمع القمص ـ" ؟زاً تميّ كيف تجعل ابنك مُ " ـ                         

  

  ( حياتي )  ��س���W)��'��א���
.
�  مساعدة الطفل أن: ��س����W(�א��

 إنه بالحب والصالة يكسب حب اآلخرين. يعرف: •

 بالفرق بين مقابلة الكراهية بالحب والعكس. يشعر: •
•  ي من أجل الُمسيئين إليه ويسامحهم. ب:يتدرأن ُيصل 

�$¬.א���ib3،�و%���.א��d+]R1�'O1��¥�O».א�+ AאK!(�.i<e>.א�� [�d+�.i3" ��س���Wא���+* �
���������������������������J
��א-����/l��X�1/R��C1�3�  .)�٥��:٤٤(��b3���i�"�@2<1د1و��}��iو/�.ن��-

��%�א�^[�������O�� وא�-�

 

/�,�����א�.-�  هاتور) ١٣(  Wא��
.



- ٩٦ -  
  

         
     إليك عزيزي الخادم ...         

 

 نصنا بلدة لها تاريخ !!!أ
ن ووالتهــا عنــدما يعجــزوا فــي نصــنا جــذور عميقــة فــي التــاريخ، فقــد كانــت المــالذ الوحيــد ألبــاطرة الرومــاأل  

ف الشهداء الآرت ين، فقد صد يت التعذيب للمسيحالآاشتهرت بأحدث هى ين عن إيمانهم، حقًا فيإثناء المسيح
  :أشهر شهدائهاالذين يصعب حصرهم ولكن من  ةيكز بت بدماء الشهداء الضتخ التيرضها المباركة أمن 

وكـذلك أبـو فـام  ـالثـة آالف وسـتمائة وخمسـة وثمـانين نفـس استشـهد بسـببهم ث لـذانال أختـه ييرائإ بادير و أ  
 يالجنـــدـــاكوس  ـ ـــذيوالطفـــل كيري ـــوال ال ـــالأن يســـطس و و الكســـندروس، القديســـ يقـــاوم ال ـــا، القـــديس  يب وثيؤكلي
 الـذيريـانوس) أنصنا الشهير (أ يوهو وال ييمان شاول الثانإ س الشماس وزوجته مورا، وال ننسى أخيراً و تيموثا

شهيدًا بعدما أعلـن إيمانـه بالمسـيح  مار، ومات أيضاً بولونيوس وفليمون الزّ اإللهية أثناء تعذيبه أللمسته النعمة 
 :  حادثة شهيرة برمهات من كل عام، وألنصنا أيضاً  ٨في وجه دقلديانوس، وتعيد له الكنيسة في 

  
  : ةرثوذكسينصنا وبطل األ أ

 ي، الــذيثناســيوس الرســولأن البطــل البابــا يمــااإل ينصــنا بحــامأرض أم تشــرفت وتباركــت  ٣٦٢عــام  يفــ  
، مـــا لـــم تهلـــك ينتصـــار علـــى الـــدين المســـيحيـــا موالنـــا ال يمكنـــك اال" :الملـــك قـــائلين لـــه ىالهراطقـــة لـــد ىوشـــ

ثناســـيوس عمـــد بعـــض النســـاء أن أن ســـمع أبعـــد  ةً وخاصـــ فـــزاد الملـــك هيجانـــاً ، "هـــذا الـــدين يثناســـيوس حـــامأ
لحــــاكم  يمــــر النفــــأســــكندرية وفــــوض مــــر الملــــك بنفيــــه مــــن اإلأوصــــرن مســــيحيات، وســــرعان مــــا  اليونانيــــات

ثناسيوس فقد شـعر بهـذه المـؤامرة، فنـزل أما أمر حتى جهز لهذه الحرب، سرعان ما سمع األ الذيسكندرية، اإل
كثــر ســرعة، وكــان البابــا أخــر آمركــب  يســرع يتبعــه فــأمر هروبــه فأطيبــة، فعلــم الحــاكم بــ لــى مركــب قاصــداً إ
مركـب، فشـاهد مركـب الحـاكم يوليـانوس مسـرعة نحـوهم، فطلـب الرهبـان  يعـض الرهبـان فـثناسيوس بصـحبة بأ

ن يرجعـوا أالبرية، ولكن البابا رفـض وطلـب مـنهم بكـل هـدوء وشـجاعة  يف يلى البر ويختفإن ينزل أمن البابا 
 يى مــن فــالحــاكم علــ ىقتربــوا مــن ســفينة يوليــانوس نــادالــى طيبــة، وعنــدما إولــيس  ســكندريةبالســفينة نحــو اإل

ثناســيوس قريــب أجــاب بنفســه هــوذا أمــا القــديس فقــد أم ال، أ ثناســيوس فيهــاأن كــان إا عّمــ مركــب القــديس ســائالً 
   .(الجيزة) ممفيس يثناسيوس فنزل فأما أسرع الحاكم نحو الجنوب، أمنكم ف
قترب مـن اتجه بعد ذلك نحو طيبة، وعندما اثم  تى عيد الفصح، وكتب رسالته للشعبأواستمر بها حتى   

الجميــع علــى  اً تــثب مُ  وواعظــاً  نصــنا، مبشــراً أبينهــا وبــين  نــزل بهــا مــدة متــنقالً  )،شــمونينمدينــة هرموبــوليس (األ
الســفينة، وخــالل الرحلــة المضــنية علــم بوفــاة الطاغيــة يوليــانوس  ىخــر آيمــان حتــى بلغــه بــالخطر، فركــب مــرة اإل

ثناسـيوس، ومـن ثـم ألغـى الحكـم السـالف ضـد أديـان، و ألنشـر حريـة ا الذيعنه يوبيانوس  ، وتولى عوضاً مقتوالً 
  .لى كرسيهإ رجع البابا مكرماً 

 
  

�  
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   :للخادم المتميز
  مه:عل ن تُ أبد  ال ،محبوباً ) (مخدومككيف تجعل ابنك   

  
 حترام اآلخرين:ا :أوالً 

حــين تشــد علــى يــد الشــخص فــي ترحــاب يشــعر بســعادة ... ويــرى ابنــك هــذا المنظــر فيــدرك لمــاذا يحبــك   
يـرى أوالدك الحـب فـي عيـونهم ويـدركون  ... ت علـى كـتفهمالناس، حين تبتسم في وجـه البسـطاء والفقـراء وتربـ

ما ال يعنيك وال تسـأل سـؤاًال يجـرح مـن يالسر، حين تحترم حقوق اآلخرين وحريتهم وخصوصياتهم فال تتدخل ف
 نله يجعل أوالدك يحبونـك ويصـيرو هذا ك ،وال تفرض نفسك بدون ميعاد ،وال تتطفل على شئون غيرك ،أمامك

  ك. ندو قل محبوبين مثلك عندما يُ 
  

 :اعذر الناس :ثانياً 
ـمُ  فأنـت دائمـاً  ،يحب الناس من يعذرهم وال يقع باللوم الدائم عليهم، فهناك من ال يكف عن توبيخـك   ر قص

هــرب مــن مقابلتــه، ودائمــًا لــم تفعــل معــه مــا يجــب ... هــذا النــوع مــن النــاس يخســر مــن حولــه ويجعــل النــاس ت
فحــين يأتيــك إنســـانًا  ،فــاللوم المســتمر مرهــق لألعصــاب ويــدخل اإلنســان فــي إحســاس بالــذنب دون وجــه حــق

  ه معنا في توبتنا.كما يفعل الل  ،عتذار وتبسيط خطئه والترحيب بهمعتذرًا ... سارع بقبول اال
  

  :مدح الناسا :ثالثاً 
كـالم  ين تقـع معهـم فـأدون  ،لـم معهـم فيمـا يرغبـون ويحبـونمدح الناس على ما فـيهم مـن مزايـا ... وتكا  

فكـــن  ،نجـــازاتهم ويتكلمـــوا عـــن بيـــوتهم وأوالدهـــم وأشـــغالهمإفيحـــب النـــاس أن يفرحـــوا ب ،قبطـــال أو إدانـــة أو تمّلـــ
طـراء دون مبالغـة ... إ حيـاتهم بتشـجيع و  يق علـى مـا فـهتمامك بما يقولـون ... وعلـار اظهو ...  جيداً  ستمعاً مُ 
 يتكلم عن نفسه كثيـراً  ال أمه ن يكون مجامًال رقيقًا ... عل أبنك ام عل  ،ذا يجعلك تدخل قلب الناس بسرعةن هإف

  .كثرلكن يستمع لآلخرين باأل
  

 :خدم من حولكا: رابعاً 
!�e+>�<��.ط�g.�א-}�"�'O ن يفرحوا بخدمة من حـولهمأم أوالدك يحبك الناس كن خدومًا كريمًا ... وعل  لكي  
�X���"l�|
كسـب ا ... م أوالدك السـعادةعلـتعـيش سـعيدًا وتُ  لكـي، يقاعـدة ذهبيـة للسـلوك المسـيح .)٢٠��:٣٥ع�+(א

تكـن سـخيًا فـي الكـالم وبخـيًال فـي  ل وفـي حـدود إمكانياتـك ... ولكـن التطفـ ل أوحولك بخدمتهم دون تدخ  نْ مَ 
  ن هذا ينكشف سريعًا ويفقدك محبة الناس.إالعمل، ف

   
 :كتم األسرارا :خامساً 
ه بكلمــة واحــدة، يحــب نــه لــن يتفــوّ أيحــب النــاس مــن يشــكون لــه ويأتمنونــه علــى مشــاكلهم وأســرارهم ويثقــون   

 الناس من كان أمينًا معهم وعليهم. 
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  : كن بشوشًا دائماً  :سادساً 
 ىقتنـهـا ... لكنهـا مثـل كـل الفضـائل تُ ؤ قتنااصفة خاصة للبعض وال يمكن  ىهيظن البعض أن البشاشة   

وهــى ثمــرة مــن ثمــار الصــالة الحــارة والتوبــة  ،نقيــاءه لألعطيــة اللــ ىبتســامة هــوالبشاشــة واال .بالجهــاد والنعمــة
  .شرق لإلنسان المتواضع القلب ... شبيه بالمسيحوهى الوجه المُ  ،ستمرةالمُ 

منــك  فيتعلمــون ،مخــدوميك)(وبــاألولى جــدًا أوالدك  ،ن تقابــل أحــداً أضــع ابتســامتك علــى فمــك قبــل    +
م ظهـرك وترهـق عينيـك ... فتــتجهّ  يوال تتـرك الهمـوم تغلــق فمـك وتحنـ ،البشاشـة ويقبلـون علـى الحيـاة

 !؟ويكفهر وجهك... فما ذنب أوالدك
   +  الحمل واأل ين تلقأم تعل ١٥:  ١٦أن تكون فرحًا (تث  وال تقبل إالّ  ،ه بإيمانثقال على الل(.  

  
  ذن :إ

يكــون  ،ســراريكــتم األ ،يخــدم مــن حولــه ،يمــدح النــاس ،خطئــينيعــذر المُ ، يحتــرم اآلخــرين: نأم ابنــك علــ  
، يستطيع ويعرف كيـف محبوباً  بنك (مخدومك) شخصاً ان تجعل أتطيع سبهذه الخطوات الست ت ،دائماً  بشوشاً 

  .يقدم الحب ويكسب حب من حول
  
  
  
  
 

 

             

  
 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية: 

 

    فكرة حـوار  ...                
  

   األدوات:
خـــرين, ، مســـاعدة اآلةالصـــال(مثـــل  مواقـــف إيجابيـــةأو كـــور بـــنج، نكتـــب عليهـــا  ي، بونبـــونرغمـــان فـــاابرط  

  .، ...)خصام, غضب(كرتون مكتوب عليها  ة، وورق)... لمحبة, التسامح, الشكر، العطاء،ا
  

  : طريقة العرض
ــــال مــــانالبرطنحضــــر    ــــول لألطف ــــارغ ونق ــــا مــــانالبرطهــــذا أن  :الف ــــره قلبن ــــه الصــــال ذا وضــــعناإ نعتب ، ةفي

 يكلهـا مـع بعـض فـ توضـع، يالبونبـون أو مـانالبرط يالكـور فـ ضـعون ،...ة، الشكر، العطاء، المحبـةالمساعد
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لب ــــلـو الق :المكتوب عليها خصـام ويقـول ةيفرغ الخادم البرطمان ويضع على البرطمان الورق ثم ... البرطمان
 يتـدخل فـولكنهـا لـم  يضـع الكـورن أويجـرب الخـادم  ؟ةحاجـه حلـو  يـهحوالينـا ينفـع يكـون ف ياللـفيه خصام مـع 
  ؟ وهكذا.منه الخصام خرجن أنقبل قلبنا  يف وحل شيء نضع نأهل يليق بنا البرطمان ... 

  
  

  قصة تمهيدية ...            
  

 حـــــدهما اآلخـــــرأفصـــــفع  صـــــمااختثنـــــاء ســـــيرهما، أوفـــــي  يمشـــــيان فـــــي الصـــــحراء ناديقصـــــ كـــــان هنـــــاك  
  صـــــــحابيأعـــــــز أاليـــــــوم  بـــــــل كتـــــــب علـــــــى الرمـــــــل فســـــــكت ولـــــــم يـــــــتكلم فتـــــــألم الصـــــــاحب لصـــــــفعة صـــــــاحبه

نصـفع وتـألم اولكـن الـذي ...  المـاء ا فـيييسـتحم أن رافقـرّ  واحـة وواصـال المسـير ووجـدا، صفعني على وجهـي
ــ ،فأنقــذه صــاحبه الــذي صــفعهة ثنــاء الســباحأغــرق كــاد ي مــن صــاحبه بتســم ثــم قــام ونحــت ا رقفــاق مــن الغــأا ولم
لكن عندما ...  كتبت على الرمل عندما صفعتك فسأله صاحبه ،نقذ حياتيأصحابي أعز أاليوم  على الصخر

ن أعلينــا  ،حــبعنــدما يجرحنــا مــن نُ وأجابــه:  بتســماف ؟فلمــاذا ..كتبــت علــى الحجــر. مــن الغــرق نقــذت حياتــكأ
ن أعلينا  اً رائع ئاً يولكن عندما يعمل الحبيب ش ... نحدث على الرمل لتمسحها رياح التسامح والغفرا نكتب ما

  .حيث ال رياح تمحوه ننحته على الصخر حتى يبقى في ذاكرة القلب
  
  
  

  أنشطة استكشافية ...                 
  
  : دوات المطلوبةاأل

اجة زج ،كوب كبير شفاف وفوهته واسعة، بعض عبارات الغضب) () مكتوب عليهالّ قطع من الفلين (الفِ   
  .ماء كبيرة

  
  : العرضطريقة 
س الكبيـــر الفاضـــي هـــو قلبـــي وانظـــروا مشـــاعر أهـــذا الكـــ :والد ونعلـــق بـــالقولنعـــرض قطـــع الفـــل علـــى األ  
ن قلبــي اآل :ثــم قــل س حتــى يمــتألأســرد الكلمــات وضــعها واحــدة واحــدة داخــل الكــب أبــداو  ،خــرينمــن اآل يغضــب

بــدأ أه و مــن محبــة اللــ ئقلبــي يمتلــ أخــر يبــدســامح اآلأو ه تي نعمــة اللــأولكــن عنــدما تــ ،مليــان بمشــاعر غضــب
ن قطـع الفـل سـتبدأ فـي أوالد سـيجد األ ،س بالتدريج)أتخلص من الغضب (ويبدأ الخادم بصب الماء داخل الكأ

خــرين ال نجــد مكــان فــي قلوبنــا لمشــاعر ه وســامحنا اآلنــا مــن محبــة اللــمتألاكلمــا  :ثــم يقــول ،الصــعود ألعلــى
ويســتمر الخــادم فــي ( فــي قلوبنــا وطــردت هــذه المشــاعر نســكبتاه ن محبــة اللــأل ،ســيئة مشــاعر يأو أغضــب 

 .س)أعمل ذلك حتي يقع الفل خارج الك
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  ش:ــاسكت
  )د األولـالمشه(
  
  :وحوله الجنود يكبير للوال يكرس +

بحـبش المسـيحيين  اكـده ... مـ ةجيـت بعـد أريـانوس ... وأنـا بصـراح ياللـ .نصـنا الجديـد ..أ يأنا والـ : يالوال
.. .المسـيحيين وبيشـجعهم  ي. األسـقف ده راجـل بيقـو .نصـنا هنـا .أفـي ن أوسـمعت  تغاظ مـنهما... ب

نبـا تيموثـاوس األاسـمه  ياللـ يسقف بتاع البلد داأل يهاتول... اس .. يا حراا. أبداً  أيهد يومش راض
  .كمانيه ده إعلشان نشوف حكايته 

؟ سـقفأيـه إ: مـش عـارف يعنـى متعصـب يالـوال ؟سقفأيه إ... يعنى  يانبس ثو ...  يأمرك يا موال: يالجند
  .المسيحيين كهنةالمعاك؟ ... أسقف يعنى رئيس  ييه يا مغلبنإعمل فيك أ... 

  .بس كده ... طيب أمر جاللتك .ااااااه ..آ :يالجند
  

  نبا تيموثاوس:ثم يعود ومعه األ  ي+ يخرج الجند
  .ينبا تيموثاوس يا موالاأل :يالجند
لهـم  يين وتقـويهم وتـروح لهـم السـجون وتصـل يبتساعد الجماعة المسيح ينبا تيموثاوس اللنت بقى األأ : يالوال

  ؟يماناإل يوتثبتهم ف
  .يحيات يخر لحظة فآعمل كده لغاية أفضل ا ... وه يا مواليأنا  هأيو  :القديس

ــوال ...  يلــو ... خليتــك المســاعد بتــاعيــه رأيــك إ... طيــب  نــا عــارف طبعــاً أ هيــو أ هيــو أ:  (يضــحك بمكــر) يال
  .بتاعتي ةلهنك تسجد لآلإ. .!!! ..... بس بشرط واحد يوالكاهن األعظم عند

مـن  مهتـز ي. وعمر .. يفضل مسيحا وه ي... أنا مسيح يادة الوالييا س يوفر اغراءاتك د :نبا تيموثاوساأل 
.. .مسـتحيل أسـيب الـرب يسـوع  نـاأ. .كلـه . مفلـوس العـال يتـدينا .. لو ه.مهما كانت  يغراءاتك دا

  بحياته. يفدان يالل
...  معنـدك ينـواع العـذابات اللـأبوه ... بكـل وريـك ... يـا حـرااااس ... عـذ ا طيـب أنـا هـ :(ابتدأ يتغاظ) يالوال

 ؟تستحمل لغاية أمتىا ا نشوف هلم  
  
  :الحارس يخرج مع القديس +

ـــــــــوال   كلهـــــــــا. يمل الجلـــــــــد وال العـــــــــذابات ديســـــــــتحا . مـــــــــش هـــــــــ.يـــــــــه .ز راجـــــــــل كبيـــــــــر  أكيـــــــــد طبعـــــــــاً  : يال
  خرتها معاه ...آا نشوف ه لم بعذافي ستمر ايا حاااارس ..... 
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   :ه رسالةوسط كالمه يدخل راجل مع +
بخـــروج كـــل المســـيحيين مـــن الســـجون الملـــك أمر يـــرســـالة مـــن الملـــك العظـــيم قســـطنطين العظـــيم ...  ويقـــول :

  .الً نفذ األمر حاويُ  ...بتاعتهم ورجوعهم لبيوتهم 
  .بتاعتنا ةلهبيعبدوش اآلا ده يحصل ... ده احنا بنعذب فيهم عشان م يزاا : يالوال

  .الزم يتنفذ حاالً مر من الملك ... أده : الرسول
 ..) .(تيموثـاوس نباحتى األ. .. معندك ييا حراااااس ... طلعوا كل المسجونين المسيحيين الل :(بغيظ) يالوال

  أوامر الملك قسطنطين. يد
  
  شهد الثاني)لما(
  .واقف يسمع صالته من بعيد يالناس والوال يوحوله باق ينبا تيموثاوس راكع بيصل األ 
  
ن أ يأشــكرك ألنــك ســمحت لــ ،علــى الصــليب تجســدت وفــديتنيأشــكرك يــا رب يســوع ألنــك  :نبــا تيموثــاوساأل 

. .. كشــوف نــور ... خليــه ي ين مــع الــوالأرجــوك يــارب ... كــكلهــا ... والنــاس  يشــهد لــك قــدام الــوالأ
ه ... أرجوك سـاعده يرب .. فتح عينأرجوك يا طريقك ... يف ي. ويمش.. يالحقيق اإللهنك أويعرف 

   .حب كل الناسأ ينت علمتنأشان ل.. ع.نا يا رب بحبه أ .شان يوصل لك ..لع
نـت قاعـد أ.. .بسـمعه ده صـح  ي. يا أنبا تيموثاوس ... بقى كل الل.ياااه . : ويقول وهو متأثر ييتدخل الوال

قد كده المسـيح ده  عذابك ... يايقتك وكنت ياما بتفنن فض يوأنا الل ... يهنا بتصلي عشان خاطر 
  .كنت فاكره كالم وخالص يلنا الأو  .قد كده قال لك حب كل الناس ... جميل ..

مســـتعد  نـــاأو  .بنعيشـــها .. يحياتنـــا اللـــ ينجيـــل ود. ده كـــالم اإل.ال ... ده مـــش كـــالم وخـــالص . األســـقف :
 مـا هـو عمـل علـى يلهـم ز  يمنـا نحـب كـل النـاس ونصـلحبنا وعل  يأعرفك كل حاجة عن المسيح الل

  الصليب.
تعلـم منـك كـل حاجـة عـن أمسـتعد و . .. يكـوال ينـا سـبت مركـز أ. .تعلم منك كـل حاجـة .أد عنا مستأو  : يالوال

كـل  حـبّ أ يمنـعل و  ينـحبّ  يللّ هاعيش على طول لربنا ابقى راهب .... و اكمان هو تعمد أو . .المسيح .
  لها. يصل أالناس و 
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  ألعاب ...                          
  

  .:  عدم الغضب (التسامح) هدف اللعبة
   .والدأ: فريق بنات وفريق  التشــكيل

 
  :  طريقة اللعب

  .مثالً  ٨ ةشخاص معينأثم يطلب الخادم عدد  ،يقوم كل فريق بمسك يد بعضهم  
ثــم يطلــب  ة،يقــوم بتــرك اللعبــ ةي طفــل لــيس لــه مجموعــأو  ،فــراد يــد بعــض ويتــرك اآلخــرينأ ٨يمســك كــل   

 ىيمسـكوا بعـض ويتبقـ ٢فكـل  ٢ثـم العـدد  ،ويتـرك اآلخـرين ةفراد يقوموا بعمـل دائـر أ ٥فكل  مثالً  ٥الخادم رقم 
 ةيكسـب اللعبـ ىصـديقه حتـ تـرككـل صـديق  ةفـي هـذه اللعبـو ، ةاللعب ةنهاي ىحت ٢ثم  ٣يخرج بره ثم العدد  ١

  .هدف الدرسعلى فمن هنا يعلق الخادم 
  .بعضهم تركواتبقوا من الفريق ولم ي ٢خر آ ائز :ـالفــ
    

  مجموعات عمل ...                
 
  ).قالمأ ـ مقص ـصورة للسيد المسيح غير ملونة (: دوات األ
   

  العرض:طريقة 
  حتى ال تكون واضحة المعالم.ختر صورة غير ملونة ا ـ قم بطبع صورة للسيد المسيح  +
  قم بقص الصورة إلى عدة مربعات، بحيث ال يمكن معرفة الصورة من إحدى هذه المربعات.  + 
  يحصل كل من المخدومين على إحدى المربعات.  +
  اطلــــــب مــــــن كــــــل مــــــن المخــــــدومين التفكيــــــر فــــــي شــــــخص مــــــا ضــــــايقه بصــــــورة مــــــا، أو شــــــخص   + 

  و كتابة اسمة على ظهر المربع.أة لهذا الشخص طلب منهم رسم صور ا ثم ،لخا ... ال يحبه
 +   مـــن المحبـــة كـــل مـــرة نقـــدم فيهـــا كراهيـــة بـــدالً  ن صـــورة الســـيد المســـيح.قـــم بتجميـــع المربعـــات لتكـــو 

 .خر في يدهآ نفسه، أو كأننا ندق مسماراً  فكأننا نقدمها للسيد المسيح والتسامح

  
  

 א�-�6�72وא�-5�و4

 

 

� 



- ١٠٣  -  
  

  
  تدريب ...                     

   

  .حبنا الرب يسوعأكما ننا نحبهم أل ،و الكراهية (الخصام)أرين خعدم الغضب من اآل -١
 مشاعر التسامح والمحبة. ين يعطينأشخص  أيمن  يطلب من ربنا عند غضبأ -٢

 .سامحهمأو  لي إئين يجل المسأمن  يصل أ -٣
   

  صــالة ...             
                     ����������  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��
  

غفــرت وســامحت  نْ َمــ ، يــامتنــا نحــب الغيــرعل  نْ َمــ حببتنــا حتــى المنتهــي، يــاأ نْ َمــ يســوع المســيح يــا ربــي  
  نا ءلهنـــــا الحنـــــان أن تســـــامحنا علـــــى خطايانـــــا وأن تعطينـــــا القـــــوة أن نحـــــب أعـــــداإصـــــالبيك، نطلـــــب منـــــك يـــــا 

سـامح وأغفـر مثلمـا أ يعلنـجا، إلهـيصـلبوك يـا  نْ َمـيت لِ ي لهـم مثلمـا صـل لينـا، وأن نصـل إوأن نسامح مـن أسـاء 
 إلهــييني لكــي أكــون صــورة لــك يــا وقــو  يفعــل األنبــا تيموثــاوس فــي الــوالي وغفــر لــه وأرشــده لإليمــان، ســاعدن

  .مينآالحنان ... 
  

  تقييم ...             
  

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 .نبا تيموثاوس في السجنالوالي األ لماذا وضع يفسر •
 .نصناأسقف أاسم  يذكر •
  .مام الواليأنبا تيموثاوس منظر األ يصف •
   .صناملأل ن يسجدأنبا تيموثاوس مقابل ماذا وعد الوالي األ يذكر •
  .نبا تيموثاوس في السجنماذا كان يفعل األ يذكر •

  

  يشعر
 ة.الورقي ةنشطالنموذج المذكور باأل يصنع •
   .صنامنبا تيموثاوس عندما رفض سجوده األاألعلى ي غضب الوالب •
  .ي وهو مسجوننبا تيموثاوس وهو يصل كيف يتخيل األ يرسم •

  

  بيتدرَّ
 .ي ظروفأوقات وتحت في كل األ ةالصال ىه علئصدقاأمع  يتفق •
•  غراءاتإي أيمانه بالرب يسوع رغم إن يثبت في أ ريقر.  

  

                 

@ 

 

  � 
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  هاتورهر شمن  الثالثاألسبوع 
  ) نوفمبر(

  فضيلة للحياة  
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  .+ دائرة المعارف الكتابية المسيحية

  .القمص تيموثاوس ميالد ـ تفسير سفر العدد""+ 
  .القمص تادرس يعقوب ملطي ـ تفسير سفر العدد ""+ 
          .المنيا وأبوقرقاصبعام السقف األاألنبا مكاريوس  ـ دراسة في سفر العدد ""+ 
  .لفما يذهبالالقديس يوحنا  ـي" الكهنوت المسيح"+ 
 .ى يوحنالقس منسّ ا ـ "تاريخ الكنيسة القبطية"+ 

  .االحترام  ��س�W)��'��א���
.
�  مساعدة الطفل أن: ��س��W(�א��

 .احترام الكهنوت والكبير عامة يعرف: •

 .كليروسبقدسية واحترام اال يشعر: •
•  ألب الكاهنن يحترم ويطيع اأ ب:يتدر. 
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     إليك عزيزي الخادم ...         

  
  :بيرامأقورح وداثان و 

). وكـان ٢٤و ٢١و ١٨: ٦(خـر  الويبـن  قهـاتبـن  يصـهارابـن  اسم عبـري معنـاه "قـرع" وهـو اسـم قورح  
وكانـت غـايتهم تحويـل  ،سـبط رأوبـينون مـن أو  أبيـرامو  داثـانواتحد معـه  وهارون موسىفي مقدمة الثائرين على 

  . سبط رأوبينإلى  ىموسالرئاسة من 
  ليــــاب مــــن نســــل رأوبــــين أاســــم ابــــن  وقــــد وردع" أو "أبــــي رفيــــ" اســــم عبــــري ومعنــــاه "األب الرفيــــعأِبيــــرام   

ـــــــد٩ ــــــــ ٥: ٢٦(عـــــــدد  ـــــــه داثـــــــان ) وق ـــــــورح اشـــــــترك مـــــــع أخي    وهـــــــرون وغيـــــــرهم فـــــــي مخاصـــــــمة موســـــــى وق
   .)١٦(عدد ص

لياب مـن بنـي رأوبـين، أاسم عبري قريب من االسم االكادي "داثنو" الذي معناه "قوي" وهو اسم ابن داثان   
لـيهم وكان قورح من عائلة القهـاتيين مـن سـبط الوي، وكـان معـه داثـان وأبيـرام وأون مـن سـبط رأوبـين، وانضـم إ

دعين أن كل الجماعة مقدسة، وليس لموسى حق التسلط عليها وقد مرت من قادة الجماعة وقد تمردوا مُ  ٢٥٠
   أحداث هذا التمرد بالمراحل اآلتية:

  
رون لكي يعلن الرب من كان على صـواب اقام موسى بدعوة قورح وأتباعة للظهور أمام الرب مع ه .١

  ).٥:١٦(عد 
وحاولوا التطاول عليه وقالوا لموسـى  ،م على موسى وهرون بسبب الكهنوتبيراأتمرد قورح وداثان و   .٢

  ه.لماذا تتعاليان على الشعب؟ وأتوا بمجامر وقدموا نارًا وبخورًا غريبًا أمام الل  :وهرون
٣.  ـأه فأمره اشتكى موسى أمام اللـ ،الكهنـوت لمـن يختـاره يه يعطـن ينذرهم بـأن الل ا لـم يرجعـوا عـن ولم

وأخذوا المجامر وثبتوها على جوانب المذبح تذكيرًا لألجيال القادمة  ،بتلعتهماشقت األرض و نافتنتهم 
  بما حدث للمتمردين.

أى أن الرجــل هــو كــاهن األســرة  :هنــاك نوعــان مــن الكهنــوت تــؤمن بهمــا الكنيســة (الكهنــوت العــام) .٤
فــي صــالة اإلكليــل  واإلنســان كــاهن الخليقــة، إبــراهيم كــان كــاهن أســرته وأيــوب كــاهن أســرته، لــذلك

  نه كاهن األسرة.أيلبس العريس البرنس داللة 
ذين عّيـنهم السـيد المسـيح وأعطـاهم مـن تسلسـل رسـولي مـن أيـام الرسـل الـ ي(الكهنوت الخاص) اآلت .٥

 السلطان الكهنوتي.

  
  لماذا ابتلعت األرض الرجال األشرار ونساءهم وأوالدهم وأطفالهم؟ 

ــاإنــه يمثــل    ــة فــي الــنفس (الرجــال) والجســد (النســاء)قــتالع كــل جــذور الخطيئ وطاقــات اإلنســان  ،ة العامل
... الـــخ، يخســـر  ومواهبـــه (األطفـــال) فالخطيئـــة إذ تفســـد الـــنفس والجســـد وطاقـــات اإلنســـان ومشـــاعره وعواطفـــه

 اإلنسان كل شيء!

�  
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مــع لهــذا وٕان كــان قــورح قــد مــات بخطيتــه  "يــروم وأغســطينوس أن قــورح يعنــي "جلجثــة چالحــظ القديســان   
زوجتــه وأوالده، لكــن كــان لــه أحفــاد مبــاركين هــم أبنــاء العــريس المصــلوب علــى الجلجثــة، صــاروا فرقــة للتســبيح 

. يقـول القـديس أغسـطينوس:(أوالد قـورح هـم أوالد العـريس المصـلوب اً للرب، جاءت مزاميرهم كلهـا مملـوءة فرحـ
 اً كــر أبنــاء قــورح فــي عنوانــه يكــون مزمــور أي مزمــور يــرد فيــه ذ" يــروم:چفــي موضــع الجلجثــة)، ويقــول القــديس 

، ليس فيه شيء من الحزن. فإن كان الرب قد عاقب قـورح وداثـان وأبيـرام بسـبب مقـاومتهم موسـى، لكـن اً مفرح
  ."أبناء قورح إذ لم يقاوموا مثل أبيهم تباركوا بالفرح األبدي

علـى يديـه المسـيح، يـتكلم عنـه،  هو الكاهن؟ إنه مالك الرب يحمـل نْ ويتساءل القديس يوحنا فم الذهب مَ   
يخدمه. عندما يتمم الكاهن األسرار المقدسة ُيعير يديـه للمسـيح؛ عنـدما يعـظ ويـتكلم ُيعيـر لسـانه للمسـيح؛ لهـذا 

يلـدنا الكـاهن  .الكهنة هم آباء وعلينا أن نعتبـرهم أكثـر مـن الوالـدين الجسـديين عليه أن يكون طاهرًا كالمالئكة،
 بكـل مـا تحملـه معـاني هـذين السـّرين مـن واجبـات  .مودية وينمينا فيه بسّر الشكر اإللهيبالمع هفي ملكوت الل)

ومعاني بعد الطقس وقبله). يعمل الكاهن لتحقيق ذلك بواسطة: األسرار المقدسة، التعليم، اإلرشاد، وبصلواته. 
هى مسئولية الكهنة وكثيرة  هىعظيمة . لرعيته، ولخدمة كنيسته دهد الكاهن يحيا لذاته بل للذي جنّ هكذا لم يع

حصــى مــا دامــوا يهتمــون قــّدر وال تُ ه، ألنــه وهــبهم االهتمــام بنفــوس البشــر. إن واجبــاتهم ال تُ واجبــاتهم أمــام اللــ
 ه ويقتربوا منهبخالص الناس ويصّلون لكل العالم ليعرفوا الل.  

ــــرام األب الكــــاهن نتحــــدث عامــــة عــــن اال   ــــتكلم عــــن احت ــــدما ن ــــألوعن ــــرام ســــواء ل ب الكــــاهن أو رجــــال حت
كمــا فعــل األنبــا ديمتريــوس األول عنــدما  ،أو صــغيراً  اإلكليــروس أو كــل مــن وجــب احتــرامهم ســواء كــان كبيــراً 

  .ليك عزيزي الخادم قصة البابا ديمتريوس الكرامإ و  .احترم المعلم الخاص به
  

 :ام البابا الثاني عشرديمتريوس األول الكرّ 

   ه:ـنشأت 
ـنشأ ديمتريوس بين الح   ا بلـغ سـن الـزواج أراد أبـواه قول يعتني بالكروم التـي كانـت ألبيـه ثـم آلـت إليـه. ولم

ابنــة عمــه هــى أن يزوجــاه، فخضــع إلرادتهمــا فــي الظــاهر إذ لــم يشــأ أن يعارضــهما، ولكنــه تعهــد مــع زوجتــه، و 
  .بتوليةعلى أن يحفظ كل منهما بتوليته، فوافقته زوجته على هذا العهد، إذ كانت بدورها قد نذرت ال

   
  :انتخابه للكرسي المرقسي

   ا اقتربت نياحة القديس يوليانوس البابـا الحـادي عشـر، ظهـر لـه مـالك الـرب فـي رؤيـا وأعلمـه عـن هـذا لم
بعـــده. وأعطـــاه عالمـــة بقولـــه لـــه: "إن الـــذي ســـيأتيك بعنقـــود عنـــب  اً وأنـــه هـــو الـــذي سيصـــير بطريركـــ ،القـــديس

مــن العنــب فــي غيــر أوانــه، فحملــه إلــى القــديس  اً ديمتريــوس عنقــودوحــدث فــي الغــد أن وجــد القــديس  ،ســيخلفك"
فأمســكه األب البطريــرك مــن يــده وقــال للحاضــرين: "هــذا بطريــرككم مــن بعــدي"،  .يوليــانوس بقصــد نيــل بركتــه

وقص على من كان عنده من األساقفة والكهنة الرؤيا التي رآها. فلما انتقل البابا السـكندري إلـى مسـاكن النـور 
وهكـذا أصـبح الكـرام  .لهـم عمـًال بوصـية بابـاهم الراحـل اً إلكليروس والشعب على انتخاب ديمتريوس راعيـاتفق ا

  .الخليفة الثاني عشر للقديس مرقس
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  :هـإعالن بتوليت
  احـــتّج بعـــض الشـــعب علـــى رســـامته بحجـــة أنـــه رجـــل متـــزوج، ومـــع أن الرهبنـــة لـــم تكـــن قـــد قامـــت بعـــد،   

ر الكرسـي المرقسـي فـي المتبتلـين. ولـم يبـرر األنبـا ديمتريـوس نفسـه إال أن فريق مـن الشـعب رأى وجـوب حصـ
ــــى  ــــه، وظــــل عل ــــاظ ب ــــه ســــّر يجــــب االحتف ــــأن عهــــده مــــع زوجت ــــد ب ــــاس إذ اعتق   أمــــام هــــذه المجموعــــة مــــن الن

  حتـــى  اً كتمانـــه إلـــى أن ظهـــر لـــه مـــالك الـــرب فـــي حلـــم ذات ليلـــة وأعلمـــه بوجـــوب إعـــالن حقيقـــة أمـــره جهـــار 
  تهدأ القلوب المضطربة. 

ففي اليوم التالي طلب األنبا ديمتريوس من الشعب عدم الخروج من الكنيسة بعد انتهـاء الصـالة، ثـم أخـذ   
ووضعه في إزار زوجته وفي بلينه وطـاف االثنـان الكنيسـة ولـم تحتـرق ثيابهمـا. فتعجـب الشـعب مـن هـذه  اً جمر 

 مــا زوجــان أمــام أعــين النــاس. فــزال مــن منهمــا بتــول بــالرغم أنه المعجــزة، ثــم عــّرفهم بعهــده مــع زوجتــه وأن كــال
   .وتيقنوا طهارة هذا األب وبتوليتهالشعب الشك وهدأت قلوب المتذمرين 

  
  :هـعلم

ـ لم يتلَق من العلم إالّ  اً كان ديمتريوس ككراٍم رجًال بسيط   ا القدر الـذي يمكنـه مـن القـراءة والكتابـة فقـط. فلم
م الدينيـــة والمدنيـــة ليكـــون أهـــًال للكرســـي الـــذي ذاع صـــيته قـــّرر أن يـــدأب علـــى تحصـــيل العلـــو  اً أصـــبح بطريركـــ

  بفضل العلماء من أبنائه. 
صـرخ إلـى الـرب  ... على تحصيل العلم، وكان المعلم يجلس عند قدميـه اً قيل أنه في البداية لم يكن قادر   

. ذات ليلـة لكي ينير عقله، ولفـرط تواضـعه صـار يجلـس عنـد قـدمّي مرتـل الكنيسـة الـذي كـان يتلقـى العلـم منـه
 يتلقـى  اً ه فكره، وكان أيضظهرت له السيدة العذراء وقدمت له دواة مآلنة ماًء فشربها، ومنذ ذلك الحين أنار الل

العلم على يد أساتذة مدرسـة اإلسـكندرية ولرغبتـه األكيـدة فـي أن يسـتكمل مـا فاتـه مـن علـم فـي صـغره اسـتطاع 
 غزيٍر في وقٍت قصيٍر، تمكن بما حصل عليه من علـم أن  ض السنين التي مرت به، فحصل على علمٍ أن يعو

زال معمـوًال بـه إلـى اآلن  ، وهو الخاص بتحديد موعد عيد القيامة، والذي مايضع الحساب المعروف باألبقطي
  في الكنائس الشرقية.

  
  :هـأعمال

يجينـوس المشـهود لـه س مدير مدرسـة اإلسـكندرية قـد تنـيح، فأقـام أور دكليمنابعد عودته من منفاه وجد أن   . ١
  بالشجاعة والغيرة والشغف بالعلم مكانه، وكان عمره حينذاك لم يتجاوز الثامنة عشر.

  
ظهــرت فــي عهــده بدعــة تفشــت فــي بــالد العــرب، تــتلخص فــي أن الــنفس تمــوت بمــوت الجســد. وكانــت   . ٢

كندري. لـذلك أرسـل الصلة بين هذه البالد ومصر متينة، إذ كان مسيحّيوها وقتذاك خاضعين للكرسي الس
لهــم البابــا ديمتريــوس أوريجينــوس إلقنــاعهم بفســاد هــذه البدعــة. وقــد نجــح المعلــم الكبيــر فــي نقــض البدعــة 

  .سكندرية ليعاود نشاطه في مدرستهامن أساسها ثم عاد إلى اإل
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   :هـنياحت
   عف كان ُيحمل علـى ا كبر وضلم يفتر أيام رئاسته عن تعليم وتثبيت المؤمنين في اإليمان الصحيح. ولم

ـــة إلـــى الكنيســـة لـــُيعلم الشـــعب. وبلـــغ مـــن العمـــر مائـــة وخمـــس ســـنين، منهـــا حـــوالي  ســـنة فـــي رئاســـة  ٣٢مَحّف
الكهنــوت. ثــم تنــيح بســالم قبــل أن تنــدلع نــار اإلضــطهاد التــي أوقــدها اإلمبراطــور مكســيميانوس بقســوٍة وعنــٍف، 

  .والسالم مخّيم على ربوع مصر ،فاستودع روحه في يدي الرب
عزيزي الخادم عليك أوًال أن تبدأ بنفسك في احترام الكل واحترام رجال اإلكليروس لكي يتمثل بـك أطفالـك   

في كل تصرف وموقف تقوم به سواء بالكالم أو الفعل، فحينما تسلم على األب الكاهن بطريقة صحيحة يتعلم 
  طفلك وعندما تحترم الكبير والصغير يتعلم طفلك أيضًا.

  
  
 

 

             

 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية: 

 

    فكرة حـوار  ...                
  

   .فرخ ورق وعليه أشكال نجوم األدوات :
  .د) ليعرف الفضيلة ـع  ـيقوم األطفال بشطب الحروف (ج  طريقة العرض:

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

و ومـين ڥـبرا ... ... وٕايه كمان؟ يوت واطحد كبير بص أيأكلم  يه يعنآحترام؟ ... يه يا أوالد االإ ييعن  
  ؟ مــين ييــا تــرى ز  ،لنــا الزم نحتــرمهمكتيــر ك يناو، وفيــه نــاس تــڥــبرا . الــخ... ومامــا ..؟ بابــا .باحترمــه ياللــ

  .تعالوا نشوف مع بعض
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  مجموعات عمل ...                

 

   :تاألدوا
  .قلم ـفرخ ورق  ـ ور بعض المواقف لالحترامص    

  

   :عرضطريقة ال
جعل المخـدومين او  ة،سفل الصور أبها المواقف على فرخ ورق ونترك مكان فارغ  التينقوم بلصق الصور   

(خطـأ أم  جعلهـم يقومـون بكتابـة تعلـيقهم أسـفل الصـورة علـى هـذه المواقـفاو  ،يقومون بشرح أو وصف الموقـف
  .صواب)

 
  

  جولة كتابية ...                                
  

 خرين:حترامها لآلاظهرت في بعض المواقف أ التيالشخصيات 

                                       )٣ صم ١(صموئيل وعالي الكاهن.    •

 )٤٦:٢لو  (المسيح في الهيكل.       •

  
  

  
  

  
  
  
  

  )...لوحة وبرية( وسيلة اإليضاح :
حصـلت  ينأثـورة تـ يينـاير ... ال د ٢٥ نحكي عن ثورة كبيرة حصلت بس مش ثـورةا يا أوالد ه هالنهارد

 حصل.  يللاتعالوا مع بعض نشوف إيه  .زمان أيام موسى وهارون وحصلت فيها حاجات عجيبة خالص

وخــرجهم مــن أرض مصــر مــن أرض  قــاد شــعب بنــى إســرائيل ... يهــو اللــ ين موســى النبــأكلنــا عــارفين 
بيقــودوا شــعب بنــى  ينــين اللــوكــان هــارون أخــوه الكــاهن وكــانوا همــا االت ،العبوديــة وعبــر بــيهم البحــر األحمــر

البريــة ... لكــن لألســف كتيــر كــان شــعب بنــى إســرائيل بيتمــردوا ويتــذمروا علــى فــي وبيرشــدوهم وهــم  ،إســرائيل
 .اهموسى وهارون ... مرة علشان األكل ومرة علشان المي

 

� 

�א���س �
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هـارون قعـد يقـول  يتذمر علشان هو كان عـايز يكـون كـاهن ز ن ضمن الناس دول واحد اسمه قورح وم 
حنـا كمـان ممكـن نكـون كهنـة ومسـئولين ا ،شمعنى يعنى موسى اللـى يكـون مسـئول عننـا وهـارون يكـون كـاهنا

 ٢٥٠هــم بيــرام ومعأ. مــنهم واحــد اســمه داثــان وواحــد اســمه .. هــم وقــدر يــأثر علــى مجموعــة كبيــرة مــن النــاسزيّ 
هم السـلطة وبـس ... كـانوا يهم يكان كل الل ،كانتش بتحترم الكهنوت خالص ما يوطبعًا الناس د ،يناواحد ت

احتـرمش  طمعانين في مناصب أعلى مش أكتر، فقورح كان لُه عمل لكنه طمـع فـي عمـل موسـى وهـرون ومـا
نحسـد اآلخـرين ونطمـع  ه من غيـر مـاأعطاه لنا الل  يه الزم نكون أمناء في القليل اللوالد الل أحنا كاالكهنوت، و 

 في عملهم ... فلكل واحد فينا دور وخدمة. 

ن موسـى ده متكبـر وقـرروا عمـل ثـورة إ :واحـد وقـالوا ٢٥٠هـم الــبيـرام ومعأجتمـع قـورح وداثـان و اولألسف 
كــان مختــار موســى علشــان يخدمــه وهــارون علشــان يكــون كــاهن  يه هــو اللــن اللــه ألعامــة رافضــة لنظــام اللــ

 ن الخدمة والكهنوت ده اتضاع ومافيهوش تكبر. أعليهم، ونسيوا 

 وسى الكالم ده اتضايق جدًا وسقط على وجهه قدام ربنـا دليـل علـى حزنـه وبعـت لقـورح وقـال ا سمع مولم
وطلـب مـنهم إنهـم ياخـدوا مجـامرهم  ،بيخدمه بأمانة ومين البعيد عنـه يربنا هيعلن مين القريب منه والل هله بكر 

ختصــاص اديم البخــور مــن يكــون مقــدس، (وكــان تقــا يختــاره ربنــا هــا هــ يقــدام ربنــا والراجــل اللــ اً ويقــدموا بخــور 
الكهنـــة، ولـــم يكـــن مســـموحًا لغيـــر الكهنـــة أن يرفعـــوا بخـــورًا أمـــام الـــرب؛ بـــل كـــان لتقـــديم البخـــور أحكـــام خاصـــة 

  .وطقوس يلزم اتباعها)

بتــدأ ُيحــذرهم مــن أن اه ... و طبعــًا موســى كــان زعــالن مــنهم خــالص علشــان غلطــوا فــي أنبيــاء وكهنــة اللــ
فتـذمره ده علـى  ه نفسـه اللـى عـين هـارون وأوالده لخدمـة الكهنـوت،لكـن علـى اللـ تذمرهم ده مش علـى هـارون؛

 بيرام عشـان ييجـوا يكلمـوه لكـن أا حاول موسى مع قورح وماسمعش كالمه بعت لداثان و ترتيب ربنا اإللهي، ولم
هــا اللــبن نــه أخــرجهم مــن مصــر اللــي كــان فيأهــم كمــان رفضــوا دعوتــه وبعتــوا لــه رســالة بيتهمــوا فيهــا موســى 
 والعسل علشان يموتهم في البرية، وعلشان يعمل رئيس عليهم!! 

ن أجتمـاع سـاعتها عـرف موسـى كانت معـاه وراح بـيهم علـى خيمـة اال يقورح يجمع كل الناس الل أوابتد 
بعـدوا عـن النـاس دي علشـان ا :بيـرام وقـال لهـمأفحاول إنه يرجعهم فـراح لـداثان و  ،ربنا زعل منهم وخاف عليهم

اطلعوا مـن وسـط النـاس دى علشـان أنـا هاعـاقبهم ألنهـم مـا  :وا بنفسكم، وكلم ربنا موسى وهارون وقال لهمتنج
  احترموش الكهنوت وماسمعوش كالم الكهنة علشان الكهنوت دا حاجة مقدسة.

بــين النــاس  يعمــل عمــل غيــر عــادا غلــط ييــارب لــو النــاس د :جــدًا وقــال يموســي بصــوت عــال ىفصــل
وســاعتها حصــلت حاجــة غريبــة خــالص األرض انشــقت  ،كــانوا غلــطي ن النــاس دأيعــرف علشــان الشــعب كلــه 

ـــ و وخرجــت نــار مــن األرض وأكلــت قــورح  بيــرام وداثــانأوابتلعــت  ه وكــل ده للــ اً قــدموا بخــور  يراجــل اللــ ٢٥٠الـ
نــاس ر لليــكتال حبــه عــارفين زمــان البابــا ديمتريــوس الكــرام مــن منــتأ. .حصــل علشــان مــا احترمــوش الكهنــوت .

نـه البابـا أوهو بيتعلم من المعلم بتاعـه كـان بيحترمـه وبيقعـد تحـت رجليـه دايمـًا علـى الـرغم مـن  ،واحترامه للكل
احنا برضه الزم نحترم كـل النـاس كبيـر أو صـغير  ،وكان بيحترم كل الناس لكن كان متواضع جداً  ،البطريرك

الزم نتمثــل بيــه ونكــون شــمعة تنــور لكــل النــاس  حنــا أوالد ربنــااألن  ،كــاهن أو خــادم أو أى حــد باتعامــل معــاه
  على األرض.
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  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ            
 

  بيرام؟أهو طلب قورح وداثان و  ما  ـ١
  معهم؟ ىماذا كان رد فعل موس  ـ٢
  بيرام؟أماذا فعل الرب مع قورح وداثان و   ـ٣
  مه؟عل ماذا كان يفعل البابا ديمتريوس مع مُ   ـ٤
  

   
  ألعاب ...                          

  
  .حتراماال هدف اللعبة:

   .عد متر من الفريقبُ  ىمام كل فريق علأكراسي توضع  ٤دوات : األ
 

  : التشـكيل
أربع فرق متساوية العدد فيقف األقصر في األمام واألطول فـي الخلـف ويبعـد كـل فريـق إلى قسم الفصل يُ   

  عن اآلخر.
 

    :طريقة اللعب
مــة "انطلــق" أو صــوت صــفارة الخــادم يــركض الالعــب األول نحــو الكرســي ويــدور حولــه ثــم عنــد ســماع كل  

بـدوره ... وتتوقـف  هناك يلمس الالعب التالي الذي ينطلق راكضـاً إلى يعود ليقف في آخر الفريق وفي طريقه 
 اللعبة حين يعود الالعب األول لمقدمة الفريق.

  .مامهأ الذيذا سلم عليه صاحبه إ ن يتحرك الشخص التالي إالّ أيمكن  ال  ملحوظة:
   

   .ترتيبه األولإلى أول فريق يعود  :الفــائز
الشـخص التـالي إلـى مـا معـه وتمريـره  يءرجـل واحـدة أو جـرب أن يحمـل شـ ىجرب اللعبـة بـالقفز علـ :رـالتغيي
   ن يركض.أقبل 
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  نشاط تمثيلي ...                     

  
  :األنبا صرابامون أبو طرحة أسقف المنوفية) (موقف من المواقف التي حدثت في حياة

 يحــوالين البلــد اللــ يلــف علــى الفقــراء اللــأمعايــا الزيــت والتمــوين علشــان  دخــأنــا النهــارده هأ األنبــا صــرابامون:
يـا يسـوع  ي: سـاعدنفـي تجميـع بعـض األشـياء ثـم يقـولعليهم خالص (يبـدأ  يماحدش بيعد

نبـــا صـــرابامون) ... (ثـــم يـــدخل شـــخص األ.. (يخـــرج لـــوالدك) . يوصـــل البركـــة دأعلشـــان 
  .غريب وهو لص ومالبسه مقطعة وصوته غليظ)

دينـي قاعـد أالنهاردة باين عليه يوم مش طالع له شـمس ولغايـة دلوقـت مـا اسـتفتحناش  ه،يه الجو دإ ص :ـــــالل
 يقـو  يأهـو ومعـاه خيـر كتيـر قـو  يه واحد جاانتظار المارة في الطريق) ... الل في (يجلس 

ــــــــــــي ــــــــــــه (يســــــــــــكت ويفكــــــــــــر) .ل ــــــــــــه مــــــــــــا هــــــــــــو جــــــــــــاى أ. .ال أروح ل   ... هــــــــــــوووو أروح ل
  .خوة الرب)إشياء الذاهب بها إلى (ثم يدخل األنبا صرابامون وفي يده األ

ز كـل و نـا عـاأ هسـود اقـف عنـدك ... بقـول لـك إيـه ومـن اآلخـر كـدأبـس ال يللـا نت ياأنت يا جدع أ ص :ـــــالل
  اللي معاك.لال بقي طلع معاك ... ي يالفلوس الل

علشــان أنــا مــش فاضــي وورايــا مشــوار ضــروري والزم  يســيبني أعــد يبنــامــن فضــلك يــا  :األنبــا صــرابامون
  أروحه.

  .موتك ... ماشي ما هاإمعاك ... يا  يتتكلم معايا ... هات الفلوس الل نت لسه هاأ ص :ـــــالل
ذنـك إدك ويبعـد عنـك الشـيطان ... وبعـد ويكون معاك ويسـاع ،ربنا يسامحك يا ابنى ييا ابن األنبا صرابامون:

  نا رايحه.أ يعلى المشوار الل تأخرتانا أعلشان  يبطلب منك تسيبني أعد
ـــالل رفــع يديــه علــى األنبــا فــي ينفــع معــاك غيــر الضــرب ... (يبــدأ  ن أنــت مــش هــاإنــا قلــت مــن األول أ ص :ــــ

الصــليب أمــام يــده صــرابامون ليلطمــه علــى وجهــه) ... (ويقــوم األنبــا صــرابامون فــي رفــع 
فتثبت يديه ألعلى ويصرخ من شدة األلم ويبكي وينادي على األنبـا صـرابامون ولكـن األنبـا 

  :مكانه ومتألم) (يدخل واحد من الشعب ويرى اللص واقفاً  .صرابامون يتركه ويذهب)
  لك ... ى جر  يمالك يا عم فيه إيه ... إيه الل :واحد من الشعب

  ...).يام أ ٣نه بقى هكذا إيقول له و نبا صرابامون ث مع األ(اللص يحكي له ما حد         
  .نا تعبان جداً أدورلي عليه وشوفه فين علشان  ص :ـــــالل

  :يقف مع اللص ويقول له) الذيعليه الشخص  ي(ثم يدخل األنبا صرابامون ويجر          
  لطته خالص.الراجل الغلبان ده وهو عرف غ يمن فضلك يا سيدنا تعال اشف :واحد من الشعب
.. .كــان عــاوز يعلمــه درس علشــان يحتــرم الكهنــوت  ييــا خطيتــك يــا صــرابامون ده ربنــا اللــ :األنبــا صــرابامون

  .األول يي لربنا يرجعه ز صل  لكن طالما هو عرف غلطه أنا ها
  .ص من الفرحةالل  يص حتى شفائه ويبكيبدأ األنبا صرابامون في الصالة على يد اللّ          

  .فضل أخدمك طول السنين أنا ها :ص ـــــالل
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  وتعرف قيمة الكهنوت وتحترمه. أنا مش عايزك خدام، أنا عايزك تخدم ربنا ييا ابن :األنبا صرابامون
  

  تدريب ...                     
               

  تقبيل يد األب الكاهن احترامًا له.   -١
 عتراف.طاعة األب الكاهن وتنفيذ إرشاده في سر اال   -٢

  
�������صــالة ...                                     ����..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� �� �

               
 يمــن أعطيتنــي محبــة كبيــرة، أشــكرك يــا ربــي يســوع ألنــك تســاعدن يــا ،ربــي يســوع أشــكرك يــا إلهــي الحنــان  

 لمسـيحية، سـاعدني أن أحتـرما الحيـاةتعلم فضيلة مـن فضـائل أأن أكون مثلك، ساعدني أن  يوترشدني وتعلمن
 للعــالم وملحــاً  قــدس خــدمتهم، لكــي أكــون نــوراً بــائي الكهنــة وأُ آالكــل كبيــرًا كــان أم صــغيرًا، ســاعدني أن أحتــرم 

 مين. آلألرض. 
  

  تقييم ...             
  

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 .غير موسى وهارون ن يكون كاهناً أكان يريد  الذيالرجل اسم  يذكر  •
 .بيرام وداثانأحدثت من قورح و  التيشكل موسى عندما سمع بالثورة  يصف  •
 .بيرامأمع قورح وداثان و  ةشخاص الذين قاموا بالثور كم عدد األ يذكر  •
•   بيرامأسبب حزن موسى على ما فعله قورح وداثان و  ريفس.  
•   آية الدرس ريكر.  

  

  يشعر

•   ليمث  صـوابن يظهر فعل قورح ومن معـه أويطلب من ربنا  ي،موسى وهو يصل 
 .م خطأأ
 .بيرامأه بقورح وداثان و كيف يتخيل ماذا فعل الل  يرسم  •
  .عمال الجماعيةاألو  النموذج المذكور باألنشطة الورقية يصنع  •

  

  بيتدرَّ
•   ب الكاهنالكنيسة واأل امحتر ا يداوم على أن ريقر.  
  .ب الكاهن وطاعتهألل همواحترام همحب د اظهارتعوّ ال ه علىئمع أصدقا يتفق  •

  

                  
 

@ 

 

  � 
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  هاتورشهر من  الرابعاألسبوع 
  ) ديسمبر(

  يبديتأ  
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  ة القديس "أبي سيفين".سير +  �W%א$���א���س

  .التأكيد على وجود صداقة بيننا وبين القديسين (الشفاعة)  ��س�W)��'��א���
.

��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  
 سيرة الشهيد "أبي سيفين". يعرف: •

 بأن السماء مكان لُسكنى القديسين. يشعر: •
•  على التشفع بالقديسين، والنظر الدائم للسماء ب:يتدر. 

������i"�" ��س�Wא�����+*;I]�1/0،�و����).٣٤���:٧(���75�����Lא-��<��d�U!ل���d.ل�|�!4( �
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     عزيزي الخادم ...إليك          

 

��و�"اإلنســان هــو مخلــوق ســماوي ���O�J�U>��-�0א��-Tא)��ً!�<�~دم�א���X�����K
�����D��R,�(���0�+��:�¯(��و��،ضTאdSٍ!�.�K!��F�� �
الـروح الـذي هـو  ،الـروح والجسـد تحـادايحيـا ب الـذيفـإن اإلنسـان هـو الكـائن الوحيـد  .)٢�:٧(����"��ً,���R���!ًdp�(�م1~د

ا الجســد الترابــي فيشــتهي وأمــ ،ه، يشــتاق إلــى معرفــة اللــٕالــى الســماوياته و ًا إلــى اللــه يشــتاق دائمــمــن اللــ ةنفخــ
   .)١٧:٥، المأكل والمشرب ... فالجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد (غلاألرضيات

ولكــون اإلنســان مخلــوق ســماوي فهــو دائــم االشــتياق لإلتصــال مــع الســماء ومــع الســمائيين مــن المالئكــة 
الســمائيين ســهل تصــال بالســماء و يــرتبط بهــم ويشــتاق أن يتمتــع معهــم بالحيــاه األبديــة. واال ،القديســينوالشــهداء و 

يــا   ،يــا مــارجرجس ،يــا مــالك ميخائيــل ،جــدًا فمــا علينــا إال أن ننــادي المالئكــة أو القديســين: (يــا أمنــا العــذراء
ولو كنا نحتمل رؤيتهم ومنـاظرهم السـمائية  ون لنجدتناب هِ وفي نفس اللحظة يصل نداؤنا إليهم ويَ  ،...)مارمينا، 

البهية دون خوف لرأيناهم بعيوننا المادية. ولكن من رحمـة إلهنـا أن يحجـب منـاظرهم عنـا بسـبب ضـعفنا وعـدم 
  استطاعتنا لرؤية السماويات دون خوف أو فزع أو آثار عكسية. 

 هـالً أننـا يـا سـيدنا لسـنا إ"رلسـي :والقديسون قائمون أمام العرش يشفعون فينا كما نصلي في القـداس الكي
يشـفعون  ،بل هم القيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونـوا عوضـًا عنـا ،أن نتشفع في طوباوية أولئك القديسين

 يَ ِعـومـن أجـل اسـمك المبـارك الـذي دُ  ،عن مسكنتنا وضعفنا. كن غافرًا آلثامنـا مـن أجـل طلبـاتهم المقدسـة
  .علينا"

  (من كتاب السماء لمثلث الرحمات األنبا يؤانس أسقف الغربية)                                    
  

وارتبطــوا بهــم فــي  ،لقــد ارتــبط  كثيــر مــن القديســين بالســمائيين ســواًء مــن المالئكــة أو القديســين المنتقلــين
رتبطوا بسـيرتهم سواًء بتقديم عطايا للفقراء في أعيادهم أو بالقيام بأعمال الخير. كما ا ،صلواتهم وفي تذكاراتهم

  .لوا بهم في سيرتهم ليصلوا إلى األبدية كما في سيرة القديس العظيم "أبى سيفين"وتمثّ 
 يسـم يونـاناسم "فيلوبـاتير" وهـو اى بِ م وسُ  .(رومانيا) حالياً في م ٢٢٥عام  "سيفين والقديس العظيم "أب دَ لِ وُ 

ميــر عتمــد األا، فرؤيــا ســماوية ســيحية عــن طريــقعتنقــا الماوكــان والــداه وثنيــين لكنهمــا  .آلب)ا حــبّ معنــاه (مُ 
ـــد القـــديس وصـــار  ـــانوس" وال ـــة "نـــوح"فـــي ســـمه ا"جوردي ـــه بِ  ،المعمودي ـــى إاســـم "ســـفينة" إشـــارة واعتمـــدت زوجت ل

ه وحســب ســرة الســلوك بمخافــة اللــوبــدأت األ. بيــتهم هــلأ، واعتمــد كــل اســمهاتير" فاعتمــد بِ "فيلوبــ مــاأ ،نجاتهمــا
سـرة. وامتـدت هـذه العالقـة مـع القـديس العظـيم "فيلوبـاتير مرقوريـوس" ئيـل شـفيع األالمـالك ميخاوصار  وصاياه

عنـه، وحــدث أن  اً فعنـدما انتقـل األميــر "نـوح" والـد القــديس قـام "ديسـيوس" الملــك بتوليـة ابنـه "مرقوريــوس" عوضـ
وشـّجعه ثـم قـام أغار البربر علـى مدينـة رومـا وهـّددوها حتـى خـاف اإلمبراطـور وانـزعج، إال أن القـديس طمأنـه 

 بنفسه بقيادة الجيش اإلمبراطوري.

ًا المعــ اً ضــيء واقتــرب منــه وهــو حامــل بيــده اليمنــى ســيفظهــر لــه مــالك الــرب "المــالك ميخائيــل" بلبــاس مُ 
" يا (مرقوريوس) عبد يسوع المسيح ال تخف وال يضعف قلبـك بـل تقـّو وتشـّجع، وخـذ هـذا السـيف  وناداه قائًال:

�  
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لبربــر وحــاربهم وال تنســى الــرب إلهــك متــى ظفــرت. أنــا "ميخائيــل" رئــيس المالئكــة قــد مــن يــدي وامــِض بــه إلــى ا
علــى اســم ســيدنا يســوع المســيح لــه المجــد،  اً عظيمــ اً لــك، ألنــك ســتنال عــذاب ك بمــا هــو ُمعــدّ َمــعلِ ه ألُ أرســلني اللــ

ك ويتمجـد لك وسأقّويك حتى تكمل شهادتك، وستسـمع كـل المسـكونة عـن جهـادك وصـبر  اً ولكني سأكون حافظ
  اسم المسيح فيك".

فتنـــاول القـــديس الســـيف مـــن يـــد المـــالك بفـــرٍح، ومـــا أن أمســـكه حتـــى شـــعر بقـــوة إلهيـــة تمـــأله، ثـــم مضـــى 
  بالسيفين (سيفه الخاص والسيف اآلخر الذي سّلمه له المالك) وهجم على البربر فأهلكهم مع ملكهم.

فـإن ارتباطنـا بالمالئكـة والقديسـين مهـم جـدًا  ،سـيفين" بـالمالك "ميخائيـل" يوكما ارتبطت أسرة القـديس "أبـ
ويزيد ارتباطنا بالسمائيات واشتياقنا للحياة معهم والتمتع باألبدية وشفاعتهم وصلواتهم من أجلنا تسندنا فـي  ،لنا

فمــا  .ه فــي حياتنــا بصــلواتهم وشــفاعتهم التــي يرفعوهــا عنــا كــل حــينوتشــعرنا كــم يســاعدنا اللــ ،كــل أمــور حياتنــا
بأعياده ويجعلون كل مـن حـولهم يحتفلـون معهـم فتفـرح  أسرة قديس من القديسين ويحتفلون تختار كل أن ىأحل

  السماء كلها بهذا االرتباط بين السمائيين واألرضيين.
  
  

 

 

           

 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية: 

 

    فكرة حـوار  ...                
  

  ؟من هو الصديق  ـ
  ؟يكون لنا أصدقاء؟ وماذا نفعل معهم لماذا  ـ
  ؟يصديقين ل يمأو  يبأن يكون أهل يمكن   ـ
  ؟يل حد صديقاً مدارس األفي  يستاذأن يكون أهل يمكن   ـ
  وكيف؟ ؟حد القديسينأهو  ين يكون صديقأهل يمكن   ـ

  
  .الغرففي تعليق صور القديسين   +
  .علم من فضائلهمن يشفعوا فينا لنتأوطلب منهم  ،التعرف على قصصهم  +
  .عيادهم وعمل تمجيد لهمأاالحتفال ب  +
+   الشدائد والضيقاتفي ع بهم التشف.  
+   مر (حتى لو كان لعب)أ أيفي ليهم كأصدقاء إث التحد.  
  ه؟هو الل  ين يكون صديقأهل يمكن   +

1"���2��3����*'����-�����	���� 
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  قصة تمهيدية ...              
  

ضـايقه يقـوم  يءولـو "مـارك" حصـل لـه أي شـ يء،" أصدقاء يحكيان لبعضهما كل شـيكان "مارك" و"فاد
ن دائمــًا مــع بعــض وعــارفين عــن بعــض كــل اوكــان االثنــ ،" علــى طــول ويحكــي لــه كــل مــا حــدثييتصــل" بفــاد

 ره اللعبــة علــى الكمبيــوتر فتضــايقيــوم مــن األيــام و"مــارك" قاعــد فــي البيــت قــام أخــوه الصــغير خّســ ي. وفــيءشــ
ره أخـوه اللعبـة بـالرغم زاي خّسـا" ويحكـي لـه ينـه يكلـم صـديقه "فـاد؟ فقرر إ"مارك" خالص وقعد يفكر يعمل إيه

... اتكلــم  " فــي البيــتيمــن المســتوى اللــي وصــل لــه فــي اللعبــة. ولكــن مــن الواضــح إن مفــيش حــد عنــد "فــاد
صــدقاء يبقــوا علــى أ. تضــايق "مــارك" أكثــر وقعــد يســأل نفســه مفــيش مــرة واثنــين وثالثــة ولكــن مفــيش رد "مــارك"

وممكـن أحكـي لهـم علـى أي حاجـة ... وبعـد كتيـر  ،وفـي المدرسـة وفـي كـل مكـان ،د فـي البيـتطول مع الواح
رد عليــه  وفعــالً  رس األحــد علــى إجابــة للســؤال بتاعــه،ســتاذ فــي مــدامــن التفكيــر راح "مــارك" علشــان يســأل األ

دقاء لينــا صــدقاء علــى طــول معانــا فــي كــل وقــت وفرحــانين خــالص إنهــم أصــأإن كلنــا عنــدنا  :ســتاذ وقــال لــهاأل
صـدقاء دولـه؟ وهـل مـين األ سـتاذ:ونفسهم نحكي لهم وهم هيسمعونا في كل وقت وكل لحظة. فسأل "مارك" األ

وهــم بيســمعونا  ء،ن فــي الســماو األصــدقاء هــم المالئكــة والقديســ ســتاذ:؟ فقــال لــه األممكــن أحكــي لهــم كــل حاجــة
وكتيـر مـن  .ا فـي حاجـات كتيـر جـدًا فـي حياتنـاوا قدام بابـا يسـوع علشـانا وبابـا يسـوع بصـلواتهم بيسـاعدنوبيصلّ 

صدقاء من القديسين يحتفلوا بأعيادهم ويطلبوا صلواتهم في كـل حاجـة فـي حيـاتهم. أالمسيحيين زمان كان لهم 
سـيفين" وصـديقه كـان المـالك "ميخائيـل" وكـان بيطلـب صـلواته  وحنا كلنا عارفينـه هـو القـديس "أبـاومنهم واحد 

زاي بقـى صـديقه المـالك "ميخائيـل" تعـالوا  نعـرف قصـته مـع بعـض اترى إيه قصـته و  في كل حاجة بيعملها يا
...  

  سيفين" ثم ينهي المقدمة كالتالي ...) ي(يحكي االستاذ قصة القديس "أب
  

ي المــالك "ميخائيــل" والقــديس يخلــا ســتاذ ويفــرح خــالص بيهــا ويقــرر إنــه هــيســمع "مــارك" القصــة مــن األ
سيفين" صـديق لـه مـن القديسـين, ي " صديق "مارك" أخد القديس "أبيكمان "فادو  ،ه"مارمرقس" هم األصدقاء ل

  هم ..ن أصدقائهم على كل حاجة بتحصل مع" يحكوا على طول للقديسييوفعًال بقى "مارك" و"فاد
  ؟لشان يبقى صديقهنتم كمان يا أصدقائي كل واحد منكم هياخد مين من القديسين عأترى  ويا

  
  نشاط تحفيظ اآلية ...                                      

  
�آية الدرس :  �

� �� �[I;�و/��0،�1!4(��.ل�|���d!ل��<�75��d�Uא-����"������"i��L��)٣٤���:٧.(  
  

  طريقة الحفظ: 
  .نقترح تحفيظ اآلية باستخدام اللحن والحركات المصاحبة    
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منــوا آن ولكــنهم ابــواه كانــا وثنيــأو  ،ب)ب اآلِحــومعنــى اســمه (مُ  ةميالديــ ٢٢٥القــديس "فيلوبــاتير" ســنة  دَ ِلــوُ 

لــى" نــوح" كمــا إمــن "جورديــانوس"  بالمســيحية واعتمــدوا وذلــك بســبب رؤيــا ســماوية فتحــول اســم والــد "فيلوبــاتير"
  .لى نجاتهم من الوثنية وخالصهم)إشارة إاسم "سفينة" (ه بِ مّ أت تسمّ 

 ماه التعاليم المسيحية واتخـذوا لهـم شـفيعاً وعلّ  ،نيسةحضن الكفي "نوح" و"سفينة" ابنهما "فيلوباتير" ى + ربّ 
يطلبـــان شـــفاعة الســـيدة العـــذراء  وكـــان "فيلوبـــاتير" يســـمع والديـــه وهمـــا يصـــليان دائمـــاً  .وهـــو المـــالك "ميخائيـــل"

فـي نهـم معنـا أ: بـالطبع في كل وقـت؟  كـانوا يجيبونـهوكان يسألهما وهل يسمعنا القديسون  ،والمالك "ميخائيل"
.. فـرح .صدقاؤنا أه بل هم مام عرش الل أيصلون عنا  لى معونتنا ودائماً إسمعون صلواتنا ويسرعون كل حين ي

 ييـارب سـاعدن :عمالـه يقـولأصـالته وكـل فـي يطلـب شـفاعة القديسـين  يضـاً أالقديس بهذه الصداقة وظـل هـو 
يـد المـالك "ميخائيـل" يصـلون عفـي سرة تجتمع وكانت األ ،المالك "ميخائيل" والقديسينو بشفاعة السيدة العذراء 

   .ويعطون عطايا للفقراء التمجيد معاً 
الفروســـية والتخطـــيط فـــي بالشـــجاعة والبراعـــة  وكـــان معروفـــاً  ي،كبـــر "فيلوبـــاتير" والتحـــق بـــالجيش الرومـــان

لـذلك تمـت  ،)وبالـذات شـفيعه المـالك "ميخائيـل" يتشـفع بالقديسـين ن ربنا معه ودائماً أ(كان سر نجاحه ي الحرب
  .اسم "مرقوريوس"ى بِ لى رتبة قائد وتسمّ إية "فيلوباتير" ترق

يخشـــى مـــن البربـــر لكـــن "فيلوبـــاتير  يالرومـــان ينشـــبت حـــرب كبيـــرة بـــين البربـــر والرومـــان وكـــان الـــوال +
والقديسون والمالئكة  ...ه معه ن الل أ ه سيكسبون المعركة (قد كان واثقاً ذن الل إنهم بأمرقوريوس" طمأن القائد ب

  .حوله)
فظهـــر لـــه  ،ه علـــى البربـــر ويطلـــب شـــفاعة المـــالك "ميخائيـــل"ن ينصـــره اللـــأ يظـــل " فيلوبـــاتير" يصـــل +

ه لـك اللـ يرسـلنأنـا رئـيس المالئكـة "ميخائيـل" أ ،لهـك متـى ظفـرتإذكـر ا :وقـال لـه المعـاً  عطـاه سـيفاً أوطمأنه و 
أقويــك حتــى تكمــل ســأكون معــك  يولكنــ ،جــل اســم الــرب يســوعأمــن  شــديداً  نــك ســتنال عــذاباً أعلمــك أقويــك و أل

  .شهادتك
(سـيفه وسـيف  ثـم مضـى بالسـيفين ،تناول القديس السيف من المـالك بفـرح وشـجاعة وشـعر بقـوة تمـأله +

كــان  الــذيويمجــده ويشــكر المــالك "ميخائيــل"  هالمــالك) وهجــم علــى البربــر وانتصــر علــيهم وصــار يشــكر اللــ
  له. مسانداً 
سـنة وذهبـوا ليحتفلـوا  ٢٥علـى للقـوات الرومانيـة وكـان عمـره ة القائـد األعطـاه رتبـأمبراطـور و فرح به اإل +

أعلـن سـبب و مبراطـور ولكن "فيلوباتير" لـم يـذهب معهـم فـذهب أحـد العسـكر إلـى اإل ،وثانباالنتصار بالذبح لأل
د مــن ذلــك ن يتأكــأمبراطــور راد اإلأ، فــعبــد األوثــان بــل يعبــد يســوع المســيحغيــاب القائــد "فيلوبــاتير" وهــو أنــه ال ي

أمـا يهمـك  :مبراطور وقال له.  تعجب اإل.. ينه مسيحأ علناً فاستدعى "فيلوباتير" وسأله فأكد "فيلوباتير" ذلك مُ 
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ذا إعنـده  يءشـ ينهـا ال تسـاو إ :فقـال "فيلوبـاتير" .ن تـزول عنـكأكل النياشين والرتب الحربيـة والمجـد والعظمـة 
 مبراطورمام اإلأنه الرتب ه وعشرة القديسين وخلع عتعارضت مع محبة الل.  

كليـل إه كـان يقويـه حتـىُ قطعـت رأسـه ونـال لكـن اللـ ،مبراطور بتعذيب "فيلوبـاتير" بطـرق عديـدةأمر اإل +
  هاتور) . ٢٥م (٢٥٠ديسمبر  ٤في الشهادة 
  

  
  
  
  
  
  

  هم ...ر والَفأسئلة التذكُّ            
  

  ؟ما معنى اسم (فيلوباتير)  ـ
  يفين؟س يبلماذا ُسّمَي أ  ـ
  كليل الشهادة؟إمتى نال   ـ
  ؟ي سيفين"هو شفيع القديس "أب نْ مَ   ـ
  ؟للجيش؟ وما السبب في انتصاره في الحرب في أي حرب كان القديس قائداً   ـ

  
  

  ألعاب ...                          
  

صـية أمـام ثـم يقـوم بتمثيـل الشخ ،من القديسين ليكون صديقه تجعل األوالد يختارون كل واحد منهم قديساً   
   .الفصل كله حتى يعرفه أصدقاؤه

  هو الذي يعرف أكثر عدد من القديسين. ز:ـالفائ
  
  

  تدريب ...                     
               

لـه. ويعلـق صـورته فـي غرفتـه ويطلـب  مـن القديسـين ليكـون صـديقاً  اً أن يختار كل واحـد مـن األوالد قديسـ  
  وفي أي وقت.ه أو فرحه قبل النوم وفي حزنو  شفاعته في كل يوم ، صباحاً 

  

 א�-�6�72وא�-5�و4
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  صــالة ...               
             ����������  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��

  
القديسـين يصـلوا مـن  يبتخل  يازاو  ي،يه بتحبنإعرف قد أ ييتننك خل أل ييسوع من كل قلب يشكرك يا ربأ

  ي.جلأ
يقبلهـا  لكـي ةمـام عـرش النعمـأوارفعهـا  يصـالت ذُخـ رجـوكأ ي،جلـأمن  يرجوك صل أيا قديس مرقوريوس   

وا مــن رب بــاطل ،م النــور مامــا العــذراءأين و ســينــت وكــل القدأ ي،جلــأصــالتك مــن محتــاج  فعــالً  ينــأل ،ه منــكاللــ
  .مينآ ... يخوتإمع كل و ي ويقبلها ويعمل عمل عظيم مع ينه يسمع لصالتأالمجد 

 

  ترنيمة ...                     
  
  

  لــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــم جميــــــــــــــــــــل  ... مرقوريــــــــــــــــــــوس
  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألفراح، وبالتهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  ذبيحـــــــــــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــــــــــة، جســـــــــــــــــــــــــــد قربـــــــــــــــــــــــــــان
  صــــــــــــــــــــــــــبر وســــــــــــــــــــــــــالم وعــــــــــــــــــــــــــذاب ألــــــــــــــــــــــــــيم
  بالهمبــــــــــــــــــــــــــــــــــــازين خرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتير بإيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان وثب   وفيلوب
  بفرحــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــافية احتمــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــوط
ــــــــــــــــف   وبحــــــــــــــــد الســــــــــــــــيف صــــــــــــــــار دمــــــــــــــــه نزي

 

  أخــــــــــــــــدت ســــــــــــــــيف م المــــــــــــــــالك ميخائيــــــــــــــــل  
  نلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى األكاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  حبـــــــــــــــــــــــــة بخـــــــــــــــــــــــــور فـــــــــــــــــــــــــوق النيـــــــــــــــــــــــــران

  شـــــــــــــــــــــــــليمفــــــــــــــــــــــــرح ومكــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــي أور 
  وفـــــــــــــــــي وســـــــــــــــــط النـــــــــــــــــار زاد الصـــــــــــــــــرخات

ـــــــــــــــــــى اآل ـــــــــــــــــــدوس عل   المـــــــــــــــــــاتواقـــــــــــــــــــف بي
  ببســـــــــــــــــــــــمة هاديـــــــــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــوت
  وســـــــــــــــــــــــط بخـــــــــــــــــــــــور ونـــــــــــــــــــــــور وطيـــــــــــــــــــــــف

     
  تقييم ...             

  
  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

     .سيفين" يبأسيرة الشهيد " •  يعرف
    .كنى القديسينلسُ ن السماء مكان أب •  يشعر

    .ع بالقديسين والنظر الدائم للسماءعلى التشف  •  بيتدرَّ
  
  

@ 
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  كيهكشهر من  األولاألسبوع 
  ) ديسمبر(

  حكاية سـفـر  
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  ي.نطونيوس فهمأ القس ـ" مقدمة سفر القضاة+ " �W%א$���א���س
.القس يعقوب حنا ـ" مقدمة سفر القضاة+ "                    
 القس رافائيل ثروت. ـ+ "فن قيادة اآلخرين"                   

  طاقتي في خدمتك.  ��س�W)��'��א���
.

��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  
 .كيفية توجيه طاقاته في خدمة الله يعرف: •

 .بأهمية خدمة الله يشعر: •
•  على استخدام طاقاته في خدمة اآلخرين ب:يتدر. 

�$�����R-�zK.Oو������J>�$�<�����5<אجP��-�z"� ��س���Wא���+*��"��)�L��١١٩�:��١٠٥(.  
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     إليك عزيزي الخادم ...         

  
 القضاة :السفراسم 

تـب كُ  "رئـيس".  أيضـاً  ي" وقـد تعنـيالعبرية "شوفطيم" وهى جمع "شـوفط" والكلمـة معناهـا "قاضـ يف يَ عدُ       
ولم تكن مهمـتهم  ،عشر قاضيًا إلسرائيل، أقامهم الرب لقيادة شعبه يثناالسفر باللغة العبرية، وقد تناول تاريخ 

فتـرة القضـاة تمتـد مـن بعـد مـوت ، و يـادة والرعايـة الدينيـة والسياسـيةأو علمهم القضاء وٕاصدار األحكام، إنمـا الق
، فيهــا ســقط عامــاً  ٤٥٠هــذه الفتــرة التــي يقــدرها الــبعض ب و ، حتــى تتــويج شــاول ملكــاً  عامــاً  ٢٠يشــوع بحــوالي 

 ه فيرســـل لهـــم قاضـــياً رتـــداد عـــدة مـــرات، وٕاذ كـــانوا يســـقطون تحـــت التأديـــب يصـــرخون إلـــى اللـــإســـرائيل فـــي اإل
  .للجيش ذا سلطة مطلقة وقائداً  كان القاضي حاكماً  ،ميخلصه

  
 :كاتب السفر

  كاتبه:  يف يهناك أكثر من رأ  
  ر القضاة. كاتب وهو آخِ ال هو ي(التلمود) قيل أن صموئيل النب يالتقليد اليهود يكما جاء ف  *
  . ن كاتبه هو "فينحاس" رئيس الكهنة وهو ابن أليعازر ابن هرونأرأى بعض العلماء   *
  ن كاتبه هو حزقيا ملك يهوذا.ألى إوذهب البعض  * 
  زمان قضائه إلسرائيل.  ين عزرا قد جمعه مما تركه القضاة ذاتهم كل فأوظن آخر   *

  
  :قصة السفر

) عامًا من حيـاة الشـعب، مسـجًل سـت فتـرات متعاقبـة ١٠٥٠ ـ ١٣٧٥( ٣٢٥ما يزيد عن  يالسفر يغط      
   .) والحرية (أو اإلنقاذ) مستعرضًا سيرة اثنى عشر محررًا (قاضيًا)يلهقاب اإلضطهاد (أو باألحرى العمن اال

دخـل الشـعب نفسـه أ يالـذ يعبـارات محـددة تمثـل المسلسـل المأسـو  ييمكننا تلخيص قصة السفر كلهـا فـ      
فـدفعهم . .. غضـب الـرب يَ الـرب فحمـ يعينـ يسرائيل الشر فـإتعاظ: "فعل بنو إرًا مرات عديدة دون كرّ فيه، مُ 

صـوهم فضاق بهم األمر جدًا فأقام الرب قضاة فخلّ  ... عدائهمأمام أن يقفوا أ. ولم يقدروا .. ليد ناهبين نهبوهم
 كـانوا ي. وعنـد مـوت القاضـ.. صـهموخل  يوحينمـا أقـام الـرب لهـم قضـاة كـان الـرب مـع القاضـ ،من يد نـاهبيهم

  ) ٢٢ ـ ١١: ٢(قض  هم"ئباآيرجعون ويفسدون أكثر من 
فقــد ذكــر الســفر: أهــل بــالد النهــرين؛ المؤابيـــون؛ ل، يســرائإب ن تــؤد أســمح لهــا الــرب  يوعــن األمــم التــ      

  ؛ العمونيون. الفلسطينيون؛ الكنعانيون؛ المديانيون
   اآليـــــة يلخصـــــًا فـــــهكـــــذا، فقـــــد ذكـــــره الســـــفر مُ  أمـــــا هـــــدف الـــــرب مـــــن تـــــرك هـــــذه األمـــــم تضـــــطهد شـــــعبه     

����=)S!�٢٢-�٢�:٢١(�"��������.�.�����A���] �0/"���.ع�����<>�lX/�iא-����א
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 :قاضيالفرق بين الملك وال
  .كم وراثيلم يكن الحُ  ���-
  .لم يكن لهم أجور أو رواتب  ��-
  .لم يكن لهم حق جمع الضرائب أو تسخير الناس  ��-
  .بل الدفاع عن القوانين الموروثة ،القوانين لم يكن لهم سلطة سنّ   ��-
  .في سبط واحد كم القضاء منحصراً لم يكن حُ   ��-
  .لم يكن قيام القضاة بالتتابع  ��-

  
 سمات السفر: 

ملذاتــه  ه طالبــاً يح اإلنســان يرتــد عــن اللــ، فبعــد كــل بركــة إذ يســتر فســاد قلــب اإلنســانيكشــف عــن  ��-١
 ه في طول أناته يرسل خالصاً الخاصة، ومع ذلك فالل .  

... صــنعت مــا لــم  التــي غلبــت سيســرا ةالنبيــ، أي دّبــورة مــرأة مركــز القيــادةلافــي هــذا الســفر تحتــل  ��-٢
  يصنعه الرجال! 

٣-��  فاختار عثنيئيل األصغر من كالب أخيـه، الحكماء واألقوياء يليخز  اختار الضعفاءه أنه أعلن الل ،
(أي مـنخس، وهـو قضـيب طويـل  وأهود األعسر، وَشْمَجر حيـث كانـت عدتـه الحربيـة منسـاس بقـر

ـــنخس بـــه الحيـــوان) ـــى، ويفتـــاح فـــي رأســـه مســـمار ُي وجـــدعون عشـــيرته الصـــغرى والـــُذّلى فـــي منس ،
حمــار يقتــل بــه ألــف  يلحــخوتــه، وشمشــون الــذي اســتخدم إالجلعــادي مــن نســل زانيــة ُمضــطهد مــن 

  الخ.  ... رجل
ـــ ��-٤ ـــا كـــان كـــل قـــاٍض يرمـــز للمُ لمأن  عينـــة، لهـــذا رأى كثيـــر مـــن اآلبـــاءص مـــن جانـــب أو جوانـــب مُ خل

  .ص الحقيقي يسوع المسيحخل القضاة يرمزون للمُ 
  

  ، نذكر مثًال: مفاهيم رمزية لألحداث التي تمت في عهد القضاة
علــى قريــة ســفر (الكتــاب) وتــزوج عكســة ابنــة  يّ ه" الــذي اســتولســتجابة اللــ: "اعثنيئيــلأول القضــاة  ��-١

). يمثل اإلنسـان الروحـي الـذي يـنعم بعطيـة ١٥ ـ ١٣ : ١ ، قض١٩ ـ١٥ : ١٥ كالب أخيه (يش
 ه فيتعرف على أسرار الكلمة. عثنيئيل هذا غلب كوشان رشعتايم أي الشر المزدوج. الل  

أبي مجد أو جالل"؛ أو "متحد". سّر غلبتنا هو أبونا السماوي الذي يغير " ي" تعنأبيهود"أهود" أو " ��-٢
ــا مــع اللــ ه فــي المســيح يســوع. أمــا كونــه رجــًال أعســر، فإنــه يمثــل علــى مجــده فينــا، أو هــو اتحادن

  ). ٧ : ٦كو ٢اإلنسان الروحي الذي يعمل بيساره كما بيمينه، بالمجد كما بالهوان (
  
وتحـــت  اً : تمثـــل الكنيســـة النحلـــة (دبـــورة) التـــي تقطـــر شـــفتاها شـــهد)٤ص(ة والقاضـــي هدبـــورة النبيـــ ��-٣

بهـا لتجمـع فـي مخازنهـا عسـل  ي)، تطيـر علـى مـروج التعـاليم المـوح١١:٤لسانها عسل ولبن (نش
). تجلـــس ١٢ : ٨ى "فيــدوت" أي "إشــراقات"، إذ هــو المســيح نــور العــالم (يــوســمّ الحكمــة. رجلهــا يُ 
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)... تقـود النفـوس فـي ٣:٢شـجرة الصـليب (نـشهـى لقضـاء، التـي تحت شجرة ليصعد إليها رجال ا
  حرب روحية ضد سيسرا (إبليس). 

) كــان يخــبط حنطــة تحــت البطمــة فــي المعصــرة، إشــارة للســيد المســيح الــذي يعــزل ٦(ص جــدعون ��-٤
الحنطــة عــن التــبن بخشــبة صــليبه، فــي المعصــرة أي فــي الكنيســة التــي تجتــاز مــع عريســها ضــيقته 

  ة. كما في معصر 
  

  :+ أحداث في عصر القضاة
ذكر نـتـرة تغلغـل الفسـاد وعبـادة األوثـان بـين الشـعب والالويـين فـي هـذه الف ىتم السفر بالكشف عـن مـدخُ       

  :سبيل المثال ىحادثين عل
فـي بيتـه  ويجعلـه كاهنـاً  ) تحولت العبادة إلى شكليات حتى ظن من يجـد الويـاً ١٨، ١٧تمثال ميخا (ص  ��-١

ح طريقــه حتــى ولــو كهــن أمــام صــنم، كمــا قــام ســبط دان بســرقة التمثــال واغتصــاب الكــاهن نجــأأن الــرب 
  ه عنهم.الل  ىبالعنف لكي يكهن لهم فيرض

خوته صـنعوا إرض غريبة لكن إذ بات بين أأال يبيت في  ي) أراد الالو ٢١ص  ـ ١٩ته (صوسريّ  يالالو  ��-٢
رســلها إلــى كــل األســباط يعلــن لهــم وحشــية هــؤالء مها الرجــل إلــى أجــزاء وأبســريته الشــر حتــى ماتــت، فقّســ

  ت إلى شبه إبادة لسبط بنيامين. األشرار فصارت حرب أدّ 
نقــذ لهــم، والــذي يقــودهم وينقــذهم وُينيــر لهــم ص والمُ خلــلقــد كــان كــل قاضــي يرســله اللــه للشــعب، بمثابــة المُ      

ن قائـدًا روحيـًا لمخدوميـه يشـجعهم ويرشـدهم تـوافره فـي كـل خـادم منـا أن يكـو  يالطريق الحقيقي، وذلـك مـا ينبغـ
  لطريق الخالص.  

  
  :القيادة الخادمة

وتــرتبط بالعطــاء  علــى ســلطة الخدمــة يأنهــا تحتــو  يســلوب الخدمــة أأالقيــادة الخادمــة هــى قيــادة ولكــن ب     
على أسـاس بين الخادم ومخدوميه مبنية  يعن طريق المحبة بين الخادم وشعبه، فالمحبة الت والبذل والتضحية

إيمانه وحبه وٕاخالصه وغيرته ليزداد إيمان الناس وحبهم  يخرين، فهو يعطأن الخادم يبذل شيئًا يبذل نفسه لآل
 ه ولبعضهم البعض.وٕاخالصهم لل  

ــ ،علــى الســلطة فــي العمــل الرعــوي والكنســي يكمــا أن القيــادة الخادمــة تحتــو       تنبــع مــن النــاس  يلطة التــالس
  هذه السلطة ال تستطيع الكنيسة انجاز مهامها. لشخص الخادم، وبدون

  " القيادة الخادمة = حب + سلطة "أن  يأ  
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  قصة تمهيدية ...            

  
كانت أسرته فقيرة ما كانش معاهم فلـوس حتـى يصـرفوا  هالولد د.. . (جورج) هسما ولد فقير جداً  هكان في     
 ،نـزل يبيـع بضـائع مـن بيـت لبيـت علشـان يقـدر يـدفع فلـوس مدرسـتهفكـان بيضـطر جـورج ي ،المدرسة يف هعلي
فلـوس  هكـانش معـا لكـن مـ ،عـان جـداً و البيـوت وبعـد مـا خلـص كـان ج ييوم كان كالعـادة يبيـع البضـائع فـ يوف
بعـد  وفعـالً  ،سوف يسـدد قيمتـه ههيطلب منهم أكل وبكر  هفقرر إن أول بيت هيدخل ،محل داخلكل أي هنإ يتكف

دخلته البيت وبعدها بـدل مـا يطلـب جـورج أف يت فتحت له سيدة فوجدت ولد صغير تعبان جداً ما وصل ألول ب
وبعـدها قـدمت  ،تعبان فأحضـرت لـه كـوب كبيـر مـن اللـبن هلكن السيدة شعرت بأن ،األكل طلب كوب ماء فقط

دت الســيدة: فــر  ... وشــربته عنــد حضــرتك؟ هكلتــأوبعــد مــا أكــل ســألها بكــام كــل اللــي أنــا  ،لــه وجبــة طعــام كبيــرة
بعــدها فــرح جــورج مــن كــل  يء،أنــت غيــر مــديون بــأي شــ فــي خدمــة أي محتــاج ... ثمنــاً  ذأمــي علمتنــي أال أخــ

  .هاربنا وشكر  وشكرقلبه 
المستشـفى وعنـدما رآهـا األطبـاء  ىلـإوذهبـت  تومرضـ وبعد سنين طويلة أصبحت السيدة كبيرة في السن     

 هنــإوبعــد مــدة طويلــة قــرر الطبيــب الكبيــر  ،المركــزة العنايــة وبعــدها دخلــت ،وشــعروا بــأن عالجهــا صــعب جــداً 
سـم السـيدة اوأول مـا شـاف  ،فـاتورة الحسـاب بتاعـت السـيدة العجـوز هها كـان معـاتر ياولكن قبل ز  ،يزورها بنفسه

وهــو صــغير  هأنهــا نفــس الســيدة التــي عطفــت عليــ ه تــذكرألنــ ،بالــدموع وبكــى بشــدة يــهت عينمــتألاوصــورتها 
 ،ذهـب دكتـور جـورج إلـى الحجـرة التـي تجلـس فيهـا السـيدة وظـل ينظـر إليهـا ،خذ مقابـل لخـدمتهالم تأو وخدمته 

ا رأت السـيدة الفـاتورة كانـت خائفـة مـن ثمـن ولمـ ،غرفتهـا ر الفاتورة وأرسـلها إلـى السـيدة فـيخِ آوبعدها كتب في 
هتقعد عمرها كلـه تحـاول تـدفع نها إ :وقالت في بالها ،في المستشفى قعدت وقت كثير جداً  ىالفاتورة علشان ه

ر "مدفوعة بالكامـل بكـوب واحـد مـن خِ ولكن اتفاجأت بأن مكتوب عليها في اآل وكانت خائفة جداً  ،ثمن الفاتورة
  .م خدمتك بال مقابل وعندما ترى أحد محتاج الخدمة قدمها له بمحبةحاول تقدّ  .اللبن"

  
  نشاط تمثيلي ...                     

  
  .عم جرجس بياع العيش) ـعم حنا الزبال  ـ"استاذ نادي "  باأل ـ (مينا  : الشخصيات

  .بنه مينا)ا ىب وينادي عل(يدخل األ               
   ؟يهإنت لسه نايم وال أ... نت فين أمينا  مينا يا يا    نادي:األستاذ 

1"���2��3����*'����-�����	���� 
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   .هوأنا صحيت أبابا  يوه ياأ: (من الداخل)  :  ا ـــمين
   ة.المدرس ىخر علأتتا ه ةال بسرعلي   :نادي األستاذ

   .نا جاهزأبابا  ،الل. ي.. اينا جأهو ... أبابا جاي  حاضر يا   :  ا ـــمين
  مينا  ال يالي    :نادي األستاذ

  
  )في الطريق يتقابلون مع عم جرجسو الشارع إلى ب وابنه مينا ويخرجون يدخل األ(

  .عم جرجس زيك يااصباح الخير   :نادي األستاذ
  .وديلك العيش دلوقتي حاالً انا هأ ،ستاذ ناديأ ه يالل  الحمد ،ستاذ ناديأ لنور ياصباح ا  عم جرجس :

   .عم جرجس تعبينك معانا يا شكراً   :نادي األستاذ
   .ستاذ نادي دي شغلتيأ ال يا  عم جرجس :

  .عم جرجس .. سالم يا. اً شكر   نادي: األستاذ
   .ستاذأ سالم يا  : عم جرجس

   .ويأبدري كل يوم عشان يجبلنا العيش دا بيتعب  اجرجس بيصح عم ،بابا ياه يا  : ا ـــمين
  .كلأدا والزم يشتغل علشان احنا نبيتعب بس هو شغله ك مينا هو فعالً  يوه ياأ  :نادي األستاذ

  
  يقاطعهم عم حنا الزبال)(
  .ستاذ ناديأ صباح الخير يا   نا :ـم حـع

   .عم حنا ازيك النور يا صباح  نادي: األستاذ
  .نشكر ربنا كويس   ا :نـم حـع

   .عم حنا ربنا يساعدك يا   :نادي األستاذ
  .ستاذ ناديأ يا شكراً    نا :ـم حـع

 ةووحشة شغلته صعب يد ،نا مش عارف هو مستحمل كده ازايأبابا  يا ىبق هد ،هو عم حناأ  :   اـــمين
   .ويأ

ف ظـنـدنا واحـد زي عـم حنـا كـده ينع هيكـونش فيـا مينـا مـ بس ينفـع يـا ة،شغلته صعب هو فعالً   :نادي األستاذ
   .الشوارع والبيوت كمان

   ة.يفظومش ن ةوحش ىتبقا الدنيا ه ،ينفعشا بابا م يا ال طبعاً   :  ا ـــمين
يعنـي عـم  ،بيعـرف يعملهـا علشـان يسـاعد بـاقي النـاس ةحبيبي كـل واحـد عنـده حاجـ مينا يا يا  :نادي األستاذ

 ةعــم حنــا الزبــال بيســاعد النــاس ويلــم الزبالــوكمــان  ،جــرجس بيســاعد النــاس ويجــبلهم العــيش
  .بيساعدوك علشان تتعلم ةوكمان المدرسين في المدرس ،علشان يساعدنا وتبقي الدنيا نضيفه

  .والميكانيكي والدكتور والمهندس  :  ا ـــمين
النــاس  علشــان يســاعد بــاقي ،مينــا كــل واحــد عنــده شــغله بيحبــه وبيعــرف يعملــه كــويس صــح يــا  :نادي األستاذ

  .اً جد ةحلو  ةنت فكرتني بحكايأتعرف  ،اً وكل الناس دول مهمين جد
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  .لي بابا احكي لي يا يه احكيإ ةه حكايالل  :   اـــمين
   .لك حكياه ةبعد ما ترجع من المدرس نادي: األستاذ

  .نوصل ما ةلي لغاي احكي ةالمدرس ىبابا لسه بدري عل لسه الطريق طويل يا :  ا ـــمين
  لك ........  حكيأنا أطيب تعال  :نادي األستاذ

 
  
  
  
  
  
  

  أنشطة استكشافية ...                 
  

   األدوات :
   )كبريت ـ ةشمع( ـ    

  
   طريقة العرض:

 يتنصــهر وتضـــحّ  ةتنصــهر ونثبــت لألطفــال أن الشــمع يوننتظــر فتــرة لكــ ةيقــوم الخــادم بإضــاءة الشــمع     
   .خرينه واآلخدمة الل  ينستعمل طاقتنا وعملنا ف هكذا نحن ... خرينلآل يءتض يبنفسها وتحترق لك

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بــدائل  ٣اختــر 
ــــــــر مكــــــــررة  غي

  مع التطبيق
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 هالسـفر د ،العهـد القـديم يسـفار الكتـاب المقـدس موجـود فـأحلو خـالص مـن  "سفر"والد عندنا أ يا هنهاردلا
ب سـفار الكتـاأترتيـب  يفـ ٧هـو رقـم  هوالسـفر د ،سـرائيلإ يتاريخ شعب بنـ يبتحك يسفار التاريخية واللمن األ

   .برافو عليكم سفر القضاة ؟ ... هعرفيمين  المقدس 
ـــــتكلم عـــــن مـــــن  هســـــفر القضـــــاة د      ـــــأول بي ـــــإتعـــــالوا نعـــــرف  ،ســـــرائيل أرض الموعـــــدإ يدخـــــول بن           هي

بتبــدأ مــن دخــول الشــعب أرض الموعــد بعــد عبــور نهــر األردن  يالمرحلــة دي ... المرحلــة د يحصــل فــ ياللــ
وكـان يشـوع نشـيط  ،قـاد الشـعب بعـد موسـى يوهـو اللـ يوع كان تلميذ موسـى النبـويش...  بقيادة يشوع بن نون

  .قاد الشعب ول ماأعمل حاجات كتير خالص و 
  .دخل أرض الموعد )١
   .رضر األب وطهّ و انتصر على الشع )٢
  .١٢ ـسرائيل الإ يرض على أسباط  بنيقسم األ أبتدا )٣

. لكــن ..البريــة  يهين فــائســنة تــ ٤٠ واتعبــ بعــد مــا هأرضــ يكــل واحــد فــ هوارتــاح الشــعب خــالص بعــد كــد     
 هفربنـا علشـان يـرجعهم ليـ ،لهة تانية غريبة غير ربناآيعبدوا  ابتدأو او  ،خلتهم يبعدوا عن ربنا يسف الراحة دلأل

 نـا رب وفعـالً  .فكانوا بيصرخوا لربنا علشـان ينقـذهم ،وهمكانوا بيستعبدوهم وبيذلّ  يعدائهم اللأ ييدمهم ألكان بيسل
راحـة  يفـ يناويرجـع الشـعب تـ ،عـدائهمأ) كـان يخلصـهم مـن يص (قاضـخلـعلشان بيحبهم كـان بيبعـت لـيهم مُ 

وا أبتـداعـداء وال حـروب أول مـالقوا نفسـهم مـرتحين ومـافيش أ هقبـل كـد هسف كرروا نفس اللى عملو . لكن لأل..
وربنـا يبعـتلهم  ،لوهم ويرجعوا يصرخوا لربناعدائهم فيذأ ييدفربنا يسلمهم أل ،لهة غريبةآيبعدوا عن ربنا ويعبدوا 

  يخلصهم وهكذا. يو قاضأمخلص 
 يقاضـ ١٢يه ف يالفترة د يوكان ف ،مرات ٧سفر القضاة ...؟  يرت كام مرة  فاتكرّ  يعارفين القصة د     

   .سرائيلإ يحكموا شعب بن
  
  
  
  
  
  
  

  

�א���س �
 



- ١٢٩  -  
  

  
  
  
  
  

  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ      
  

  ؟يهإ سفارأمن  ةسفر القضا + 
  الكتاب المقدس؟ يترتيب السفر ف  +
  ؟يه للشعبإيشوع عمل  + 
  ؟ةهذه المرحل يسرائيل فإ يشعب بن احكمو  يكم قاض + 
  

  
  ألعاب ...                          
  
  .)ةعضو مهم داخل الخدم انأ( ةاستخدام طاقتي في الخدم   :هدف اللعبة

  .فريقينإلى يقسم الفصل    : التشــكيل
 .و من البالستيكأعلب من الكرتون    : دواتاأل

ة عـب علبـوفـي يـد كـل ال ،شكل خـط مسـتقيم ىمتر من بعضهم عل ٣بعد  ىيقف الفريقين عل  :  طريقة اللعب
ول مــن كــل مجموعــة نحــو عــب األالشــارة يــركض الوعنــد اإل ،للخدمــة) هو مــا يقدمــأ(الموهبــة 

لحجرة ويعـود ليضـرب رضية اأرض مستوية ويضع العلبة فوق أخط مرسوم على  الهدف وهو
وهكـذا حتـى يعلـو  ،ولعـب األاليذهب بـدور ليضـع علبـة فـوق علبـة ال يالذ يعب التالاليد ال

 هن يعيد بنـاءأ هيقع البرج علي يعب الذالوال ،بناء البرجفي البرج وبذلك فقد ساهم كل العب 
حـول الترابيـزة داخـل الغرفـة  يضـاً أاللعبـة  هجـرى هـذن تُ أن يتابع اللعب ويمكـن أقبل  ىخر أمرة 

                                 .الكبيرة
  .ن يقع البرجأسرع وقت دون أ ييقوم ببناء البرج ف يهو الفريق الذ   :ـائزالفــ
  
    

  مجموعات عمل ...                
 

نظافـة أو ب بيـزاتابترتيـب التر  ةقوم كـل مجموعـتحيث  ،: يقوم الخادم بتقسيم األطفال مجموعتينطريقة العرض
   .ةخدمة الكنيس يوبهذا يكون األطفال أخرجوا طاقاتهم ف ،ةملعب الكنيس

 א�-�6�72وא�-5�و4
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  تدريب ...                     

               

  يسة بعد مدارس األحد.نجزء من الك يأتنظيف مكان الفصل أو  يمساعدة الخدام ف  ـ١
 خرين.خدمة ربنا وخدمة اآل يف يوطاقت ينياتامكااستخدم   ـ٢

  
  ة ...صــال             

           ����������  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��
    
 يلهنا الحنان، اجعلنإدك وفدائك لنا يا الخدمة الحقيقية بتجس  ىمتني معنعل  نْ مَ  يا ... ربي يسوع المسيح     

 يوطـاقت يمكانيـاتسـتخدم اأ يربـي يسـوع، سـاعدن د اسمك القدوس يـالكي أمج  ة،م نفسي ذبيحة حيخدمك وأقد أ
خــدمك بكــل أ يســرائيل اجعلنــإ يفــي خــدمتك وخدمــة اآلخــرين، زي مــا كــانوا القضــاة زمــان بيخــدموا شــعب بنــ

 .مينآلهي الحنان ... إيا  يطاقت
  
  

  تقييم ...             
  

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 .أسفار الكتاب المقدس يفر القضاة فترتيب س يذكر •
 .ه مع شعبه عندما ابتعد عنهفعل الل ماذا  يصف •
 .لى أرض الموعدإقاد الشعب  يالذ ياسم النب يذكر •
 .ماذا فعل يشوع بن نون عندما قاد الشعب يذكر •
 .ابتعاد الشعب عن ربنا مرات كثيرة يفسر •
•  آية الدرس ريكر.   

  

  يشعر

 ة.سن ٤٠صولهم أرض الموعد بعد فرح الشعب وراحتهم بعد و ب •
 .الحرب وتطهير األرض يكيف يتخيل انتصار يشوع ف يرسم •
  .النموذج المذكور باألنشطة الورقية يصنع •

  

  بيتدرَّ
•  يأن يثق ف ريقر  يه الذالل  حياته يف ةصر يعطيه الن. 
  .الدائمة مع بعضهم ةه الصالئمع أصدقا يتفق •

  

  

 

@ 

  � 
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  كيهكشهر من  الثانياألسبوع 
  ) سمبردي(

  إيماني  
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 .نبا رافائيلاأل ـ "مفهوم المعجزة "+  �W%א$���א���س
  .للقس عبد المسيح عبد السيد ـ "الجزء الثالث ـبستان الخدمة " +                     

  .المسيح إلهي  ��س�W)��'��א���
.

��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  
 .ويذكرهاه أعمال الل  يعددأن  يعرف: •

 .هعمال الل أبعظمة  يشعر: •
•  على أن  ب:يتدر هيثق بأن المسيح هو الل. 


�.א�)���±�[�����.א�)���f��i[��ن�-��"� ��س���Wא���+*!D ����"١٠��:٣٨.��(�/!ل�.(� �

����א�.-�   )٥(لو  )،٢ رقس)، (م٩(متى  W,/א��
.
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    إليك عزيزي الخادم ...         

    
� ��"��
�.א�)�����±�[�����.א�)���f��i[��ن�-!D �������/�)�"يـار لقـد كـان الـرب يسـوع وسـط النـاس كمثـل الت ).١٠��:٣٨.��!ل�

 يتخرج من الرب يسوع تشف يتخرج منه قوة تنير وتحرك، وتسخن وتبرد، كذلك كانت القوة الت الذي يالكهربائ
فـي نظـر النـاس، ولكنـه كـان  عجزيـاً وتطهر، وتغفر الخطايـا، وتبـارك األكـل وتقـيم المـوتى، ... كـان كـل ذلـك مُ 

  طبيعيًا جدًا بالنسبة للرب يسوع.

����...  يءنـــه هـــو وحـــده القـــادر علـــى كـــل شـــأل ،عجـــزاته وحـــده هـــو صـــانع الم+ فاللـــ"�����8 �������+�i��m� �

  .)7A�)��L٨٦��:١٠"���0و�m��dא-$�E��I �u�4!�q.�+و%!�
  :+ لقد كان من أهداف أعمال السيد المسيح المعجزية

$���!�/��R.ع� ظهــار الهوتــه حتــى يــؤمن بــه النــاس ...إ���:"A(�\l��gא/��,�א²/��!`������،A����>���³\+و�،=!���!�א�$ �
±�����.��/)�"\l����5��0��(�X�٢��:١١�(����±�"�����<�0��(�X����ون��>�Xو=��!-.א��،u��Dא�:�+p���-������D/�e!��J�@��2��w���Rvא� �
/~�ٍ̀ !�+�<���>��X�g�2-א�\l����$D ��g�!א��l٧��:٣١(/.�"�؟(.� �

لقد أجرى السيد المسـيح معجـزات ظاهريـة محسوسـة وملموسـة ومرئيـة، لُيبـرهن بهـا علـى مـا يعملـه داخليـًا      
ن نــدركها مــن كــالم الســيد المســيح مــع اليهــود فــي أدون أن نــرى أو نحــس أو نلمــس، هــذه الحقيقــة يمكــن فينــًا، 

!ل��!،�=���!/���א�}�<�ن�/'(��+ $��@�א
Kض��ً!�!����!ن��{$P���Rن��)���Xא�+.א���$���D��"و-�X��3-��3.. .معجــزة شــفاء المفلــوج 
$)D$-�6�-�:وא��=�:.ل�=+�.ج��i�������q�2-�ذgא��و�<א��(�@��!�"-)��.٥��:٢٤.(  

... فبـــرهن لهـــم بـــالمعجزة  نهـــم لـــم يـــروا شـــيئاً ن الـــرب قـــادر علـــى غفـــران الخطايـــا، ألأنهـــم لـــم يصـــدقوا إ+ 
�$��pDالحســية علــى قدرتــه الفائقــة، وعلــى قــوة كلمتــه "����!����+K�!���-ل�!��=�i��:�0+���/ن�!��R�א��!،���)'����-�SK.���� �

{|�/!��.-)�"7!٥��:٢٠(.  
  ..دون األعمال المعجزية . ن نؤمن ونصدقأن كان األصل إ + و   

نــه جــاء ليخــرج الشــيطان مــن ســلطانه أعرفنــا خــرج الســيد المســيح الشــياطين مــن أجســاد النــاس ... ليُ أفقــد    -
  على البشر.

  فسدت بسبب الخطية. يالطبيعة البشرية الت ينه جاء ليشفأعرفنا ... ليُ  اْلُبْرَص و وشفى    -
رد للبشــر عقلهــم المســلوب مــنهم بســبب الخطيــة، المســلوب مــنهم نــه جــاء ليــأعرفنــا وشــفى المجــانين ... ليُ    -

  بسبب سلطان الشيطان عليهم.
  .ستنارة أي (المعمودية)وشفى العميان ... ليرد لنا البصيرة الروحية في سر اال  -
نــه جــاء ليشــبعنا بنعمتــه الغنيــة ويــده المباركــة، ويمهــدنا أعرفنــا وأشــبع الجمــوع مــن الخبــزات والســمك ... ليُ   -

  ألكل من جسده ودمه األقدسين.ل
نه جاء ليقيمنا مـن مـوت الخطيـة، ويحيينـا حيـاة إ عرفنا بنهاية سلطان الموت والفساد، و وأقام الموتى ... ليُ   -

  أبدية.
  ستصطاد المؤمنين ليكونوا معه كل حين. ينبئنا بالكنيسة المقدسة التوسمح بصيد السمك الكثير ... ليُ    -

�  
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لـه، رس قانا الجليل ... ليبرهن لنا مقدرته على تحويل الخمر إلى دم مقـدس ي عُ ل الماء إلى خمر فوحوّ   -
�1�،�א-!F��������P<א4���������U>��0�������-��0א-$�������Eא-�������!O���������7K"�1 دون تغييــــــر فــــــي الشــــــكل أو الطعــــــمu�I����q!�������4א- �

d�1و\A�L�)�"٧٢��:١٨.(  
الخـادم الشخصـية والخاصـة، م بـه فـي حيـاة ُمسـلّ  يءفاإليمان بالهوت المسيح شـالخادم ...  ينت عزيز أو      

بـه ومقتنـع تمامـًا بمـا سيشـهد لـه،  سيكرز به في خدمتـه، وعارفـاً  يك هذا اإليمان الذدرِ ن يُ أبد  ولكونه خادم ال
نــه نــور ال إه وفــي إقتــداره وفــي قوتــه العظيمــة، اإليمــان هــو ثقــة فــي اللــ عــن إيمــان ال يقبــل الشــك أو الخــوف،

  ...  يل ال ينتهقهر ... وعم... وقوة ال تُ  ئينطف
" وينصحنا القديس أغسطينوس عن هـذا األمـر ال يعقبه ليالً  "اإليمان نهارٌ  :قال القديس أمبروسيوس عنه  
  .ر به ببساطة"بش "من الالزم أن تؤمن بما تُ  :قائالً 

  
 

 

           

  
 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية: 

 

  آة كبيرة"  "مر   فكرة حـوار  ...                
  

  العرض:  ةطريق
يســتطيعون  فـي اإليمــان بشــخص ال ةه) ويجــدون صــعوبن (يــروا اللـأبالحــديث عــن كيـف يريــد النــاس  أابـد  

 ىن يـر أحتـي يسـتطيع كـل واحـد  ةوحـول المـرآ ةالمرآ ىنظر إلاحضر المرايا وحول ظهرك لألطفال و ارؤيته ثم 
ن أننا رأينا صورة الخادم ... ثم نوضح لهـم ألب سيقولون ؟ في الغاما الذي تشاهدونهصورتك، ثم نسألهم عن 

علــى عــن يســوع للحصــول  بَ ِتــكــل مــا كُ  أن نقــر أه بوضــوح فعلينــا اللــ ىن نــر أه تمامــًا فــإذا أردنــا يســوع صــورة اللــ
  ه. كاملة لل  ةصور 

  
    

  مجموعات عمل ...                
  

  .الرب يسوع) ـ ىموسالنبي  ـدم وحواء آ ـ: صور أشخاص (مالك  األدوات
   .اعرض مجموعة من الصور واآليات :طريقة العرض

�V!ل�¡�iא75v مثل :": "����!.א���´!��+�!�b+�!;"(�)(�i<>�k >��8 �ki�3/��Dن��.�   .)٢��:١٠(-.����u�"qא-"
����������������������������������²!�"gو�ن�אذ�q+��<+�!ن���.�D��u�#$ +و��D��!����$32�(�i��"0�>|)٤��:١٢(.� �
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� �
"�1/�0������6-.1Aو����!��]-zA���-�1�א)[���!ً�و����{،��b,���P!/>-و/����1،>2(����0@ $����و���3.ن�א A@����1̂ ���O!10��ًאI ،אً��،�"���©ًא�>/A���=�!ً��¡�،�� �

(+��/A(+�!ً��!ً،��4Kא����R-��"٩�:٦ش��( 5م(.  
  

   .لكل شخصية ةستخراج صفامع  ةالصور على جوا اآلية بالشاهد التي تنطبق خرِ ن يُ أ األوالد طلب منا  
 الخمــسن الصــفات أســنالحظ  ىخــر األيات خــرج صــفات ونقــارن بهــا الصــفات فــي الشخصــن ةوفــي النهايــ  

  د.تجس على الرب يسوع اإلله المُ  ينطبقوا إالّ  ) الرئيس السالم ـأبًا أبديًا  ـقديرًا  إلهاً  ـشيرًا مُ  ـ(عجيبًا 
 

 

  قصة النحات   قصة تمهيدية ...                     
                                   

  كـــان هنـــاك نحـــات يصـــنع الكثيـــر مـــن التماثيـــل بالشـــمع, ولكـــن جميـــع التماثيـــل كانـــت عـــن كـــل األشـــياء      
 ،وصـنع بهـا تمثـال إلنسـان فـي غايـة الجمـال واإلبهـار ،ا أطلـق عليهـاإال اإلنسان, فصنع مدينة مـن الشـمع كمـ

عـن الدرجـة الطبيعيـة قريبـة مـن  ساخنة بدرجـة عاليـة قلـيالً  ن يداه دائماً أوكانت هناك ميزة قوية في هذا الفنان 
   ي.ى بالفنان الحرار سمّ ولذلك كان يُ  ،درجة انصهار الشمع المستخدم

نكســرت رأســه لنصــفين ااهد هــذا التمثــال ومــد يديــه عليــه فســقط التمثــال و وذات يــوم كــان أحــد الفنــانين يشــ  
ا فعلــه وذهــب للفنــان َمــلِ  اً شــديد اً كــان يشــاهد) حزنــ يفحــزن الفنــان (الــذ ،غيــر متشــابهين وانفصــلت عــن جســمه

مــل فحـاولوا تصــليحه أنســان ولـيس هنـاك ن كلهـم وهـم يــرددون يـا خســارة قـد مـات اإلو وانـزعج الحاضــر  يالحـرار 
فقــده شــكله الجميــل ولــم يصــلوا للشــكل أر الشــمع ولكــن هــذا النــوع لــم يتحمــل درجــات الحــرارة العاليــة ممــا بتصــهي

نتيجــة محــاوالتهم,  يشــاهد منتظــراً  يوكــان الفنــان الحــرار  .الســابق حتــى عنــدما يتجمــد ثانيــة, وفقــد الجميــع األمــل
لها بسالسـة ثـم أمسـك حنونتين عليـه وشـكّ ه اليوبعد ذلك قام الفنان وأمسك الشمع بيداه فانصهر بدرجة حرارة يد

فنظـر الجميـع فـي  ،ووضعها على الجسم فعـاد اإلنسـان كمـا كـان يالرأس من األسفل حتى يصهر الجزء السفل
... هـو مـن لـه  ي: هـو الصـانع ... هـو الشـافإنها معجـزة فوقـف واحـد مـنهم وقـال ا رأوه فصاح الكثيرمَ ذهول لِ 
  .السلطان
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    يضاح : صندوق الرملوسيلة اإل
صـنع اشكل الرمل على شكل بيـت أو  جزء األيمن (معجزة شفاء المفلوج): الأجزاء ٣يقسم الصندوق إلى   

الجـزء األوسـط (معجـزة الجزيـة فـي فـم  .شكل بيت بـالكرتون وثبتـه علـى الرمـل وأثنـاء الـدرس افـتح سـقف البيـت
شكل بحيرة ... وضع فيها شكل سمكة وثبت في السـمكة  مألها بالماء علىافي الرمل و  ةصنع حفر ا ،السمكة)

حضــر عصــا وأربــط بهــا خــيط وضــع فــي آخــره مغنــاطيس اعملــة نقــود وثبــت فــي فــم الســمكة دبــوس ورق ... و 
س) شــكل الرمــل علــى شــكل ســرير وضــع عليــه صــورة بنــة يــايرُ ا، والجــزء األيســر (معجــزة شــفاء ةلتصــبح صــنار 

  طفله أو عروسة صغيرة.
  
  درس :ـال
... عــارفين ليــه؟ صــح  ةحاجــة وليــه ســلطان علــى كــل حاجــ يلنــا عــارفين إن ربنــا يســوع يقــدر علــى أكُ      

معجـزات  ٣طان عليهـا كلهـا ... معانـا النهـارده لليـه سـ يواللـ ة،خلـق كـل حاجـ يه اللـعشان ربنا يسـوع هـو اللـ
  .ه ربنا عظيم ويقدر على أي حاجةعملهم ربنا يسوع وهنشوف قد إي

   
كان في يوم من األيام ربنا يسوع قاعد في بيـت وكـان بـيعلم الشـعب ... وكـان فـي البلـد  :ىاألول معجزتنا  

ـ... وأصـحاب الر  يتحـركمشـلول مـش بيقـدر  يدي فيه واحد مفلوج يعن ا عرفـوا إن ربنـا يسـوع موجـود جـل ده لم
وه أصـحابه ذفعـًال أخـيه ... و فلـوج لربنـا يسـوع وهـو يشـفوا صـاحبهم المذفي البلـد بتـاعتهم راحـوا قـرروا إنهـم يأخـ

ومـش عـارفين يـدخلوا حتـى  ةكـان فيـه ربنـا يسـوع ... بـس لألسـف لقـوا البيـت كلـه زحمـ يوراحوا عند البيـت اللـ
مـن  ةإنهـم يطلعـوا فـوق البيـت ده ويفتحـوا فتحـ ة؟ جـاتلهم فكـر الباب ... راحوا قالوا نعمل إيه؟ ... نعمل إيه من

فــي الســقف  ةشــان ربنــا يســوع يشــفيه ... وفعــًال عملــوا كــده وفتحــوا فتحــلعالســقف وينزلــوا صــاحبهم المفلــوج ده 
 ـــونز حمـــل ســـريرك اقـــم و " :راح قـــال للمفلـــوج ده ا شـــاف إيمـــانهملـــوا صـــاحبهم ده قـــدام بابـــا يســـوع ... راح ربنـــا لم

قــدام كــل النــاس ... ســاعتها  يوعلــى طــول راح قــام الرجــل ده وشــال الســرير بتاعــه ومشــ "،ذهــب إلــى بيتــكاو 
يقــدر علــى  يده حصــل ... بــس أصــلهم مكــانوش عــارفين إن هــو ده ربنــا يســوع اللــ يســتغربت ازااالنــاس كلهــا 

  .ةكل حاج
   

مـع تالميـذه وجـه واحـد كـان  ي: في يوم من األيام كان ربنا يسوع ماشـىأغرب من األول ة:انيثمعجزتنا ال  
اعكم مـش بيـدفع الضـرائب؟ راح بطـرس هـو المعلـم بتـ :جـل ده لبطـرسبيلم الضرايب من الناس وقـال الر  شغال

يـدفع  يتفتكـر يـا بطـرس المفـروض مـين اللـ" :.. راحوا بعدها دخلوا البيت وربنا قـال لبطـرس ال :رد عليه وقاله

�א���س �
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: طبعًا األجانب ... لكن ربنا يسوع رد لهل قاراح بطرس  "من بره البلد؟ ياألجانب الل الّ الضرائب، أهل البلد و 
رمـي الصـنارة احنا كمان هنـدفع الضـرائب ... روح يـا بطـرس للبحـر و اشان منزعلهمش لكن عله : ل عليه وقال

دفعهــا عنــي افلــوس ... خــد الفلــوس دي و  يتالقــا هــ فمهــاتفــتح  بتاعتــك وأول ســمكة تطلــع خــدها ... وأول مــا
أخــد جواهــا فلــوس و  يالســمكة لقــ فــمفــتح  أول مــا وفعــالً  :وعنــك ... وفعــًال بطــرس عمــل زي مــا ربنــا يســوع قالــه

  .ودفعها ضرائب عنهم هما االتنينالفلوس دي 
   

ربنـا يسـوع  يشـان يخلـلجدًا وبتموت ... فراح ع ةجل كانت بنته تعباندي بقى عن ر  :أما معجزتنا الثالثة  
لكـن  ،جـداً  ةتعبانـ ىعلشـان هـ يبنتـ يشـفاو  يمعـ أرجـوك تعـال :هلـ ا شـاف ربنـا قـالبنته ... ولمـ يويشف يجيي

نـك تتعـب إفـيش داعـي  إن بنتك ماتت خالص وما :جل ده وقالوا لهشغالين عند الر  يللساعتها جه ناس من ا
جـل عنـد البيـت بتاعـه ولقـي وراح ربنـا يسـوع مـع الر  "آمـن فقـط ال تخـف ...": هل يسوع معاك ... لكن ربنا قال

م إنهـم يطلعـوا بـره وطلب منه ،ةمش ميتة دي بس نايم مطوا .. بنتكليه بتعيّ  منتأ :همل فقال ،الناس كلها بتعيط
أقـول  يـا صـبية لـكِ "ومسـك إيـد البنـت وقالهـا:  ،كـانوا معـاه يالبيت ودخل هـو وأبـو البنـت ومامتهـا والتالميـذ اللـ

ربنـا يسـوع ليـه  تعرفـوا ليـه يـا أوالد .سـتغربت جـداً اوكل النـاس سـاعتها  ،كانت ميتة فقامت البنت بعد ما "قومي
  ه.ألنه هو الخالق وهو الل  ؛ةحاج يويقدر على أ ،ةسلطان على كل حاج
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  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ            
  

  ؟ىهل الرب يسوع له قدرة على شفاء المرض  +
  ؟ب يسوع له قدرة على إقامة الموتىهل الر  + 
  أمثلة على إقامة الرب يسوع لثالثة أموات؟ ٣ أعطِ   +
  ؟ىموتالقيم معجزات ويُ اليعمل  لماذا يستطيع السيد المسيح أن  +

  
  الفريق ةالثقة في بقيألعاب ...                        

  
 .كور من الحجم المتوسط لكل فريق ١٠ن للكور لكل فريق +ات: سلّ      دواتألا

  مع بعضهم. ين ويصطف كل فريق على شكل طابور وعدد كل فريق يكون متساو ا: فريق كيلالتشــ
ر شخص يكون عنده سلة ن كل شخص ينظر إلى ظهر زميله وآخِ أيصطف بحيث  : كل طابورطريقة اللعب

وكذلك أول شخص في الطابور أمامه سلة مليئـة بـالكور بحيـث أول شـخص  ،يضع فيها الكور
خلــف  ىبعــده ويرميهــا إلــ يالخلــف فيمســكها اللــ ىالتــي أمامــه ويرميهــا إلــ ةمــن الســل ةيأخــذ كــور 

ألخيــر الــذي يملــك الســلة فارغــة فــي آخــر الفريـــق الشــخص ا ىتصــل إلــ ىفيمســكها وهكــذا حتــ
   .فيضعها في السلة

ن زميله سـوف يمسـكها ألى زميله بل يثق إالعب  أين ال يلتفت أن تكون الكرة تسير بالتسلسل و أ : ةــملحوظ
  .مثالً  اً خر متر وأن يكون بين الالعب واآل ،حتى ينجزوا عملهم

  ر قبل نهاية الوقت.خِ د من الكور إلى السلة اآلل أكبر عديوص  ي: هو الفريق الذالفـــائز 
  

  جولة كتابية ...                           
  

 ه: ن السيد المسيح هو الل أكتابة بعض الشواهد وعليهم استخراج آيات تثبت  وب:ـالمطل

 . ........................................................................................................................................................: ) ٣٠:  ١٠(يو 

  . ........................................................................................................................................................) : ٣٨:  ١٠(يو 
  . ........................................................................................................................................................) : ٢٥:  ١١ (يو
  . ..........................................................................................................................................................:  ) ٤٨:  ٩(لو 
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  . .........................................................................................................................................................:  )٢٢: ١٠(لو 
 . ..........................................................................................................................................................:  )٦:  ٢٤ (لو

  
  تدريب ...                  

  
 .هن يسوع المسيح هو الل أنثق ونؤمن   ـ١

 ."ئأنا الخاط يرحمناه يسوع المسيح ابن الل  يرب يا"صالة يسوع  نردد طول يومنا  ـ٢

  ه.تؤكد أن المسيح هو الل  يحفظ بعض اآليات الت  ـ٣
  

�������صــالة ...                                          ���  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��
  

مـن أنـك و لهـي الحنـان، أإ له القـادر علـى كـل شـيء يـامن أنك اإلو أ .يلهي الحقيقإمن أنك و ربي يسوع أ يا    
من تعمل كل هذه األشـياء المعجزيـة  أشكرك يارب يا .ج من السمك استارخرِ وتُ  ىقيم موتتستطيع أن تشفي وتُ 

ي يـا ن معـُكـ ه...ولك كـل قـوة اللـ ،ه الحيبن الل امن أنك و لهي على قوتك العجيبة وأإلخير أوالدك، أشكرك يا 
  .مينآلهي الحنان ... إ

    
  تقييم ...           

  
  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 .ماذا فعلوا أصحاب المفلوج لمساعدته يذكر •

 .هءماذا فعل الرب يسوع للمفلوج عندما رأى أصدقا يصف •

 .كم عدد أصدقاء المفلوج يذكر •

 .كيف دفع بطرس الضرائب له وللرب يسوع فسري •

   .آية الدرس ريكرّ  •

  

  يشعر

•  فرح أصدقاء المفلوج عندما شفاه الرب يسوع ليمث. 

كيــــف يتخيــــل بطــــرس وهــــو يفــــتح الســــمكة ليخــــرج منهــــا نقــــود  يرســــم •
 .الضرائب

  .النموذج المذكور باألنشطة الورقية يصنع •

  

  بيتدرَّ
•  ليه بمحبةإمساعدة كل محتاج  ريقر. 

  .يءه القادر على كل شيمان بالل واإل ةه الثقئمع أصدقا يتفق •
  

  

 

@ 

  � 
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  كيهكشهر من  الثالثاألسبوع 
  ) ديسمبر(

  يكنيست  
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  ي.حلم ىالقس بيشو  ـ "ي األرثوذكسية ما أجملككنيست"+ ����W%א$���א���س
  .مركز تدريب الخدام ـ مدخل إلى الطقس الكنسي""+                    
  .القمص أثناسيوس بنيامين ـ "صةتخص الكورسات المُ "�+����������������������������

  .وديع ىالقمص بيشو  ـ "الخادم األرثوذكسي كنيسة وحياة"+ ����������������������������

  .القمص أثناسيوس بنيامين ـ "القراءات الكنسية"+                    
< <

  .الصالة  ��س�W)��'��א���
.
��Wطفل أن:مساعدة ال �(�א���س  

 جبية ومدلوالتها.ترتيب صلوات األ يعرف: •

 .ةبأهمية الصالة باألجبي يشعر: •
•  على استخدام األجبية في الصالة. ب:يتدر 

���!��}$�O>و" ��س���Wא���+*��.����0�F-א�����]�f��S5�-!]��X��.��"0��@2�)٢١�:٢٢�.(� �



- ١٤٠  -  
  

         
     إليك عزيزي الخادم ...         

 

غطـــي أحـــداث يـــر وفصـــول مـــن اإلنجيـــل موزعـــة علـــى ســـاعات اليـــوم بحيـــث تُ تحتـــوي األجبيـــة علـــى مزام
��2@�� "الخالص كما تمـت فـي تجسـد االبـن الوحيـد ... وقـد تعـودت الكنيسـة مـن البدايـة علـى الصـالة بـالمزامير

��i2���D2Jא����3�Aٍ���d��0وא���-�i3]�����zK.����L�"�)١٤��:٢٦>���.��١�(.�1�"���w�(!���Rא�©�و�L���µ�!ً����(�i3����(�[���D$3�p��!���x+و�� �
�dوK���,ٍ�")+���R�٥��:١٩.(  

 هـو نْ ابـن َمـ ،ن يكون المسـيحعمّ  والعالقة بين المزامير وحياة الرب أعلنها الرب يسوع حينما سأل اليهودَ 
3����:�i!ل�¡���=�.�Xدאود�א)�:�0.א�-�=!-"���� A/�	و ����)!-�.\�دאود�«>��(K����!ً؟�"��m��)ذن فـي المزاميـر شـهادة إ .)�٢٢��:٤٢�،٤٣

ص وحياتـه، وهنـا تكـون الصـالة بـالمزامير ليسـت صـالة بكلمـات خلـن شـخص الـرب المُ الروح القـدس ونطقـه عـ
نهـا صـالة إفيهـا شـهادة يسـوع المسـيح وسـر حياتـه،  يس التـدُ نسان اسـمه داود لكنهـا صـالة بكلمـات الـروح القُـإ
�F$#�1 "ه الروح نفس عماقأب����X���-א��«>V-س"���و �אA�/)�٢٠.ذא.(  

 

ى بــه مــن كلـه مــوحَ  ين توضــع كجــزء مـن الكتــاب الــذأرد كلمــات إنســان فـال يمكــن المزاميـر لــو كانــت مجـ
)، ولهـــذا فـــالمزامير كصـــالة طقســـية تحمـــل الطـــابع ٢٦:  ٨ق بهـــا (رو نَطـــا بآنـــات ال يُ يشـــفع فينـــ الـــذيالـــروح 
  .حبك يا رب يا قوتي" ... الخأ" ، "يلتفت إلى معونتاليك يا رب صرخت" "اللهم إ: "يللمصل يالشخص
  

  جبية:ألى الصالة بامعن
أجـب)  Ajp( كتـاب السـبع صـلوات النهاريـة والليليـة فـي الكنيسـة؛ واالسـم مـأخوذ مـن كلمـة ىاألجبيـة هـ

للمسـيحية  ىوضـعها آبـاء الكنيسـة منـذ القـرون األولـ يساعة؛ والصالة باألجبية هى الصالة التـ يالقبطية وتعن
  ويتعمقوا في حياة الصالة. يصليها المؤمنون حتى يتعلموا يبإرشاد الروح القدس لك

  
  : جبيةألمصادر صلوات ا

  أسفار العهدين القديم والجديد وبخاصة المزامير والبشائر األربع.  ـ١
  .ة، وأفسس)ينيقية، القسطنطين قانون اإليمان ومقدمته اللذان هما ثمرة المجامع المسكونية الثالثة  ـ٢
 .صلوات وطلبات آباء الكنيسة األولين  ـ٣

  

  : وتطور صلوات السواعي نشأة
الثالثـة  ىلتـزام بـثالث صـلوات وهـفي اال يفي المسيحية مشابهة للنظام اليهود يت صلوات السواعأبد   ـ أ

  :تيةآلنجد هذا واضحًا في المواقف اوالسادسة والتاسعة و 
�3��)�[(��و����ذكر سفر األعمال عن مؤمني الكنيسة األولي إنهم   + �א�SA�d...��">!�.א�>��/�.م�/.א�O³.ن�:�א¡

1�;OR�H�E$-א�X���"0�٢��:٤٦��،٤٧(+ع(.   

�  
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�<ون�و/V¢)���.ن��¥�אAv/[���,���� وذكـــر أيضـــًا :  + !���R/�i���g�!���D��"،����1�-�w{���R-س� $���@�א>���{(�A���%#$���F���.���ª� �
 !R-א��Pد!R-١٠��:٩(+ع�,"���,�א(.   

��3-�ً!����!��<س�و/.�A��]d)}��"و%وذكر أيضًا :  + ����@�א¡����� !P��,�-אF��P!2-א�S5�.)٣:١(+ع��",�� �
بــاكر جانــب هــذه الصــلوات الــثالث صــلوات (ومنــذ فجــر المســيحية عــرف المؤمنــون إلــى    ـ بالنــوم  ـنصــف  ـ

  :تيةآلالليل) في األمور ا
  م شـــعبك أن يالزمـــوا الكنيســـة بـــاكر وعشـــية للصـــالة، لـــ: "أيهـــا األســـقف عَ أمـــرت الدســـقولية األســـقف قائلـــة  + 

 ١٠فوا عن ذلك" (باب وال يتخل(.  
أوجدنا فيـه  ين نعمل حسب الوضع الذأم) : "يليق بنا  ١٠٢(تنيح عام  يكليمندس الروماناقال القديس   + 

 ه، فقد أمر بصلوات وخدمات تقدم له بغير إهمال في أوقات معينة وساعات محددة بطريق منتظمة"الل.  
 ١٥٠( يكليمنـــدس الســـكندر اويشـــير القـــديس   + كنيســـة مصـــر فـــي عهـــده ن الصـــلوات فـــي أم) إلـــى  ٢١٥ ـ

  الثالثة والسادسة والتاسعة فضًال عن وقت اإلستيقاظ وقبيل النوم وأثناء الليل. ىكانت ست صلوات ه
م) إلـى وجـوب الصـالة فـي بدايـة ونهايـة كـل يـوم، مـع  ٢٣٥ ـ ١٦٠( يالقديس بوليتيس الرومان يويوص  + 

  نصف الليل. فييل النوم و التوصية بالصالة في الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة وقب
  

ة بــين المســيحيين فــي جعــل الصــلوات ســبع لّحــ: ظهــرت الرغبــة مُ يع المــيالدبــومــع بــدايات القــرن الرا   ـ ج
�2����א-[��!�K<א`�OP"���uكما جاء في المزمور : HOP�3d+�@$ ���� م�!�-A�"���)��L١١٩��:١٦٤(.  

 ٣٢٩ويتحـــدث القـــديس باســـيليوس الكبيـــر (  +فـــي عبـــارات تفصـــيلية شـــارحًا  ٢٨ نونـــه الــــم) فـــي قا ٣٧٩ ـ
  صلوات األجبية السبع كأمر مستقر في الكنيسة في ذلك الوقت وموضحًا الهدف من كل صالة.

ه الحكامـه البـارة حت اللـسـب  يقتنـاع فكـر ان الكنيسـة عـن إ) : "م٤٣٠ ـ ٣٥٤غسطينوس (ويقول القديس أُ   +
  سبع مرات في اليوم".

ومنــاخ كنســي مالئكــي ُيشــارك فيــه، عــالوة علــى صــالته  ،بع مميــز فــي صــلواتهن الخــادم الكنســي لــه طــاإ
 تيةشديد الحرص على أخذ بركة المجاالت اآل ـه الفردية ومناجاته لل :  

  .ي+ ليتورجية القداس اإلله
  + خدمة التسبحة الكنسية.

  + صلوات المزامير والسواعي.
  كنسي في صلواته: هذا هو الهيكل ذو الدعائم الثالث لحياة الخادم ال

ـــ إنســان لــه حيــاة الشــركة الدائمــة مــع مــذبح الكنيســة   ـــ ه المحبوبــة أّمــ ـ فيأخــذ نصــيبه فــي الحيــاة الليتورجيــة ـ
  ."رحمايارب  ":خدومين وبقلب واحد يهتفون جميعاً مع جماعة المؤمنين إخوته الخدام وأوالده الم يويصل
بصـالية ويحفـظ الهـوس ويفهـم الثيئوطوكيـة م باالة ويترنّ بصلموديم باالبصلمودية ويترنّ وهو إنسان يحب اال  

  ويتبارك بالمجمع وينشد المديحة.
ومـن شـهوته لمعانيهـا يكـاد يحفظهـا ولـذا  ،ى بهـاوهو إنسان له مزاميره اليوميـة : الفرديـة والجماعيـة ويتعـزّ   

  .ي"يه. "هذا هو الخادم الُمصل فهى أيضًا تحفظه وتنجّ 
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 خدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:يمكنك است 

   
 

  قصة تمهيدية ...                   
  

وكــان هنــاك طفــل صــغير يعــيش فــي هــذه  ،ســتجمامحــدى المــدن الهادئــة لالإقــام الــرئيس األمريكــي بزيــارة   
ه نــه يحبــم عليــه ألســل الــرئيس ويُ  ىن يــر أن أمنيتــه أن الــرئيس فــي بلدتــه فتحــدث مــع والــده أوعــرف الولــد دينــة الم

 يــدعو فيــه  ن يكتــب خطابــاً أ :ولكنــه قــال البنــه ،ن هــذا صــعب جــداً أنــه يعلــم أللــه جــدًا، فاحتضــن الوالــد ابنــه وقب
له عن  ىر فيه عن حبه له واشتياقه لرؤيته وحكللرئيس عب  وبالفعل كتب الولد خطاباً  ،ن يأتي لزيارتهأالرئيس 

رسالة للرئيس فتـأثر بهـا وقـرر زيـارة الطفـل وبالفعـل جـاء ووصلت ال .ظروفه كلها وقام الولد بإرسالها في البريد
  ... الرئيس للطفل في بيته وحقق له أمنيته وجلس معه فترة من الوقت

  
 نشاط تمثيلي ...                     

 

  : توتا وتاسوني.الشخصيات
  .سر غير المشتركة)حالة األ فيوتعدل الشخصيات حسب جنس المخدومين (      
  :تمسك األجبية بيدها) ىوه(تدخل توتا       

تح شـوف (تفـأني كـده و اب تـطيب أعمل إيـه دلـوقتي ... أعمـل إيـه ... أنـا هـاجرّ  ةووه برضه مش عارفي ا:ــتوت
حاجـــة مـــش  ةأنـــا مـــش عارفـــ تـــؤ... ) ففففـــل ننننشـــكر صصصـــاااانننععع ةاألجبيـــة وتحـــاول القـــراء

 ... يــهإعمــل أ ى.... أنــا زهقــت بقــأصــًال . دتكيــفاإيــه  همــش عارفــ أقــرأ حاجــة ... وأصــالً  ةعارفــ
  يه.إعمل أ

  :(تدخل تاسوني وتنظر إليها)      
  ال إيه؟؟امي نفسك و توتا بتكلّ  مالك يا   تاسوني:

   ى.مها هكلّ تاسوني أنا ب ال يا   ا:ــتوت
  .حد هنا ةمين أنا مش شايف ى!!! ه ىه   :تاسوني

  ى.... ه ىمها ه(ترفع األجبية) أهو بكلّ    ا:ــتوت
  جبية؟مي األبتكلّ  نتِ أ هإيه د   :نيتاسو 
   .مهاكلّ ه بآ   ا:ــتوت

   .توتا جبية ياألمي اوليه بتكلّ  ... هههه   :تاسوني

 

� 
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  .هصلي بيها ومش عارفأنا بحاول أقراها و أ   ا:ــتوت
   .توتا طيب ما تتعلمي يا   :تاسوني

   .يعني دتهايفايه إ وهى أصالً  ،تاسوني يه بس ياإتعلم أ   ا:ــتوت
   .جداً  جداً  ةجبية مهمتوتا دي األ خبر يا يا   :سونيتا

   .مهمة ليه يعني .... ليه مهمة   ا:ــتوت
  .توتا احنا بنكلم ربنا في األجبية يا   تاسوني:

  ؟بنكلم ربنا ازاي ازاي يعني؟؟ هيه دإ   ا:ــتوت
  .في شرح الدرس) توتا وأنا أحكي لك (وتبدأ يا ليتعا يتعال   :تاسوني

 

 

  أنشطة استكشافية ...                
 

  األدوات:
  )رفيع يمصباح كشاف صغير، سلك كهربائ بطارية،(    

   
  :العرض
ة) لـى (وصـلَ إفهـو يحتـاج  المصـباح!!! يءضنسان) ال يُ ه) بالمصباح (اإل(كلمة الل  عندما نصل البطارية  

 ءيضـــسيُ  يل الســـلك الكهربـــفعنـــدما تصـــل بـــين المصـــباح والبطاريـــة مـــن خـــال ،ه)(الصـــالة مـــع اللـــ لةِصـــ ...
  لة أو صالة أو عالقة فال تكون نور للعالم.ه صِ ن لم يكن بينك وبين الل إ هكذاو ، مصباحال
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  .ارالتليفزيون الدوّ  الوسيلة:
   :لصقة بعضها ببعض ويتم تقليبها على حسب كل حدث)بة ومُ رفقة مرتّ ( قم بتجهيز الصور المُ 

 

موجــودة فــي األجبيــة حــد عــارف أول صــالة  ينــتكلم عــن كــل الصــلوات اللــا هــ صــحابيأيــا  هدالنهــار  الخــادم :
  .)باكرة بدأ في شرح صالا؟؟ (اسمع اإلجابات و إيه موجودة في األجبية

   
  بتفكرنـا بقيامـة السيدالمسـيح مـن المـوت وبنصـليها السـاعة  يود :صـالة بـاكر ىأول صالة ه ـ

بـــاكر تكـــون صـــورة القيامـــة هـــى أول صـــورة فـــي  (أثنـــاء الحـــديث عـــن صـــالة ،صـــباحاً  ٦
   .ار وهكذا في باقي الصلوات)التليفزيون الدوّ 

  
وبتفكرنا  ،صباحاً  ٩الساعة  ىوبتتصلّ  :صالة الساعة الثالثة ىصالة بعد صالة باكر ه يثان ـ

 ٥٠وفــي نفــس الوقــت ده بعــد  .ن فــي الوقــت ده حكــم بــيالطس علــى بابــا يســوع بالصــلبإ
  دس على التالميذ. حل الروح القُ  ،بنايوم من قيامة ر 

  
وفـي الوقـت ده بابـا  ،ظهـراً  ١٢ى السـاعة وبتتصـلّ  :صـالة السـاعة السادسـةهى ثالث صالة  ـ

اللـص اليمـين قـال  وأيضـاً  .تصلب على الصليب ودقوا المسامير فـي إيديـه ورجليـهايسوع 
  في ملكوتك.   رب متى جئتَ يا ياذكرن :لبابا يسوع

  
 فيه صرخ السيد يوده الوقت الل ،ظهراً  ٣الساعة  ىوبتتصلّ  :الساعة التاسعة ل لصالةنوصَ  ـ

ــا أبتــاه فــي يــديك  م الــروح أســلَ  هولمــا قــال كــد ،ســتودع روحــي"أالمســيح بصــوت عظــيم "ي
  إلى نصفين.  جاب الهيكلنشق حاو 

  

وقـت ) في الة(صالة الساعة الحادية عشر  :ي صالة الغروببعد صالة الساعة التاسعة بنصل  ـ
 ده نز ساًء.م ٥ ةى الساعنوه وبتتصلّ لوا جسد المسيح من على الصليب وكف   

  

وبنفتكـر  ،مسـاءً  ٦ ةى السـاعصـل وتُ  :) وهى الصـالة السادسـةةصالة النوم (الثانية عشر  ـ
  المسيح في القبر.  عَ ضِ ن في الوقت ده تم وُ أ

  

�א���س �
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 هوبكـد قبـل حلـول منتصـف الليـل. ىوتصـل :السـبع ةر صالة مـن صـلوات األجبيـآخِ  ىصالة نصف الليل وه ـ
  :باألجبية يازا يتيجوا نشوف نصل  ،في األجبية ةفنا على كل الصلوات الموجودتعرّ احنا ا
حنــا عرفنــاهم مــع بعــض ا يبتتقــال فــي بدايــة كــل صــالة مــن اللــ ىهــ ياللــ يأول حاجــة مقدمــة الســواع   

 يــا يوالمزمــور الخمســين (ارحمنــ ،)... الشــكر (فلنشــكر صــانع الخيــرات بتتكــون مــن صــالة يوالمقدمــة د
 ييعنــ ،احنــا فيــه يبنبــدأ بصــالة مزاميــر الســاعة المناســبة للوقــت اللــ هوبعــد كــد ،ه كعظــيم رحمتــك ...)للــا

اإلنجيــل والقطــع  يالمزاميــر هنصــل  يبــاكر وهكــذا وبعــد مــا نصــل ةصــال يهنصــل  يلــو الصــبح بــدر  مــثالً 
 ــ"ي وبعــديها بنصــلنســألك أيتهــا  الســالم لــكِ  ،فــي الســموات ... يبانــا الــذ، أ... يو ه قــدوس القــقــدوس الل

 ٤١كيرياليســون  يوبعــديها بنصــل ،"قــانون اإليمــان، نعظمــك يــا أم النــور الحقيقــى ...، الممتلئــة نعمــة ...
وبعــدين الطلبــة اللــي ، التحليــل الخــاص بالســاعة "قــدوس قــدوس قــدوس رب الصــباوؤت ... مــرة وبعــديها

  ... أبانا الذي في السمواتو  ،"ه ثم ارحمنا ...لل ا ارحمنا ياساعة " بتتقال في نهاية كل
  
  
  
  
  
  

  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ            
  

  ؟ةجبيكم صالة في األ  +
  صالة باكر بتفكرنا بإيه؟ والساعة التاسعة؟ وصالة الغروب؟  +
 +  ؟ي صالة النوممتي نصل  
  جبية؟هو ترتيب صالة األ ما + 

  
  

  ألعاب ...                         
  

 .التواصل)ن نتكلم (أمعرفة مشاعر بعضنا دون   هدف اللعبة :

  .لعبه فردية التشــكيل :
 

    طريقة اللعب:
حسـب  ،نـةعيّ طفال فـي الفصـل يحـاول الشـرح باإلشـارات دون كـالم عـن مشـاعر مُ حد األأيقف     

 ،وبمــاذا يشــعر هــذا الطفــل ،راتطفــال بترجمــة تلــك اإلشــااأل ةويقــوم بقيــ ،مــا يطلــب منــه الخــادم
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ـــأومـــاذا يريـــد  و حـــزن ويعبـــر عـــن أشـــعور قلـــق  مـــثالً  ،صـــدقائهأ ةبقيـــ ىل مـــا بداخلـــه إلـــن يوص
ويشــرح  ،الفــرح :خــر مثــلآخــر يختــار شــعور آ. ويخــرج طفــل .شــعوره بتعبيــرات وجــه وهكــذا .

  .)... وهكذا ـ متفاجئ ـوهكذا (غضبان  ه بدون كالمئصدقاأ ىبإشارات إل
  .ويفهم ما بداخله بدون كالم ةشارات صديقه بصورة صحيحإكثر طفل يترجم أهو  ئز :الفــا

  
    

  مجموعات عمل ...                
  

  بها الجدول اآلتي:  ةورق األدوات :

  مساءً   ظهراً   صباحاً   الموقف

        

  
   طريقة العرض:

، ونطلب من المخدومين يتم توزيع ورقة لكل مخدوم بها الجدول ومكتوب بها المواقف التالية    
  :لكل موقف من المواقف التالية يباً تحديد الوقت تقر 

 .ذهب للمدرسةا  -١

  .ذهب للقداسا  -٢

 .اءدتناول وجبة الغا  -٣

  .نامأ  -٤

ن تقـوم أعنه وال يمر اليوم دون  ين تستغنأن كل موقف من هذا المواقف ال يمكن أوهنا تظهر للمخدوم   
     .هو الصالةت محدد وننفذه و ن نضع له وقأ بد ال آخر يءفهناك ش ،ببعض من هذه المواقف

  
  

  تدريب ...                     
 

  جزاء بها في صالته.أجبية وتحديد ن يداوم على استخدام األأاالتفاق مع المخدوم على   ـ١
٢  جبيــــة صــــباحاً باأل يصــــل عمــــل جــــدول يــــومي (نوتــــة روحيــــة) ويقــــوم بوضــــع عالمــــة بهــــا عنــــدما يُ   ـ

  .ومساءً       
  

� 
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  صــالة ...                                                  

                 �����������  ..�!-��,�+*(�!�)$'��!�..�و%$#���"!�..� ��
  

لمـا  لهي ألنك بتسـمعني دائمـاً إأشكرك يا  .لهي الحنانإربي يسوع المسيح أشكرك من أجل محبتك لي يا   
حنـا ان إبـوا لينـا صـلوات األجبيـة اللـي بتسـاعدنا فـي بـائي القديسـين يرتآأشـكرك يـارب ألنـك خليـت  .صلي لـكب

فتكــر مراحــل حياتــك علــى األرض، وبــافتكر محبتــك وتجســدك وفــداءك كــل ســاعات اليــوم، وبيهــا ب نكلمــك دائمــاً 
لتزم دائمًا وأتكلـم معـاك طـول اليـوم مـن أ ينإيني أشكرك يارب ألنك بتسمعني رغم خطاياي، ساعدني وقو  لّي،

  .مينآ...  يةجبخالل صالتي باأل
  
    

  تقييم ...             
  

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 .رنا بصلب السيد المسيحذك اسم الصالة التي تُ  يذكر •

  .مناسبة صالة الغروب يذكر •

  .وقت صالة النوم يذكر •

 .الطس السيد المسيحالساعة التي حاكم فيها بي ىما ه يذكر •

  .ترتيب الصلوات باألجبية يفسر •

•  آيه الدرس ريكر.   

  

  يشعر

•  أحداث كل صالة ليمث. 

 .الصالة ثناءأكيفية الوقوف  يرسم •

  .عمال الجماعيةاألموذج المذكور باألنشطة الورقية و الن يصنع •

  

  بيتدرَّ
•  جبية في البيتنتظام في الصالة باألاال ريقر.  

  .ه على الصالة باألجبية في الكنيسةئمع أصدقا يتفق •
  

  
  
  
  

@ 

  � 
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  كيهكشهر من  الرابعاألسبوع 
  ) ديسمبر ـ يناير(

  
  رحـلـة يـوم

  (آبائي)
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��Wمساعدة الطفل أن: �(�א���س  
 .كيف كان البابا بطرس يحب الصالة والتكلم مع الله يعرف: •

 بأهمية الصالة. يشعر: •
•  على الصالة صباحًا ومساًء كل يوم ب:يتدر. 

�).١٤١�:٢(������L"����א���5%�i�����O-!<��=�K.1��pA���R2-�V2" ��س���Wא���+* �

/,����א�.-�   برمهات ٢٨السنكسار  Wא��
.



- ١٤٩  -  
  

         
     إليك عزيزي الخادم ...         

  
  بأعمالهم: ثَ من الباباوات الذين ُتحد  ١٠٩بابا بطرس الجاولي البطريرك الـ ال

   معه وقام بالكثير من االصالحات، وعـاش حيـاة النسـك ويتكلم  ين يصلأيحب ، و ه جداً فقد كان يحب الل
بجــدل  ييمــارس قانونــه الرهبــان يضــاً أكــان ، و هجــل محبتــه للــأالمأكــل مــن والتقشــف وتــرك االهتمــام بــالملبس و 

 ل لــدي نــا هــأمــا أ ..عبــاء .أ: "لــيس لــدي وقــت" لكثــرة مــا لديــه مــن أن يقــولنــه كــان يمكــن إبــالرغم مــن الخــوص 
  ؟!هلل  يأحبها من أجل محبت تنازل عن أشياءأ؟ هل يواظب عليه بالرغم من مشغولياتأقانون 
  
  

 

 

           

 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية: 

 

  طبقًا للورق الموجود في الظرف المقدم   فكرة حـوار  ...                
  

 ) ضاءتهااحضار بطارية و إ(مع  •

  ها نعمل إيه؟؟ينا ني علو نور شديد جه فجأة ف ي*   مين يقول ل
  ؟ أنه يشق عمود الكنيسة ويبان من الناحية الثانيةحد فينا شاف نور شديد لدرجة    *
  ؟!سمع عنه... حد  قبل كده ن الكالم ده حصلإنتم عارفين ا  * 
النـور بيطلـع مـن قبـر  ،كنيسـة القيامـة ي"سبت النور" فـ يكل سنة ف ي عيد القيامةنتم عارفين فا  * 

 . طلع نـور شـديد.. سنة من السنين النور ده طلع لكن بشكل غريب في. لكن .السيد المسيح .
ــلع هطلــع بــر أنــه شــق عمــود الكنيســة و لدرجــة  جــداً  فيــه حــد  كــانه تشــوفه، و ر بــ يشــان النــاس الل

  ؟إيه؟ وٕايه حكايتهترى اسمه  يا .جل ظهورهأمن  يكان بيصلموجود وقت ظهور النور و 
  

  نشاط تحفيظ اآلية ...         
  
  ).١٤١�:٢(������L"����א�R2-�V2����5%�i�����O-!<��=�K.1��pA"درس:  ـآية ال

  
  يــةطفــال بقــول اآليقــوم األو  ،موهــا، ثــم يشــاور الخــادمي يتعليــة بالحركــات التــطفــال اآلألليقــول   طريقة الحفظ:
   .بالحركات     

�  
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   ي.نرسم عمود رأسنشير باليد و  :لتستقم
   .للصالة ييدنرفع األ :يصالت

   .الخلفحرك يدنا كأن بها شورية لألمام و ن كالبخور:
   .لى السماءإنشير  قدامك:
  كثــرأثــم تكــرر ، صــبعينأأصــبع واحــد ثــم يرفــع أصــابع و  ٤ ثــم واحــداً  صــبعاً أطفــال يرفــع األ :)٢:  ١٤١(مــز 

  طفال.يحفظها األ يمن مرة ك                 
  
  
  
  
  
  

في نهاية الدرس نصنع شفرة لمعرفـة ثم  ،ال نذكر اسمهشرح معلومات عن القديس لألطفال و نبدأ الدرس ب  
  :اسم القديس

   
  نشأته:
 مَ ِسـب ورُ ى "منقريـوس" ثـم ترهـدعَ كـان ُيـ ،مصـر سيوط بصـعيدأمركز منفلوط بمحافظة  يبقرية الجاول دَ لِ وُ   
للكـرازة  وكـيالً  مَ ِسـثم رُ  ،حيث اشتهر بالنسك والتقشف واالستقامة اسم "مرقوريوس"نطونيوس" بِ أنبا "بدير األ قساً 

عهـد  يم فـ ١٨٠٩ديسـمبر ٢٤ش الموافـق  ١٥٢٦كيهك  ١٦ يف بطريركاً  مَ سِ ثم رُ  ،سم "ثاؤفيلوس"االمرقسية بِ 
  مصر. يباشا وال يمحمد عل

  
  حياته:
أمــر فوجــده  يفــذات مــرة دخــل عليــه أحــد أصــحابه يحتاجــه فــ ،قليــل الكــالم يحــب الصــالة جــداً  كــان تقيــاً   

  .مر بعد ذلك بعدم دخول أحد عليه وهو منفردفأ ،بدموع يصليُ 
 شـمئزازه منـه.لنفسـه رغـم ا لـى أن أنـتن ثـم أكلـه تأديبـاً إفأبقـاه  فذات مـرة اشـتهى طعامـاً  متقشفاً  يضاً أوكان   

رجـل عـن عملـه صـالة القـداس حتـى تـأخر ال ينـه أطـال فـأ كاهناً  يجاءه رجل ذات مرة من كبار الشعب يشتك
  .لرغبات الناس و تأخير العبادة تبعاً أهذا لم يعجب الرجل، لكن البابا قال ال يصح تقديم و 
  

  حياته:  فيمواقف 
ى منــه الصــالة فصــل  بَ .. ثــمُ طِلــولكنــه لــم يــزد . ي يزيــدهــل مصــر لكــأى فصــل  ف النيــل عــن الفيضــانتوّقــ   ـ

  .شكل كبيرزاد برتفع و اي النيل فثم ألقى مياه غسل األوانى ف قداساً 
بينهمـا  أراد الـبعض الوقيعـةلكـن  ،باشـا يحـب هـذا القـديس يبراهيم باشا ابن محمد علإكان  :ظهور النور   ـ

���س�א� �
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دهــــا رد وهميــــة يُ  ى قبــــر المســــيح هــــو قصــــةن ظهــــور النــــور علــــإ :قــــالوا لــــه فبعــــد أن دخــــل مدينــــة القــــدس
أن يكـون بـد  ال :لكـن البابـا قـال لـه ي يظهـر النـور علـى يديـهالقائد البابا كـ ستدعى هذاا.. ف.المسيحيون 

ى ن صـلّ أذلـك بعـد وٕابـراهيم باشـا نفسـه، و  للحفاظ علـى أواصـر المحبـة بـين الكنيسـتين معه بطريرك الروم
ن رآه ألـى إشـق العمـود ي موعـده و ظهر النور فأيام ثم دخلوا الكنيسة و  هذا البابا مع بطريرك الروم ثالثة

 .ي تعظيم هذا البابابراهيم باشا فإمن كان خارج الكنيسة فبالغ 

نــتم تعيشــون تحــت أ" :فقــال لــه البابــا ،قبــاطلــه يعــرض حمايــة روســيا علــى األ أرســل قيصــر روســيا منــدوباً    ـ
 يءشـ يلـم يهزنـ :فقال المندوب ."ههو الل ة ملك ال يموت و ن فنعيش تحت رعايأما نح ،رعاية ملك يموت

  قباط . للرجل التقى بطريرك األ يهذا البلد سوى زيارت يف
 

  نياحته : 
 .يومــاً  ١٢شــهور و ٣ســنة و ٤٢م بعــد أن بلغــت مــدة رئاســته  ١٨٥٢، ش ١٥٦٨برمهــات  ٢٨ يتنــيح فــ  

  ..؟عرفتوا هو مين . هل .أن قام بالكثير من االصالحات والتعمير بالكنيسةبعد و 
  
  ال نلعب الشفرة عشان نعرف اسمه :ي
  

  أ           ب            ر            س            ط              ل
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  ر والفهم ...أسئلة التذكُّ            
  

  ؟فيها البابا بطرس دَ لِ وُ  يسم القرية التاما   ـ
  ؟اذكر موقف يدل عل حياة تقشفه  ـ
 ؟اذكر موقف يدل على حياة الصالة  ـ

 ؟ذا كان رده على مندوب قيصر روسياما  ـ

 ؟ارتفع منسوب الماء كيف  ـ

  ؟ب فيهي تره سم الدير الذاهو  ما  ـ
    

  تقييم ...             
  

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

    .هم مع الل كيف كان البابا بطرس يحب الصالة والتكل  •  يعرف
    .همية الصالةأب •  يشعر

    .كل يوم ومساءً  الة صباحاً على الص •  بيتدرَّ
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