


 

 
  

  

 
 

 
 

 

 

 
  
  
  
  
  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اســــــم الكتــــــاب
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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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مغامرات نقطة مي
ها

  










الكاهن 
ا

بن الكاهن
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ة نه
رـ

  















الميالد الثان
  ي








الظهور اإللهي
  



















الظهور اإللهي
  




















أخدم بجسدي اآلخرين
  










الفتى القوي
  







الوفاء
  










القيادة
 

والبناء الروحي
  







العطاء فضيلة الحياة
  


















النش
ـ

اط
  




























يعطينا جسده في القداس
  







الكنيسة صورة السماء
  












صديقان في السماء
  


















أبو اإلصالح
  





 

كنيستي جميلة
  




 

القداس اإللهي 
  

























أن
ا أسمع الكالم

  





الطبيعة تعلِّ 
مني

  





مقدمة سفر الخروج
  











  

أنا أُ 
صلِ 

 حُ 
من أخطائي







  
مقدمة سفر ملوك 

األول
  

















  

مـن هـم األنبيـاء الصغـار
   





  




  







ـاللَّ 
ي
سد
 ج
ي فأعطا

ه يحبن
  

ظ عليه
أحاف

  













ـاللَّ 
ي
سد
 ج
ي فأعطا

ه يحبن
  

ظ عليه
أحاف

  







ـاللَّ 
ي
سد
 ج
ي فأعطا

ه يحبن
  

ظ عليه
أحاف

  










ـاللَّ 
ي
سد
 ج
ي فأعطا

ه يحبن
  

ظ عليه
أحاف

  







ـاللَّ 
ي
سد
 ج
ي فأعطا

ه يحبن
  

ظ عليه
أحاف

  














ـاللَّ 
ي
سد
 ج
ي فأعطا

ه يحبن
  

ظ عليه
أحاف

  



















جسدي نظيف
  









لساني حلو
  










الغضب











حينما أنا ضعيف 
فحينئٍذ 

  
أنا قوي

  














وقت
 ي

وزنة من اللَّ 
  ه













س
الثقة بالنف

  


























أنا سماوي (وصف السماء)
  









سما
 ء

الطيور والجلد 
  

وسما
 ء

السماوات
  

أنا سماوي (وصف السماء)
  







ـاللَّ 
ه يُ 

عد أذهاننا للسماء
  

أنا سماوي (وصف السماء)
  







أنا أذهب ألعد لك
م مكاناً 




أنا سماوي (وصف السماء)
  







مثال الس
ـ

ماء
  

أنا سماوي (وصف السماء)
  









رؤيا حزقيال (حز

١٠
(  

من سفر الرؤيا
  




















  

  



 

 ـ ١٠ ـ











 





 





 





 








 







 

 برمودهــ  برمهات 








أنا موضوع حب 
أ

سرتي
  

















 

 أنا
أحب 
إ

خوتي
  











 

أنا أطيع أهلي وأحترمهم
  










 

أنا أشعر بمشاعر أهلي
  




 ومشاعرها تجاه
أ

مها
  

أسرتي تتبادل الهدايا
هدية صانعة سالم  













 

أ
نا مسئول تجاه 
أ

سرتي
  







 




















عيد الصليب
  
















قوة الصليب
  

عيد الصليب
  




  

عيد الصليب
  









الا
فتخار

 
بالصليب

  

طوبى للرحماء
  









قصة ثبات
  













قصة توب
  ة


















شوقي للسماء
مسافر للسماء  
  






شوقي للسما
التسبيح في السماء  ء

  













شوقي للسما
  ء

القديسون ف
 ي

السما
  ء




شوقي للسما
السماء المفتوحة  ء

  













شوقي للسما
زيارة للسماء  ء

  










من سف
ر الرؤيا

  









  
س ليلة 

مع طق
أ

بوغ
ا

س
لمسي














 ُّ ــه الُمِحـــب اللَّ

  









أنـا خـادم مطيـع لكلمـة ربنـا
  




  
مقدمة سفر الخروج

  










  
مقدمة سفر صموئيل

 
األول

  



  

مقدمة سفر ملوك 
الثاني

  






  
مقدمة سف

ر إشعياء
  

  










الكنيس
ـ

ة دايم
 اً ـ

َّ ـمن و
 رة

  







زفّ 
ة وخوصة وشمعة ونور

  





أرى في القداس

  
القربانة 
 ـــ

عصير الكرمة
س الكهنة والشمامسة  

مالب
  

أسبوع بين الهيكل وبيت عنيا
  





  
























  






















   

أحداث أسبوع اآلالم
  
































القيامة نور
  










القيامة 
إ

عالن
  












القيامة فرح
  









القيامة إيمان
  
















  

القيامة غفران
  










ع
تاب المسيح لبطرس

  

ص
القيامة خال

  








القيامة
 

ص
أعطتنا الخال

  







إ
ضافة الغرباء

  











الكَ 
مرَ 




ض
كلنا بنكمل بع

  



االختالف أصل التكامل بين البشر




الطاعة 
  













و 
بركات الطاعة للكبير




أنا أشعر بمتاعب الغير
  









الرحمة
 

القناعة والطمع
  










   
مقدمة: قصة

 
األرملة القنوع

 ة

أنا 
أ

حب 
و 

طني
  










   
وزراء أقبا

  ط


















أنا أقول شكراً 
  







أنا مُ 
حب

  
















أنا أقول آسف
  
















  

أنا أكسب الغير
  

اللُّ 
طف ورد اإلساءة

  















الرضا والشكر
مقدمة لسفر أيوب  









  

محاسبة ا
س

لنف
  

مقارنة بين
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  طوبى شهر من األولاألسبوع 
  )يناير  (

  إيماني  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
    

 
 

 األسقف العام. موسى ألنبال ـــ دالتجسُّ  حول أسئلة ــــ   
 س.متاؤ  ألنبال ــــ اإللهي دالتجسُّ  حتمیة ــــ                  

 محبته األبویةه؟اللَّ  تجسد لماذا ....  

 :مساعدة الطفل أن  
 هاللَّ  دتجسّ  لماذا :رفیع. 
 لخالصنا خطته في الفیاضة هاللَّ  بمحبة :یشعر. 
 الیوم في هذا له ومحبته هاللَّ  لبركات یومیة كتابة على :یتدرَّب. 

 

 )٣٨-٢٦: ١لو(.  
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    .إليك عزيزي الخادم ..                

  
بـــر علـــى أیـــة تَ عفـــإن مثـــل هـــذه المدینـــة تُ  ،إذا مـــا دخـــل ملـــك عظـــیم مدینـــة واتخـــذ مســـكنه فـــي أحـــد بیوتهـــا  

بــر علــى عتَ وٕانمــا تُ  ،وال ینــزل إلیهــا بعــد ذلــك ویخضــعها أي عــدو أو قــاطع طریــق ،عــالٍ  الحــاالت جــدیرة بشــرفٍ 
مـا حـدث مـع ملـك  هكـذا أیضـاً  ...بیوتهـاه فـي واحـد مـن خـذ مقـرّ ملـك اتّ العكس مستأهلة لكل عنایـة ألجـل أن ال

ت مــن ذلــك الحــین كــل مــؤامرة َلــطِ بْ أُ  ،بــین نظرائــه واحــدٍ  خــذ مســكنه فــي جســدٍ عالمنــا واتّ  ىا جــاء إلــالكــل فإنــه لّمــ
  )يثناسیوس الرسولأ(البابا .فیهم من قبل یاً تفشّ العدو ضد الجنس البشري وارتفع عنهم فساد الموت الذي كان مُ 

مــن نفــس طبیعتنــا البشــریة، ومعنــى أن  اً بشــری اً خــذ لــه جســدمنظــور اتّ اله غیــر ه تجســد أي اللَّــمعنــى أن اللَّــ
ه غیـر . اللَّـ.خـال الخطیـة وحـدها. مثلنا وشابهنا في كـل شـيء مـا اً منظور صار إنسانالغیر ه اللَّ س أن تأنّ  هاللَّ 
 س:قــدَّ الكتــاب المُ وقــال  فــي شــخص الــرب یســوع الــذي حــّل بیننــا، اً منظــور أصــبح منظــور ال 

 وعنــدما حــلَّ بیننــا تعاملنــا  
 :حسوســـة، وشـــهد بهـــذا یوحنـــا الحبیـــبمعـــه معاملـــة م 

. رة واإلدراك وحـلَّ بیننـا بصـو  ّس ه تنـازل إلـى مسـتوى الِحـإن اللَّـ
: ألن لوهیــةاألمنظــورة مرئیــة وكشــف عــن أســرار  

 
  
   ق:د نتذوّ ن بركات التجسُّ فمِ 
  .فداء البشریة د تمّ بالتجسُّ  :أوالً 
  .دت وتباركت طبیعة اإلنساند تجدَّ بالتجسُّ  :اً ثانی
  .هللَّ ي التبنّ د نلنا بالتجسُّ  :ثالثاً 
  .هاللَّ د عرفنا بالتجسُّ  :اً رابع

  .لإلنسان كرامته د ردّ التجسُّ  :اً خامس
 هاللَّـ، و هاللَّـأخي تحّس أنك مـع  معنا. فإن كنت یاه اللَّ (عمانوئیل).  ز في عبارةبركة عید المیالد تتركّ  إنّ 

  .ببركة عید المیالد عت فعالً معك، تكون قد تمتّ 
. وٕان ..اإللهـيد هـو إشـارة صـادقة للتجسُّـ وحركـاتي أعمـاليكـل  فـي معـي هاللَّـبوجـود  مرّ ستالمُ  اإلحساس

  (أبونا بیشوى كامل)   : به أعمالنا وحركاتنا تتمّ 
 غیــر كــده!! أبــداً ربنــا عــایز منــك  تفتكــر إنّ  أوعــىقلبــك لیســكن فیــه...  غیــر اً ه ال یریــد منــك شــیئاللَّــ إنَّ   
حبیبي أنا عایز قلبك، عایز أسـكن جـواك.  یا :للفقراء، یقول لك يكل أموال يعطرب، سأُ یا :قني. تقول لهصدّ 

یت طـول اللیـل، یقـول لـك: إن صـلّ  يأصـلِّ ... تقـول لـه: أنـا هأنا عایز قلبـك :، یقول لكأصومیارب ه :تقول له
  )الثالث ه(البابا شنود             .كمن صالت ني قلبك، فال فائدةطول اللیل، ولم تعطِ 
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  :تخدام أحد أساليب التمهيد اآلتيةيمكنك اس
  

 

  تجربة علمية                 
  

 اختبــارنضــعها فــي أنبوبــة  واألخــرى ،فنجــدها تحتــرق ىن ونحــاول أن نحــرق األولــتیْ یمكــن أن نــأتي بقّشــ  
   .اقهاونحاول أن نحرقها ولكن نجد أن الزجاج یمنع من احتر 

  ّالطبیعة البشریةهى  ةالقش.  
 زجاج األنبوبة هو السید المسیح.   
 الدینونة بسبب الخطیةهى  والنار.   
). لكننـــا إذا (بالخطیـــة والدینونـــة ة قابلـــة للحریـــقبقّشـــ الطبیعـــة البشـــریة يثناســـیوس الرســـولأه القـــدیس شـــبَّ   

هكــذا اإلنســان حــین یهــا مــن هــذه النیــران. و افظنــا علح لالشــتعالالغیــر قابلــة  اختبــار أنبوبــة فــية وضــعنا القّشــ
  یحفظه الرب ألبدیة سعیدة معه. نار الدینونة وهالك األبدیة، و  يقیلبس الرب یسوع یتّ 

  .د من خالل هذه التشبیهات الجمیلةر القدیس أثناسیوس عن أهداف التجسُّ وهكذا عبَّ   
 يءو أي شـأن مفتوح بعید عن الخشـب ل أن یتم الحرق في مكافضّ یُ  ،السالمة احتیاطاتیجب أخذ  ملحوظة:

  . عد مناسب من األوالدبُ  ىوعل لالشتعالقابل 
  

                   
  أنشطة استكشافية      

  
  

هــذه الصــورة أشــیاء  ذا ســقطت علــىإمــاذا یحــدث  :یــأتي الخــادم بأیقونــة أو صــورة ألیقونــة ویســأل ســؤال  
  ؟ هتها تماماً شوّ 

 ىام الـــذي ابتكـــر هـــذه الصـــورة وهـــو الوحیـــد القـــادر علـــه یـــذهب للرّســـنـــأ األفضـــل والحـــلّ  ... یأخـــذ اآلراء  
   ... تصلیحها

أعـاد الصـورة إلـى أصـلها بنفسـه و  إلینـاهنا هذه الصورة نزل ا شوَّ . فلمَّ ه قد خلقنا على صورته ومثالهإن اللَّ   
  یخلق بشریة جدیدة. أوالبشریة  يدون أن یلغ
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ر. ولـــذلك فـــإن الملـــك كـــان كثیـــرًا مـــا یجلـــس معـــه دبّ وعاقـــل وُمـــص خِلـــكـــان لملـــك وزیـــر مســـیحي أمـــین ومُ   
  .حادثه ویستشیرهویُ 

  صنا. خلِّ المسیح نزل من السماء لیُ  إنَّ  :قال الوزیربینما كانا یتناقشان  وذات یوم  
 ألعمـال الالزمـة لتحقیـق هـذاي اأحد خـدامي أن یـؤدِّ  رُ فإني آمُ  ،اً ق غرضحقِّ إني لو أردت أن أُ  :فقال له الملك

د فـي مـذود حقیـر بـین یوَلـمـن عـذراء و  اً ه نفسـه ویأخـذ جسـد. فلماذا یأتي اللَّ الغرض، ودون أن أتعب أو أتحرك
  ؟ واحدة ةص العالم بكلمخلِّ . بینما یستطیع أن یُ .ب.صلَ ، ویُ مالحیوانات، ثم یتعب ویتألّ 

  . جیبه عن سؤالهلیُ  أیامطلب الوزیر من الملك مهلة ثالثة   
ماثــل فــي حجمــه وأمــره أن یصــنع تمثــاًال مــن الخشــب یُ  ،ةاتین المهــرَ أحــد النّحــ إلــىوذهــب ... فخــرج الــوزیر  

الخادمــة التــي فــي قصــر الملــك  إلــى اً ، ثــم ذهــب الــوزیر ســرّ نالطفــل البــالغ ســنتیْ  الملــك ابــنتــه حجــم وهیئــة ئوهی
  . ل به في عربته في حدائق القصروُّ فة بالعنایة باألمیر الصغیر والتجَ المكلّ 

ــ ــال ال ــك الخادمــةوق لمالبــس األمیــر،  اً تمامــ ةشــابهمالبــس مُ  وألبســیهذي هــذا التمثــال ... ُخــاســمعي :وزیر لتل
 السـاعةفـي  اً فـي حـدائق القصـر غـد ىنتمّشـ وأنا... وسیكون جاللة الملك ضعیه في المركبة الملكیة الصغیرةو 

ركـة، التمثـال الخشـبي فـي البِ  طيقِ سـاو العربـة  اقلبـي ...أعلـى إلىسرى یدي الیُ  أرفع.... وعندما الخامسة مساءً 
  . وال تخشي عقاباً 

ركــة مــع وزیــره المســیحي بجــوار البِ  اً ... كــان الملــك جالســ... فــي الســاعة الخامســة مســاءً وبالفعــل فــي الغــد  
لة في تلك اللحظـة تـدفع العربـة الملكیـة التـي قبِ وكانت الخادمة مُ  ،وطالب الملك وزیره بإجابة السؤال .یتحادثان
  ...سرىوعندئذ رفع الوزیر ذراعه الیُ  ر،ا تمثال األمیر الصغییجلس به

  . منظر األمیر الصغیر اً شبه تمام... وكان منظره یُ مة العربة وسقط التمثال في الماءبت الخادفقلَ   
  .قمن الغر  وینقذه بنهالینتشل  ..ركة ورمى بنفسه في الماء، وجرى بسرعة نحو البِ فلم یتمالك الملك نفسه  
  ؟!من فعل هذا ..وتساءل في غضب. ندهشاف، ال أكثر تمثالٌ عان ما اكتشف أنه ر لكن س  
  ي. هذا بأمري وتدبیر  لقد تمّ  :أه الوزیر قائالً فهدّ   
صـه مـن خلِّ بنـك ویُ اذ نِقـ... ولكـن لمـاذا یـا مـوالي لـم تـأمرني أنـا أو أي أحـد مـن الخـدام أن ینـزل لیُ ثم سأله  

   .....الغرق؟
مـــر غیـــري وآ ،عـــن خـــالص ابنـــي تـــأخرذلـــك وكیـــف أ إلـــىالتـــي دفعتنـــي هـــى  بویـــةالمحبـــة األ :الملـــك فأجـــاب

  ...بتخلیصه؟
ولــذلك دفعتــه  ،نــا أكثــر مــن محبــة اآلبــاء ألوالدهــمحبّ ه یُ . إن اللَّــعــن ســؤالك إجــابتيهــى  هــذه :فقــال لــه الــوزیر

ب ویقـوم لكـي صـلَ م ثـم یُ الحقیـر ویتـألّ  د فـي المـذودوَلـ، ویُ األرض إلـىأن یترك السماء وینـزل  إلى األبویةمحبته 
  .یقوم بمهمة خالصنا أحد غیره أنصنا. وال یمكن یخلِّ 
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 :ألنــه بــذل ذاتــه ؛فهــو إنســان اإلنســانأي نــزل وأخــذ جســد  دألنــه تجّســ  
 

مـا عـدا الخطیـة  يءشـابهنا فـي كـل شـفي المذود من العذراء مریم و  دَ لِ ووُ  دكده جاء المسیح وتجسّ  شانلع
  ة.بركات كثیر عطینا لیُ 

  .الصلیببالمسیح  رفعهكم الموت فداء البشریة وحُ  د تمّ بالتجسّ  :أوالً 
داخلنـا. كن روح اللَّـه سـد طبیعتنا ویبالمعمودیة والمیرون تتجدّ  .دت وتباركت طبیعة اإلنساند تجدَّ بالتجسُّ  :اً ثانی

خطـئ خطئ قبل العماد وحیاته في الشـر، وبـین مـن یُ حقًا إننا نخطئ بعد المعمودیة ولكن هناك فرقًا بین من یُ 
 ه، ترفضـه روحـه ویمكنـبعد عماده، وُیبكَّت من الروح القـدس ومـن ضـمیره. وتكـون الخطیـة بالنسـبة لـه عارضـاً 

  .ااالنتصار علیه
ن وأعطانــا روحــه القــدوس هزیمــة الشــیطا علــىوأعطانــا بركــات كثیــرة مثــل القــدرة  هي للَّــد نلنــا التبنِّــبالتجسُّــ :ثالثــاً 

   .یسكن فینا
د فــي ن یوَلــأ يورضــ األرض علــىكــده ســاب مجــده ونــزل  شــانلع.. .جــداً  كبیــراً  اً ّبــنــا حُ الســید المســیح أحبّ 

  ي.نا قو یه ربنا بیحبّ إ، قد ایفدین شانلعد والموت لْ بالضرب والجَ  يمذود حقیر ورض
 ؟حنا برضه بنحبه قوي وال ألاهل  ىتر  یابس   

 
  نشاط تحفيظ اآلية                   

  
 آیة الدرس:

ــظ: ــة الحف  ،بالترتیــب الصــحیح لآلیــة األوالدكــل ولــد یحفــظ كلمــة مــن اآلیــة وعنــدما یقولهــا الخــادم یقــف  طریق
الموجودین األوالدر بحیث یتفاعل كل أن تكرّ  أوراق مكتوب علیها كلمات اآلیة ویمكن أیضاً  استخدامویمكن  

 
  
  
  
  
  

  ر والفهم  أسئلة التذكُّ      
 

  ؟ر في الفاديتتوفّ  أناذكر الشروط التي یجب  .١
  ؟نساناً إیكون  أنالفادي  ىلماذا كان یجب عل .٢
  ؟ى الملك نفسه في الماءلماذا رمَ  .٣
 د؟البركات التي نلناها من التجسُّ  هى ما .٤

 
 

  ؟
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  تدريب      

 

یــوم جدیــد  لنــا أعطــىه مــن بركــات لهــذا الیــوم (م لنــا اللَّــكــل یــوم باللیــل نجلــس فــي هــدوء ونكتــب مــاذا قــدّ   
    .ب فیه لربنا، مواقف، األكل،.....)نقرّ  لكيفرصة ك

، أمشـي بس قلبي یكـون فـاكره دایمـاً مشغول  أنالو  حتى(جزء من وقتي  ه في هذا الیومللَّ  مت أناوماذا قدّ   
  .......) ابتسامة حتىولو  شخصمساعدة ل مقدِّ أُ ، یاهحسب وصا

  
 

  صــالة      
  

  
  

  .فتوصَ  ال التيجل محبتك أمن  أشكرك ،الصالح لهيإ ،یسوع المسیح يرب یا
  .مهتم بيَّ وبخالصي يبر  یا نك دائماً إجل أمن  أشكرك  
  .من الخطیة نيصتخلِّ  شانلع جسدي تأخذو  يرب نك جیت یاإ أشكرك  
 يربـ فضـلك یـا خّلتنـي أحـس إنـك قریـب منـي وحاسـس بضـعفاتي. مـن دتتجّسـاا ألنـك لّمـ يرب یا أشكرك  

  .عطیة أعظمألنه  ؛دكبتجسُّ  اً فرحان جد أكونو  أشكرك يأن منيعلِّ . بیك يفكر و  جسديس دِّ قَ 
   
 

  تقييم      
 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

  التقييم  :ية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أنفي نها  الهدف

  يعرف
 هتجسد اللَّ  لماذا.  
  ّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر
  ته لخالصناخطّ  فياضة الفیّ  هاللَّ بمحبة.  
 ــــعمــــل ماكیــــت مُ أو ود ذمــــشــــكل ال یرســــم م بــــالكرتون لشــــكل جسَّ

  .ودذالم

  

    .هذا الیوم فيمحبته له و  هاللَّ یومیة لبركات على كتابة    بيتدرَّ
  
 

 

@ 
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  طوبى شهر من الثانياألسبوع 
  )يناير  (

  عيد الغطاس  
  

 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            

 

  
 .الثالث هلبابا شنودــ لكتاب بدعة الخالص في لحظة ــ ١  
 .تادرس یعقوب ملطي لقمصــ ل ستمرّ الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المُ ــ ٢ 
.عيلملقمص داود لــ الكنیسة السبعة  أسرارشرح ـــ ٣       

 شرح طقس المعمودیة. 

 :مساعدة الطفل أن  
     .ابیة لهذا السر العظیمالكت واألدلةطقس المعمودیة  یعرف:
   .ببركات المعمودیة یشعر:

  ف.عتراوممارسة سر التوبة واالعلى الحفاظ على صورة المعمودیة  ب:یتدرَّ 


 

     ٢١:٣بط١/ ١٢:٢/ كو ١٣:٣مت 
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  إليك عزيزي الخادم ..                    
  

نمــوت معــه  ،ن مــع المســیحدفَ ُنــ فیهــا ... وتجدیــداً ، وغســًال لخطایانــا، اً انــوغفر  اً فــي المعمودیــة ننــال خالصــ
فــي جســد المســیح. بــل أكثــر مــن هــذا یقــول  ، وصــرنا أعضــاءً للَّــه اً لنقــوم معــه. لقــد صــرنا فــي المعمودیــة أوالد

   .الرسول: 
منــا. مــات إنســاننا العتیــق المحكــوم علیــه بــالموت، وقــام إنســان جدیــد علــى صــورة تنــا مــع المســیح وقُ قــد مُ ل

فـي طبیعتنـا، ولكنهـا لـم تمنحنـا عصـمة.  اً خطئ بعد المعمودیـة. المعمودیـة منحتنـا تجدیـدزلنا نُ  ولكننا ما ..هاللَّ 
كــن أن یخطــئ. نعمــة التجدیـد التــي نلناهــا فــي ، ولكنــه إنســان حــر، وبالحریـة یماً جدیـد اً لقـد صــار المعتمــد إنســان

  ترفع من قدر إنسانیتنا..  تيلا، هذه الحریة اللَّهالمعمودیة، لم تسلبنا نعمة الحریة التي لنا كصورة 
 طبیعة قابلة للخطیة. فهكذا كانت أیضـاً هى  الطبیعة التي أخذناها من المعمودیة، طبیعة نقیة، ومع ذلك

خطــئ قبــل یُ  ًا بــین َمــنأن هنــاك فرقــ إننــا نخطــئ بعــد المعمودیــة. ولكــن ال شــكّ  اً قــطبیعــة آدم قبــل الســقوط.. ح
ضـمیره. وتكـون الخطیـة  س وِمـندُ وُیَبكَّـت ِمـن الـروح القُـخطئ بعـد عمـاده، یُ  ، وبین َمنعماد وحیاته في الشرّ ال

رغمنــا الــذي فینــا، ال یُ س دُ ولكــن الــروح الُقــ ، ترفضــه روحــه ویمكنــه االنتصــار علیــه..اً عارضــ اً بالنســبة إلیــه شــیئ
بالقوة. إنما یرشـدنا ویقوینـا، ویبكتنـا علـى خطیـة. ونبقـى كمـا  اً وال یمنعنا من ارتكاب الخطیة إجبار  ،على الخیر
 .، یمكن أن نسقط في الخطیة، إذا انحرفت إرادتنا الحرةاً نحن أحرار 
خطایـا قـد حملهـا المسـیح  أیـةك تقول: كل خطایاي قد حملهـا المسـیح علـى الصـلیب! هنـا وأقـول لـك: لعلّ 
ألنــه هــو نفســه  ؛الخطایــا التــي تتــوب عنهــا بكــل صــراحة، یجــب أن تعلــم أن المســیح ال یحمــل عنــك إالّ  عنــك؟
 :اً والكتــاب یقــول فــي ذلــك أیضــ   :یقــول
  ًیـتم فـي  والتوبـة لیسـت عمـال

  ة.یة ترتكبها في رحلة العمر الطویلتستمر معك طول حیاتك، عن كل خطهى  لحظة، إنما
ى قـدر الذین ینالونه یتمتعون بـه علـ"یتحدث القدیس باسیلیوس الكبیر عن عمل الروح القدس فینا، قائًال:   

س ال یبخل علینا بالتقدیس لكنه ال یعمل فینـا بغیـر إرادتنـا دُ ال على قدر ما یستطیع هو. فالروح القُ  ،استیعابهم
  . "نتكاسلو أو ونحن مُ 

بتمییزه نوعین من الموت، موت دخلنـا فیـه  سةقدَّ لقد أوضح القدیس یوحنا الذهبي الفم دورنا في الحیاة المُ   
، ومـوت آخـر تناعب في میاه المعمودیة، خالله نخـرج فـي حالـة تجدیـد لطبیعتنـا وقداسـكنعمة إلهیة بال ت اً مجان

   ع.نقطِ س لكن لیس بدون إعالن رغبتنا فیها، وذلك بالجهاد غیر المُ دُ مها لنا الروح القُ قدِّ یُ  مجانیةً  هو أیضًا نعمةً 
سة األبـیض قدَّ ب المعمودیة المُ فاظ على ثو ة بخصوص الحِ ناه آباؤنا القدیسون بالوصایا المستمرّ هذا ما عَ   

هـــا إلـــى توصـــیتنا للجهـــاد حتـــى بعـــد ؤ هـــذا مـــا دفـــع الكنیســـة وآبا .خـــالل اإلمكانیـــات اإللهیـــة التـــي صـــارت لنـــا
 :المعمودیة، وفیما یلي مقتطفات من هذه الوصایا

لیهـا. لقـد ؤتمنـت عأق ثیابـك عنـك، هـذه التـي یُشـ س المعمودیة، اهرب من اإلثم لئالّ بِ أیها اإلنسان الذي لَ 
ال تحتقر النعمة من أجل مجانیتها، بل اقبلها . سخ بذنوبكیتّ  فال تزدري به لئالّ  ،باس البهياللّ  اللَّهأعطاك ابن 

 .عٍ رَ وَ واكتنزها بِ 
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:

                           فكرة حـوار                                                                                
  

 .إیضاحوسیلة 
 :األدوات

  .كوب به كلور ـــنة قطعة قماش ملوّ   
  .)میه ألوانكوب به و ممكن استخدام قطعة قماش بیضاء (

  .األوالدعلى  أسئلةیتم طرح و ر لونها.. سیتغیّ  ،وضع قطعة القماش في الكوبب  
  ؟إیه أصبحو  إیهلون قطعة القماش كان 

  ي القماش؟ي حصل فاللّ  إیه -
  .)صبغة (ىسمّ یُ  .ي حصل في قطعة القماشاللّ  -

 یه؟إقطعة القماش كلها تتصبغ المفروض نعمل  أنشان نضمن لع
  ّرشها مثالً ألها كلها في الكوب.. ماینفعش ننز.  
  ّ؟للثاني األولمن اللون  تحولتازاي اهى  بطی  

بتحصــل! وهــى  نــا ماشــفناهاشاح ،هحصــلت جــو  ن المیــه) فیــه حاجــةالــو أو أالكلــور (ا حطیناهــا فــي لّمــ  
ن إفنا .. احنـا ماشـفناش ایـه اللـي حصـل. لكـن ُشـلألبـیضل لونـه یحـوّ و القمـاش  هش جـو ت الكلـور یُخـحاجة خلّ 
  ..بیضألونه  يالقماش بق
  یه؟ نرمیها؟إمابقتش نظیفة.. نعمل و جه علیها تراب  ،خدت لون جدیدأه یلو بعد ما قطعة القماش د  
  هاترجع نظیفة تاني..و .. ا كویس جداً نغسلهاه ،نرمیهاامش ه ،أل  

                       
                   

  نشاط تحفيظ اآلية        

 
:آیة الدرس 

سیصــــبح عنــــدنا  ،األطفــــال علــــىع تــــوزّ و كتــــب كــــل كلمــــة مــــن اآلیــــة مــــرتین فــــي ورقــــة كبیــــرة تُ طریقــــة الحفــــظ:
ـــان ـــین األوالد المجموعـــة  ،مجموعت ـــة. مســـابقة ب ـــة  التـــيكـــل مجموعـــة معهـــا اآلی تقـــف طـــابور فـــي ترتیـــب اآلی
  .أثناء تردید كل كلمة دونها كذا مرة مع رفع كلمات اآلیةیردِّ و الصحیح. 
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  ز علیها الخادم:نقاط هامة یجب أن یركِّ   
 :بالمعمودیة صرنا  
  اللَّهأوالد. 

 (بالمیرون). هیاكل للروح القدس 
  ِصرة على الخطیةمنا مع المسیح فأخذنا قوة النُّ قُ و ا نّ ُدف. 
 السماویات فأصبح لنا فكر السماء يوأجلسنا معه ف. 
 ــ ة ولكنــه یتــوب مــرات كثیــرة لــذلك تــؤمن د مــرة واحــداإلنســان یوَل

 الكنیسة بالمعمودیة مرة واحدة فى الحیاة.
  

  مقدمة سریعة عن األسرار:
  كنیستنا: في ياألسرار حاجة مهمة قو 

مــش  حنــااربنــا بیعمــل حاجــة  إنالكنیســة مــش معنــاه حاجــة المفــروض مانعرفهــاش لكــن معنــاه  فــي ســرّ  
 فــيمعجــزة ربنــا یســوع بیعملهــا لنــا كــل یــوم  يز وهــى  ،يتفرحنــا قــو اوه ينكســب منهــا كتیــر قــو الكــن ه ،شــایفینها
  الكنیسة.

الكنیسـة)  هده بیحتاج أبونـا وبیحتـاج الطقـس (الصـالة جـو  هدیة من ربنا ولكن السرّ  يیعن ده نعمة: السرّ 
  من خاللها. ... یحصل السرّ  الزیت، المیاه، القربانة :يومادة ز 

  توبة واالعتراف، التناول، مسحة المرضى، الزیجة، الكهنوت المعمودیة، المیرون، ال السبع أسرار:
  بیهم: ده إالّ  فى كل األسرار الزم یكون فیه شرطین مهمین وكبار ومحدش ممكن یاخد السرّ 

 .معجزة یعملربنا  إنیصدق  اإلیمان: -١
 .سامحنيا بیغلط بیرجع یقول لربنا یكون تایب وبعید عن الخطیة من قلبه حتى لمّ  التوبة: -٢

  المعمودیة: طقس
فیهـا الـروح  اللـيمـن المیـاه  يیعنـ ،مـن السـماء ينـه یتولـد تـانإا بیتولد من مامتـه ربنـا بیدیلـه هو الطفل لمّ 

  المعمودیة.  س عن طریق سرّ دُ القُ 
مـرات  ٣المیـاه  فـيالطفـل  سیغّطـ وأبوناقداس المعمودیة  يوبنصلِّ رن المعمودیة حوض كبیر فیه میاه جُ 

   .لروح القدساسم اآلب واالبن وابِ 
 يیصــلِّ  أبونـاربنـا یغفـر لهـا كـل خطایاهـا) وبعـدین  إن(صـالة  م ویـدیها الحـلّ لـألُ  يصـلِّ یُ  أبونـان أبـ يبیبتـد  

 ابنهــا بزیــت اســمه الزیــت الســاذجو  ماألُ  أبونــان بیــدهِ و  ،شــان لــو شــیاطین وحشــین بیحــاربوه یبعــدوا عنــهلللطفــل ع
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یكـون هـو الزیـت  اً لطبیعي بدون أي صـلوات علیـه. وغالبـالزیت العادي أو الزیت ا ي(مصطلح زیت ساذج یعن
بعــد كــده بابــاه ومامتــه بیعترفــوا باإلیمــان بالنیابــة عنــه لحــد مــا یكبــر هــو  ).مســیسلالــة أبوغلی الــذي یســتخدم فــي

  كل قداس (بالحقیقة نؤمن بإله واحد). فيویقوله بنفسه 
المسـئول عـن تعلـیم الطفـل و  بابـاه أو مامتـه. اإلنجیـلمـه الصـالة وقرایـة المسئول عن تربیته قدام ربنا ویعلّ 

الكنیســة (االشــبین) مــن الوقــت ده بیكــون الطفــل ده ابــن ربنــا ومســئول عــن اســم ربنــا  یهبتســمّ  المســیحي اإلیمــان
  دام الناس.قُ 

جحـــد "بـــس قبـــل كـــده الزم یعملـــوا صـــالة اســـمها  ،وه یعترفـــوا باإلیمـــانیربُّ اهـــ اللـــيیقفـــوا بابـــاه ومامتـــه وكـــل 
یــا  ياذهــب عّنــ :ســیح قالــهمــا الم يز  ،تنــایبیقولــوا للشــیطان احنــا مــش عایزینــك وابعــد عــن عیل يیعنــ ،"الشــیطان
  نحافظ على اإلیمان طول حیاتنا.ابتوع ربنا وه حنااو  ،شیطان

شـان یعـیش فرحـان بربنـا طـول لع "زیت الفـرح"هو  اللي "زیت الغالیالون"بزیت اسمه  نهیدهِ بعد كده أبونا 
  یروح السماء.  حیاته لحد ما

دفن مـع نـنـه مـات واأالمیاه یبقى كده ك فيمرات  ٣شان ینزل عریان ویتغطس لوبعد كده یقلع كل لبسه ع
  وبكده یبقى: .ما قام المسیح من الموت يربنا یسوع ویقوم ز 

 .ابن ربنا•                       .جدید إنسان• 
 .شبه المسیح •                   .مولود من فوق•     

  
  :بركات المعمودیة يكل د

بیمسـك زیـت المیـرون ویطلـب  أبونـا "المیـرون"بعـده  ليلاده ندخل على السر  ت السرّ شان یثبّ لوبعدین ع
، ودانــه، عینیــه، ظهــره وبطنــه، رأســهجســمه:  فــي هحتــ هحتــ هنــبــارك الطفــل ده ویدهِ س یُ دُ الــروح الُقــ أنمــن ربنــا 

ــه بتــاع ربنــالع ،ورجلیــه یدیــها ا ومــ .فیــه يشــان نصــلِّ لن الهیكــل عبالضــبط مــا بنــدهِ  يز  .شــان یبقــى جســمه كل
   .ة تانیةینفعش نعمل حاج

 يشـان هـو بقـلبـیض عأوبعـدین یلـبس  ،لـك لربنـاس لربنا وكـل حتـه فیـه مِ كرّ كمان جسم الطفل ده بیبقى مُ 
بـیض أخـالك  اللـي إنشـان نقولـه لعلـى شـكل صـلیب علیـه ع "الزنـار"وبعـدین الشـریطة الحمـراء  .كةیالمال يز 

  فكه على الصلیب.سَ  الليكده هو دم ربنا یسوع المسیح 
وألنــه أول مــرة یتنــاول  .دبیــه القــداس ویتنــاول ألول مــرة ألنــه مــاكنش متعّمــ يه تاخــده تصــلِّ بعــد كــده مامتــ

جسـد المسـیح وهـو  يشان الكنیسة كله بتحتفل بیه ألنـه عضـو جدیـد فـلع ،بعد القداس ية حلوة قو بنعمل له زفّ 
  الجسم ده كله السید المسیح له المجد. ورأس ،مننا هحت يبق

 حاجـــات مـــا هفیـــ إن یعـــرفوكـــل مـــا یكبـــر  ویتنـــاولل ده بیكبـــر ویـــروح الكنیســـة الطفـــ التوبـــة واالعتـــراف:
عـن طریـق و  .يل الحاجـات الوحشـة دنـه الزم یبّطـإمـوه باباه والكنیسـة كمـان یعلِّ و مامته  يفتبتد ،ینفعش یعملها

ى بونــا ویقــول لــه علــأوبعــدین یقعــد مــع  .نــه یســامحهإویطلــب مــن ربنــا  يیصــلّ  يســر التوبــة واالعتــراف یبتــد
لـه التحلیـل  يفأبونـا یدیلـه إرشـاد وبعـدین یصـلِّ  ،قـدرأعلـى قـد مـا  يعمل كـده تـانأومش ه ،عملها الليالخطایا 

   .ينه یسامحه على كل الخطایا دإویطلب منه  ،ه لربنایویرفع عین رأسهبیحط الصلیب على  بأنه
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مــن  دتعّمــا كأنــهیحــس و  يوبعــدین یطلــع فرحــان قــو  يیقــدر یشــیل الخطایــا د اللــيربنــا یســوع هــو الوحیــد 
ـإعـارفین  نتـوا طبعـاً او  المعمودیـة الثانیـةالتوبـة  يسـمِّ شان كده الكنیسـة تُ لع .جدید د غیـر مـرة نـه مـاینفعش نتعمِّ
ا بنلعـب بالضـبط لّمـ يز  ،ألن ربنا یسوع مـات مـرة واحـدة وقـام مـرة واحـدة. كـل مـا نغلـط نتـوب ونعتـرف ؛واحدة

 بیعمله سر التوبة واالعتراف. الليوهو ده بالضبط  ،فنضى ونكتیر ونعرق الزم نروح نستحمّ 
  .ب علیهویتدرّ  االعترافو التوبة  یعرف الطفل أهمیة سرّ  أن التدریب:

  
  
  
  
  
  

  ر والفهم  أسئلة التذكُّ            
 

   َیقوم بسر المعمودیة؟ نْ م 
  الرش؟بلیس و لماذا نعتمد بالتغطیس 
 شبین؟من هو اإل 
 قس؟كم نوع زیت ذكرناهم في هذا الط 
  ؟المعمودیة في حیاتنا سرّ  على باستمراركیف نحافظ  
 

                     أنشطة ورقية               
  

  .عمل فني لدرس العماد
  األدوات:

 .األوالدبالستیك بعدد  أكواب حضارا
 .تصغیرها بحیث تناسب حجم الكوبو تصویر صورة العماد 

  .خافض لسان إحضار
 بیض أ ورق
 .صمغ ــمقص  ــ ألوان

  طریقة العمل:
  .الكوب علىیلصق و ن األوالد صورة العماد ثم یقص یلوّ     
 خافض اللسان. علىلصق تُ و حمامة صورة خافض اللسان، تقص  علىبیض أورق  یلفّ 

  .أیضاً لصقها و  اآلیةیمكن كتابة 

 
 

  ؟
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  صــالة             

  
 

 
تنـا فیـك بتكریسـنا وتقدیسـنا بُسـكنى روحـك القـدوس ثبّ ثـم  ،مـن خطایانـالتنا وغسّ  األردناعتمدت في  نْ مَ  یا  
نتالقــى معــك فــي كــل عیــد  أنقلبیــة حقیقیــة حتــى نســتطیع  أعیــاداً  أعیادنــاربــي قــط.. اجعــل  ال تنســانا یــا ..فینــا

  .آمینبك..  أبدیةلیكون لنا حیاة  ،لَّهالبنا یا ابن و ع بما صنعته فینا نتمتّ  ،على مستوى شخصي حقیقي ذاتي
  
  

  تقييم            
 

 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

  التقييم  د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك  الهدف

  يعرف
  الكتابیـة لهـذا  ةاألدلّـو یعـرف طقـس المعمودیـة  أنمساعدة الطفل

 .العظیم السرّ 
  ّما یحدث فیه. ىوما معن ما هو ترتیب السر  

  

  يشعر
  اللَّه أبناءب حسَ نُ  أنبالفرح. 
 یصنع النموذج المذكور باألنشطة.  

  

  بيتدرَّ
  ُـــــة بم ـــــى صـــــورة المعمودی ـــــاظ عل ـــــى الحف ـــــة  ســـــة ســـــرّ مارَ عل التوب

  .االعترافو 
  

 
  
 
  
  
  
  
  

@ 
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  طوبى شهر من الثالثاألسبوع 
  )يناير  (

  مجتمع  
  

 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 للقمص تادرس یعقوب ملطيـــ سفر نحمیا  تفسیر. 

 .القیادة والبناء الروحي 

 :مساعدة الطفل أن  
 :حتى یستعید بناء  ،ادة حواسه وأفكاره بطریقة روحیةدوره في قی یعرف

  .هیكل نفسه وروحه
 :كیف أن االلتزام بقوانین الرب منفعة لجمیع الناس یشعر. 
  َّاخلیة.الد أسواره لبناءتخصیص جزء من صالته على  ب:یتدر 

 

 

    سفر نحمیا. 
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  إليك عزيزي الخادم ..         
  
  َه كورش الملك الفارسي لیصـدر بنو إسرائیل قدیمًا لمدة سبعین سنة في بابل، وعند نهایتها استخدم اللَّ  ُسبي

 حق الرجوع إلى أورشلیم لكل َمن یرغب من المسـبیین. ورجـع جـزء مـن الشـعب علـى ثـالث دفعـاتبل وِّ خَ أمرًا یُ 
  حــــوالي  نحمیــــا ابــــل، والثانیــــة بقیــــادة عــــزرا، وأخیــــرًا رجــــعبّ رُ األولــــى عــــادت تحــــت قیــــادة زَ  تقریبــــًا. المجموعــــة

 .ق.م في عهد الملك أرتحشستا األول ٤٤٥سنة 
 نحمیا

  ِربمـا مـن نسـل ٢:٧؛ ٢:١(نـح  حنـاني ، وكـان لـه أخ اسـمهحكلیاى أنه كان ابـن وَ ال نعلم عن عائلته س (
 ملوكي لیهوذا 

 للملك أرتحشستا؛ احتل هـذا المركـز  في السبي وصار ساقیاً  دَ لِ وُ  ."ن یهوهتحنُّ "اسم عبري یعني  "نحمیا"و
زوجة أب الملـك. لكـن قلبـه كـان فـي وطنـه، وقـد وهى  العظیم ربما خالل تأثیر أستیر التي كانت ما زالت حیة

 مات.  السور وأعاد حفظ یوم السبت والتقدِ  ىوبنق.م  ٤٤٥من الیهود سنة رجع ومعه جماعة 
  ىفأرســله والیــًا علــ .مدینــة آبائــه وطلــب مــن الملــك أن یــذهب إلصــالح أســوارها علــىكــان نحمیــا غیــورًا 

أورشـــلیم بعـــد صـــعود عـــزرا  ىب أمـــور الوالیـــة الیهودیـــة. وكـــان ذهـــاب نحمیـــا إلـــأورشـــلیم، لیبنـــي أســـوارها ویرتِّـــ
شــلیم بثالثــة عشــر عامــًا. ولقــد تــرك نحمیــا كــل نعــیم قصــر الملــك الــذي یتمتــع بــه ألجــل محبتــه لشــعبه وأوًال ألور 

 ه.لمحبته للَّ 
 مقاومـة شـدیدة مـن األعـداء المـوآبیین والعمـونیین والسـامریین وبـاقي  هَ ِجـوُ فقـد  .لم تكـن مهمـة نحمیـا سـهلة

وبعــد عــودة الشــعب خــاف  .ا الشــعب فــي الســبيالشــعوب المجــاورة. وكــان األعــداء قــد اغتصــبوا األرض بینمــ
مزیـد مـن األراضـي  علـى االستیالءصبة بل كانوا طامعین في غتَ األعداء أن یسترد الشعب أراضیه وأمالكه المُ 

 لذلك خافوا من بناء أسوار أورشلیم. وهؤالء األعداء لهم عداوة طبیعیة مع شعب إسرائیل. ،من الشعب
 ع علیـه الرؤسـاء والكهنـة بوصایا الـرب وقَّـ لالحتفاظ وكتابة عهدٍ  ،فر الشریعةهتم نحمیا بالعبادة وتالوة سا

 ن وكل الشعب.و والالوی
  ّم حسـابًا عـن قـدِّ ارتحشسـتا لیُ  ى) رجـع إلـ٩-١:٢مـع  ٧، ٦:١٣سـنة (قـارن  ١٢الیهود  على ىبعد أن تول

تفــویض  علــىیــًة. وبــذلك حصــل فــه أرتحشســتا بــأن یعــود ثانالتفــویض الســابق ببنــاء الســور والمدینــة... الــخ. فكلّ 
 سنة بعد ذلك. ١٤بالوالیة. وعاد لیحكم  ثانٍ 
  ُهاللَّـ امدّ ا ینبغي أن یكـون علیـه ُخـمَ ومثاًال لِ  ،سقدَّ ضیئة في الكتاب المُ شخصیة نحمیا شخصیة رائعة وم. 

ونجده یترك  ،غضبه عنهم هاللَّ یًا لیرفع صلّ ونجده باكیًا مُ  ،هتمًا بحال شعبه وحال أورشلیمفهو في سبیه نجده مُ 
  .م الفاترةمَ ض الهِ ض نفسه للخطر ویذهب ألورشلیم لیستنهِ عرِّ ویُ  ،منصبه السامي في قصر الملك

  بمقاومات ومؤامرات  غیر عابئٍ  السور في أیامٍ  ىنَ ه وشخصیته قیادیة. بَ مجد اللَّ  علىهو شخصیة غیورة
وهـو فـي جهـاده،  .شـعبه علـىه كوالي بل هـو ینفـق حقّ  حًا ألحوال شعبه، غیر طالبٍ صلِ مُ  ،داء الخارجییناألع

 ،جاهــد مــع الشــعب بإصــالح أحــوالهم وتوحیــدهم وتشــجیعهمویُ  ،جاهــد مــع الملــكویُ  ،ه فــي صــالتهیجاهــد مــع اللَّــ
 .وجاهد ضد األعداء
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:    
  

  أنشطة استكشافية              
 

  ملح األرض
  .ملح طعام ـــبیضة  ـــ كوب شفاف كبیر مملوء بالماء :األدوات
  : العرض طریقة

  بالماء وضع فیه بیضة مألهاو احضر كوب شفاف كبیر 
 .ستشاهد أن البیضة تغوص إلى أسفل قاع الكوب

  ُملناس كثیرون یعیشون معنا ونتعاهكذا العالم من حولنا .. أ 
 .قد انحدرت أخالقهم ومبادئهم إلى أسفل القاع ،معهم
  ّا نحن فلنا دور هام في مجتمعنا الذي نعیش فیه، فقد قال لنـا الـرب یسـوع أم
.  
  ِ؟دًا .. ماذا ستشاهدب جیّ الكوب وقلّ كثیر من الملح إلى  فأض 

.. الملـح) إضـافةر هذا علمیًا بسبب زیادة كثافـة المـاء بعـد سّ (یف ع البیضة وحدها وتطفو على السطحسترتف  
 .ع من حولنا بالقدوةرفَ هكذا وجودنا في العالم یُ 

  ُحتى لو لم یكن  "،األرضأنتم ملح " :كما یقول الكتاب ،كم رسالته في العالمفاإلنسان المسیحي هو قائد بح
 أقـولسـتطیع أن أ، وكیـف هـا بمفهـوم القـدوة الصـالحةفلیست القیادة هنـا بمعنـى الزعامـة، ولكن، في موقع القیادة

ذا  نْ ألنفسـنا... فَمـ قیادة تبدأ من الـداخل .. مـن البنـاء الروحـي ىفه إذاً  .للحق والخیر ونعم ،في وجه الشرّ  ال
فیظهر ضـبطنا ألنفسـنا قـدوة  ،نحن فنقود حواسنا وغرائزنا ونهرب من الشر إالّ الذي یقود عملیة البناء الداخلي 

 العالم  لكل
 

  
  قصة تمهيدية                                                             

 

  ؟ها من قبلهل قرأتم عن ؟ا یعرف النافذة العجیبةمنّ  نْ مَ 
نجلیـزي كـان یعـیش فـي لنـدن .. وفـي إالوسـطى عـن كاتـب انتشـرت فـي العصـور  أسـطورةعبارة عن  ىه  

غریبـًا جـدًا. لقـد أصـبح یـرى لنـدن  یئاد أن وضـعها فـي مكانهـا اكتشـف شـولكنـه بعـ ،یوم من األیام اشترى نافذة
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ـــ لنـــدن الجمیلـــةبشـــكل أفضـــل..  ، كمـــا كـــان یـــرى علـــى أعلـــى عداءالواســـعة ذات القصـــور والحـــدائق والنـــاس السُّ
، علـى عكـس مـا لى المدینة ویحرسها مـن تنـین رهیـبیقف أسفله بطل عظیم یسهر ع أبیض حصن فیها علماً 

ضــاق بنفســه  مــا، وكــان الكاتــب كلّ ت علیــه لنــدن مــن ضــیق وزحــام وضوضــاء، وتعاســة الفقــراء والمرضــىكانــ
رة ، صــو یــهمــه وتقوّ لهِ عه وتُ تشــجِّ  خــرىبنظــره علــى المدینــة مــن النافــذة لیــرى صــورة أُ  يلقــوعملــه وأحــزان النــاس یُ 

  . رت من التعاسة واأللمینة وقد تحرّ المد
ل ولكــن مــن نافــذة حقیقیــة ولیســت خیالیــة .. وحــوّ  ،جمــال المدینــة وكیــف ســتكون ورأىكمــا فعــل نحمیــا   

  . حقیقة بعد بناء المدینة مرة أخرى ىإل إسرائیل بنيحلمه وحلم كل 
  ؟رى هل حلمت باألبدیةقیقه. تُ ویسعى لتح دائماً  أمامهفالقائد الناجح له حلم ورؤیة .. هدف یضعه   

  
  

  مجموعات عمل                         

  

 
 .خمس هدایا ـــ األطوالمتر لقیاس  ـــ مكعبات أطفال األدوات:

  طریقة العرض:
  ِّم أطفالك إلى مجموعات بحد أقصى خمسة أفراد لكل مجموعةقس. 
 تكفــي  واألحجــام األشــكالمختلفــة  لعبــة المكعبــات حضــر عــددًا مــن مجموعــاتا

 مجموعات العمل على أن تكون المجموعات متساویة في العدد والنوع والشكل.
  ُطلب من مجموعات األطفال التسـابق فیمـا بیـنهم فـیمن سـیبني أعلـى وأسـرع بنـاء باسـتخدام تلـك المكعبـات ا

 .أمام الهواء الخارج من فم الخادمالبناء ثابت  على شرط أن یظلّ 
 هدیة ألفضل بناء ثابت وأعطِ من فمك  اختبر ثبات األبنیة بنفخة قویة. 
  َوهــل یوجــد قائــد فــي  ،وكیــف كانــت روح الفریــق ،ق علــى أنــه تــم البنــاء وفــق تخطــیط ســلیم یمنــع ســقوطهلِّــع

 وسطهم أم ال.
  القائد الناجح یؤمن بدوره .. له رؤیة .. ویخطط إلنجازها 

  .إلنجازهوالیوم سنتحدث معكم عن قائد آمن بدوره .. له حلم .. وخطط جیدًا 
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  :نحمیا في القصر

ــكانــت فــارس أُ    ، وهــذا جعلــه أقــوى حــاكم فــي العــالم ،والملــك أرتحشســتا یحكــم فــارس ،ة قویــة تحكــم العــالممَّ
هذا الملك شخص یهودي اسمه  في بالد بابل. وكان واحد من أهم مساعدي بيَ قد سُ  إسرائیل بنيوكان شعب 

ق من شراب وطعام الملك (لیحمیـه مـن محـاوالت القتـل باسـتخدام أن یتذوّ . وكان عمله هو ساقي الملك و نحمیا
  درك كم كان نحمیا أمینًا حتى یأتمنه الملك على حیاته.السم التي یمكن أن تحدث له)، ومن هنا نُ 

زنــه. فقــال نحمیــا عــرف ســبب حُ فــأراد الملــك أن ی ،الملــك وهــو حــزین جــداً  ىلــإجــاء نحمیــا  األیــاموفــي أحــد   
هـا وأبوابهـا قـد أكلت ،تَبـینـة التـي بهـا قبـور آبـائي قـد خرُ أنـا حـزین بسـبب أن المد ،األبـد ىإلـحیا الملك لیللملك: 

  .النار
  : ماذا ترید ؟ رتحشستاافسأله الملك 

  .م الملك أرتحشستا بالموافقةوأقوم بإعادة تعمیرها. فتكرَّ  ،أورشلیم ىإل: دعني أذهب فناشده نحمیا قائالً 
  :التدبیر الحكیم

علیهـا حتــى یسـمحوا لـه بـالمرور فــي  مرّ كـل الـوالة فــي الـبالد التـي سـیَ  ىإلـلـب نحمیـا مـن الملـك رســائل ط  
  .ة منه لحمایته أثناء السفرل رسمیّ وكذلك طلب منه أخشابًا لبناء المدینة. فأعطى الملك نحمیا رسائ ،مانآ

عطـي رًا إیـاه أن یُ آِمـ ،لـكلمحارس حـدائق ا ،بأن أعطى نحمیا رسالة آلساف ،لكوساعد الملك أكثر من ذ  
  نحمیا األخشاب التي یحتاجها لبناء أسوار المدینة.

 ،أنــتم تــرون الشــر الــذي نحــن فیــهالمســئولین فــي المدینــة وقــال لهــم:  عَ َمــجَ  أورشــلیم ىإلــا وصــل نحمیــا ولّمــ  
الملـك أرتحشسـتا  أن فنبني سور أورشلیم. كـذلك أخبـرهم . هلمّ ت بالنارقَ حرِ وأبوابها قد أُ  ،كیف أن أورشلیم خربة

  .ه معهمواألهم من ذلك كله أن اللَّ  ،موافق
  

  :صفات القائد
عیـد البنـاء. وأخبـر نحمیـا : دعونـا نُ ولـذلك وافقـوا قـائلین ،یا وحماسـه صـارا مصـدر إلهـام للشـعبنحم إیمان  

  .لین بترمیمهكَّ الجزء من السور الموَ كل عشیرة (أسرة) عن 
لــم  "وجشــم طوبیــا"وصــدیقیه  "ســنبلط"فرجــل اســمه  ،علــى تــرمیم الســورع كــانوا مــوافقین ولكــن لــیس الجمیــ  

  .البوابات إصالحیكونوا یهودًا ولم یریدوا ترمیم السور وال 
  :بدء المتاعب

: إن مــا فقــال طوبیــا للیهــود ،وســخر هــو وصــدیقاه مــن الیهــود ،تضــایق ســنبلط جــداً  ،ا اســتمر العمــلولّمــ  
 هه لكـي یتعامـل اللَّـاللَّـ ىإلـى صـلَّ بـل  ،نحمیـا علـیهم دَّ رُ ائطهم. ولـم َیـصعد ثعلب فإنـه یهـدم حجـارة حـیبنونه إذا 

  معهم.

 
 



- ٢٩ - 
 

خلـق االضـطرابات علـى و  ،حاربـة أورشـلیمطـوا معـًا لمُ خطّ  ،ر شتائمهم وسـخریتهم فـي العمـلتؤثِّ  وعندما لم
 ،سـة لـیًال ونهـاراً كمـا وضـع حرا ،هـملیسـاعده علـى ردّ  ه بالصالةاللَّ  ىلإنحمیا مرة أخرى  فالتجأ. ستطاعقدر المُ 

  ذوا على غفلة منهم.ؤخَ حتى ال یُ 
یـأتي العـدو ویقـتلهم  والـبعض مـنهم خـاف أن ،كـیننهَ حتـى صـاروا مُ  ،وا وتعبواوعمل الشعب الیهودي وكدّ 

ه اللَّـفـي صـفهم وأن ه اللَّـرًا إیاهم أن ذكِّ مُ  ،اس حول العمالرّ ف العمل ووضع الحُ قِ ا نحمیا فلم یو . أمّ أثناء العمل
  من أي عدو. أقوى

  :القائد ومفهوم القدوة
وكـان لـه الحـق فـي أن  ،ا جعله الملك والیًا على أورشلیمفعندم ،نحمیا على أن یكون قدوة لآلخرین وعمل

جتهـد وعمـل مـع العمـال ابـل  ،رفض نحمیا أن یفعل ذلـك ،یشاء من المال والغذاء من الشعب یحصل على ما
  .له الخاصواشترى طعامه من ما ،السورالذین یبنون 

. وعنــدما ســمع ســنبلط وطوبیــا ب األبــواب علــى البوابــات الرئیســیةأن تركــ يَ وبقــ ،وأخیــرًا .. تــم بنــاء الســور
  .وا نحمیا نفسهروا أن یضرّ قرّ  ،األسوارفجوة في  ةأی هناكوجشم أنه لم تعد 

  :الهروب من مواجهة الشر
ولكن نحمیـا كـان یعلـم أنهـم یریـدون  ،أونونحمیا طالبین منه أن یتقابل معهم في مكان اسمه  ىإلفأرسلوا 

یسـتطیع أن یتـرك العمـل لیتقابـل معهـم  ا هـو فكتـب لهـم أنـه الویخرجوه من المدینـة لیـؤذوه. أّمـعلیه  أن یحتالوا
  ننا یجب أن ال نترك جهادنا وعملنا الروحي لنواجه الشریر).أ(كما 

ح األبـواب قبـل فـتَ تُ  . وأمـر أن الواألبـوابلسـور راس لحراسة ان نحمیا الحُ یّ وعَ  ،بعد هذا تم تركیب األبواب
  غلقة أثناء اللیل.مُ  أن تحمى الشمس وتظلّ 

  أورشلیم. ىلإوأسوارها حصینة .. وعاد عدد كثیر من الیهود المنفیین  وبهذا أصبحت المدینة آمنة
  ه.نحمیا في أورشلیم وساعد الشعب على طاعة اللَّ  وقد بقيَ   

  
  

آليةنشاط تحفيظ ا              
  

  طریقة الحفظ:
.لعبة ترتیب الكلمات 

  ِّمهم د اآلیـة عـدة مـرات مـع أطفالـك قسِّـاكتب كلمات الدرس على بطاقات من ورق الكرتـون .. وبعـد أن تـرد
  اآلیة. دد أفراد كل فریق بحسب عدد كلماتعدة فرق بحیث یكون ع إلى

  ّمثل األوامرالتسابق بأن تطلب منهم بعض  ع على الفرق بطاقات الكرتون ثم اجرِ وز:  
 .بشكل صحیح اآلیةبوا رتّ  -
 .بوا اآلیة بالمعكوسرتّ  -
 ... وهكذا حتى یتم حفظ اآلیة معهم كلمة النجاح فقط یقفون نْ مَ  -
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    ر والفهمأسئلة التذكُّ        
 

   ُ؟ما اسم الملك الذي عمل نحمیا معه؟ و إسرائیلبي بنو في أي البالد س 
 ؟ وماذا تفهم من تقلده لهذه الوظیفة؟وظیفة نحمیاهى  ما 
 ؟نحمیا العمل وخطط لنجاحه أدار؟ .. وكیف كیف ساعد الملك نحمیا 
 ؟ب علیهاالمشاكل التي واجهت نحمیا؟ وكیف تغلّ هى  ما 
 ؟هل كان نحمیا قدوة لشعبه؟ كیف 
 ؟ي نحمیا كقائد وتحب أن تتمثل بهاأي الصفات أعجبتك ف 
 ؟وع آخر .. ترى كیف نحرسهث داود النبي عن سور من ندّ ) یتح٣:  ١٤١في (مز 
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  مجموعات عمل       
 

  .من هذا الشكل بعدد أطفالك اً انسخ عدد
  

  لوحة تذكاریة
  حتى نستطیع تعلیقها .. لهاأكمِ  ع على السور.وضَ ت لكي تُ تَ حِ ل أن هذه اللوحـة التذكـاریة قد نُ تخیّ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  إله السماء يعطينا النجاح

  .ونحن عبيده نقوم ونبني

  ...................................مشروع  بناء 

  ...........................................بمدينة 

  ......................ملك  .....................في عهد ومساعدة الملك 

  ................................................. تم العمل بقيادة

  ...........................................................وبمساعدة 

  وقد أعاننا اهللا على إتمام العمل واالنتصار على      

  ........................................المشاكل التي سببها    

  .................................................... و  ........................................................ و
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  ألعاب        
 

  ).١٧:٢نحمیا ( "فنبني سور أورشلیم وال نكون بعد عارًا  هلمّ "ضبط الحواس  هدف اللعبة:
  بعض البالونات :إلىستحتاج 
 .یفصل بینهما خط مرسوم على األرض ،قابل اآلخرن بحیث یقف كل فریق مُ م أطفالك إلى فریقیْ قسّ التشكیل: 

  طریقة اللعب: 
 الونین في المنطقة الوسطیة ویجب على العبي الفریقین أن یخرجـوا البـالون مـن منطقتهمـا ضع بالون أو ب

كــون أو یصــفر .. والفریــق الــذي ال ی توقفــوا رتفــعبصــوت مُ  يثــم ینــاد ١٥أو  ١٠بینمــا یعــد الخــادم حتــى 
 .البالون في منطقته یحرز نقطة

  ُأن یخــرج أحــد خــارج  وقف .. كمــا ال یجــببــالت إشــارةعطــي القائــد ال یجــب أن یلمــس أحــد البــالون بعــد أن ی
 .حدود منطقته

  .هو الفریق الذي یحرز أعلى نتیجة الفائز:
  
  

  تدريب         
 

  َمـن صـالة  "ل الذي لم یسلك فـي مشـورة األشـرارطوبى للرج"أن یحفظوا ویضیفوا مزمور  األوالدب من ُیطل
شــاهدًا للســید یــف یصــبح قائــدًا بالقــدوة و مــوا كعلّ ، حتــى یتاألســبوعصــالتهم الصــباحیة خــالل هــذا  ىبــاكر إلــ

 ."ن "مالك روحه خیر ممن یأخذ مدینةالمسیح حتى ولو باالبتعاد عن الشر، أل
 لیشعر األوالد بأهمیة دورهم في  ،خدماتالدار مسنین أو قریة مجاورة لتقدیم بعض  ىیمكن ترتیب رحلة إل

   .يیجابإذا كان قائدًا للتغییر اإل قدوةوكیف یصبح  ،المجتمع
 

  صــالة         
  

  
،  َضْع یاربُّ حاِفظًا ِلَفِمي، وبابًا َحِصیناً "     ِلشَفَتيَّ

، فیَتَعلَُّل ِبِعَللٍ    )باألجبیة ٤ــ٣:  ١٤٠(مز .."  في الخطاَیا مَع الناِس َفاِعِلي اإلْثمِ  وال ُتِمْل َقْلبي إلى كالِم الشَّــرِّ
  اْهِدِني في َسبیِل َوَصاَیاَك، فإنِّي إیَّاَها َهَوْیُت. "  

  ال إلى الظُّْلِم.  أِمْل َقْلِبي إلى َشَهاَداِتَك، 
   .)باألجبیة ٢٧ـــ٢٥:  ١١٨(مز ،  وفي ُسُبِلَك أْحِیِني ُاْرُدْد َعـْیـَنيَّ ِلَئالَّ ُتعاِینا األَباِطیـَل،

  

 

@ 
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  تقييم       
 

 

  ؟ف إلى أطفالكلهدهل وصل ا
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  فالهد

  يعرف

 أیـــامه واســـم الملـــك شـــعب اللَّـــ إلیهـــابي اســـم البلـــد التـــي ُســـ یـــذكر 
  نحمیا.

 الملك نحمیا كیف ساعدَ  یسرد.  
 كیف كان نحمیا قدوة لشعبه یصف.  
 ب نحمیــــا فــــي العمــــل وكیــــف تغّلــــ المشــــاكل التــــي واجههــــا یــــذكر

  .علیها

  

  يشعر

  ّالصفات التي أعجبته في نحمیا كقائد. أكثرعن  ریعب 
 یؤثر في المجتمع بكونـه شـاهد  أنبطریقة فنیة كیف یمكن  یعبر

  .للمسیح
 النموذج المذكور باألنشطة الورقیة یصنع.  

  

  بيتدرَّ

 ر قــه فــي حیاتــه كمــؤثّ ویطبّ  "طــوبى للرجــل" األول مزمــورال یحفــظ
  .في المجتمع بشهادته للمسیح

 دور  أوالقـــرى  إلحـــدىعلـــى زیـــارة  بإشـــرافك هئأصـــدقامـــع  تفـــقی
  .سنین لتقدیم بعض الخدماتالمُ 
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  طوبى شهر من الرابعاألسبوع 
  ) ــ  فبراير  يناير (

  
  كنيستي

  ( آبائي )رحلة يوم 
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
        

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
                                  

 

 الثالث هشنودلبابا ل ــكلمة منفعة  -١.     
  .الثالث هشنودابا لبل ــخبرات في الحیاة - ٢                  
 .الثالث هشنودلبابا ل ــحیاة التواضع والوداعة - ٣                  

 الثقافةب المعرفة و یكتسب حُ  أن. 

 :مساعدة الطفل أن  
 سیرة البابا كیرلس الرابع :یعرف.  
 :م.بمحبة التعلی یشعر  
 تحت إرشاد).( القراءة في كافة المجاالت على :بدرَّ یت 

 

 
    

  ىطوب ٢٣سنكسار. 
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  إليك عزيزي الخادم ..                    

  
فة نافعـة. فهنـاك معرفـة قـد وسیلة للمنفعة. غیر أنه لیست كل معر هى  المعرفة لیست غایة في ذاتها إنما

ة التي تأتي عن طریق الحـواس، وهنـاك معرفـة عـن طریـق یع من المعرفة مثل المعرفة الحسِّ هناك أنوار. و ضُ تَ 
وهــى  وهنــاك معرفــة أخــرى ،لكــل النــاس لیســتوهــى  االســتنتاج. وهنــاك معرفــة الــروحتــأتي بالدراســة أو العقــل، 

ود أن نطــرق هــذه النقطــة مــن ع وال یتكبَّــر. وَنــِضــیعــرف أنــه مخلــوق مــن تــراب لكــي یتَ  ،معرفــة اإلنســان لنفســه
  : تعلیم اإلنسان لغیره، وقبول اإلنسان للتعلیم من غیره.ماناحیتین هُ 
ــا المتواضــع فإنــه یُ م، ویــرى فــي نفســه الكفــاءة أن یعّلــم غیــره. أّمــعلِّــر یحــب أن یأخــذ صــفة المُ بِّ تكفــالمُ  ل فضِّ

ى العلـم ویقبلـه، حتـى لـو م، لكي ینال معرفة، أو لكـي یـزداد فـي المعرفـة. وهـو مسـتعد أن یتلقَّـباستمرار أن یتعلَّ 
 فسه یطلب العلم.بل هو بن ،ن هو أصغر منهأتاه في صورة توبیخ، أو إن أتاه ممّ 

 وأمامنا قصص من سیر القدیسین في قبول التعلیم وفي طلبه:
سـاك هنـاك. م الفضـیلة مـن النُّ القدیس األنبا أنطونیوس في بدء رهبنته، كان یجلس على حافـة القریـة یـتعلّ 

ا تسـتحین أَمـ في النهر، وبدأت تخلع مالبسها أمامـه. فقـال لهـا یـا امـرأة، وفي أحد األیام أتت امرأة لكي تستحمّ 
ي أمامي وأنـا راهـب؟! فقالـت لـه فـي اسـتهزاء مـن قـال إنـك راهـب؟! لـو كنـت راهبـًا، لـدخلت إلـى البریـة أن تتعرّ 

كنى الرهبـان. فاسـتمع األنبـا أنطونیـوس إلـى إجابتهـا فـي اتضـاع شـدید، ح لُسـالجوانیة. ألن هذا المكان ال یصـلُ 
  .عًال ترك المكان ودخل إلى البریة الجوانیةه إلیه على فمها. وفواعتبر أنها رسالة من اللَّ 

القـدیس األنبـا موسـى األسـود، سـأل زكریـا و  والقدیس أنبا مقار الكبیر، أخذ نصیحة من صـبي راعـي بقـر.
ا قال له الصبي أأنت عمود البریة ومنارتهـا وتطلـب منـي؟! أجابـه القـدیس أنـا واثـق یـا الصبي كلمة منفعة. فلمّ 

  أن عندك كالمًا ینقصني معرفته.، بالروح الذي فیك، ابني
إن التلمـذة تسـتمر مـدى  .خطـئعینـة فهـو مُ عینـة أو مرحلـة مُ لذا فإن من یظن أن التلمذة تنتهي في سن مُ 
في معلوماته هو الذي یستمر فـي تلمذتـه،  يم القو علِّ مًا، والمُ علِّ الحیاة، وال تنتهي حتى بعد أن یصیر اإلنسان مُ 

  .جدیداً  م لتالمیذه باستمرار شیئاً قدِّ ویُ  یها ویزیدها،ط معلوماته وینمِّ نشِّ ي یُ على األقل یقرأ باستمرار لك
  
  

 لتأّم              
 

:اإلصالح أبوالثالث عن البابا كیرلس  هل للبابا شنودتأمُّ   
بوسـائل الترفیـه أو التسـلیة أو  ،أعجب لألشخاص الذین یبحثون عن وسیلة لقتل الوقـت، بأیـة الطـرق إني  

یقتــل الوقــت ال یشــعر أن  م... الــذيعون حیــاتهضــیِّ ذ یقتلــون وقــتهم، یُ إهــؤالء أنهــم  يوال یــدر هــو... ثــرة أو اللالثر 
ا الـذین یحترمـون حیـاتهم، لحیاته قیمة، هو إنسان یعیش بال هدف، وبال رسـالة. حیاتـه رخیصـة فـى عینیـه. أّمـ

   ...تهم قصیرة، ولكنها عجیبة وعمیقةة ونافعة، ولذلك فهناك أشخاص كانت حیاجَ نتِ مُ  فكل دقیقة منها،

  

# 
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ستحق خاللها أن یكون أعظم اسنة،  حواليخدمته  واستمرتن الثالثین، یوحنا المعمدان بدأ حیاته من سِ   
د آالفًا مـن النـاس ستعدًا، وعمّ دام الرب، وهیأ له شعبًا مُ الطریق قُ  هذه الفترة القصیرة أعدّ  فيدته النساء. لَ من وَ 

  ا. سنة، لم نسمع عنه شیئًا من هذ ٩٦٩عاش  الذيبعكس متوشالح  بمعمودیة التوبة.
تلــك الفتــرة القصــیرة عمــل  فــيســنین وثلــث. ولكنــه  ٣الســید المســیح نفســه، كانــت مــدة خدمتــه فــى الجســد   

م ق قضیة الخالص، وقـدّ واحدة فواحدة، ما كانت تسعها الكتب. وحقّ  تْ بَ تِ أعماًال لم یعملها أحد من قبل، ولو كُ 
  للَّه. صورة ا للناس
سـتحق اسنوات وبضعة أشهر. ومع ذلك عمل فیهـا مـا  ٦البابا كیرلس الرابع، كانت مدة خدمته  یضاً أ  

موا فیهــا أعمــاًال عظیمــة. وكثیــرون نــالوا كثیــرون عاشــوا حیــاة قصــیرة، ولكــنهم قــدّ . علیــه لقــب (أبــو األصــالح)
درس تلمیــذ القــدیس بــاخومیوس أب الشــركة، بان. القــدیس تــام بعــد أطفــال أو صــغار، أو مجــرد ُشــالعظمــة وُهــ

  ر.والقدیس میصائیل السائح، والقدیس یوحنا القصیر، أمثلة لعظمة العمر الصغی
 دیسسـًا ألدیـرة ووكـیًال للقـدًا لكثیـرین، ومؤسِّ رِشـر، كـان أبـًا ومُ بكِّـحـدث شـبابه المُ  فـيفالقدیس تادرس وهـو   

وهـو  ــــوالقـدیس یوحنـا القصـیر  أن یبلـغ العشـرین مـن عمـرهوالقدیس میصائیل صار سـائحًا قبـل  باخومیوس...
سـتان. هـؤالء وصـلوا إلـى المجـد ق االسقیط كله بأصبعه كمـا یشـهد قدیسـو البُ علِّ ستطاع أن یُ ا ـــحداثة عمره  في
عوا وقــتهم، أخــذوا األمــور بجدیــة. كــل ضــیِّ بــل العمــر، وصــعدوا بســرعة، ألنهــم لــم یُ قتَ مُ  فــيم فتــرة وجیــزة، وُهــ فــي

مًا، كله بنـاء ألنفسـهم ولآلخـرین، سِ یهم. كان وقتهم دَ نمِّ لهم إلى األعماق، وتُ دخِ دقیقة كانت ترفعهم إلى فوق، وتُ 
 حییه وآخر وقته ضده. صالحه، یُ  فيهناك إنسان وقته  .، كان وقتهم بركة لآلخرینيءمنه ش عْ ضِ لم یَ 

  

 

  
  

 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:            
 

  مجموعات عمل                                                                                                                 
  

  مسابقة الكلمات المتقاطعة...
.. مـن الممكـن  األسـئلةعلـى هـذه  لإلجابـةالقـراءة والمعرفـة االطـالع و  أهمیةیعرف الطفل  أنهدف المسابقة: 

 .الصعبة األسئلة أجوبةیبحثوا عن ل األطفال أماموضع بعض الكتب 
  بأسئلة عن المعلومات العامةیمكن االستعانة. 
  هذه األسئلة موجودة في الكتب إجابات أناألوالد  علىالتأكید. 
  وقت لالستعانة بها ٕاعطائهمبعض الكتب و  إتاحةیمكن. 
  بعــض المواقــع  عــن إرشــادهممــع  اإلجابــاتلیبحثــوا عــن  باإلنترنــتمتصــل یمكــن تــوفیر جهــاز كمبیــوتر و
 .)موقع األنبا تكال مثالً . (عتمد علیها في المعلوماتأ أنالمواقع التي یجب هى  ماو  ،وكیفیة البحث ،فیدةالمُ 
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  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
١                      
٢                      
٣                      
٤                      
٥                      
٦                      
٧                      
٨                      
٩                      
١٠                      

  
 أفقیاً 

 .أحد أبناء نوح ـــ ملكتینمُ  ىه إلنقسم شعب اللَّ افي عهده  ـــ ١
 .ت على جبل أراراطسَ رَ  ـــ ٢
 .)معكوسة(قبل  يءیج ـــأبناء یعقوب  ـــ ٣
 .)مبعثرة(من األسفار القانونیة الثانیة  ـــ ٤
 ابتهج. ـــ مولرنصف  ـــ األیقونات فيرأس القدیسین  رسم حولتُ  ـــ ٥
 .)معكوسة(فلیمون  إلى الرسالة ععبد كان موضو  ـــ )معكوسة(حزن  ـــ ٦
 .)ةمبعثر (بمعنى الضعف  ـــ )معكوسة(الجمل  أنثى ـــ ٧
 .هاللَّ ه حأنجَ  ـــ ٨
  ع.الرب یسو  يءعن مجتنبأ كل من  ـــ )معكوسة(نوع من العربات  ـــ ٩

  .)معكوسة(من السواح  ـــ )معكوسة(رومیة  ىسمها في الرسالة إلا رَ كِ ذُ  ـــ ١٠
 

 رأسیاً 
  .رسائل العهد الجدید من أصحاح واحد إحدى ـــ ١
 ة.كنسی ةرتب ـــ )معكوسة(قاعدة جبل  ـــ ٢
 .)معكوسة(كاتب سفر أعمال الرسل  ـــ ٣
  .رئیس وزراء هندي راحل ـــ اهتمام ـــ ٤
 .جتوهّ  ـــ )مبعثرة(بمعنى أنزل   ـــ ٥
  .عكس الشیطان ـــحرف جر  ـــ ٦
 .مبجلین ـــ ٧
 .)معكوسة(أحد أبناء عالي الكاهن  ـــجر  ـــ ٨
  .ثلثي بوق ـــب بالعفیفة لقَّ تُ  ـــ ٩

  .یعقوب كرُ بِ  ـــاألربعة  اإلنجیلیینأحد  ـــ ١٠
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  نشاط تمثيلي                                     
  

یســأل الخــادم الشخصــیة و  .أي شخصــیة كرتونیــةمالبــس  ن یكــون مرتــدیاً أحــد الخــدام.. وممكــن أیــدخل 
ویظهـر  .األسـئلةمجموعـة مـن  يأ أوالموجـودة فـي نشـاط الكلمـات المتقاطعـة السـابق  األسئلةالكرتونیة بعض 

فــي  خصوصــاً و  ،االطــالع والقــراءة والمعرفــة أهمیــةهنــا تظهــر  أنقــال لــألوالد فیُ  ...اإلجابــاتكأنــه ال یعــرف و 
  .الرابع تفتحة مثل البابا كیرلسیرة مُ نستي عقول مُ السن الصغیر حتى یكونوا ذو 

  
 

 ألعاب                 
  

          لعبة البالونات:
معلومات  أسئلةتكون  أنأو  تقاطعة السابق)نشاط الكلمات المُ  سؤال (الموجودة في ةبالونیوضع في كل   

صـــول علـــى الســـؤال (باســـتخدام كبـــر عـــدد ممكـــن مـــن البالونـــات للحأیحـــاول كـــل فریـــق الحصـــول علـــى عامـــة و 
والبالونــات تكــون معلقــة  أعــاله فــيباســتخدام القفــز ألعلــى مــع ارتــداء طرطــور بــه دبــوس  أومســدس التنشــین 

 .هو الفائز أكثر أسئلةالفریق الذي یجیب على ... و )بحبل
  
 

  

  
رف سـیرتهم مـش هـو نعـ إنناوالد جزء مهم من تاریخ الكنیسة وتراثها والهدف من أ اآلباء البطاركة دول یا  

  حیاتنا. فيقویة نعیش بیها  ومبادئروحیة جمیلة  معانيلع التاریخ بس لكن نتعلم منهم ونطَّ 
 دتوَلـا .تسلسـل اآلبـاء البطاركـة يفـ ١١٠رقـم  "أبو االصـالحه "البابا كیرلس الرابع ولقب 

  ة والكتابة والكتاب المقدس.ءالقرا ،ابالُكتّ  في تعلماو  م١٨١٥جرجا سنة  في
اســـم (أبونـــا داود دیـــر األنبـــا أنطونیـــوس بِ  فـــي ســـنة ٢٢ نِســـ فـــيحیاتـــه الرهبانیـــة  دأبـــ
البابـا الحبشـة فبعتـه  فـيووقتهـا كـان فیـه مشـاكل عقائدیـة  ،سن تـدبیره). اشتهر بحُ ياألنطون

أقنــع النــاس كلهــا ورجعــوا لألرثوذكســیة.  وفعــالً  يشــان یحــل المشــاكل دلع يبطــرس الجــاول
 ه إالَّ نّ ح رئیس الـدیر ورغـم صـغر ِسـلكن بعد رهبنته بسنتین اتنیّ  ،الوقت ده يقلیل فوصحیح كان عدد الرهبان 

 يكــانوا أقــدم منــه فــ إنهــمیكــون هــو رئــیس الــدیر رغــم لعینــین الرهبــان واختــاروه  يفــنعمــة كبیــرة  أعطــاهربنــا  أن
للـدیر وهـو عنـده  رئیسـاً  حوأصـبووافـق  يالتزكیة للبابا بطرس الجاول وأرسلوا السن. يالرهبنة وطبعًا أكبر منه ف

  الدیر وخصوصًا بالمكتبة.  فيللدیر اهتم جدًا بكل حاجة  اً رئیس ىبق سنة. وأول ما ٢٤
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 بنيسویف واألمالك بتاعته كانت حوالین  بنيده كان جزء من ایبارشیة الوقت  فيدیر األنبا أنطونیوس 
كانـت تابعـة للـدیر) عمـل  اللـياألرض ع األرض (إیـراد ْیـومـن رَ  ،سـویف بنـي فـيسویف فعمل مكتبـة ومدرسـة 

  البلد. في مشاریع كتیر جداً 
یكون لیـك شـأن كبیـر اهـ أنـتالمنوفیـة قابلـه مـرة وهـو راهـب وقـال لـه:  أسـقفطرحـة  أبواألنبا صرابامون   

  الكنیسة.  في يقو 
مـن  ينطـوناآلباء لكـن كـان اسـم أبونـا داود األ أمام ةكثیر  أسماءت ضَ رِ عُ  يبعد نیاحة البابا بطرس الجاول

وكـان عنـده مجموعـة سـحرة  الخـدیوى عبـاسالوقـت ده كـان حـاكم الدولـة اسـمه  في حة ..رشّ أكتر األسماء المُ 
تموت بعـد األنـك لـو وافقـت هـ ،ترسـم داود ده بطریـرك لألقبـاط أوعىله ا ین وراحوا للخدیوى عباس وقالو ومنجمّ 

الوقــت ده كــان بیــؤمن  فــيمــن قداســته والحــاكم بونــا داود و أكــانوا خــایفین مــن  إنهــمواضــح  رســامته علــى طــول.
   ل رسامته.بكالم السحرة فأجَّ 

عجبـت  يوالفكـرة د ،نرسمه أسـقف عـام علـى الكـرازة وقالوله بالش یبقى بطریرك بّس  يباء للخدیو راح اآل
مـا  أولاسـم األنبـا كیـرلس األسـقف العـام وهـو بِ  الطـرفین ومایبقـاش بطریـرك. واترسـم فعـالً  يضـانه یر إ يالخدیو 

م النـاس مكتبـات وعلَّـ نـىوبَ وترمیمـات لكنـائس كتیـر  إصـالحاتوعمـل  يبنشاط كبیر قو  أعلى طول ابتد رسمتا
عینــین النــاس  فـيلــه نعمــة  يمـد وربنـا كــان دایمــاً  ،ســنة وشــهرین ضـل أســقف عــام لمـدةوفِ  ي،قــو  هحاجـات كتیــر 

  یرسموه بطریرك. إنهمروا وألنه كان أمین جدًا ونشیط وقدیس قرَّ 
وغّیـــر  يعمـــل فیهـــا انجـــازات كبیـــرة قـــو  يالفتـــرة القصـــیرة د يشـــهور، فـــ ٧ســـنین و ٦ل بطریـــرك مـــدة ضـــفِ   

  مصر. فيالكنیسة  في يقو  هحاجات كتیر 
التــاریخ یشــهد بیهــا والكنیســة بتــتعلم  هولحــد النهــارد يومهمــة قــو  ةوالد عمــل انجــازات كتیــر أالبابــا كیــرلس یــا   

  :يَ منها وه
وكانـت أعمـال السـحر مسـیطرة علـى  حالة صـعبة جـداً  فيالوقت ده كانت  فيالكنیسة  اهتمامه بالتعلیم: .١

العـالم  فـينـه أنشـأ كلیـة جنـب البطریركیـة تعلـم جمیـع أنـواع اللغـات أحاجـة عملهـا  أهمفكان  ،عقول ناس كتیر
یـة ألنه بالكل يأو كانت میزة كبیرة  ي...) كان بیشرف بنفسه على التعلیم ود انجلیزي، فرنسي، إیطالي، تركي(

 ویقدر یعلم ناس كتیر كمان. وواعيم تعلِّ دى طلع شعب مُ 
منهــا بعــد كــده كــل المحــامین وكــل رؤســاء  جتخــرّ ا اللــي مدرســة األقبــاط الكبــرىاســمها و  أول مدرســة ىبنــ .٢

مصـر  فـيالوقـت ده كـان  فـيم ألنـه ،م أعلـى مسـتوى مـن التعلـيبتقـدِّ  يالوزارات والمسئولین وكانت المدرسـة د
وهم فخورین جدًا. المدرسـة  يشان كده الناس كانت بتتخرج من المدرسة دلوع ،یه كتاتیبمفیش مدارس لكن ف

یـه كبیـر كانـت إشان تتخیلوا قـد لوع يجنیه ووقتها المبلغ ده كان كبیر قو  ٦٠٠٠علیها فى وقتها  تصرفا يد
 جنیه.  ٨٠٠الوقت ده تمنها تقریبًا  فيالفیال الكبیرة 

بـالتعلیم  يقداسـة البابـا مهـتم قـو  الحـاليعصـرنا  فـي. حتـى ية مهمـة قـو حاجـ يود حب للتعلیم جداً كان مُ  .٣
 االكلیریكیة.والمدارس و 

وقـت كـان فیـه البنـت  فـيمصر هو البابا كیـرلس الرابـع أبـو االصـالح،  في تعلیم المرأةلو سألنا مین ورا  .٤
وا الشــعب تهم یوّعـعظـا فـينـه إیطلـب مـن الكهنـة  أابتـدبیـت جوزهـا لغایـة مـا تمـوت.  فـيتكبـر تتجـوز وتفضـل 
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شـان یجیـب البنـات مـن بیـوتهم قـال لأول مدرسـة للبنـات وكـان عفیـه  يوفعـًال بقـ ،بنـات الزم تـتعلمأن ال القبطي
 مفیدة كتیر. ثانیةوحاجات  والطبخالخیاطة  مكمنعلّ  إحنالهم 

ع باط وكان بیـوزّ تاحة للمسلمین واألقكانت الدراسة مجانًا وكانت مُ اهتم بالتعلیم و  ألنه االصالح أبو اسمه .٥
نـــه أع النـــاس علـــى التعلـــیم. كـــان لـــه مكتـــب فـــى المدرســـة رغـــم شـــان یشـــجِّ لع الكتـــب واألقـــالم والكـــراریس مجانـــاً 

الفصـل  فـينـه كـان یقعـد مـع الطلبـة إویقـال  ،البطریرك وكان یدخل الفصول یومیًا ویشرف علـى التعلـیم بنفسـه
 .هه النهارداستفدت من الدرس د أناس درِّ ویسمع الدرس ویقول للمُ 

ي ت تختفـألـألوالد وأعـاد تعلـیم اللغـة القبطیـة بعـد مـا كانـت ابتـد األلحان واللغة القبطیـةبتعلیم  أیضاً اهتم  .٦
 اللـيیترسم شماس البطریرك هو  الليعهم على التعلیم كان شجِّ شان یُ ل... وع"uniform رسمي يزِ "وعمل لهم 

 فى مدة قلیلة. يقلة كبیرة قو یلبسه التونیة بنفسه. البابا كیرلس نقل الكنیسة ن
ــ مطبعــةمصــر كانــت وقتهــا فیهــا  .٧ نهضــة الكنیســة مــش  إنر واحــدة بــس اســمها المطبعــة األمیریــة وهــو فكَّ
بمطبعة خاصة بالكنیسة القبطیة. فاستورد مطبعة من ألمانیا بعد ما استأذن الخـدیوى وجمـع فلوسـها.  إالَّ تتم اه

فطلــب مــن وكیــل  ،نطونیــوسأ أنبــادیــر  فــي هــا كــان مســافركــان كــل حاجــة بتوصــل عــن طریــق البحــر وهــو وقت
ـ نه یستقبلإالبطریركیة  وعمـل ربنـا مـن  يح لهـم أهمیـة المطبعـة دالمطبعة بالمالبس الكهنوتیـة ألنـه حـب یوضِّ

تقـــدم امهمـــة ألنهـــا ه يیـــه المطبعـــة دإخاللهـــا واســـتقبلوا المطبعـــة باأللحـــان والتـــرانیم وده ألنـــه كـــان عـــارف قـــد 
عه على االیبارشیات وكان قبل كده بیتنسخ انه عمل القطمارس ووزّ  ينتاج للمطبعة دإبیت. أول الكنیسة لكل 

 فـيسـتخدم سخ والخطوط مش كلهـا حلـوة. القطمـارس ده كتـاب بیُ أخطاء كتیرة فى النَ  بخط الید وكان فیه طبعاً 
الخــــاص بالعشــــیات  جیـــلواإلنالقطمــــارس الـــدوار (البــــولس، الكـــاثولیكون، االبركســــیس،  .كـــل قــــراءات الكنیســـة

ن المطبعــة القبطیــة طبعــت جریــدة أر یعمــل جریــدة أســبوعیة وشــهریة. التــاریخ بیقــول . وبعــد كــده فكَّــ)والقداســات
  .. وطبع األجبیة ودخلت األجبیة كل البیوت. جریدة فى مصر قبل جریدة األهرامأول  يالوطن ود

نـه یـروح یتفـاهم إب، فطلـب الحـاكم منـه حصلت مشكلة فى نهایـة حیاتـه بـین مصـر والحبشـة لدرجـة الحـر  .٨
یعمـل مشـكلة كبیـرة لینـا اوه يله البابا ده مسـیحا مع ملك الحبشة ولكن لعب الشیطان وراحوا ناس للحاكم وقالو 

نـزل بـالجیش  ك الجیـوش وفعـالً بعـض وطلبـوا منـه یحـرّ  ين ز و مسـیحی إنهـمیكون مع الحبشة ضـدنا بمـا األنه ه
شــان لع يفیــه نــاس بعتــت لملــك الحبشــة وقــالوا لــه البطریــرك جــا ثانیــةاحیــة علــى الحــدود مــع الســودان، ومــن ن

نه ینسحب بالجیش ورجع إیقتله فالبابا طلب من سعید باشا ایضحك علیك وسمع كالمهم وسجن البابا وكان ه
كسـیة فـى رثوذنـه یعمـل اتحـاد بـین الكنـایس األإا رجـع البابـا اهـتم كرام. لّمـإع البابـا بـملك الحبشة عن قـراره وطلَّـ

  .العالم
  .م١٨٦١ینایر   ٣٠ ياالصالح ف أبوح البابا كیرلس الرابع تنیّ   
تفضـل اكانت طول عمرهـا وه یه كنیستناإوالد قد أ یا تعلمناامن سیرة البابا كیرلس الرابع و  يد من القصة  

یــدة وكمــان م وشــاطر ویحــب المعرفــة المفتعلّ إنســان ُمــ المســیحيالمجتمــع،  فــي ، لیهــا دور مهــم جــداً علــى طــول
 اللـيحیـاة  فـيدوره  فـيإیمانـه وعقیدتـه لكـن كمـان  فيمش بس مختلف  المسیحيعهم. حوالیه ویشجِّ  الليم یعلِّ 

  .د. مجدى یعقوبحوالیه ودوره تجاه بلده. مثال: 
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                                                                    نشاط تحفيظ اآلية                 

 
  
  

  .یقوم كل طفل بتصحیح ورقة صدیقهیكتب كل طفل اآلیة على ورقة و  طریقة الحفظ:
  
  

  
  
  
  
  

  ر والفهمأسئلة التذكُّ           
 

 في الكنیسة القبطیة؟ اإلصالح أبوهو  نْ مَ  .١
 سم؟بهذا اال يَ مِّ لماذا سُ  .٢
 في مجال .. الطباعة، التعلیم، األلحان الكنسیة؟ أعماله أهمهى  ما .٣
 التعلیم؟ علىع البنات كیف شجَّ  .٤
 ؟مدة خدمته كبطریركهى  ما .٥
 
  

                ل مجموعات عم                 
  

عهم یشـجِّ و  أقسـامهافهم یعرّ المكتبة و  ىلإ، یأخذهم الخادم طفالأو مكتبة أذا كان یوجد في الكنیسة مكتبة إ  
  .أسبوعاالستعارة كل  ىعل

هم فـي مواضـیع مختلفـة، یمكـن األطفـال نّ بعض الكتب المناسبة لِسـ إحضاركان ال یوجد مكتبة یمكن  إذا  
  .زمالئهمكتبهم لمبادلتها مع  إحضار على، تشجیع األطفال أسبوعكل  تبادلها مع بعضهم البعض

  
  
  
  

 
 

  ؟

 

 



- ٤٢ - 
 

  
  تدريب           

 
  ماذا استفاد منه.األسبوع المقبل ن یحكي للخادم أ علىن یقرأ كتاب هذا األسبوع أ 

 
  صــالة          

  
  

  بهـا عـن سـائر المخلوقـات زتنـيمیّ .. و  . أشـكرك علـى نعمـة العقـل التـي منحتهـا لـيلهي الحبیـب یسـوع .إ  
 قــــدرتي علــــى القــــراءةوهــــى  ،زنــــة التــــي وهبتهــــا لــــيهــــتم بالوَ أالعلــــم .. اجعلنــــي علــــى نعمــــة المعرفــــة و  أشــــكركو 
  .نتفع بها أنا وكل من حولي، لمجد اسمك القدوس.. آمینوأیها مِّ نَ ساعدني كي أُ  ،التحصیلو 
  
  
 

  تقييم              

 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

    .سیرة البابا كیرلس الرابع   يعرف

    .أهمیتهو  بمحبة التعلیم   يشعر

    .(تحت إرشاد) القراءة في كافة المجاالت على   بيتدرَّ
 
  
         
  
  
  
  
  

 

@ 
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   أمشير شهر من األولاألسبوع 
  ) رفبراي (

  حكاية سفر  
  

 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   
  امزار والبهنس يمطرانیة بن ترجمة  . مورس يهنر  ـــ رؤیة جدیدة على رحلة یونانـــ 

  ئيخطاأمن  حُ صلِ أُ أنا.    

 دة الطفل أن:مساع  
 :قصة سفر یونان یعرف.  

 :نسانثر الطاعة فى حیاة اإلأب یشعر.  

  َّهن یطیع وصایا اللَّ أعلى  ب:یتدر. 

 

 سفر یونان.     
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  ..    إليك عزيزي الخادم                

  
مــم فهــو یطلــب األُ ... ه للبشــریة بــال تمییــزســفر یونــان یحكــي أروع القصــص التــي تكشــف عــن أبــوة اللَّــ إنّ 

 نیه. ب بَ وله وفي الوقت نفسه یؤدِّ أیضًا متى وجد استعدادًا لقب
ستخدمًا خطـأه كجـزء مـن خطتـه اإللهیـة به مُ النبي والرب أدَّ  ىصَ السفر یكشف عن عدم العصمة، فقد عَ و   

)، كمـا ٤٢ ـــ ٣٨: ١٢فصار في ابتالع الحوت له رمـزًا لـدفن السـید وقیامتـه فـي الیـوم الثالـث (مـت  ،للخالص
لقوا فـي بحـر األمـم حتـى یقومـون مـن جدیـد حـین مـم، فـأُ فض للكـرازة بـین األُ البعض فیه رمزًا إلسـرائیل الـرا ىیر 

 یقبلون السید المسیح. 
بـل  ،أخـرى غیـر طبیعتنـاإن األنبیـاء لیسـوا مـن طبیعـة وهـى  فنا حقیقة هامـةعرِّ سفر یونان النبي یرید أن یُ 

وعیـوبهم، ومـن الممكـن أن یسـقطوا  لهم ضعفاتهم، ولهم نقائصهم  :م أشخاصهُ 
قـوة الـروح هـى  وٕانمـا ،تهمقـوّ هـى  ه عملـت فـیهم، وأعطـتهم قـوة لیسـتكما نسقط. كل ما في األمر أن نعمـة اللَّـ

  .)٧: ٤كو ٢الرسول ( ُمعلِّمنا بولس كقول ،ه ولیس لناالقوة للَّ  لُ ضْ س العامل في ضعفهم، لكي یكون فَ دُ القُ 
    :الذین اختارهم الرب عفاء العالمضُ وقد كان یونان النبي من   

كانــت لــه عیوبــه، وكانــت لــه فضــائله. وقــد اختــاره الــرب علــى الــرغم مــن عیوبــه، وعمــل بــه، وعمــل فیــه، 
نـه یمكـن أن أ رینا بهذا أیضـاً ال نستحق التراب الذي یدوسه بقدمیه، لكي یُ  عظیماً  قدیساً  وعمل معه وأقامه نبیاً 

   ... یعمل معنا ویستخدم ضعفنا. كما عمل مع یونان من قبل
  منها ما یلي: ...بالمعاني الروحیة العمیقة مليءإن سفر یونان   

  :إنقاذ یونان من قسوته وكبریائه
ه. وفـرح المالئكـة، وكـانوا یهنئـون بعضـهم قـائلین: كان هناك فرح في السماء بخالص نینوى. لقـد فـرح اللَّـ

مــن النــاس فــي یــوم واحــد. ووســط أفــراح  لفــاً أ ١٢٠ه نضــم إلــى ملكــوت اللَّــامنــت نینــوى، وقــد تابــت، وقــد لقــد آ
  السماء وتهلیل المالئكة، كان هناك إنسان واحد حزین بسبب هذا الخالص العظیم، ذلك هو یونان النبي. 

كتـاب عـن حـزن یونـان بعبـارة ر اله غفـر لهـؤالء النـاس ورحمهـم ولـم یهلكهـم. وقـد عبَّـلقد حزن جدًا ألن اللَّ 
ول!! أیغـتم النبـي مـن یـا للَهـ  :قال فیهـا ،خجلةذهلة أو بعبارة مُ مُ 

  ك ...هذه اآلالف كلها قد نجت من الهالن ًا شدیدًا، ویغتاظ!! كل ذلك ألأجل خالص الناس، وغمّ 
لـــم یكـــن هـــو خـــالص النـــاس؟! ومـــا هـــو فـــرح النبـــي إن لـــم یكـــن هـــو الفـــرح  مـــا هـــو عمـــل النبـــي، إنْ  ،اً إذ

 میتــاً بن الكبیــر عنــدما حــزن ورفــض أن یــدخل، ألن أخــاه كــان بــاال افه هــذرني یونــان فــي تصــرُّ ذكِّ بخالصــهم؟! ُیــ
وحـاول  ...نًا شـدیدًا واغتـاظ كیونـابـن الكبیـر غّمـله أبوه فرحًا فـاغتم هـذا االبِ وقد قَ  ...دَ فُوجِ  فعاش، وكان ضاالً 

  كیونان.  تماماً  ...ر صفو تلك البهجةعكِّ بغضبه أن یُ 
  ختفي وراء غیظ یونان النبي؟المُ  فما هو السرّ 

ر فـي نینـوى، وال فـي توبتهـا، وال فكِّـن یُ فیها. لـم یُكـ ر إالّ فكِّ حول ذاته، ال یُ  زاً تمركِ لقد كان یونان ما یزال مُ 
ــوبنائــه. وٕانمــا كــان یُ ه لكــوت اللَّــ، وال فــي مفــي هــذا الخــالص العظــیم الــذي تــمَّ  واحــد فقــط، هــو  يءر فــي شــفكِّ
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ر فـي كرامتـه وفـي كلمتـه التـي نزلـت فكِّـدیًا، ولم یفرح مع أصدقائه. كان ما یزال یُ أنه لم یأخذ جَ وكیف ... ذاته
وبســبب هــذا  ...إلــى الهــروب مــن وجــه الــرب إلــى األرض. إنــه نفــس التفكیــر الســابق القــدیم، الــذي دفعــه قــبالً 

بتهجـین الفكر، حرم نفسه من االشتراك في أفراح السماء، وفصل نفسه من االنضـمام إلـى جماعـة المالئكـة المُ 
  بخالص نینوى. وبرهن بغیظه هذا، على أن طریقة تفكیره ذاتیة غیر روحیة. 

فـي ى الـثمن الـذي دفعـه ع أن یسـتفید مـن تجربتـه السـابقة. نَسـوبهذا الغیظ برهن یونان علـى أنـه لـم یسـتطِ 
ر علـى هـذه المعاملـة. ر ذاتـه، ویتـذمَّ بـرِّ ه ویُ لیشـكو اللَّـ يصلِّ كان یُ  ق...دة بالغر هدَّ بطن الحوت وفي السفینة المُ 

لنفسه المـوت، فـالموت عنـده أفضـل بكثیـر مـن ضـیاع كرامتـه. إنـه أخطـأ، ولـم یعتـرف بخطئـه، بـل علـى  طالباً 
ى بنفسك وكرامتك! ماذا وَ أنت یا یونان الذي ال تهتم سِ ه منك آه یارب. بل آ ى وقالر!! وهكذا صلّ العكس تذمَّ 

  ترید أن تقول؟ 
 : یتــابع یونــان صــالته فیقــول 

 
رحمتـه قـد  إنَّ  ...ق أنه لـوال رحمتـه لهلكـت أنـت أیضـاً ه رحیمًا؟! ثِ ضیرك یا یونان في أن یكون اللَّ وماذا ی  

لین أمامه كذلك قد شملتك أنت أیضًا الذي لم تتب بعد، ولم تذلِّ شملت الكل. كما شملت أهل نینوى التائبین المُ 
"فـاآلن یـارب،  :رهویصـرخ یونـان فـي تـذمُّ  ..ر.ل، وحتى صالتك فیهـا تبریـر ذات، وفیهـا شـكوى، وفیهـا تـذمُّ تتذلّ 
  من حیاتي"!! خیرٌ  ين موتي ألذ نفسي منّ خُ 

ك من سقوط كلمتك یا یونان، لدرجة أنك ترى الموت خیرًا من حیاتـك؟! ثـم هل إلى هذا الحد وصل غیظ
كــم ه أصــدر حُ اللَّــ رت أو نزلــت إلــى األرض؟! إنّ مــت بتبلیغهــا قــد ســقطت أو تغّیــه التــي قُ مــن قــال أن كلمــة اللَّــ

الهالك واالنقالب على نینوى الخاطئة، ولیس على نینوى التائبة. كانت نینـوى الخاطئـة تسـتحق المـوت حسـب 
  موت. هى  جرة الخطیةه، ألن أُ عدل اللَّ 

عنــدما  إنهــا قــد انقلبــت فعــالً  ...ه بــاالنقالبعاقبهــا اللَّــولكــن نینــوى الخاطئــة لــیس لهــا وجــود اآلن، حتــى یُ 
 الخاطئـــة، التـــي ماتـــت فعـــالً  ىو نـــبنی ذا الوضـــع الجدیـــد. ونینـــوى الجدیـــدة ال عالقـــة لهـــا إطالقـــاً لـــت إلـــى هـــتحوّ 

، بطبیعـة بفعـل روح اللَّـه فـي القلـوب دَ ِلـوُ مخلـوق جدیـد هـى  واختفت صـورتها عـن أعـین النـاس. نینـوى الجدیـدة
  جدیدة وروح جدیدة، وصفات جدیدة. 

ه لنینوى عمل من أعمال عدل فإنقاذ اللَّ  اً لجدید بالموت. إذم على هذا المخلوق احكَ ولیس من العدل أن یُ 
هــتم بحرفیــة الحكــم ال بروحــه! اعلــى أن یونــان لــم یفهــم هــذا المنطــق، و  ه...، ولــیس فقــط مــن أعمــال رحمتــهاللَّــ

  لذلك اغتاظ، ولم یكن له حق في غیظه. 
  ا حــدث ر مّمــالــرب وتــذمَّ  ومــن األمــور التــي تــدعو إلــى الدهشــة، أن یونــان بعــد صــالته التــي عاتــب فیهــا

  لهــــذا القلــــب المغتــــاظ!!  وٕارضــــاءه ه فُیهلــــك المدینــــة، إكرامــــًا لنبّیــــكــــان مــــا یــــزال یــــراوده أمــــل فــــي أن یعــــود اللَّــــ
 :ة خـــارج المدینـــة وجلـــس تحتهـــامظّلـــ وهكـــذا یقـــول الكتـــاب أن یونـــان صـــنع لـــه 

 
ر فـي ذاتـه، كـان فكِّـغتم ومغتاظ، فأراد أن یعمل معـه عمـل محبـة. بینمـا كـان یونـان یُ نان مُ ه أن یو رأى اللَّ 

ر ر كیـف أن یونـان عصـاه وخالفـه وتـذمَّ فكِّـر في كرامته، كیونـان. لـم یُ فكِّ ه لم یُ ر في خالص الناس. اللَّ فكِّ ه یُ اللَّ 
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ــ ه عمــل كــان للَّــ ه...ه هــذمحبــة اللَّــهــى  ةه. عجیبــصــه مــن غّمــخلِّ ر كیــف یــریح یونــان ویُ علــى أحكامــه، وٕانمــا فكَّ
 ه...كبیر مع یونان ال بد أن یعمل 

  .)٢٧:٩كو١( هأمام اللَّ  بعد ما كرز آلخرین، یكون هو نفسه مرفوضاً  ، لئالّ یسعى لخالصه هو أیضاً 
 ص من قسـوته ومـن كبریائـهإلى توبة، یحتاج أن یتخلَّ  كان هذا الذي كرز للناس بالتوبة یحتاج هو أیضاً   

یقطینـة ارتفعـت  دّ ، أعـاً غتّمـا رأى یونـان مُ ، بـدأ هـو بعمـل مصـالحة، فلّمـه دائمـاً أب اللِّـدَ ومن اعتزازه بكرامته. وكَ 
  .فوق رأس یونان 

ا نظـن ّنـصـالحتنا. كُ أجـل مُ  ما أكثر ما تتعب یارب من أجلنا! من أجل راحتنا، ومن أجل إصالحنا، ومـن
ا مــن جهــة نــك اســترحت منــذ الیــوم الســابع، ولكنــك مــا تــزال تعمــل مــن أجلنــا، اســترحت مــن خلــق العــالم. أّمــأ

  رعایتك فما تزال تعمل. 
ــ نعــم األمــر  مــه؟! ولكنــه هــو الــذي یجلــب لنفســه الغــم بأســلوبه الخــاطئ.ریح یونــان مــن غَ أنــت تریــد أن ُت

ل... بنــي علــى أي حــاانــه أمــه ومــن أســلوبه الخــاطئ، ، مــن غَ مــن األمــرین معــاً  أریــد أن أریحــه يكــذلك، ولكنــ
م. وكمــا أشــفقت علــى نینــوى، أنــا عملهــا معــه، لكــي یــرى ویــتعلّ أج القســاوة مــن قلبــه بأعمــال الرحمــة التــي خرِ ســأُ 

وهـو فـي  فـي البحـر، وأشـفقت علیـه يَ لقـأُ طبیعتـي. لقـد أشـفقت علیـه عنـدما هـى  ق علیه أیضًا، ألن الشـفقةشفِ أُ 
ه. لقـد أعـددت لـه الیقطینـة ّمـق علیـه فـي غَ شـفِ جوف الحوت، وأشفقت علیه في كل أخطائه وأحاسیسـه. واآلن أُ 

غتـاظ ار علـى أحكـامي، ومهمـا . وأنا أبحث عن فرحـه، مهمـا تـذمَّ ني أعرف أنه سیفرح بها جداً ل علیه، ألظلِّ لتُ 
  ...من عملي

أنهــا وال شــك عبــارة   :هوكــان كمــا شــاء اللَّــ
   ...مخجلة
، بـل تغتـاظ مـن لـت علیـك، وال تفـرح ولـو قلـیالً هل تفرح یا یونان فرحـًا عظیمـًا مـن أجـل الیقطینـة التـي ظلّ   

ل ألــف نســمة؟! ألــم یكــن األجــدر أن تفــرح هــذا الفــرح العظــیم مــن أجــ ١٢٠لــت علــى ه التــي ظلّ أجــل رحمــة اللَّــ
ه خالص نینوى؟! ولكنك فرحت بالیقطینة، ألنك تفكر فـي راحتـك الشخصـیة، فـي ذاتـك، ولـیس فـي ملكـوت اللَّـ

   ...على األرض
عاملــك حســب هــتم بــك، وأنــه ال یُ ریــك أنــه مُ فرحــك بهــذا األســلوب الــذي تفــرح بــه. لكــي یُ ه رأى فــي أن یُ واللَّــ

المــادي، لكــي یرفعــك إلــى المســتوى الروحــي الالئــق  ه إلــى مســتواكینــزل اللَّــه... أعمالــك، بــل حســب وافــر حنانــ
عـالج قسـوتك طـاة. وهكـذا یُ س في قلبك الشـفقة نحـو الخُ عاملك بهذه الشفقة وأنت خاطئ، لكي یغرِ نه یُ إي... بنب

  على أهل نینوى وعدم رحمتك نحوهم. 
جـل یونـان ه یعمـل أللَّ ه في نشر ملكوته بالكرازة، وخارج نینوى كان الداخل نینوى كان یونان یعمل مع اللَّ 

ه یعمــل، فــي هــدوء وصــمت، دون أن یحــس یونــان بعملــه. واســتمر اللَّــ ه...لتخلــیص نفســه، ولتخلیصــه مــن غّمــ
اه بعـد. فـرح بالیقطینـة، ولـم هـا، ولكنـه لـم یفـرح بدرسـها، إذ لـم یكـن قـد تلقّـعندما فرح یونـان بالیقطینـة، فـرح بظلّ 

  ة من أجله. ه الذي كان یعمل وراء الیقطینیفرح باللَّ 
لهــا دودة فضــربتها. وانتهــى الــدور الــذي  بســت، أعــدَّ ه تــأتي بثمرهــا، ضــرب الیقطینــة فیَ وٕاذ بــدأت خطــة اللَّــ  

، وضـربت الشـمس رأس ه مـادة للتعلـیم! ضـاعت الیقطینـة، وضـاع الظـلّ یتخذها اللَّـ أن يَ قامت به الیقطینة وبق
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عطــي یونــان درســًا نافعــًا لخــالص ه ، لكــي یُ مــن اللَّــ ل، واشــتهى لنفســه المــوت. كــل ذلــك كــان بتــدبیریونــان فــذبُ 
  للخیر، وضربة الشمس للخیر أیضًا.  ر كل شيء للخیر. الظلّ دبِّ ه یُ ن اللَّ إ نفسه. حقاً 

ل الجســد، ویكــون هــذا خیــرًا، لكــي تنــتعش الــروح. ویمكــن أن یتضــایق یونــان وتتعــب نفســه یمكــن أن یــذبُ 
ه إن اللَّـ ه...مـن الخطـة اإللهیـة صـالحًا لتخلـیص روحـه وتنقیـة قلبـویشتهي الموت، وتكون ضیقته وتعبه جزءًا 

ــ  بل النافعــة لخالصــنا، حتــى لــو كانــت تحمــل أحیانــا تعبــاً یریــد لنــا الخــالص، وهــو مســتعد أن یســتخدم كافــة السُّ
  للنفس.  للجسد، أو تعباً 

ن أجل الیقطینة، ویحـزن خالل كل هذه التدابیر الروحیة كان یونان غارقًا في تفكیره المادي. یفرح م يوف
ل یونـان مـن وٕاذ ذُبـ ...هر في خالص نفسه، ودون أن یهـتم بالمصـالحة مـع اللَّـفكِّ من أجل ضیاعها، دون أن یُ 

المرة الثانیـة التـي هى  وكانت هذه ضربة الشمس، 
  یطلب فیها الموت لنفسه. 

 :خطــئ عنــدما قــاللرســول لــم یُ بــولس ا
 

 :خطــئ عنــدما قــالوســمعان الشــیخ لــم یُ    
   

ر، فــي خیــر مــن حیــاتي. قالهــا عــن تــذمُّ  ينفســي ألن مــوت ذْ اآلن ُخــ :ها یونــان فقــد أخطــأ عنــدما قــال للَّــأّمــ
  خذ نفسه منه، لضاع یونان. أه صالته في ذلك الوقت و ستعدًا للموت. ولو سمع اللَّ وقت لم یكن فیه مُ 

یعقــوب لصــلواتنا فـي جهالــة طلباتنــا التـي تضــرنا. وصــدق  نــه ال یسـتمع أحیانــاً أه بنــا، ألـیس رحمــة مــن اللَّـ
وٕاذ وصــل یونــان إلــى طلــب   :الرســول حینمــا قــال

ه ورحمتـه؟ وأجـاب ه یتفاهم معه، فقال له هـل اغتظـت بالصـواب؟ هـل اغتظـت بسـبب حكمـة اللَّـالموت، بدأ اللَّ 
وال تنتظـر  يیونان: نعم اغتظت بالصواب حتى المـوت: أتضـیع كلمتـي وكرامتـي، ثـم تحرمنـي مـن ظـل یقطینتـ

   ...یه صوابًا حتى الموتبعد ذلك أن أغتاظ. نعم اغتظت بهذا الذي تسمِّ مني 
یتهـا، التـي بنـت لیلـة كانـت وبنـت لیلـة أنت أشفقت علـى الیقطینـة التـي لـم تتعـب فیهـا وال ربّ  :قال له الرب  

  ...ناس؟!عشرة ربوة من ال يق أنا على نینوى المدینة العظیمة التي یوجد فیها أكثر من اثنتشفِ هلكت. أفال أُ 
إهـالك الشـر الـذي فـیهم. لقـد حكمـت علـیهم بـالهالك عنـدما كـانوا  وٕانماقصد إهالك أهل نینوى، أإنني لم 

ا وقـد انفصـلوا عـن الشـر، فـال معنـى لهالكهـم، ألنـه أّمـ ،شـیئًا واحـداً  م والشـرّ ، بحیـث صـاروا ُهـمتزجین بالشـرّ مُ 
 صاروا ضد الشر معي. لیس فیهم اآلن شر یستحق الهالك. لقد انضموا إلى صفي، و 

  ه یحب أن یتفاَهم:اللَّ 
ــاأل نّ إ ه یحــب أن أن اللَّــوهــى  ،ز فــي هــذه الحقیقــة وحــدها تقریبــاً صــحاح الرابــع كلــه مــن ســفر یونــان، یتركَّ

 حقـاً  ..قلـوبهم فـي النقـاش يرضـیتفاهم مع أوالده: یناقشهم ویشرح لهم، ویصل معهم إلى نتیجة وٕالـى إقنـاع، ویُ 
  .أمثلة من التفاهم في هذا السفر أمثلة من العقوبة ومن اإلنذار، ولكن فیه أیضاً ه أعطانا أن اللَّ 

قصـة حـرق   :ه للتفاهم واضحة في الكتاب المقدس كلهومحبة اللَّ    
موسـى النبـي، مـع  ). كـذلك تفـاهم الـرب١٨راهیم (تـك ه مـع إبـسدوم، تعطینا فكرة واضـحة عـن كیـف تفـاهم اللَّـ
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ه لـیس هدفـه فـي كـل مـرة یتفـاهم فیهـا معنـا أن یقنعنـا ). وأعطانـا صـورة رائعـة للتفـاهم فاللَّـ٣٢ذ له رأیـه (خـرونفّ 
بشيء یفرضه علینا، وٕانمـا قـد ینـزل إلـى رأینـا ویأخـذ بفكرتنـا، كمـا تنـاقش معـه موسـى فكانـت النتیجـة أن الـرب 

  ... هم أن یصنعه فلم یصنعندم على الشر الذي تكلّ 
قـال لـه: تعـال یـا یونـان لكـي نتفـاهم، وال تغضـب. هـل  ..ه قد تفاهم مع یونان، وهو الذي بـدأ بالتفـاهمواللَّ 

ه مـن رد یونـان، بـل ظـل طـار صـوابي ولـم یتضـایق اللَّـأأن صـوابك قـد  حقـاً ت... اغتظت بالصواب حتى المـو 
نـه أه ال یستعمل جبروته في تنفیذ مشیئته. لَّ إن ال ...یقنعه عملیًا وبالكالم، بأنه كان یجب اإلشفاق على نینوى

  ال یستخدم عبارة أنا قلت كده. یعني كده. هذا األسلوب یوجد عند اإلنسان. 
عقـدة نقـص  نهـاإغیـر واثـق مـن كرامتـه، ویریـد أن یثبـت كرامتـه بالتشـبث برأیـه.  واإلنسان قد یكون أحیانـاً 
حینمـا یتفـاهم وحینمـا یبـدو  ص شـیئاً ى أنـه ال یـنقُ لـه، الـذي یـرَ تنـاهي فـي كماه المُ في اإلنسان، وال توجد عنـد اللَّـ

  أنه قد رجع عن رأیه. 
ه فــي تفاهمــه مــع یونــان لــم ینظــر إلــى التفــاوت الكبیــر بینهمــا. لــم یقــل مــن هــو یونــان هــذا والعجیــب أن اللَّــ  

ه هكـذا . لم یقل اللَّـكال حتى أتفاهم معه؟ أنا خالق الكل ورب الكل. أیلیق بي أن أتفاهم مع حفنة تراب ورماد؟
أن الدول تتفـاهم مـع بعضـها الـبعض علـى مسـتویات. رؤسـاء وملـوك مـع رؤسـاء وملـوك، ووزراء  نالحظ حالیاً 

مــع وزراء، وســفراء مــع ســفراء، نقابــات مــع نقابــات، لكــن ال یمكــن أن یحــدث أن یتفــاهم رئــیس دولــة مــع مــدیر 
سـتوى التفـاهم معـي. یمكـن أن یتفـاهم مـع شـخص فـي دارة أو سكرتیر محافظة!! یقول أن هذا لم یصل إلـى مإ

  ه...مستوا
 أو نبیـاً  : أنا ال أتفاهم معه مباشرة. یمكننـي أن أرسـل لـه مالكـاً لْ قُ ه لم یفعل هكذا مع یونان. لم یَ ولكن اللَّ 

 ...ال وسـیطه لیتفاهم مع یونان، ویتفاهم معه مباشرة ِبـرسل له حوتًا آخر لیتفاهم معه! إنما تنازل اللَّ مثله، أو أُ 
ي الحكمـة، لِّـیارب أن تتفاهم مـع یونـان وتقنعـه؟! أنـت اإللـه الكُ  جكَ حوِ البعض یسأل: وما الذي یُ  قنعه. ولعلّ ویُ 

فك سلیم دون نقاش. ولـیس مـن الضـروري أن تقنعـه. والمفروض في یونان أن یؤمن بحكمتك. ویؤمن أن تصرُّ 
 ة...فإنــه یكــون قــد أخطــأ خطــًأ جدیــدًا یحتــاج إلــى عقوبــ فاتكتكفــي كلمتــك، وٕاذا كــان هــو ال یــؤمن بحكمــة تصــرُّ 
لـیس مـن هـذا النـوع.  ه، والتفـاهم! ولكـن اللَّـهه الجدل مـع اللَّـیونان یجب علیه الطاعة والخضوع، ولیس من حقّ 

أنا أتفاهم مـع یونـان لكـي أكسـبه. ال أریـد  ه...ب. یقول أنا أنزل إلى یونان لكي أرفعه من مستواإنه حنون وطیّ 
  أخسر هذا التراب. أن 

درك أنــي ال ع یونــان بســعة صــدري. وُیــولــیس عــن إرغــام، ال بــد أن یتمّتــ ىرضــأریــد أن أربــح الكــل. عــن 
  أضیق به مهما شرد. 

 همحاولـة منـه للتفـاهم. اللَّـ م. ومـا إرسـاله لألنبیـاء والرسـل إالّ قصة تفاهُ هى  في العهد القدیم هقصة اللَّ  نّ إ
فاته. إنــه مثــال للتفــاهم. وحتــى فــي معاملتــه لنــا اآلن یریــد أن یتفــاهم. لقــد ي تصــرُّ ال یفــرض مشــیئته وال یســتبد فــ

  أعطانا الصالة كي نتفاهم معه. 
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:          

  

ألعـاب  
 
  :ع األوامرأطِ 

  .ق قطة بدون ذیلو فرخ ورق معلّ أارسم على سبورة  -
  .للقطة السبورة ویرسم ذیالً  إلىحتى یصل  أوامركبع یتّ  أنطلب منه اه ثم یعین يوغطِّ  أطفالكحد أاختر  -
 أوامـرك تبـاعاحالـة  فـي إالّ حتـى یصـعب علیـه الوصـول للرسـم  شـماالً و  تذهب به یمیناً  أن أوامرك فيحاول  -

 .ةبكل دقّ 
سـم بینمـا فشـل المضـبوط  للرّ  المكـان إلـىوصـل الـبعض  فـإذاثم تناقش معهـم  أطفالكر األمر مع بعض كرّ  -

  .ةبدقّ  إرشاداتكطاعة  إلى... بالتأكید یرجع األمر اآلخرون
   .عمله ثم تناقش معهم الذيافتح عینیهم واجعل كل واحد یصحح الخطأ  -

  ه تنیر العینین ...وصایا اللَّ 
یعمــل معــه لیصــحح  یظــل هاللَّــو  هاللَّــوصــایا  عْ ِطــلــم یَ  ألنــهواجــه مصــاعب كثیــرة  إنســانالیــوم ســنتحدث عــن   

 .أخطاءه
  

  قصة تمهيدية               
  

  حقائق وطرائف:
  ساعة مكثها بداخله ٣٦صیاد یخرج من جوف حوت بعد 

  : "یونان الثاني"إحدى الجرائد الفرنسیة تحت عنوان  نشرت
كـان یصـید فـي البحـر، فـرأى  یمس بـارتلي"،چـ"حد رؤساء قوارب الصـید فـي اسـكتلندا، وُیسـمَّى أ إنّ   

عبــاب المــاء، إلــى أن اقتــرب مــن القــارب، فأخــذ البحــارة  قّ الرقیــب مــن فــوق أعلــى الســاري، حوتــًا عظیمــًا یُشــ
جـم ُیقاتلونه، وأخیرًا ضربوه بقنبلة فأصابته، حتى سالت دمـاؤه فـي البحـر، وصـار المـاء دمـًا، فهـاج الحـوت، وهَ 

، فــارتفع إلــى فــوق مــن هــول قــوة الضــربة "یمس بــارتليچــ"ا مــه، فســَبح البحــارة فــي البحــر، أّمــعلــى القــارب فحطّ 
التــي ضــرب بهــا الحــوت القــارب، فســقط فــي فــم الحــوت، وابتلعــه، وبعــد مــدة مــات الحــوت بفعــل القنبلــة. وأخیــرًا 

یظهـر حیـًا  یمس بارتليچبنجح البحارة في جذب الحوت، وشرعوا في تقطیعه، وفي أثناء ذلك فتحوا فاه، فإذا 
  . "یونان الثاني"بـ  یمس بارتليچونصف یوم من ابتالعه، فتسمَّى  ساعة، أي بعد یوم ٣٦بعد مرور 
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فیـدعوهم  ...غهـا للنـاسبلِّ ه برسـالته لیُ لـه اللَّـحمِّ هـو رجـل یُ  والنبـي .یونـاناسمه  نبي إسرائیل فيكان هناك   
یها دث فیســمِّ مســتقبلیة ســتح أمــورعــن  للنبــيه كثیــرة یكشــف اللَّــ أوقــات ي.. وتــرك الخطایــا والشــرور وفــ.للتوبــة

  السنین وبكل دقة... حدثت بعد مئات  أمورشعیاء ودانیال عن إ مثل هوشع و  األنبیاء(نبوة) فقد تنبأ 
مهـام خاصـة  يویرسـله فـ ...ه مباشرةیتحدث معه اللَّ  عظیماً  .. رجالً .هؤالء األنبیاءمن  كان یونان واحداً   
  ال یطیع.  وأحیانا. .یخطئ وأحیاناً .. یضعف أحیاناً  ..ر مثلنابش أیضاً لكنه 

یسـاعدنا للرجـوع  أنوقـت ضـعفنا وعصـیاننا .. فهـو یحـاول بكـل الطـرق  فـيمن محبته لنا ال یتركنا  هواللَّ 
  .. فو خطائنا .. ما أجمله إله طیب ورؤ عیوبنا وأ وٕاصالححضنه ..  إلى

قــم اذهــب  ه یونــان قــائالً اللَّــ ىنــاد األیــامیــوم مــن  فــي 
.   

نعرفـه لكـن  الـذيالكثیـر الرحمـة  هى نینـوى مدینـة عظیمـة رغـم شـرها وخطایاهـا.. فهـذا هـو اللَّـیرَ  هكان اللَّ 
تســـتحق هـــذه المنـــاداة وهـــذا ) وال همیـــة (لیســـت مـــن شـــعب اللَّـــمَ أُ مدینـــة  أنهـــا.. وربمـــا شـــعر ه هكـــذایونـــان لـــم یـــرَ 

حیم وبالتأكید سیغفر لهم ویرحمهم.. ووقتها سـتنزل كلمتـه علـى األرض.. ف ور و رؤ  هاللَّ  أن .. كان واثقاً رانالغف
 هوكیــف ســیواجه اللَّــ .هاللَّــ أمــریطیــع  الَّ أر .. لهــذا قــرَّ يشــعب وثنــ أمــام النبــيكرامــة  أیــن.. فكیــف یحــدث هــذا

  ..هیهرب من اللَّ  أنبد  ال اً إذ.. حینذاك
لـم یسـمع قـول أ.. الكـل؟ الغیـر محـدود المـالئ ه.. كیف یهـرب مـن اللَّـنذاكآ النبيعقل كان  أینال نعرف 

   .)١:  ٢٤(مز  وملؤها.. المسكونة وجمیع الساكنین فیها األرضللرب  المزمور
 أن أجـرة.. ودفـع أجرتهـاترشـیش ودفـع  إلـىتجهـة مدینة یافا وركب سـفینة مُ  إلى. ذهب .. ر وفعللكن قرَّ 

  .هاللَّ  ينعص لكي أجرةندفع  أیضاً نحن  كثیراً  ... هاللَّ  يیعص
 ،ه بمواقـع ال تلیـقاللَّـ ينعصـ لكـي netندفع اشتراك  أوه.. اللَّ  بأوالدفیلم غیر الئق  فيندفع تذكرة سینما 

ه فنـام عـرض البحـر وقـد هـرب مـن اللَّـ فـي اآلن أصـبحت أنهـاطمـأن ادفـع األجـرة ودخـل السـفینة و  أیضـاً یونان 
 عـدّ أ.. و . أیضـاً .. بـل وخـالص مـن حولـه . لخالصـه عـدّ ه یُ ه كـان اللَّـاللَّ  يوبینما كان یونان یعص ..ثقیالً  نوماً 
  . أطاعتالخطة وكل الطبیعة  .. فأمر الطبیعة لتبدأه خطة الخالصاللَّ 

.. وكـادت السـفینة تنكسـر األمـواج فارتفعـت وأمـر.. لبحر فأطاع وهاجا وأمر فاشتدتالریح فأطاعت  أمر
البحـارة الوثنیـون  ،لكـل اآللهـة النجـاة صـرخوا جمیعـاً  فـي.. ولما لم یفلحـوا بحارة ورموا كل األمتعةتى صرخ الح

  !!! ن.. متهاونونه نائمو اللَّ  وأوالدبالتزامهم  اآلخرونكثیرة یحرجنا  أحیاناً  ؟!العظیم نائم النبيهم و صرخوا آللهت
.. األمـواج.. والبحـر والریـاح فـأدرك األمـر ىإلـ.. نظـر یونـان إللهـه أیضـاً البحـارة یونـان لیصـرخ هـو  أیقظ

   .یهرب من وجهه أنر فكِّ .. فكیف كان یُ هنه اللَّ أ
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ه اللَّـ صـبعأ كأنهـاكانـت القرعـة و ة.. فوقعـت علـى یونـان.. یَّـلِ هـذه البَ  نْ البحارة قرعـة لیعرفـوا بسـبب َمـ ألقى  
البحــر فتهــدأ األمــواج لكــنهم  فــيلقــوه ی أنیونــان األمــر وطلــب مــنهم  أدرك؟ أنــت أیــنتقــول لیونــان لمــاذا تهــرب؟ 

فیطیــع ویبتلــع  عظیمــاً  ه حوتــاً لقــوه ومــرة ثانیــة یــأمر اللَّــأ أخیــراً  ،ىولكــن دون جــدوَ  الشــاطئ إلــىینجــوا  أنحــاولوا 
   ه.داخل يیحفظه وف لكيیأكله ولكن  لكيیونان لیس 

ة عظیمــة ملیئــة نفســه وعــرف خطــأه فصــلى صــال إلــىأصــوات تیــارات المیــاه رجــع یونــان لظــالم و وســط ا  
 :ه یونان مرة ثانیةاللَّ  ينادویُ  البرَ  إلىه الحوت فیقذفه ومرة ثالثة یأمر اللَّ  .ه سینقذهاللَّ  أن وٕایمانبالتوبة ورجاء 

   .نینوى المدینة العظیمة إلىذهب ا مْ قُ 
 ءيهل نسیت كل شـ ،ره بخطأهذكِّ تُ  محتى ل أنت.. عصاك الذيلم تیأس من یونان أ.. ربیا أنتعجیب   

  بحر النسیان.. فيذكرها أطرحها أ أعودقال خطایاكم ال  الذيالعظیم  إلهنا.. هذا هو بهذه البساطة
علنـون یُ النـاس و  فـيه قویـة وفعالـة فتـؤثر ه.. وكلمـة اللَّـفیهـا بقـوة كلمـة اللَّـ ينینـوى وینـاد إلـىیذهب یونان 

ولبسـوا مسـوحًا (مالبـس  أیضـاً وانـات حتـى الحی إنسانصغر أ إلىلك من كبیرهم لصغیرهم من الم وصوماً  توبة
  الكثیر الرحمة.  إلهنا.. فهذا هو ه.. وغفر لهم.. وسمع اللَّ ه لیغفر لهمخشنة) وصرخوا الى اللَّ 

مـــن  النبـــيغتم وحـــزن ا.. فـــكـــان ال یـــزال یخشـــى علـــى كرامتـــهفولـــى ا یونـــان فلـــم یســـتفد مـــن تجربتـــه األّمـــأ  
خـرج أیتفـاهم  أنحـب ف ورحـیم یُ و ه رؤ ویطـیح بـه لكـن اللَّـ هیغضب اللَّـ أنخالص الناس كیف هذا كان ممكن 

 ریحـاً  أمـر.. ثـم الیقطینـة وأكلـتشجرة صغیرة لتظلله ) ففرح بها یونان ثم أمر دودة فأطاعت وأتـت ( له یقطینه
.. وهنـا وطلب لنفسه المـوت أمر الشمس فلسعت یونان حتى اغتاظ جداً زداد الحر.. و إشرقیة فأطاعت وهبت ف

وبنـت  تْ مَ بنت لیلة نَ  ،جل یقطینة صغیرة لم تتعب فیهاأیا یونان حزنت من  أنته بكل محبة قال له الطفه اللَّ 
 ألـــف ١٢٠ربـــوة ( ١٢ مـــن أكثـــرفیهـــا  التـــيجـــل نینـــوى المدینـــة العظیمـــة أحـــزن مـــن أ أنوال تریـــد  ،لیلـــة هلكـــت

  ).نسمة
 وفؤ الـر ه الجمیـل و لكـن اللَّـ النبـيطاعة الطبیعة كلهـا وعصـیان  قصة یونان قصة طاعة وعصیان... إنَّ 

ه اللَّـ إلـى أیضـاً  أنـت فصـلِّ  .العظـیم اإللـههـذا  أجملما  .وٕاصالحها أخطائهاكتشاف  فيیتدخل ویساعد یونان 
   .أخطائكح من صلِ تُ  أنیساعدك  لكي

 
  

  شاط تحفيظ اآلية  ن                     

  

 

آیة الدرس: 
   ...اكتب كلمة واحدة على كل قطعة ورقو  ...الحفظ على قطع من الورق یةآاكتب طریقة الحفظ:

  بون الكلمات بحسب الترتیب المطلوب. رتِّ یُ  األطفالع دَ و  ،مع بعضها البعض األوراقاخلط قطع       
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  هم  ر والَفأسئلة التذكُّ             
 

  ترشیش؟ إلى ئیسيالر هو سبب هروب یونان  ما  .١
  ؟ه غضبه عن مدینة نینوىذا رفع اللَّ رأیك لما في  .٢
  ؟ادر المتوفرة لك لسماع كلمة ربناالمصهى  ما  .٣
  : أنا نْ مَ 
 لیهدأ الریح عن السفینة.  إلهنا إلىهاج البحر فصلینا  .١
 .أیامالمدینة كلها بالصوم والصالة ثالثة  أمرتربنا  إنذاربمجرد سماع  .٢
  .داخلين یسبح كامن الموت و  أنقذته .٣
 .حمولتيفوا كل ترشیش وفى الطریق خفّ  إلى طریقي فيرت سِ  .٤
 ه وعنایته به. ر له عن محبة اللَّ عبِّ أُ  لكيله  كنت ظال  .٥

           
  مجموعات عمل            

   
ون اجعلهـم یتناقشـون ثـم یقـدممكتوبة علیها العبـارات التالیـة و بطاقات  أعطهمإلى مجموعات و  أوالدكم قسِّ   
 .)إجاباتمرفق مع العبارات ( تقریراً 

  ماذا یحدث لو:
  ؟هت على السفینة أمر اللَّ هبَّ  التيماذا یحدث لو لم تطع الریاح الكثیرة ـ ١

نع تفكیـر البشـر. أصـنام وآلهـة أخـرى مـن ُصـ عابدين كل الناس الذین آمنوا بإله إسرائیل سوف یظلون إ  
  .فتكون له دینونة عظیمة وبالتاليه أنه هارب من وجه اللَّ  ه ومعتقداً وسوف یظل یونان بعیدًا عن اللَّ 

بكــل حرفیــة ولكنهــا ال تعلــم مــاذا یحــدث بعــد ت أمــر الــرب بكــل تــدقیق و ذَ أنهــا نفَّــ لكــن مــن عظمــة الریــاح ـــــ  
  .كتفت بتنفیذ مهمتها بأمانةاتنفیذ مهمتها وٕانما 

  ه لحفظ یونان من البحر؟اللَّ  وامراأل ه الرب أعدّ  الذيماذا یحدث لو لم یطع الحوت ـ ٢
عـدم تقـدیم أهـل  وبالتـاليعدم ذهابـه إلـى شـعب نینـوى  وبالتالير اأعماق البح فيمن الجائز موت یونان   

ولكـن  ،عشر ألف إنسان من یـد الـرب بمـا فـیهم یونـان نفسـه ىثنتانینوى توبة قویة فسوف یتم خسارة أكثر من 
ن علـى مكان آمِ  فيبل وأطاح به  ،ولیاليجوفه أیام  فيونان الحوت قام بتنفیذ مهامه على أكمل وجه وحفظ ی

  .البرِّ 

 
 

  ؟
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  ه؟ع كل من الیقطینة والدودة أوامر اللَّ ماذا یحدث لو لم یطِ ـ ٣
ه كبریائـه وغیظـه مـن شـعب نینـوى بـل مـن الممكـن شـعوره بـالغیظ تجـاه اللَّـغـروره و  فـيسوف یظل یونان   

 لكنـه كـان متأكـداً اء كارثیـة سـوف تحـدث لهـذا الشـعب و نبـؤ بأشـیوغیظ یونـان إلضـاعة وقتـه للت .لرحمته الوفیرة
ه فــى أســرع وقــت ممكــن ت كــالم اللَّــذَ ولكــن الیقطینــة نفَّــ ،ه ســوف یقــبلهم إذا تــابوا ورجعــوا إلیــهكــل التأكــد أن اللَّــ

ب نسیانه ه درسًا جمیًال وصعیعطى اللَّ  لكيه مرها اللَّ أتأكل هذه الشجرة كما  لكيوجاءت الدودة الصغیرة جدًا 
  .هلمحبة اللَّ 

  ؟هكلمة اللَّ  أنتماذا یحدث لو لم تطع ـ ٤
  ترك السؤال للمناقشة. . . یُ 

    األوالدتعقیب المناقشة یمكن طرحه مع 
  عندما نقوم بإطاعته: هنصنع مشیئة اللَّ 

ه بكـل هذه القصـة وكیـف كـان كـل كـائن ینفـذ مـا أمـر بـه اللَّـ فيه أمرها اللَّ  التيانظر إلى كل المخلوقات   
   .هدقة بما فیهم یونان بكل تعدیاته على اللَّ 

  ه؟القصة بهذا الجمال إذا رفض أحد من هذه الكائنات طاعة اللَّ  ستنتهيهل كانت 
الجلسـة  فـينأخذها من الكتـاب المقـدس  التيه لنا من تعالیم من هذا یشیر أن كل ما یقوله اللَّ و  ،طبعًا ال  

 يوفـ ،القـداس والعشـیات فينسمعها من األناجیل والقراءات األخرى  التي والكلمات إلهيوبین  بینيالشخصیة 
شخصــیًا  لــي ةهــنهــا موجّ أ ،لمــدارس األحــد حضــوري يوفــ ،االعتــرافجلســة أب  يوفــ ،دراســة الكتــاب المقــدس

ه مـن خـالل تنفیـذ صـوته وعندما نسمعها ونعیشها ونقوم بتنفیذها سوف تتحقق مشیئة اللَّـ ،أحد آخر يولیس أل
والحـوت نفـذ كـالم  ،ه بـدون مناقشـةقصـة یونـان أن الریـاح سـمعت كـالم اللَّـ فـيى أن من محبة ربنـا لنـا نـرَ لي و 

وكـل الكائنـات السـابقة لـیس لهـا عقـل مثـل  ،ه بكـل دقـةبـل الیقطینـة والـدودة أطـاعوا أمـر اللَّـ ،ه بدون مناقشةاللَّ 
مصـلحة البشـریة  فيه هو مان أن كل ما أمر به اللَّ وٕانما لهم إی ،تنفذه أو ترفضهالكالم و  فير فكِّ اإلنسان أن تُ 

 النبـينظرة على اإلنسان من خالل یونان  يلقولكن عندما نُ  ،هتنفیذ لمشیئة اللَّ هى  األوامركلها وأن تنفیذ تلك 
 ،بــإرادتيكــالم المســیح وأعیشــه  فــيأفكــر  لكــيالعقــل وهــى  ه وهــب اإلنســان نعمــة مــا أجملهــا نعمــةى أن اللَّــنــرَ 

ذ كالمـه ویعـیش معـه نفِّ یُ  قابل أنم تنازالت مُ قدِّ ه یُ له وأن یجعل اللَّ جادِ ه ویُ یبة اإلنسان أنه یقف أمام اللَّ ولكن لخ
  ه شخصیًا. اللَّ  اتهامبل یصل األمر إلى 

  ه:عن إطاعة كالم اللَّ  ومكافأتي فرحتي
ثبـت لنـا أنـه مـن یُ  لكـيیلـه مناقشـة جمیلـة مـن خـالل إنج فـيه یأخذنا مع قلـة ذكائنـا ویـدخل معنـا ولكن اللَّ   

نسـمعها مـن المسـیح شخصـیًا مـن  التين تلك الكلمات أالصعب أنه یتنازل عن كالمه ألن كالمه روح وحیاة و 
ومـا أجملهـا حیـاة عنـدما نحیـا مـع المسـئول األول عـن هـذا  ،تؤهلنا أن نحیـا مـع المسـیح التيهى  خالل إنجیله

فـــرح وتعزیـــة ین ســـالم و وئنكـــون بـــه مملـــ الـــذيفنكـــون أوالد الملـــك  وبالتـــاليالكـــون ونكـــون أوالده عنـــدما نطیعـــه 
   .هوطمأنینة وثقة بأنه معنا وأنه یكفینا فخرًا أننا ننفذ مشیئة اللَّ 

بل وفى كـل یـوم أیضـًا وال نسـمعها فقـط بـل نعمـل بهـا  أسبوعكل  فيه د أن نسمع كلمة اللَّ فیجب أن نتعوّ   
سـكن معـه أالمسیح شخصـیًا عنـدما  يویكافئن .شخص كل واحد فینا يفى المسیح یتجلَّ  لكيحیاتنا  فيوننفذها 
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ـ :ملكوتـه المقـدس ویقـول في دخـل افأقیمـك علـى الكثیـر  فـي القلیـلا أیهـا العبـد الصـالح واألمـین كنـت أمینـًا نعمَّ
  .)٢١:  ٢٥(مت  دكإلى فرح سیّ 

  
   :جولة كتابیة

   .النبيخالل تعامالته مع یونان  هكل عناصر الطبیعة اللَّ  أطاعتسفر یونان كیف  فيالحظ نُ   
هـــذه العناصــر تتحـــدث الصـــورة واكتــب الشـــاهد مـــن الكتـــاب  أيتعـــرف عـــن  كــياســتعن بكتابـــك المقـــدس   

  المقدس.
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  ألعاب             
 

  x  x x x x  
  طابور العمیان

یـنهم بتغمیـة أعطابور ویقوم الخـادم  في األطفالیقف  :التشكیل
متـر  ١أمـام القائـد ( كراسـي ٥القائـد) وضـع ما عـدا أول واحـد (

  ).كرسيما بین كل 
علــى شــكل  الكراســيمــا بــین  الجــري: یبــدأ القائــد طریقــة اللعــب
(ZIG ZAG)  یعـود إلـى الطـابور بـنفس الطریقـة ثـم یمسـك یـد و

بـنفس  الكراسيمن خالل  الجريیكرر الطابور و  فيأول أعمى 
ویكرروا ما  الثانيالهما لیمسكا بید األعمى رجعا كِ الطریقة ثم یَ 

  الطابور. فير أعمى خِ آهكذا حتى سبق و 
ـــائز وقـــت  فـــيالمهمـــة  ينهـــســـتطاع أن یُ ا: یفـــوز الفریـــق إذا الف

  ده الخادم.حدِّ یُ 
  .ضابط الكلالتباع خطوات القائد (الرب یسوع) ألنه هو حاجة إل في: علیك أن تدرك أنك الهدف

  
  

 يتمثيل نشاط  
   

  :محاكمة
نیابة) أو یتم تقسیمهم إلى فریقین فریق دفاع وفریق هجـوم ومـن خـالل اللعبـة  ــقاضي  ــم األوالد إلى (دفاع قسِّ 

  یناقش الخادم:
ر كیـف ال الكبریـاء عنـدما فكَّـ ـــه ب لشعب اللَّ التعصُّ  ـــز حول الذات (التمركُ سلبیات في شخصیة یونان:   -١

  یتحقق كالمه)تنقلب المدینة وال 
ــــوثنیـــین مـــن أهـــل الســـفینة  أمـــامبالخطـــأ ولـــم یخجـــل منـــه  االعتـــراف( یجابیـــات فـــي شخصـــیة یونـــان:إ  -٢  ــ

ــواســتعداده التــام لتحَ  ـــلقــوني فــي البحــر ال العقــاب عنــدما قــال لهــم مُّ القــوي عنــدما كــان فــي بطــن  وٕایمانــه ــ
 ه).هیكل اللَّ  ىنه سیخرج وسیرَ أ تماماً  كان واثقاً حیث الحوت 
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  تدريب           

 

  مذكراتك  فيكتب ااجلس كل لیلة و 
         .هحزن اللَّ أماذا فعلت الیوم  ـــ
   .كئهك لترجع عن خطنبِّ ه یُ اللَّ  أنهل كانت هناك مواقف معینة شعرت فیها  ـــ
  ؟أخطائكح من صلِ سوف تعملها لتُ  التيالقرارات هى  ما ـــ

  .أخطائك إصالح فيیساعدك  أنطلب منه اُ ه صالة توبة و اللَّ  إلى يصلِّ و  ضع مذكراتك جانباً 
 
 

  صــالة              
  

  
  

وهـى  ضـابط كـل الخلیقـة إلهنـا یـا أنـت. إلهنـاالصـالح ضـابط الكـل الـرب  إلهناألنك  یسوع نشكرك يرب یا  
 نـاأعطِ . یرجـع ویحیـا أنمثـل  الخـاطئله صالح ال تشاء موت إكرك ألنك نش. تسمع وتنفذ كل كلمة تأمرها بها

 .وصـایايیحفـظ  نـيیحبّ  نْ َمـ أنلت لنا قُ  يرب ألنك یا. رسلها لنا بكل وسیلةصغیة لكل كلمة تُ ذن المُ األُ  يرب یا
ـا :فرحـاً  الممتلـئح قلبـك ونسـمع ذلـك الصـوت فـرِ نُ  لكـيطیعهـا بفـرح نُ  أن يربـ یا ناوأعطِ  هـا العبـد الصـالح أی ِنِعمَّ

 آمین. .دخل إلى فرح سیدكاقیمك على الكثیر فأُ  كلمتيواألمین كنت أمینًا على 
 

 

  تقييم              
 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

التقييم  د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك  الهدف 

    .قصة سفر یونان   يعرف
    .اإلنسانحیاة  فيثر الطاعة أب   يشعر

    .هیطیع وصایا اللَّ  أنعلى    بيتدرَّ
  
  
 

 

@ 
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   أمشير شهر من الثانياألسبوع 
  ) فبراير (

  أسرة  
  

 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
    

 

    كلود يد. هنر  ـــ الحدود ـــ  
  .لألنبا یوسفـــ  اآلخركتاب أنا و ـــ                    
  س یعقوب ملطي.تادر ـــ للقمص تفسیر سفر التكوین ـــ                    

  َّعلیه أحافظ يجسد فأعطاني یحبنيه الل. 

 :مساعدة الطفل أن  
 :ى علیهان یتعدّ أد لنفسه فیها ملكیة خاصة له ال یسمح ألحد قیم حدود لنفسه یحدِّ یُ  یعرف. 
 :أعمالهو  اختیاراتهبكمال المسئولیة عن  یشعر. 
  َّال و  آلخـــرینافهـــذا لـــیس خطـــأ وأن یحتـــرم حـــدود  ،الوقـــت المناســـب فـــي "ال" :أن یقـــول ب:یتـــدر

 .خرط على اآلیتسلّ         

     

 

  ٣٩تك 
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  ..  . إليك عزيزي الخادم                

  
 جیداً  الً یكون موصِّ  أنكي یستطیع  ،ةیكون الخادم على درایة كاملة بمعنى ومفهوم حیاة الطهار  أنیجب 

   .ص في نقاط سریعة مفاهیم حیاة الطهارةلخِّ نُ  أن دّ وَ ولذلك نَ  ،لألوالد
  .القمص یوحنا نصیف) ـــ(كتاب حیاة الطهارة  اإلنسان المسیحي من المنظور الروحي:

  .الغریزةو  ،والعاطفة ،والعقل ،الروح :وهى ،داخلنا فيتمییز أربع قوى هامة موجودة  ـــ١
  : غریزة الجنسیةاألربع لل اإلنسانیةالصفات  ـــ٢

 عن الغریزة في الحیوان اً تلف جذریّ تخ إنها.   
  ُر فیه وتتأثر بهتؤثِّ  ،ة بالشخص ككلرتبطم.   
  ّم فیهاالغریزة یمكن ضبطها والتحكُّ  إن.   
  ّب الحقیقي والشركة مع اآلخر.الهدف الرئیسي منها هو التعبیر عن الحُ  إن  

  :كن المسیحیة تسمو فوق هذه الصفاتول ـــ٣
  َّس یسكن فینادُ ه والروح القُ فنحن هیكل الل.   
 ت بالمیرونمَ شِ رُ  أعضائناسة ككل قدَّ الجنسیة أعضاء مُ  األعضاء.  
  ّفخارستیا یجعلنا أعضاء في جسدهاال اتحادنا بالمسیح في سر.   

في  ولكننا نستطیع أن نمنعها أن تصنع أعشاشاً ننا ال نستطیع أن نمنع الطیور من التحلیق فوق رؤوسنا، إـــ ٤
  .رؤوسنا
  .هجومیة وأخرىدفاعیة د هجمات الشیطان من خالل خطة ب ونصُ حارِ ولكننا نُ   

   :الخطة الدفاعیة
 ـــــ ةیجــــب أن نحــــافظ علیهــــا نقّیــــ العــــین( حفــــظ الحــــواس ســــة قدَّ بالكلمــــات المُ  شــــباعهااتنــــا مهمّ  األذن ــ

أن  ىوهكــذا نــر  ،فــي األمــاكن شــدیدة الزحــام الحتــراس واجــب وخاصــةً ا مــساللّ  ـــــالكنســیة  ىوالموســیق
  .لتقدیس القلب) هم جداً حواس مُ تقدیس ال

  الشریرة منذ بدایتها األفكارطرد.    
  ُعن أصدقاء السوء.عد الب  

   :الخطة الهجومیة
  .باالعتراف) ،اإلنجیلبكلمات  ،( بالصالة القلب وتحصینه شباعا  
  .الدم حتىب والجهاد ضد السقوط من كل القل محبة الطهارة  

طهارتــه ونقاوتــه. فصــار أوالد  وأعطانــاخــذ عارنــا أ(ألن المســیح أخــذ الــذي لنــا وأعطانــا الــذي لــه)  االحتشــام ـــــ٥
فالحشــمة تعطــي  .وفــي حركــاتهم ،وفــي مالبســهم ،فــي نظــرتهم ،ءيشــبنــات المســیح یحبــون االحتشــام فــي كــل و 

  .الكرامة لإلنسان
ـــ٦ وقــد أشــار علیهــا المســیح فــي حدیثــه عــن  ،زنــا فــرديهــى  (الســریة) بالنســبة لــألوالد والبنــات العــادة الردیئــة ــ

   .زنِ وصیة ال تَ 
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  األبدیةالوقایة والعالج منه في كراهیة هذا العمل الذي سیحرمني من.   
  كإنسانم في نفسي الثقة أني یمكنني التحكُّ و.  

   :للحدیث عن هذا الموضوع إرشادات
   .ولیس عیب أنه لیس خطیة ـــ١
   .مب االبتذال أو التكتُّ م والسامع بوقار هذا الموضوع فیجب أن نتجنّ تكلِّ یجب أن یشعر المُ  ـــ٢
  .ب تناول هذا الموضوع بصراحة ولكن بدون الدخول في تفاصیله الدقیقةجی ـــ٣
 .ونفسیاً  وروحیاً  تكاملة لكل األبعاد جسدیاً یجب عرض الحدیث بصورة مُ  ـــ٤
  
 
 

  
  

  مكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:ي      
  

  فكرة حـوار                                                                                                           
 

بخریطــة مصــر ونبــدأ بتحدیــد حــدود مصــر  نــأتي 
تطبیقهــــا علــــى كــــل شــــخص فینــــا یجــــب أن الثالثــــة و 

ـــــى نفســـــه ـــــویُ  ،یحـــــافظ عل ن كـــــل األعـــــداء نها مـــــحصِّ
  .الظاهرین والخفیین

  
یجب أن نضـعها  التيالحدود هى  :الحدود الساحلیة

 ،نترنــــت بكــــل برامجــــهامیــــة مــــن لكــــل الوســــائل اإلعال
  .ةضرّ االتصال المفتوحة المُ  والتلیفزیون وكل وسائل

  
یجــب أن نضــعها  التــيالحــدود هــى  :الحــدود البریــة

  .جتمعبكل من حولنا من أصدقاء وزمالء وملكل المعامالت الشخصیة 
 .كأوالد المسیح تلیق بنا الیجب أن نضعها لكل أفكار شریرة و  التيالحدود هى  :الحدود الجویة
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  ينشاط تمثيل                     
  

   .حجرحوار بین ریشة و 
  ببطء كده؟! تتحرك اإمّ مكانك یا  في اإمّ أالقیك یا  أجيو  أروحمالك یا حجر كل ما  أنت ریشة:
  ؟أعمل إیه مش فاهم يزانعاو  أنتِ  يیعن حجر:
  ...يّ تعیش حیاتك ز و  يح وتنطلق  تروح وتیجعاوزاك كده تتفسّ  ریشة:
  ...ریاح أو شویة هوا زیك؟؟ أل طبعاً  أيمع  أجيأروح و  يعاوزان ينتا يستنا يستنا حجر:
ح نتفّسـنـروح  واحد یقول لـك یلـالكل كل الناس و  نفسك وبتحبّ  رّ إنك حُ  تحّس  يحیاة جمیلة قو  يلیه د ریشة:

  .أى وقت فيحد  أيحتة مع  أي فينخرج و 
  ...معاه يحد أصاحبه وأمش أيمش إیه و عارف أنا عاوز الزم أكون كده رزین و  أنا ،أل طبعاً  حجر:
كـل النـاس  ةكـده؟! أهـو مـا ازعلـش حـد وأبقـى صـاحب فيفین المشكلة مراجعة نفسها) و  فيتبدأ ر و (تفكّ  ریشة:

  .كده
الغلــط ربنــا أعطــى كــل واحــد فینــا عقــل وروح التمییــز بــین الصــح و  شــانلعًا جــدًا غلطانــة جــد نــتِ إطبعــًا  حجــر:

نا لـو فیـه حاجـة ر منّ أكب اللينسأل و  ،نروحها!!! الزم نكون واعیین هحت أيال ا و حاجة نعمله يومش أ
  ...محتارین فیها

  ...يعملوش تانأما  شانلع ،الغلط ده فتنيعرّ شكرًا یا حجر إنك  ...عندك حق ریشة:
  
  

  أنشطة استكشافية               
  
  

لـــون  يعطمـــاء فســـیُ و  نـــيبُ حذیـــة أورنـــیش ن ونضـــع فیهمـــا مكونـــات مـــن: دیتـــول و افتیْ ن شـــفّ بزجـــاجتیْ  ينـــأت  
  .بنالشیكوالتة باللّ 

فتحــوا الزجــاجتین لمحاولــة الشــرب ین المخــدومین یعــاینوا الزجــاجتین و ســأبدأ المناقشــة بــأن أجعــل اثنــین مــ  
  :ستندة على الفكرة التالیةمُ شة اللها ثم ابدأ المناقن رائحتهما كریهة جدًا ال یمكن تحمُّ بعد ذلك سیكتشفوا أو 

  .. .فات األشـــخاص مـــن حولنـــالـــذلك ال ننخـــدع بالمظـــاهر وتصـــرُّ اإلفـــراز و ه لنـــا روح التمییـــز و أعطـــى اللَّـــ  
  .فات جمیلة خادعة أو كالم معسولصرُّ بت یخدعنيشخص أن  يال أسمح أل
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كــل و  ،كوكــب آخــر فــيد علــى كوكــب األرض بــل وَلــنفتــرض أننــا لــم نُ و  ...حــاول أن نســرح بفكرنــا قلــیالً فلن  
لكننا مثـل و  ،بهما ىشراب نتغذَّ جد طعام و ال یو عن األرض فال یوجد جاذبیة أرضیة! و  فیه مختلف تماماً  يءش

  ...ع الغذاء بداخلنا من دون أن نشعر!! وهكذاالنباتات نصن
د رحلــة طویلــة نزلنــا علــى بعــ أخیــراً ؟ و األرضونه یســمّ  الــذيلنكتشــف الكوكــب  ینة فضــائیةننــا ســافرنا بســفإ 

  !!األرض، وكانت المفاجأة
بعـد و  ...ى جاذبیـة أرضـیة ألول مـرةسـمّ فنـا علـى مـا یُ ! فتعرّ یع الطیـرانجدًا فلم نكـن نسـتط لقد تعجبنا جداً   

ونه الجوع؟! لم نشعر بـه مـن قبـل سمّ یُ  ل هذا ما! همعدتنا فيغریب  يءنفسنا نشعر بشأفترة من نزولنا وجدنا 
  ؟ على هذا الشعور يكیف نقض ؟ما الحلو 

تمتعنـا هـذا الشـعور، ولكـن لمـا أكلنـا و علـى  يلنقضـ نجـد فیـه طعامـاً  إلى مكـان أخذناأحد سكان األرض  
اًال وال نعـرف ء أحدهم یطلب مننـا ثمـن مـا أكلنـاه! فكانـت الصـدمة! فـنحن ال نملـك أمـو بمذاق األكل الجمیل جا

ون أم یحــاولون أن یخــدعونا! حّبــمُ بــون و نعــرف كیــف نتعامــل مــع هــؤالء النــاس؟! هــل هــم طیّ  القــوانین األرض و 
 بـاختراقمـدى نسـمح لهـم  يٕالـى أنحـوهم؟ و  مسـؤولیتناهـى  ؟! مـاهـم یحـاولون تضـلیلنا ؟ أمهل نسـمع لهـم فعـالً 

وأنـت  ،كلهـا ملكیـة خاصـة لـك ،رض الواسعةبقطعة األه ذلك مكن أن نشبّ ا له كیانه الخاص فمُ ! فكل منّ حیاتنا
 التــيهــى  هــذه الحــدودو  ،لآلخــرین دخــول هــذه األرض أو ال فتســمح ،وبوابــاتل حــدود مــن أســوار حولهــا تشــكّ 

 :ومثل هذه الحدود ،تنتهيأین ریك أین تبدأ و تُ زك عن اآلخر و میّ تُ 
                                                                       

                                    
                                                       

 
فتعـالوا  ،نجـاوب علـى هـذه األسـئلة الصـعبةكوكـب األرض یجـب أن نكـون واعیـین و رحلتنا هـذه إلـى  فيفَ 

  !بهذه التجربة من قبل رّ نسألها لشخص مَ 
.. .ع بمحبتـه الكبیـرة لـه وتدلیلـه لـه، وهـو یوسـفأبیـه یتمتّـ بیـت فـيطمأنینـة دوء و ه فيكان عایش  إنسان

إلـى مكـان الشـقاء والعبودیـة والخـوف  ،هـبط مـن كوكـب جمیـل كلـه راحـة وسـعادةنعـرف جمیعـًا كأنـه كمـا  الذي
یوسـف ذلـك الحـین كـان  فـيمصـر،  فـيإلـى فوطیفـار  ییناإلسماعیلباعته قافلة خوته و إعندما باعه  ،والخطیة

  : نذا المجتمع الجدید فأمامه خیاریْ یتعامل مع ه يبواباته لكد أسواره و حدِّ علیه أن یُ 
أحد وال یسمح بـدخول  أيأن یتعامل مع  فیتحاشى بال بوابات!ن لنفسه أسوار عالیة أن یُكوِّ  ــــ

رون مـن فمـاذا یفعـل اآلخـ ،اعوهبـخوته فعلوا بـه ذلـك و إفإن كان  ...الشر وال الخیر أیضًا إلیه
  .متماشیةتكون شخصیته أحد و  ي! فیتقوقع بداخل نفسه وال یتعامل مع أ؟حوله

 
 

 جسمي

 سلوكيو  كالمي

 أفكاري عواطفي
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 ،اً أرادوا بـه شـرّ خوتـه إر أن لكنـه فّكـ.. و .رهدمِّ كان بالتأكیـد سـیُ  الذيالخطأ  االختیارلكن یوسف لم یختر هذا و  ـــ
فعلیـه أن یسـمح لـه بالـدخول  ،ىشـفَ یُ ل يءئ لـه كـل شـیـهیُ خوته و إشفیه من جراح رًا فهو سیُ ه أراد به خیلكن اللَّ و 
.. وكأنه یسمعه وهو یقـول: .وسط أسواره لیدخل منها الخیر فيأقام له بوابة و 

 
یســـمح و  ،یعقـــوبوالـــده مـــه كمـــا علَّ  ،لهـــهإل ســـاً قدر یوســـف أن یحفـــظ قلبـــه مُ فعـــًال قـــرّ و   

م أن مه كیف یتعامل مع هذا المجتمع الغریب عنه. فتعلَّ تعلّ تشفیه و  يه لكبدخول نعمة اللَّ 
تـه بی فـين یعرف كان أمینًا جدًا حتى أن فوطیفار لم یكُ ه و حبّ یُ فوطیفار جدًا و  هدیحترم سیّ 

لكــل أوامرهــا، فهــذه كانــت  اســتجابفوطیفــار و  ةامــرأدته حتــرم یوســف ســیّ اكمــا یعــرف یوســف كــل التفاصــیل. و 
أیضــًا حــدود هــذا  نَس ولكنــه لــم َیــ ،كــل عمــل فكــان رجــًال ناجحــاً  فــيده، وكــان الــرب معــه تجــاه ســیّ  ولیاتهئمســ

لهـا دخل الشیطان قلبهـا وخـدع أفكارهـا وعواطفهـا فحوَّ  التيدته ظهر هذا واضحًا عندما جاءت سیّ .. و .االحترام
لكنه یقتحم حیاة اآلخرین حدودًا لآلخر فال یحترمها و  ىوهذا النوع من الشخصیات ال یر  ،یةتعدّ مُ إلى شخصیة 

  كأنها من أمالكه هو أیضًا. 
یوسـف  أنكانت تظن  ىفه .الخطیة معها فيفأرادت أن توقع یوسف   

 ،وأكید سـیخاف منهـا، أو یخـاف مـن السـجن والقتـل أبداً لن یرفض لها طلبًا 
ده إنــه هــو مــن أراد أن دتــه إنــه إن لــم یفعــل الخطیــة معهــا ســتقول لســیّ قه أحــد. وهدَّ د عبــد ولــن یصــدِّ فهــو مجــرّ 

 أمــام ناختیــاریْ ة أخــرى كــان أمامــه لمــرّ تلــك اللحظــة و  فــيلنــا یوســف إنــه  يرفضــت! ویحكــوهــى  علیهــا یعتــدي
  :دتهل سیّ تحایُ 

بابیة فكأنـه یسـتبیح أن حدوده تكون غیر واضحة ض أي بدون أسوار أي نة:ذعِ أن یكون یوسف شخصیة مُ  ـــ
ثهـا ویقتلــع منهـا الـزرع ویأخـذ منهــا ملكیتـه الخاصــة، یـدخل إلـى أرضـه ویفعــل مـا یشـاء فیلوِّ أحـد أن یـدخل  ألي

  ثها بالخطیة.یقتحم جسده ومشاعره ویلوِّ  أيجمیل.  يءكل ش
إن فیوسف  ،وغالبًا ما یكون لهؤالء األشخاص سبب واضح لعدم وجود حدود واضحة لهم وأهمها الخوف

آخـر   رعـب! فیجـب أن یمیـل لرأیهـا. أو سـببخیـف ومُ ن وهـذا أمـر مُ سـجَ لم یسمع كالم سیدته أكید سـیموت ویُ 
  البیت.  في مسؤولیاتهخلیه من كل أن یفقد محبته ومكانته أمام اآلخرین، فأكید سیده فوطیفار سیكرهه ویُ  هو

 التــي، فبوابتــه یكــون مــن هــذا النــوع مــن الشخصــیات والحــدود أنولكــن یوســف لــم یختــر 
بـالرغم مـن  التعديت أمام هذا قَ غلِ رفضت بشدة وأُ  االحترامسمحت بدخول المحبة وتبادل 

ده ر فیما كان یحكیه له والده عن إبراهیم ِجـدًا، ولكنه فكَّ مه والده الطاعة جیّ أن یوسف علَّ 
ــاً اه فقــط فلــم یحســب أطــاع وقــال نعــم فعــًال لكــن للَّــ الــذي .. ففهــم .مــه ذبیحــةوقدّ  بنــه غالی

ه ولكنهــا طاعــة للجســد یوســف أن هــذا نــوع مختلــف مــن الطاعــة، ولكــن مــا تطلبــه ســیدته منــه لــیس طاعــة للَّــ
تخــاف مــن المــوت وال تهــتم بنظــرة  ال  "ال" ...قویــة "ال" ـى لــه بــوطاعــة للشــهوات. وهــذا النــوع یجــب أن یتصــدّ 

وكأنه یقول مثل بولس الرسول:  اآلخرین 
ـ فـيفهرب منها یوسف تاركًا حتـى ثوبـه  ل كـل العواقـب مـن سـجن وألـم وظلـم ولـم یفضـح أمـر یـدیها وتحمَّ

  السیدته.
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 ؟ حدوديى على ممكن حد یتعدّ  يزاا؟! موقف یوسف ده فيحنا ممكن نتحط اهو   
  ي علیها .. تعدّ  ألي. فیجب أن ننتبه كریة وعاطفیةحدود جسدیة وف لياألول أنا  فيما قلنا  يز   
 ىفهـلنـا قبِّ ا وتُ تحتضـنّ  التـي األموالراحـة مثـل  باألمـانر بـة ُتشـعِ یوجـد لمسـات طیّ  اآلخـرینتعاملنـا مـع  ففي  

حركــات الجســدیة. ولكــن یوجــد  حــدوديعلــى  يرنا بالمحبــة والراحــة ولــیس تعــدشــعِ حركــات نابعــة مــن محبــة وتُ 
دت أن تأخـذ أرا التـيفوطیفـار  امرأةب سیطرة مثل لكنها تنبع من حُ و  ،بحُ أخرى ال تنبع من 

 ع شهواتها. شبِ نقاوته لتُ من جسد یوسف طهارته و 
(ممكن على دمیة أو صورة لبنت أو ولد ونصنع ید من القفاز ونشـیر إلـى أعضـاء الجسـم 

 ،قویـة "ال" ـنـرفض هـذا بـ يلقـو ومثـل یوسـف ا ،فیجـب أن ننتبـه لهـذا علیها لمسة شریرة) يتعد أي یكون يللا
فهـم  الـذيأعـین النـاس، فمثـال یوسـف  فـيوال تخجـل وال تهـتم بفقـدان أي محبـة أو مظهـر  يءتخاف مـن شـ ال

  أمام ذلك. يیساو  يءش أيجیدًا أن أغلى ما عنده هو طهارته ونقاوة قلبه، فال یوجد 
ٕان كانـت عینـك شـریرة و  ،راً ن نّیـة فجسدك كلـه یكـو ینك نقیّ ومن أعضاء جسدي أیضًا عیني! فإن كانت ع

 جسـديو  يفكـر و  قلبـيث وِّ لَ مشاهد تُ  يَّ علویطرح  حدوديى فال أسمح ألحد أن یتخطّ  .فجسدك كله یكون شریراً 
 حـدوديى كل حدود الزمان والمكان ویقـتحم كـل فكأنه یتخطّ  ،حاربنا بها الشیطان هذه األیامفهذه أمكر حرب یُ 

 ،فوطیفـار المـرأة خفـيلیقـوم بـدور  ،مـا یحلـو لـه يَّ ت والمیدیا ویعرض علنترنمن خالل اال حجرتيویصل إلى 
ة واضــحة ولكنهــا حــرب جویــة خفیــة، حــرب برّیــ يَّ علــ ولكــن كأنــه ال یشــنّ  ،حــدود جســدي ىویحــاول أن یتخّطــ

حتـى ال نسـمح  ،"ال" :ولكننا مثل یوسف نملك رادارات قویة ترى هذه المحـاوالت المـاكرة وتعـرف جیـدًا أن تقـول
  ه أن یلعب بأفكارنا وعواطفنا ونقاوة قلبنا. ل

  : صملخّ 
دنــا علیــه تعوّ  الــذينتــرك فیهــا كوكبنــا  ،فتــرة عمریــة جدیــدة فــيرحلتنــا هــى  رحلتنــا إلــى كوكــب األرض هــذه  

وفیـه یجـب أن نهـتم بإقامـة  ،یكثـر فیـه تعاملنـا مـع كـل مـن حولنـا ،وهو عالم الطفولـة البریئـة إلـى عـالم مختلـف
وفـي نفـس الوقـت  .عـواطفيو  قلبـيو  عقلـيجسـدي و  ملكیتـي،ى علـى حـد أن یتعـدّ  يتسـمح ألحدود واضـحة ال 

  فوطیفار. امرأةمثل  يتعدّ أنا أیضًا المُ  فال أكون ،اآلخرینز حدود میِّ أستطیع أن أُ  لحدودي احتراميمن 
  
  

  نشاط تحفيظ اآلية                  
  
 درس:ـة الــآی

   شتّ وفَ  ئاختبطریقة  : طریقة الحفظ
 فــيدة تعــدِّ أمــاكن مُ  فــيقطــع صــغیرة مــن الــورق وتخبئتهــا  فــيیقــوم الخــادم بكتابــة كلمــات اآلیــة والشــاهد   

ــیُ  .رفــة أو الكنیســة (مكــان إلقــاء الــدرس)الغُ  هم ویقومــون ن أو أكثــر حســب عــدداألطفــال إلــى فــریقیْ الخــادم م قسِّ
دونهـا ردِّ ختبئة وتجمیعها حتى یحصلون على اآلیة النهائیـة والشـاهد ثـم یُ فریقه عن األوراق المُ  في لٌّ كُ  ،بالبحث

  .ة للحفظمعًا أكثر من مرّ 
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  ألعاب      
 

 م المساحات الشخصیةتعلّ هدف اللعبة: 
 ـــسـم  ٤٥...) بأطوال مختلفـة (خیط ل أوكون (حبامسِ أربعة أوالد یُ  .رفةولد واحد یقف في طرف الغُ  التشكیل:

  متر) ٣من  أكثرطول  أي ــمتر  ٣ ــسم  ١٢٠
   المساحة الشخصیةهى  ما األوالدم الخادم یفهّ  :عبطریقة اللّ 

المســــاحة هــــى  الــــدائرة العامــــة:ـــــ ١
 .الطبیعیة التي نضعها للغرباء

مــع الــدائرة االجتماعیــة الــزمالء:  ـــ٢
شــكل جیــد ین ال نعــرفهم بالغربــاء الــذ

لقینــــا صــــدیق وكــــان معــــه لــــو  :مــــثالً 
صـــــدیق لـــــه هـــــذه المســـــاحة ســـــتكون 

 .مناسبة بیننا وبینه
ـــدائرة الشخصـــیة  -٣  :األصـــدقاءال

المساحة الطبیعیة التي نضـعها وهى 
فــــي المناســــبات االجتماعیــــة  لألفــــراد

 .مثالً  األصدقاءمثل اللقاءات ومقابلة 
 ،ةاإلخـو  ،بناءاأل ،هم عواطف قویة الزوج والزوجةتربطنا ب نْ مَ ة لِ صخصَّ المساحة المُ وهى  بین:قرّ دائرة المُ  -٤

 .خاصة جداً  ألنهاحد لهذه المساحة أبین وال نسمح بدخول قرّ المُ  واألصدقاء
 ،القطـار ،التـرام المتـرو، ،األتوبیسالعمومیة  األماكنالفقاعات في  أوهناك استثناءات لعمل هذه الدوائر   

 .العامة األماكنمن المصعد الكهربائي وغیرها 
تضــع  وأنــتب قــرّ لــن تحــادث صــدیقك المُ  بالتأكیــد ،یضــع هــذه المســاحات ال إرادیــاً  اإلنســان أنوالمالحــظ   

تضـع بینـك وبینـه مسـاحة الـدائرة  وأنـتحـادث شـخص ال تعرفـه وكـذلك لـن تُ  ،بینك وبینه مسـاحة الـدائرة العامـة
 اإّمـاالبتعاد التلقائي هى  صة لهخصَّ حد لمساحة غیر مُ أل ة الفعل التلقائیة عند دخو ردّ  أنوالمالحظ  الحمیمة،

  .جزئه العلوي أوبكامل الجسم 
 كونمِســأنهــم یُ  أوالد ٣ـحبــال ونطلــب مــن الــ ٣ك طــرف مِســیطلــب مــن الولــد الــذي فــي طــرف الغرفــة أن یُ   

ــانقــرّ ل المُ مثِّــتُ  أنــت :مــثالً  األولبحیــث أن فــي كــل مــرة نقــول للولــد  ،اآلخــرالطــرف   األصــدقاءل مثِّــي یُ بین والث
ل مثِّ ي یُ الذ خراآلبل ك طرف الحَ مسِ كل ولد یُ  .بتدياوعندما یقول الخادم  ،الث الزمالء والرابع باقي الناسوالث
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  ..).ك أقصر حبل وهكذامسِ بین المفروض یُ قرَّ ل دور المُ مثِّ (الولد الذي یُ  المساحة الذي یقوم بدورها
   .الخاص به األولبل ك الحَ مسِ هو الولد الذي یُ  الفائز:
  من مجموعة. أكثرویمكن تكرارها مع   

  
  تدريب      

 

  .الوقت المناسب فهذا لیس خطأ في "ال" :أن یقول -
 .خرط على اآلال یتسلّ و  اآلخرینأن یحترم حدود  -

 
  صــالة      

  
 

  
ــ، ونعمــة العقــل ألفهــم وأُ ألحیــاووهبتنــي نعمــة الــروح  ...صــورة یســوع لقــد خلقتنــي فــي أجمــلیــا ربــي   ،رفكِّ

  .وأفرح وأحبّ  ونعمة العاطفة ألحّس 
، س حیـاتي كلهـا لـكدِّ قَ  م العظیمة...عَ هذه النِّ  أشكرك على ونعمة الغریزة لكي أواصل الحیاة وال أموت...

  .بالبركة والسالم والنور مألهااو 
  
 

  تقييم      
 

  ؟أطفالك ف إلىهل وصل الهد
  

  التقييم  د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك  الهدف

  يعرف

 ؟الحدود الشخصیة ىهما  یذكر  
 ف مع من یحاول اختراق حدوده الخاصة. كیف سیتصرّ  یصف  
 الدرس. فيكرها أنواع الشخصیات السابق ذِ  یشرح  
  ّآیة الدرس. ریكر  

  

    كل دائرة. فيدوائر المساحات الشخصیة ومن سیضعه  یرسم   يشعر
    مواقف اقتحام حدوده الخاصة. في "ال"یقول  أن ریقرّ    بيتدرَّ

 
  

 

@ 
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   أمشير شهر من الثالثاألسبوع 
  ) فبراير (

  فضيلة للحياة  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 

  س یعقوب ملطي.تادر ـــ للقمص  األعمالتفسیر سفر 

 نا ضعیف فحینئٍذ أنا قوي بالروح واألخالق واإلیمان.حینما أ 

 :مساعدة الطفل أن  
 :ي.فیلب سجني فقصة بولس وسیال  یعرف 
 :اإلیمانو  الروح واألخالق بل قوة الجسد بأن القوة لیست قوة یشعر.  
  َّو الغضبأكیفیة التعامل مع العنف  ى: علبیتدر. 

 

 

     ٣٩ـــ ١٦:١٦أع 
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  إليك عزيزي الخادم ..                   

  
 

 

، جعــل كثیــرین مــن أعدائــه اً جاع جــدقــدیر وُشــ مــّالحقبــل ســنوات كثیــرة، وفــي إحــدى الــبالد، كــان هنــاك   
  یهابون من سیفه. وازدادت ُشهرته حتى وصلت أخباره لملك تلك البالد. 

ل سیفه لیقوم بفحصه، ویكشـف رسِ منه أن یُ  اً ، طالبالمّالحلهذا وفي أحد األیام أرسل الملك رسالة عاجلة   
ة، سـیفه للملـك، وبـدوره قـام الملـك بفحـص السـیف بدقّـ حالمـالّ الُمخیـف الـذي فـي هـذا السـیف. أرسـل  عن السرّ 

ء ، وٕاننـي لـم أجـد أي شـياً مت بفحص سیفك جیدمعه رسالة كتب فیها ما یلي: لقد قُ  اً قُمرفِ  حللمالّ ومن ثم ردَّه 
 حالمـالّ زه عن بقیـة السـیوف، ولسـت أعلـم لمـاذا الكثیـرون مـن النـاس یخـافون مـن سـیفك! بعـدها قـام میِّ خاص یُ 

مت بفحصـه قُ  اً دي الملك. لقد طلبت أن تفحص السیف الذي بحوزتي. وحقبإرسال رسالة للملك یقول فیها: سیّ 
رك بـأنني عنـدما ولكـن دعنـي ُأخِبـوكان جوابك أنه سیف عادي غیر مختلف عن بقیة السیوف، وهذا صـحیح. 

ك بالسـیف، لوجـد دي الملك بفحص الذراع التـي ُتمِسـك به. لو قام سیِّ أرسلته لك لم أرسل معه الذراع التي ُتمسِ 
  .ب بذاك السیفحارِ . فلیس الفضل للسیف، بل للذراع التي تُ هم السرّ وفَ  الحلّ 

  
 اً قــوا نجاحــقلوبنــا بــبعض المــؤمنین والخــدام الــذین حقّ  قــتَبــت نفوســنا وتعلّ مــا ُأعجِ  اً .. كثیــر  إخــوتي األحبــاء  
ما تساءلنا في قلوبنا عن ذلك الشيء الذي میَّزهم، أو عن سر نجـاحهم، ظـانین أن القـوة فـیهم أو  اً ، وكثیر اً باهر 

ق بهــم أكثــر مــن غیــرهم، وكأننــا بهــذا نقــوم بــذات العمــل الــذي قــام بــه الملــك فــي فحصــه ا جعلنــا نتعّلــمــنهم، مّمــ
ه ، فـال بـد أن نكتشـف مـن خاللهـم، أنهـا ذراع اللَّـاً قنا وفحصـنا عمیقـالنجاح فیهم. لكن لو دقّ  . وكأن سرّ للسیف

 :مة لتلــك األوانــي الضــعیفةهــة والُمســتخدِ القویــة الموجِّ  
   

ال بالقــدرة وال بــالقوة (البشــریة)، بــل  ،فــي األوانــي الضــعیفة اللَّــهوحــي هــو نجــاح عمــل روح فــإن النجــاح الر   
   ).٦: ٤بروحي قال رب الجنود (زك 

م . ولیتنـا ُنعظِّـاللَّـهفینـا یكـون لمجـد  اً حقیقیـ اً ق نجاحـحقِّـلیُ  اللَّهلیتنا نعطي المساحة األكبر في حیاتنا لروح   
 :خادم یكون شعاره كشعار یوحنا المعمدانالرب ولیس األشخاص. ویا لیت كل 
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 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:
  

            تجربة         
  

  مجموعة بالونات. .١ المطلوبة: المواد
  د.. إبرة منجِّ ٢                 

  . زیت طعام.٣                  
  صغیرة. ةقطن. ٤                 

  الفكرة:
غطـاة بالزیـت فـإن اإلبـرة تمـر ولكـن إذا كانـت اإلبـرة مُ  ،اً باإلبرة فإنها ستنفجر فـور  البالونإذا ضغطنا على    

  دون أن تنفجر. البالونداخل  وتدخل
  مالحظات:

  جه العقدة من الناحیة األخرى.هو المنطقة الغامقة التي توا البالون الختراق. أفضل مكان ١
 تدخل اإلبرة بهدوء شدید. أن. یجب ٢
 عة بالزیت حتى تضمن كمیة زیت كافیة على سطح اإلبرة.شبّ المُ  ةالقطن.استخدم ٣

   دًا على هذه التجربة قبل الدرس.علم جیّ ب المُ یجب أن یتدرّ 
  

  التقدیم:
بـدأ بإلقـاء یغضـب و یقل كلمة نجد الطـرف اآلخـر ة حتى أنه من أكثیرًا ما تكون عالقتنا معًا ضعیفة وهشّ   

المنفوخـة بـالهواء بـالطبع فـي ثانیـة سـتنفجر.  ةالبالونـبـت اإلبـرة مـن تنفجـر. إذا قرّ  ةبالونـالكلمات الردیئة وكأنه 
 ،ساعدنا في عالقتنا حتى نحتمل بعضنا بعضًا ونحب بعضناس وهو الذي یُ دُ لنا زیت الروح القُ  لكن الرب أعدّ 

 ینفجـروا. نأجد أنهـم لـسقابل أصدقائي عندما أُ  عندئذٍ  ،سدُ طلب معونة الروح القُ ابكراهیة لشخص  وٕاذا شعرت
 البـالونعة بالزیـت. یجـد أنهـا تختـرق شـبّ م اإلبـرة المُ علِّـیـدخل المُ  م اإلبرة ویبدأ في مسح الزیـت علیهـا.علِّ یأخذ المُ 

  زالت منفوخة. ما ةوالبالونوتدخل داخلها 
  

  يةآلنشاط تحفيظ ا                

  
یقــوم بترتیــب الكلمــات و كــل ورقــة علیهــا كلمــة مــن اآلیــة  ،یأخــذ كــل طفــل مجموعــة ورق صــغیر طریقــة الحفــظ:

  .عالٍ  قراءتها بصوتٍ و 
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 بولس وسیال في السجن.قصة 
  ام.كّ رسول الحُ  ـــ نسّجا ـــ الحكام ـــل جار ـــ بنت ـــسیال  ـــ بولس ـــ الراوي ت:لشخصیاا
 ن الممكن عمل مسرح عرائس أو یقوم الخدام بالتمثیل.م 

 عنـد ونـروح المدینـة مـن بوابـة نخـرجلـال ی... المدینـة زحمـة قـوي ..  بولس سیال:
 ي فیه.نصلِّ  مكان نالقي لشانع رلنها

 ربنا. مع فیه نتكلم وقت نقّضي نمحتاجیاحنا یا سیال ... فكرة جمیلة  :بولس
 تاني. ناورا ماشیة دي لغلبانةا یةرلجاا البنت...  بولسیا  سیال:
 علـى لكـم یقولـوا لشـانع نجایی وهـم...  لعليا هاللَّـ عبیـد هـم دول الرجالة :البنت

 خالص.ال طریق
 ة)مرّ  كذا تاني ملکالا تعید(

 ھنعمل إیھ معاھا؟!یا بولس  سیال:
دهـــا سیاوأعلیها  مســـیطراللـــي  الشـــریر بســـبب الـــروح بالمســـتقبلتتنبأ  بتقـــدر ى... هـــ لـــيَّ نا صعبانة عأ :سلوب

 .كده نمدر أتجاهلها أكتر قا مشنا بسببها ... أ فلوس یكسبوالشان ع لوهابیشغّ 
 ... بنت یا هنا  يلتعا  
 .منها جرتخ إنك كربأم لمسیحا عویس ربنا ِباسم ،شریریا روح یا   

أشـــكرك شأ.. . تاني نم سلیمة ورجعـــت یسةكـــو بقیـــتنا قـــوي أني مختلفة إة حاّس ناأ ده؟ یهإ) بهـــدوء( :البنـــت
 .جدًا أشكرك

 تاني. بالمستقبلبتتنبأ  ما بقیتش نهاإ الحظوا دي یةرلجاا البنت دسیاأ: اويرلا
 ؟بالمستقبل يبتتنبأ ما بقتیشلیه و ؟بتشتغلیش ما لیه ؟لكل حصاللي  یهإ یةرجا یا بنتیا  :الرجال
 .شكرًا للرب... تاني  يَّ ف  بیتحكم شبقا ما والروح الشریر شافوني دول الرجالة :البنت

 ء.نیاغأ نبقىاه مشكده حنا ا ؟تخفِّ  بتاعتنا یةرلجاوا فلوسنكسب  ازاي ها؟ یهإ :لجارلا
 كـانوا لليا المكـان هود ،للسـوق سیالو بـولس وجـّروا جـداً  نغضبانیا كـانو  دي یةرلجاا البنت دسیاأ: يو الرا

 .كماتالمحا فیه بیعملوا
 .مانيورلا للقانون مخالفة تبحاجا دوابیناو بتاعتنا البلد في قلق بیعملوا دول جالةرلا :لجارلا

 .كویس یحرسهمنه إ الّسّجان واوصّ  وابقوا نلسجا في ویترموا یتضربوا دول جالةرلا :الحكام
ــرا ــولس فعًالو: يو ال  حراســة تحــت أشــد حطهــم نلسجاوا ،الســجن في واتحطــوا نبالعصیا اتضــربوا سیالو ب

 .نام وراح كویس مقفولة السجن بأبوا إن دواتأكّ  بالسالسل رجلیهم وربط
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 ؟بولس یا دلوقتيیه نعمل إاه سیال:
هنـــا معانا  للَّـــهرف إن انا عاأ ،ينصلِّ نناإ كـــویس وقـــت ده بـــس ،الضـــرب نم جـــداً  جعنياو  ظهـــرينا أ :سلوب

 .صلواتنا وها یسمع يدلوقت
 .ينصلِّ یناخلِّ بولس یا هویأ سیال:
 .ربنا حواویسبِّ  وابیصلّ  مَّ وهُ  وسیال بولس یینالباق المساجین سمع اللیل نصف وفي:  الراوي

  .بیحصلللي ا یهإ یشوفلشان ع تاني السجنعلى  يوجر  الّسّجانوصحي  ...شدید زلزال لحصة فجأو
 المسـاجین ؟یهإأعمل ...  هربوا المساجین أكید...  آِخرها على مفتوحة السجن أبواب!!! ممكن مش ن:لسجاا

 .بیه نفسي وأقتل بتاعي السیف هاخد ناأ... مني یغضب اه كملحاوا هربوا
 .نفسك ذيأتعى واستنى ا :بولس

  هنا؟ انتوا...  سیالیا  ُحراس هاتوا أنوار بسرعة ... یا بولسیا  ن:لسجاا
 كلنا هنا.حنا ... ا :بولس

 زاياو  إلهكـم نع أكتـر فرعأ زعای ناأ...  كممعا إلهكم... فعًال  سیديَّ  یا. أشوفكم زعای ناأ اطلعوا ن:لسجاا
 ص.أخلُ 
قـادر  یسـوعأن ربنـا في  ِثـقْ صـك.. اللي اتصـلب ومـات وقـام مـن المـوت علشـان یخلِّ  یسوعب ربال نآم :بولس

 .. له أنك نفسك تعیش معاه لْ ب عنها وقُ اعترف بیها وتُ  ،یغفر لك كل الحاجات الغلط اللي انت عملتها
 نع أكتــر عیلتيو ناأ لي وتحكــوا أكــل لكــموأقــدم  ،جــروحكم وأغســل لــیكم عنــدي البیــت أخــدكمیني خلِّ ن:لسجاا

 .عویس ربنا
 بدريلصبح ا یومتاني ... وواتملوا فرح دواواتعمّ  یسوع بالربعیلته ن وكل لسجاآمن اه د الیومفي : والراوي

 .سیالو بولس یشوفلشان ع كاممن عند الحُ  رسولجه 
 .دلوقتي مبسال تمشوا تقدروا ... كمعن فرجواأ الحكام...  لیكم سالةر عندي ناأ ،سیال یا بولسیا  :الرسول
ــولس ...  نلسجا في واتحطینــا محاكمــة فیه كــانشمو سلناا قــدام واتضــربنا رومــانیین مــواطنین حناا...  ال :ب

 .یثبتوا برائتنان لشاع ویخرجونا بنفسهم ییجوا مَّ هُ  زمال قول للحكام ،السر في تطلعونا دلوقتي نجایی
  وراحـــوا بنفســـهم واعتـــذروا لبـــولس  عملـــوه لليا نم خـــافوا للحكـــام هد الكـــالم وّصـــل الرســـول لماو: الـــراوي

 وسیال.
 لشــانع نلسجا نم هــا نخــرجكم بنفسنا حناا ،كــممعا عملناه لليا نع نحنا آسفیا... سیال یا بــولسیا  :الحكــام

  انین.غلط كنا نناإ سلناا لكل نقول
ین اللــي كــان یبــان إن شــكله ضــعیف؟ ي كــان یبــان إن شــكله قــوي ومــالّلــ مــین أوالد؟؟ یــا رأیكــم إیــه: الــراوي

تفرجنـا علـى ابولس وسیال؟ وال الحكام الرومان اللي عندهم الجنـود واألسـلحة والسـجن؟ طیـب وبعـد مـا 
أحداث القصة هل القوي طلع فعًال قوي؟ والضعیف طلع فعالً ضعیف؟ الحكام الرومان كان یبـان علـیهم 

وراحــوا  ،ن فــي الحقیقــة هــم كــانوا ضــعاف جــدًا جــداً لكــ ،إنهــم هــم األقــوى اللــي یســجنوا النــاس ویعــذبوهم
اعتذروا قدام كل الناس! أما بولس وسیال فكان یبان علیهم إنهم هم األضعف اللي بیتسـجنوا وبیّضـربوا 

اللـي كـانوا أقـوى .. بكلمـة مـن بـولس خـرج الـروح الشـریر مـن الجاریـة الغلبانـة..  مّ لكن في الحقیقة ُهـ
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ة مــن بــولس لــیهم إنهــم ضــعفاء الحكــام الرومــان خــافوا مــنهم.. وبصــالوبــولس وســیال اللــي هــم بــاین ع
  وسیال حصل زلزال جامد واتفتحت كل أبواب السجن!

ذت وصـیة كـل مـا بقیـت ش بالشكل! القوة في المسیح الساكن جوایا.. وكل مـا نّفـیبقى یا أوالد القوة مُ   
  ن في الحقیقة أنا كده قوي جدًا.إني ضعیف؟ لك یبان عليَّ ا ا مثًال أسامح حد.. هأقوى بیه.. لمّ 

نا أل علشـان أفـرح بربنـا یسـوع مـش أهم بیشتموا أو بیكذبوا و ا مثًال أكون وسط صحاب المدرسة وكلّ لمّ   
  نا كده قوي جدًا.أإني ضعیف؟ لكن في الحقیقة  یبان عليَّ ا ها أشتم وال أرد الشر بالشر.. ه

عرف أغــش؟ أإنــي ضــعیف ومــش بــ یبــان علــيَّ ا هــر إنــي مــش هــاغش فــي االمتحــان .. ا مــثًال أقــرِّ لّمــ  
وفـي الحقیقـة أنـا قـوي جـدًا وربنـا هـا  .ویمكن ما اجیبش أعلى نمرة لكني فّرحت ربنـا ألنـي حفظـت الوصـیة

  یكافئني بطریقة تانیة..
  

 التدریب:
 علیـه بـنفس أسـلوبه (یعنـي یشـتمني أشـتمه....)   لكـن أحـاول لنـي أردّ االتفاق على أن مش كل مـا حـد یزعّ 

وٕان كنـــت غلطـــان فـــي حقـــه  .ا تهـــدأ تعـــال ونـــتكلمأنـــت غضـــبان دلـــوقتي لكـــن لّمـــ :بـــة أو أقولـــههذّ بطریقـــة مُ  أردّ 
  ح ما فعلت.صلِ فالمفروض أن یكون عندي الشجاعة أن أعتذر وأحاول أُ 

 
  
  
  
  
  

  ر والفهم  أسئلة التذكُّ       
 

 بولس الرسول؟ على ضا ُقبِ لماذ 
  َ؟نفي السج كان مع بولس الرسول نْ م 
 ما اسم المدینة؟ 
  َّ؟اللَّهاهم ماذا حدث لهم في السجن؟ كیف نج 
 ماذا تفعل لو كنت مكان بولس الرسول؟ 
  

  :تأمُّـل
  .مق قلبه یحفظ وصایاكفي عُ  ،طاكیسیر على خُ  نْ مَ ي لِ ربّ  ىطوب
  .في دروب الحیاة یركض بال خوف ،یعمل بمشیئتك نْ مَ لِ  يربّ  ىطوب
  .نفسي بحمدك احیفتُ  ،كمني حقعلِّ  ،السالمي ني ربّ أعطِ 

 .طاينیر خُ ك نور یُ كالم ىدي یبقسیّ  .ي أنت هو نوريربّ 

 
 

  ؟
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 فكرة حوار                 

  

ثــم  فــي البیــت. خــوةاإلبــین  ،مجموعــة صــور عــن عنــف بــین التالمیــذ فــي المــدارس أویمكــن عــرض فــیلم   
  تفید الجمیع.یس حتىاترك لهم حریة التعبیر عن رأیهم مع تنظیم الحوار و  األسئلةاطرح 

  رادفاتهامُ هى  اسألهم ماو  األوالد على نفعُ اطرح كلمة. 
  ؟أصحابكنف مع ضت للعُ تعرّ و هل حدث 
 من وجهة نظرك؟ األصحابف مع هؤالء الطریقة األمثل للتصرُّ هى  ما 
  نحكـــي لـــبعض عـــن نتیجـــة و ذه ن ننّفـــأن نحـــاول أاقتـــرح علـــیهم و م ُهـــ أرائهـــممـــن خـــالل  عملیـــاً  اختـــر حـــال

  .تجربتنا
 

  أعمال ورقية          
  

  بل.حَ و ر ورق توالیت كَ فكرة بسیطة لصناعة سالسل (قیود) باستخدام بَ   
  األدوات المطلوبة:

  .كرة ورق توالیتبَ ـــ  ١
  .بلحَ  ـــ ٢
  .ألوان أعمالورق  وأ ألوان ـــ ٣
  .صمغ ـــ ٤
  .مقص ـــ ٥

  الطریقة:
 أوكر ورق التوالیت یقوم الطفل بتلوین بَ 

ن. ثم یقوم الملوّ  األعمالورق  یمكنه لصق
   اثنین. ىإلبقصها 

   .یقوم بلصقها ببعض بخیط  
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  صــالة      

  
  

  
  یارب أشكرك من أجل أصدقائي.

 .مینآعلیهم دائمًا.  آرائيوال أفرض  ،یارب ساعدني أن أعطیهم الفرصة
  
  

  تقييم      
 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

  التقييم  د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك  الهدف

  يعرف

 ؟سیال في السجنو حدث لبولس  ماذا 
 ؟اللَّه أنقذهم كیف 
 ؟مع الحكامو ان جّ ف بولس مع السّ تصرّ  كیف  

  

  يشعر

 نغلـب  أنقوة عظیمـة فـي داخلنـا نقـدر بهـا  أعطانا اللَّهألن  بالفرح
 .الشر
 النموذج المذكور باألنشطة یصنع.  

  

    .جاري العنفیُ  أنبدون  اآلخرینالتعامل مع  على   بيتدرَّ
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 

@ 



- ٧٤ - 
 

   أمشير شهر من الرابعاألسبوع 
  ) فبراير  ــ  مارس (

  أبديتي  
  

 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 .الموسوعة الكنسیة لتفسیر العهد القدیم  
  مع الناس.للَّه أول مسكن  االجتماعفیلم خیمة ــ                   

  ٢٠١١ــ  ٦ ـــ ٣ :بتاریخ االجتماعداود لمعي عن خیمة  للقمصعظة ــ                   

  َّد أذهاننا للسماءعِ ه یُ الل. 

 :مساعدة الطفل أن  
 :أن اللَّه یحّبنا ویریدنا أن نشعر أنه في وسطنا. یعرف 
 هحبّ یُ اللَّه أن ربنا موجود في الكنیسة في كل وقت. ویشعر أن  :یشعر. 
 :على أنه سمح له بالوجود فیها.اللَّه على احترام الكنیسة، ویشكر  یتدرَّب 

 

 

 ٤٠ـــ٢٥ سفر الخروج 
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  .  .. إليك عزيزي الخادم              
  

  الجبل تفاصیل إقامة هذا المسكن. ىعل ىلموساللَّه  ىأعطفي وسط شعبه و  اً یكون له مسكن أناللَّه  أراد  
  ي هذا المسكن بأسماء عدیدة منها:ُسمِّ 

 یت هكــــذا ألن مِّ ُســــ) و ٥١: ١٩(یــــش خیمــــة االجتمــــاع
 یجتمع فیها مع شعبه.اللَّه 

 ألن فیهــــا لــــوحي الوصــــایا ١٥: ٩(عــــد خیمــــة الشــــهادة (
هـو إلـه اللَّه ألن الخیمة تشهد أن و  ؛وسط شعبه للَّهالتي تشهد 
 وسطهم. ویوجدهذا الشعب 

 یسكن وسط شعبه.اللَّه ) ألن ٦: ٧صم٢( المسكن 
 م فیه العبادة له.) إذ تُقدّ ١٨: ١٩(قض بیت الرب 
 اللَّه ) ألن فیها یحلّ ٩:١صم١( الهیكل. 
  

  ت خیمة االجتماع:مكونا علىنظرة عامة 
الـذي یشـمل  المسـكنن خیمة االجتماع مـن تتكوّ 
ــــ ــــو دسالُق قــــام حوائطــــه الــــذي تُ  األقــــداسدس ُق

ـــواحالثالثـــة مـــن  باألقمشـــة  ىّطـــغالخشـــبیة ویُ  األل
 ىعلـــــى علـــــى جانبیـــــه و لـــــه وتتـــــدلّ  اً فتصـــــیر ســـــقف

ویحجــز بــین  .ا بابــه فیعمــل مــن ســتارةنهایتــه. أّمــ
. یوجـد داخـل أیضـاً دس األقداس سـتارة قُ دس و القُ 
 أشـیاءدس فیوجد بداخلـه ثالثـة القُ  اأمّ  ،تابوت العهددس األقداس قُ 
. وحـول المسـكن ومـذبح البخـور والمنـارة بـز الوجـوهمائدة خُ : ىه

ــــة توجــــد ــــدار الخارجی فنــــاء یحــــیط بالمســــكن مــــن جمیــــع وهــــى  ال
وقبــل المرحضــة یوجــد  ،المرحضــةوأمــام المســكن توجــد  .الجوانــب

ة). ویحـیط بالخیمـة سـور مصـنوع َقـحرَ ح المُ (مـذب المذبح النحاسـي
تــــة فــــي األرض بقواعــــد ثبّ اة بســــتائر ومُ غّطــــمــــن ألــــواح الخشــــب المُ 

 فـــي الناحیـــة الشـــرقیة وهـــو عبـــارة عـــن وأوتــاد. وبـــاب الخیمـــة یوجـــد
الــدار الخارجیــة  ىالــدخول إلــو  اجتیــازهعنــد و  ،دس األقــداسدس وقُــعلــى ألــواح خشــبیة مثــل بــاب القُــقــة علَّ ســتارة مُ 

 .الذي یوجد فـي الناحیـة الغربیـة دس األقداسبعده باب قُ و  ،دساسي یلیه المرحضة ثم باب القُ د المذبح النحتج
ــا ادس األقــداس لــرئیس الكهنــة فقــط مــرة واحــدة فــي الســنة فــي عیــد الكفــارة. أّمــح بــدخول ُقــســمَ یُ و  دس فیدخلــه لُق

 ،حاســيالمــذبح النُّ داس وفیهــا المرحضــة و دس األقــدس وُقــوالــدار الخارجیــة المحیطــة بالُقــ .الكهنــة فقــط كــل یــوم
  ا غیر الیهود فیقفون خارج الخیمة.أمّ  .سمح للیهود فقط بدخولهافیُ 
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  بالتفصیل: االجتماعمكونات خیمة 
حضــرة  ىشــیر إلــهــو یُ و  تــابوت العهــدیوجــد داخــل قــدس األقــداس   

ین ع مـــن خشـــب الســـنط المتـــصـــنَ یُ و  ،فهـــو أهـــم شـــيء فـــي الخیمـــة ،هاللَّـــ
التــــابوت بالــــذهب مــــن  ىغّطــــالخلــــود. یُ س رمــــزًا للنقــــاوة و الــــذي ال یســــوّ 

ع أیضـًا صـنَ السماء. یُ الالهوت و  ىإلالذهب یرمز الداخل ومن الخارج و 
ع فــي أربــع توَضــلــذهب و با ىغّشــتُ نط المتــین و خشــب الّســ عصــوان مــن

لیحمـل بهـا  اً فیهـا دائمـ ىتبقـاثنـان مـن كـل جانـب و  ،حلقات من الـذهب
 ؛لـه مـن مكـان آلخـر أثنـاء ارتحـالهم فـي البریـةالالویون التابوت عنـد نق

 .وال یلمســــه أحــــد مــــن أجــــل قداســــته اً دائمــــ ىغّطــــألن التــــابوت یكــــون مُ 
نـزع العصـوان مـن التـابوت فیحمله الالویون من العصوین فقـط لـذا ال تُ 

إذ لـم یكـن  ،قـد اسـتغنوا عنهمـا فـي هیكـل سـلیمانه. و العصوان یرمزان للكهنوت الذي بمعونتـه نتصـل باللَّـًا و أبد
  هناك حاجة لنقل التابوت من مكان لمكان.

  :ىیحتوي تابوت العهد عل
 و لوحــا أالعهــد  اهمــا لوحــ) و ١٦: ٢٥(خــر لــوحي الشــهادة

یت بلــوحي مِّ ُســلــوحین مـن الحجــر و  ىالمكتوبــة علــشـریعة ال
شعبه كالمه الذي ینبغي  ىه علد اللَّ شهِ الشهادة ألن بهما یُ 

 ه. م للعالم كله أنهم شعب اللَّ بحیاته ایشهدو ل ،أن یعیشوا به
  ّالكهنوت.والعصا ترمز للعنایة اإللهیة و  ،)٤: ٩(عب عصا هارونو قسط المن 

ه إذ یرمـز لرحمـة اللَّـو  "العـرش"أو  "كرسـي الرحمـة" ىهـو ُیسـمَّ نع من الذهب النقي و غطاء التابوت ُیص        
 إلـىهذا الـدم إشـارة و  ،ه عن البشركروبین فیصفح اللَّ ش علیه الدم كل سنة فیراه العدل اإللهي المتمثل في الُیرَ 

(الشـــاروبیم) وهـــي ترمـــز للعـــدل  أي أن یصـــنع مالكـــین مـــن رتبـــة الكـــروبیم ىه مـــن موســـدم المســـیح. طلـــب اللَّـــ
ن الــذهب قطعــة واحــدة مــع الغطــاء ورأس كــل واحــد مقابــل اآلخــر وینظــر نحــو الغطــاء صــنع كلهــا مــتُ اإللهــي. و 

همــا ینظــران نحــو ًا شــكل إنســان و شــكل المــالك غالبــفیلتقیــان بأطرافهمــا. و  اآلخــرو یمــد كــل مــالك جناحیــه نحــو 
رحمة اإللهیة دم المسیح أي ال ىالعدل اإللهي الدم الذي یشیر إل ىفإذ یر  ،الدم الذي سُیرش علیه علىالغطاء 

الئكیـة كبیـرة ترمـز الكـروبیم رتبـة مفوق لـتعلن أنهمـا مـن السـماء. و  ىرتفعة إلاألجنحة مُ و  .یصفح عن اإلنسانف
  تمثل:وهى  اً للمعرفة الكثیرة إذ أنها مملؤة عیون

  َّهحضرة الل. 
 ٢٤:  ٣(تك  على باب جنة عدن لمنع رجوع اإلنسانضعت وُ  إذ ،العدل اإللهي.( 
  َّهتسبیح الل. 

 والذهب ،جسده ىوالخشب إل ،لغطاء ألن التابوت یرمز للمسیحأنه سیتكلم مع شعبه من فوق ا هأعلن اللَّ   
فــي نفــس الوقــت مــن فــوق كرســي الرحمــة عدلــه و  ىن المالئكــة التــي ترمــز إلــســیتكلم مــن بــی هاللَّــو  .الهوتــه ىإلــ

  فیمتزج عدله برحمته عند كالمه مع الشعب.
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  الغطاء یرمزان للمسیح فیما یلي:أن التابوت و  ىا سبق نر ممّ و 
  َّوسط شعبه. هحضور الل 
  س.تأنِّ ابوت یرمز للمسیح اإلله المُ الالهوت فالت ىإلالذهب الخشب یرمز للناسوت و 
  َّهالمسیح هو كلمة اللَّ و  ،هیحوي التابوت لوحي الشریعة أي كلمة الل. 
 دمـه ه أي جسـده و المسیح هو المن النـازل مـن السـماء لیعطـي نفسـه غـذاًء لشـعبو  ،یحوي التابوت قسط المن

 األقدسین.
  س الذي أعطانا الحیاة من الموت.تأنِّ المُ التي ترمز للمسیح و  ،أفرختیحوي التابوت عصا هارون التي 
  بدمه دیوننا أمام العدل اإللهي. ىفَّ وَ یرش علیه الدم یرمز للمسیح الذي الغطاء الذي و 

  للعذراء مریم. اً ما علیه یرمز أیضوكل هذه الرموز أي التابوت وما فیه و 
  
  :هيَ  أشیاءفیوجد بداخله ثالثة  القدس اأمّ 
 یمین  ىعلوهى  )٣٠-٢٣ :٢٥(خر مائدة خبز الوجوه

ع مــن خشــب الســنط المتــین ُتصــنَ  ،قــدسال ىإلــالــداخل 
ال  حتـىلهـا إكلیـل لكـي یحفـظ الخبـز بالـذهب و  ىغطَّ تُ و 

بنـــي  أســـباطخبـــزة بعـــدد  ١٢یوضـــع  یســـقط مـــن علیـــه.
المائــدة فــي كــل  علــىین ثنــي عشــر فــي صــفّ إســرائیل اال

توضـــع بـــدًال و لمـــدة أســـبوع ثـــم ُتغیـــر و خبـــزات  ٦صـــف 
بـز ى خُ ُیسـمّ و  للنعمـة الخاصـة المعطـاة للكهنـة.وترمـز للمسـیح شـبعنا و  ،قدیمة یأكلها الكهنة فقطوال ،امنه

بـــان یرمـــز بـــان وملـــح واللُّ یوضـــع علیهـــا لُ ه ففیـــه بركـــة خاصـــة.  وكـــان الوجـــوه ألنـــه یوضـــع أمـــام وجـــه اللَّـــ
ع أربـع حلقـات علـى صنتُ . والملح للعهد الذي قطعه معنا بفدائنا على الصلیب لنحیا له ،لكهنوت المسیح

توضــع فــي  .بالــذهب ُمغطــاةع عصــوان مــن خشــب الســنط صــنَ وتُ  ،الحاجــب (المحــیط الخــارجي للمائــدة)
 غربة العالم. ىفي رحلة الصحراء إشارة إل االرتحاللحمل المائدة أثناء  الحلقات

 
 وهــى  القــدس ىإلــیســار الــداخل  ىعلــ وهــى )٤٠-٣١: ٢٥المنــارة (خــر

ع مــن كتلــة صــنَ وتُ  ،بعَ ُشــ وســاق وســتاعــدة : قأجــزاءعبــارة عــن ثالثــة 
تصـــیر بشـــكل هـــذه المنـــارة ألن الـــروح القـــدس  حتـــىق ذهـــب واحـــدة ُتطـــرَ 

الالهـوت  ىأ. والـذهب المصـنوع منـه المنـارة یرمـز إلـجوهر واحد ال یتجزّ 
سـبع  ىه الذي یعطینا الروح القدس. تحتوي المنارة علـوالسماء مسكن اللَّ 

 .ب مـن كـل جانـب مـن جوانـب السـاق)عَ (الساق الرأسیة وثالث شُ  بُشعَ 
 س الـذي یعمـل فـي أسـرار الكنیسـة السـبعة.وعدد سـبعة یرمـز للـروح القـد
 ).٤٠: ٢٥ه (خرالجبل كما أظهرها له اللَّ  على ىكل هذه التفاصیل رآها موس
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 في وسـط القـدس أمـام قـدس هو و ) ١٠ـ١: ٣٠(خر مذبح البخور
س ال یســـــوّ  ع مـــــن خشـــــب الســـــنط المتـــــین الـــــذيصـــــنَ األقـــــداس ویُ 

ــــویُ  ناســــوت المســــیح  ىالخشــــب یرمــــز إلــــف ،بصــــفائح ذهبیــــة ىغشَّ
ا الـذهب للعـذراء أّمـ أیضـاً كما یرمز الخشب  ،الهوته إلىوالذهب 
ع حلقتـان مـن الـذهب ُتصـنَ  المسیح المولود من بطنها. ىفیرمز إل

متصــلتان ومتحــدتان بالمــذبح علــى جانبیــه لیوضــع فــي كــل منهمــا 
ویضــع الكهنــة  بالــذهب لحملــه. ةاغّشــعصــا مــن خشــب الســنط المُ 

یــروا غَ هــذا المــذبح كــل صــباح وكــل عشــیة عنــدما یُ  ىالبخــور علــ
وكــذا  .مضــیئة صــباحًا ومســاءً  لــوه فــي المنــارة لتكــونالزیــت ویكمِّ 

قــة صــباحًا ومســاًء لــتعلن كــل هــذه أن حرَ م مُ قــدَّ المــذبح النحاســي یُ 
فهـو نـور العـالم ویعمـل دائمـًا  .عنـا ىه فیرضـة أمـام اللَّـسـتمرًا یصـعد كرائحـة زكیـم فداًء كامًال مُ قدَّ المسیح یُ 

 في القدس. اً المنارة المنیرة دائمحه القدوس مثل البخور الدائم و في المؤمنین برو 
  
  
وأمــام المســكن  .فنــاء یحــیط بالمســكن مــن جمیــع الجوانــب وهــى الــدار الخارجیــة حــول المســكن توجــدو         

  یوجد:
 تســـــع إنـــــاء مُ  ىوهـــــ) ٢١-١٧: ٣٠(خـــــر المرحضـــــة

شكل دائرة وله قاعـدة یرتكـز علیهـا ُتصـنع  ىوغالبًا عل
مـــن النحـــاس الـــذي یرمـــز للثبـــات والقـــوة ویوضـــع فیهـــا 

ترمـز وهـى  ماًء وتوضع بـین المـذبح النحاسـي والقـدس
د بهــا مــن جدیــد ونثبــت فــي الحیــاة للمعمودیــة التــي نوَلــ

م دَّ َقـرة ألنهـا ترمـز للخـالص المُ ئـبشكل داوهى  همع اللَّ 
ن عِلــــــتُ  حتــــــىد لهــــــا مقاســــــات ولقــــــد حــــــدَّ  .للعــــــالم كلــــــه

 . الخالص لكل من یؤمن بالمسیح
ذلــك قبــل تقــدمهم یغتســل الكهنــة فــي هــذه المرحضــة و   

ه ألهمیـــة الطهـــارة قبـــل الـــدخول لخدمـــة اللَّـــ اً للخدمـــة إعالنـــ
قبــل  تْ عَ ِضــقــد وُ الروحیــة و للمعمودیــة مــدخل الحیــاة  اً رمــز و 

 س.دُ القُ  ىإلم الكهنة فقط الذین یدخلون وحدهم ألن المغتسلین فیها هُ  ،سدُ القُ 
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 قبل المرحضة یوجد:و         
 وُیصـــنع مـــن خشـــب الســـنط  .)٨ــــ١: ٢٧خـــر( المـــذبح النحاســـي

خشـبة الصـلیب ویكـون بشـكل متـوازي  إلىس ویرمز الذي ال یسوّ 
ــــ أيمســــتطیالت  ــــر رمــــزًا لمــــوت المســــیح إذ تَُق ــــه دَّ شــــكل قب م علی

ع ا. ُیصـــنَ مســـیح المصـــلوب الـــذي مـــات عّنـــالـــذبائح التـــي ترمـــز لل
ع هــذه القــرون مــن صــنَ للمــذبح أربعــة قــرون فــي زوایــاه األربــع وتُ 

كتلـــة خشـــب واحـــدة مـــن عمـــود الزاویـــة. والقـــرن یرمـــز للقـــوة ألن 
ربط المســیح فــداءه قــوي ویرفــع كــل خطایــا العــالم وكانــت الــذبائح تُــ

قــرون وكــان المظلــوم یتمســك ب ،یــتم ذبحهــا أنبقــرون المــذبح إلــي 
 ه لینجیه من الظلم والموت.المذبح إعالنًا لتمسكه باللَّ 

 لالحتمــالیرمــز  والنحــاس ،المــذبح بالصــفائح النحاســیة ىغّطــیُ   
ع ُتصـــــنَ  المســـــیح اآلالم عّنـــــا علـــــى الصـــــلیب. والثبـــــات كمـــــا احتمـــــل

یغطیهمــا النحــاس الــذي یرمــز للمســیح عصــوان مــن خشــب الســنط و 
ع العصــوان فــي الحلقــات وَضــتلمصــلوب الــذي احتمــل اآلالم عنــا. و ا

  جانبي المذبح. علىالنحاسیة التي توجد 
  
  

  :االجتماعتنقالت خیمة 
ســــنة،  ٤٨٠مــــدة  االجتمــــاعت خیمــــة ظّلــــ  

كانـــت فــــي بریـــة ســــیناء  ىاألربعـــین ســـنة األولــــ
ه الشـعب بعمـود السـحاب تنتقل حسـبما یقـود اللَّـ

ثـم  .)٣٨ـــ٣٦:  ٤٠(خر وعمود النار لیالً  نهاراً 
 ان أقامهــــا یشــــوع فــــي الجلجــــالفــــي أرض كنعــــ

: ١٨(یـــش شـــیلوه ىثـــم نقلهـــا إلـــ .)١٩: ٤(یـــش
سنة ونقلهـا  ٤٠٠هناك مدة  استقرتحیث  .)١

) وبعـد ٩ ــ١: ٢١صـم١( نوب ىشاول الملك إل
أي  ٢ـــ٩: ٢١أي١( جبعون ىذلك نقلها داود إل

ســـــلیمان  ىبنـــــ حتـــــى) واســـــتمرت هنـــــاك ٣:  ١
ا الهیكـــل بـــدًال منهـــا بشـــكل أكبـــر ووضـــع أدواتهـــ

ه ) وكان حزن الشعب شدیدًا عندما أخذ األعداء تـابوت عهـد اللَّـ١: ٦مل١( الحجرات الجانبیة حدىإغالبًا في 
كــل و هــو  اً ) الــذي فــرح بــه جــد١٧: ٦صــم٢( ه أیــام داودأعــاده اللَّــ حتــىوا فــي ضــعف ظّلــالنبــي و  أیــام صــموئیل

  الشعب.
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  :االجتماعالت في خیمة تأمُّ 
 اً طریقـرب خطته األزلیة لخالص اإلنسان و م فیه السَ رَ  اً نموذج االجتماعة في خیم ىنر  أنهكذا نستطیع و   

 المرحضـة ىیبـدأ الطریـق إلـ ذبیحـة الصـلیب ىإلـالـذي یشـیر  ةقَ حرَ مذبح المُ ملكوت السموات فمن  ىلعودته إل
ــةل التــي تمثِّــ أهــل ه. بــذلك یتللَّــ كــابنحیــث یمــوت اإلنســان مــع المصــلوب ویقــوم معــه لحیــاة جدیــدة  المعمودی

تمثـــل  فمائـــدة خبـــز الوجـــوه مـــارس تلـــك الحیـــاة الجدیـــدة فـــي المســـیح یســـوع.لیُ  القـــدس ىإلـــاإلنســـان للـــدخول 
 المنــارةالمائــدة الســماویة مــذبح العهــد الجدیــد. و علــىحیــث یتنــاول المــؤمن جســد الــرب ودمــه مــن  اإلفخارســتیا

التــي یقــدمها  الــذبائح الروحیــة فیمثــل البخــور مــذبح اأّمــالــذي یضــيء فــي حیــاة اإلنســان.  نــور المســیحتمثــل 
ملكـوت ل لـدخول ن یثبـت فـي هـذه الحیـاة الجدیـدة یتأّهـمَ . و هاألرض من أجل محبة اللَّ  علىالمؤمن في جهاده 

  .دس األقداسقُ له الذي یمثّ  السموات
 
 

  
  

   يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:

                                             فكرة حـوار                                                    
  
  ؟!شكلها عامل ازاي ءالسما ىیا تر 
 ؟!موجود فیها ىیبقا طب مین ه 
  ؟!ءشكل السما ىربنا قال لحد عل ىیا تر 
  ؟!هتكفینا كلنا ءالسما ىیا تر 
 بعینيَّ ؟! أشوفهالها و دخأشان لب أعمل إیه عیط  

 

  
  

  ــراح وتأخــذ كــل مجموعــة فــرخ كرتــون ویطلــب الخــادم مــن  ،مجموعــات ىإلــ أوالدهیقســم الخــادم  :األولاالقت
 لهم للسماء.علیه تخیُّ  ایرسمو  أن األوالد

 مجموعـــات  ىإلـــ أوالدهیقســـم الخـــادم  الثـــاني:ح االقتـــرا
ـــقَ وتأخـــذ كـــل مجموعـــة فـــرخ كرتـــون مُ  م كمـــا بالشـــكل سَّ

 أیضــاً وتلصــق علیــه صــورة الســید المســیح ثــم یحضــر 
 أوالدهمجموعــة مــن صــور القدیســین والشــهداء وصــور 

ن یضــــــعوا الصــــــور فــــــي أ الشخصــــــیة ویطلــــــب مــــــنهم
 بة.المناس األماكن

املسيح السيد   صورة
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أن الترتیب الصحیح هو الشهداء في الصـف األول ثـم القدیسـین فـي الصـف الثـاني ثـم  علىق الخادم لِّ عیُ   
جـل أمـن  ىتسـع أنبـد  بـالقرب مـن السـید المسـیح ال اً تحجـز مكانـ أنالصور الشخصیة ألوالده. فإن كنت تـرد 

  القدیسین قدوة لك.وتأخذ الشهداء و  ،ذلك
  

  

  

  تمهيدية                                                                                      قصة                    
  

  .القصة التمهیدیة بین سفروت وتیمون والخادم
  ًا یا تیمون یا صاحبي!!أنا متضایق جد سفروت:
  .... أنا مش بحبك تكون متضایق.لي مضایقك بسلیه یا سفروت مالك؟! إیه ال تیمون:

  أنـا متضـایق و  ،زة مـالك الفصـلئش یـدیني جـامـا رضـیاللـي فاتـت زعـل مـن تصـرفاتي و لمـرة األسـتاذ ا سفروت:
  ًا.جد اً جد         
  یا سفروت. اً جد اً .... ده األستاذ بیحبك جداألستاذ یعمل كده ى؟ إیه اللي خلَّ طب لیه تیمون:

  اعــد فــي مــدارس أنــا قلــك إیــه اللــي حصــل بالتفصــیل... و ل هقــو  .ص..ُبــ حبنــي....أنــا عــارف إنــه بی ســفروت:
      قمــت نادیــت علیــه بصــوت عــالي وجریــت  ،المــرة اللــي فاتــت كنــت عــایز مــن صــاحبي حاجــة األحــد         
   ه بعـــد القـــداس واتكســـروا..... اعـــت الكوبایـــات اللـــي بنشـــرب فیهـــا المیـــقمـــت وقَّ  ،وراه وأنـــا بـــاجري وراه         
    هده هو اللـي اختـار كـل حتـ ،عمل كده في بیت ربناقام األستاذ زعل مني خالص خالص وقالي حد ی         
  .ءكأننا قاعدین في السما ىقاعدین في الكنیسة بنبق ىفیه ولما بنبق         
  !! ء!!..... هو األستاذ عرف منین شكل السماءقاعدین في السما تیمون:

  للـــي عـــایش شـــان هـــو الع ءمـــش عـــارف..... هـــو أكیـــد بابـــا یســـوع هـــو اللـــي عـــارف شـــكل الســـما ســـفروت:
  !!ءشكل السما على..... طب ما یمكن بابا یسوع قال لألستاذ فیها          

یـه الكنیسـة إتسـأله یعنـي و  ،ي فاتـتعلـى اللـي حصـل المـرة اللّـ لـه ییجـي تعتـذر األسـتاذأول مـا  ،صُبـ تیمون:
  !!ءشبه السما

  ............. اتفقنا سفروت:
  .الدرس أحداثیبدأ في سرد و ثم یدخل الخادم 
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   یروحــوا یــزوروه فیــه  ،األرضلیــه مكــان وســط النــاس مــع  ىه كــان عــایز یبقــاللَّــ ،النبــي ىزمــان أیــام موســ  
  .موجود هناك دایماً  ىیبقاهو هو       

    أوفضـــة  أویشـــترك كـــل الشـــعب فـــي تقـــدیم مـــواد بنـــاء البیـــت ده ســـواء ذهـــب  أنطلـــب ربنـــا مـــن موســـي 
   .أقمشة أونحاس       

  في البیت ده. شعبهكان بیجتمع مع  ربنان أل خیمة االجتماع سمهاكان  البیت دهو 
  والبیت ده كان وسط بیوت الشعب كله. ه أبعاد الخیمة وكل تفاصیلها بدقة بالغة الشدة.د اللَّ حدَّ   
كـان فیـه بـره حاجـة اسـمها و  ،األقـداسدس قُـو كانت الخیمـة متكونـة مـن جـزئین رئیسـیین اللـي همـا القـدس   
  خارجیة (شبه الحوش بتاع الكنیسة كده).ال الدار
  .األقداسقدس و ما بین القدس یه حاجز ما بین الدار الخارجیة والقدس و كان فو   

الــدار الخارجیــة كــان كــل النــاس المــؤمنین بربنــا 
القـــــدس فكـــــان الكهنـــــة بـــــس و ممكـــــن یـــــدخلوها. 

  ممكن یدخلوه.
دش ممكن فده ماح ىبق األقداسقدس  أما  

مرة واحدة فـى السـنة هنة و یدخله غیر رئیس الك
یوجد داخـل قـدس األقـداس تـابوت العهـد و  ،بس

...... هومـن بـر  هبالـذهب مـن جـو  متغطـياللـي 
فــي داخــل وغطــاؤه علیــه كاروبــان مــن الــذهب و 
المنقـــــوش  تـــــابوت العهـــــد یوجـــــد لوحـــــا الشـــــهادة

 أن(یمكـن  ه.سـكن اللَّـعتبـر قـدس األقـداس مویُ عصـا هـارون. و  ،واإلناء الـذي بـه المـنّ  ،علیهما الوصایا العشر
قـــدس هـــى  موجـــود فیهـــا دایمـــاً  ىاوضـــته اللـــي بیبقـــبیـــت و  ىاشـــتر  هاللَّـــن الفكـــرة بهـــذا المثـــال: كـــأ لـــألوالدتبســـط 
  ).األقداس

  بعد ما خلص الشعب بناء الخیمة امتألت الخیمة بالسحابة التي تشیر لحضور الرب بمجد عظیم.  
سـلیمان  ىالشعب. قعدت تتنقل مـن مكـان لمكـان لحـد مـا بنـ هاللَّ كانت خیمة االجتماع تنتقل حسبما یقود   

  ).١: ٦مل١الحجرات الجانبیة ( ىَ حدإِ في  أدواتهاوضع كبر و أمنها بشكل  الهیكل بدالً 
شـان كـل الشـعب یقـدر لع ،حجـاب الهیكـل انشـقالصـلیب  علـى تصـلباو  ءیسوع نزل من السـما الربا لمّ   

  ..األول يبس ز طول مش رئیس الكهنة  علىیكلمه یشوف ربنا و 
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لربنـا بیـت  ىفـي كـل مكـان فـي العـالم مـا كـانش ینفـع یبقـ ىبق اللي آمنوا بالمسیح بعد كده لما شعب ربناو   
اللــــي حوالینــــا زي خیمــــة االجتمــــاع وهیكــــل الكنــــایس شــــان كــــده بنینــــا الكنیســــة دي و لواحــــد فــــي العــــالم كلــــه. ع

 أوخه ینفعش نوّسـا..... مـللـي مختـار كـل حاجـة فیـهجنبنا..... هـو ا لربنا بیت دایماً  ىشان یبقل.... عسلیمان
ال نتعـارك وال نجـري فـي الكنیسـة ألنهـا بیـت ربنـا ي صوتنا فـي الكنیسـة..... و .... وال ینفع نعلِّ ر فیه حاجةنكسّ 

  فیه. هاللي اختار بنفسه كل حت
  :النهایة
 :إذا اخترت عزیزي الخادم فكرة حوار كمقدمة للدرس فتكون النهایة كاآلتي 

 ٕانو  ،دایمـاً  ءربنـا موجـود فـي السـما ٕانو  ،علـى األرض ءصـورة السـماهـى  الكنیسة إندلوقتي عرفنا  ىبقی  
 النبي. ىاللي هو موس ءشكل السما ىقال لحد عل ربنا فعالً 
 :إذا اخترت عزیزي الخادم مجموعات عمل كمقدمة للدرس فتكون النهایة كاآلتي 

 المجموعة الفائزة.هى  صورة للكنیسة قربأمجموعة و عّلق عزیزي الخادم على كل صورة رسمتها كل   
 :إذا اخترت عزیزي الخادم قصة تمهیدیة كمقدمة للدرس فتكون النهایة كاآلتي 

بیت ربنـا  هرت حاجات جو كسّ  أنتشان لكنت متضایق منك المرة اللي فاتت ع أناشان كده یا سفروت لع  
 ىد علـالزم نتعـوِّ  ه...... مـن النهـاردمعانـا موجـودي یسوع الل الربترام اح أيقعدت تجري ورا صاحبك بدون و 

 .نظافتها دایماً  ىنحافظ علاحترام الكنیسة و 
  
  
  
  
  
  
  

  هم  ر والَفأسئلة التذكُّ            
 

  ؟!شكل وتفاصیل خیمة االجتماع ىعل هربنا قالاللي مین 
 بدالها دلوقتي ؟! إیهفیه  يخیمة االجتماع بق 
 ؟!األقداسدس قُ  أمفي القدس  موجوداً  هالهیكل كان اللَّ خیمة االجتماع و  في 
  ُ؟!خیمة االجتماع والهیكل في األقداسدس كل الشعب كان ممكن یدخل ق 

  
  
  
  

 
 

  ؟
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  ألعاب               
 

  عایزین نجیب عصا هارون
عصـا  ١٢ اً یضـأكـوب و  أور إناء فارغ حضِ ا  

لمكرونــــــــــة تســــــــــتخدم ا أن(یمكــــــــــن  اً رفیعــــــــــة جــــــــــد
ل كـــــ علـــــىلصـــــق ااإلســـــباجتي كعصـــــا صـــــغیرة) و 

 بنـيشـعب  أسباطورقة علیها اسم سبط من  عصا
ــــفــــي الكــــوب و  ىضــــع العصــــل و إســــرائی  ١٢رحضَّ

  سؤال مراجعة.
نحضـــــر عصـــــا  أناألوالد بأننـــــا نریـــــد  خبـــــرأ  

ســـؤال مراجعـــة والطفـــل الـــذي یقـــدم  اطـــرحهـــارون 
ب إجابة صحیحة یمكنه أن یسحب عصا من اإلناء. إن قام بسحب عصا هارون فهو الفـائز! إن لـم یقـم بسـح

یقــوم أحــدهم بســحب عصــا هــارون عنــدها یــتم إعــالن  حتــىالمراجعــة  أســئلةعصــا هــارون قــم بطــرح المزیــد مــن 
  الفائز.

كبیــر المشــجعین لبقیــة  ىلكنــه ســیبق ىأخــر أي طالــب یختــار عصــا هــارون ال یمكنــه المشــاركة مــرة  مالحظــة:
  األوالد.

  
  تدريب               

 

 نفسه.ب همختار اللي  احترام بیت ربنا ألنه هو 
  القمامة في حوش الكنیسة. إلقاءعدم 
  فهى بیت اللَّهكترأو الكنیسة كأنها بیتك  علىالمحافظة ،. 

 
  صــالة               

  
  

  
...  اكنشـوفك فیـه..... نـتكلم معـ رضیت تسكن وسطینا .. وسمحت لینا نیجـي بیتـكیا ربي إنك  أشكرك  

خلّـي قلبـي دایمـًا یكـون مكـان . .. رنا في یوم فـي احتـرام بیتـكلو قصّ  نا یا ربيتزعلش منّ  .... مانسمع صوتك
  .مینآ. القدیسینزي الشهداء و  ءفي السما َیْصُلح لُسكناك .. علشان یكون ليَّ مكان

  

 

 

@ 
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  يمـتقي               
 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

د أن طفلك يستطيع أنّكفي نهاية الدرس تأ  الهدف التقييم 

يعرف 

  ّبمواصفات خیمة االجتماع. ىخبر موسأه اللَّ  أن  
  ّاآلنالكنیسة هى  خیمة االجتماع أن.  
  ّفي وسط بیوت الشعب. موجودةخیمة االجتماع كانت  أن  
  ّي اختار كل حاجة في الكنیسة.ه هو اللّ اللَّ  أن  
  ّاألرض علىصورة السماء هى  الكنیسة أن.  

  

يشعر 

  ّه حاضر في الكنیسة في كل وقت.اللَّ  أن  
 ه عند ذهابه للكنیسة.نه ذاهب للقاء اللَّ أ  
  وقت. أيفي  یراه فیه دائماً  ه جعل له مكاناً اللَّ  أنبالفرح  

  

بيتدرَّ 

 وقت. أياحترام الكنیسة في  ىعل  
  القمامة في فناء الكنیسة. إلقاءعدم  
 ا ویلقیهـــا فـــي رض الكنیســـة یحملهـــأ فـــيلقـــاة مُ  أوراق أي رأى إذا

  ة المهمالت.سلّ 
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  برمهات شهر من األولاألسبوع 
  ) مارس (

  أسرة  
  

 
 
 
 

 

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

  ـــ ـــ للبابــا شــنوده الثالــث ٢والخدمــة الروحیــة ج الروحــيالخــادم ـ   ـ
  ملطي. تادرس یعقوب للقمص ــ األولىتفسیر رسالة تیموثاوس ـــ      

  استطاعتي.قدر  ساعدوأُ وأوجاعهم  أهليأنا أشعر بمشاعر 

 :مساعدة الطفل أن  
 ه.نّ أن له دور هام بالرغم من صغر سِ  :یعرف 
 اآلخرین باحتیاجات: یشعر. 
  َّة.یجابیة لمساعدإأن یأخذ خطوات على : بیتدر 

  

 )١٥ خروج.( 
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   إليك عزيزي الخادم ...                       
  

  موسى: أختمریم 
فیــه  عَ ِضــفط الــذي وُ ب الّســ). أخــذت ترقُــ٢٠: ١٥(خــر ةنبّیــ والكتــاب دعاهــا فیمــا بعــد ،كبــر منــهكانــت أ
 …عةرِضـر لهـا مُ حِضـجاءت األمیرة ورأته، حینئذ جرت إلیهـا مـریم، وعرضـت علیهـا أن تُ  حتى، الطفل موسى

الملـك ولكـن  ابنـةمـام دانـة أح مُ صـبِ ، وتُ ینكشـف األمـر كان من الممكن أن تخاف وتـرتعش، لـئالّ  ىر أیة فتاة أخ
  ها من قبل. مّ ، كما منح أُ . اإلیمان منحها شجاعةخفْ ریم لم تَ م

كمــا قــال معلمنــا  ،تبــدأ مــن األســرة التــيالخدمــة الحقیقیــة موســى كیفیــة االهتمــام و  أخــت ةالنبّیــمنــا مــریم علِّ تُ 
: منــا تیموثــاوسعلِّ مُ  إلــىرســالته  فــيبــولس الرســول  

 
ن التزام المؤمن لـیس فقـط نحـو والدتـه أو جدتـه علِ لقد استغل بولس هذا الموقف الخاص برعایة األرامل لیُ 

  اصة أسرته. ، خوزٍ سة في عَ قدَّ األرملة، وٕانما نحو كل عضو في الكنیسة المُ 
  مة المسیحي الحقیقي هو الحب بال حدود، واالعتناء بالغیر، فكم بالحري نحو خاصته وأهل بیته.. سِ 

: االعتنــاء ق القــدیس یوحنــا الــذهبي الفــمعلِّــویُ   شــعیاء:إجــاء فــي ســفر 
ال یعتني بعائلتـه یعتـدي  نْ ثنین معًا كما یقول: مَ النفس والجسد، أي االعتناء باال م عنه جامع یخّص الذي یتكلّ 

وعلى ناموس الطبیعة... لیس اإلیمان مجرد اعتراف بعقیدة، وٕانما هو تتمیم األعمـال الالئقـة  اللَّـهعلى شریعة 
  باإلیمان.

  
  األسرة ؟ يالخدمة ف مأتعلّ كیف 

لكنـه ال یكـون و لح فـي مـدارس األحـد. عطي درسًا عن السامري الصـاهناك خادم یُ  بالتعاون مع أهل البیت:ــ ١
حیـاة نحیاهـا... لـذلك هـى  ، إنماالناس ىعل ىلقسامریًا صالحًا في بیته. إن الدین لیس مجرد معلومات تُ 

، فــال تجــد والــدتك قــد انتهــت مــن تجهیــز الطعــام بعــد... فــال ومتعاونــًا فــي البیــت. تــدخل البیــتخــدومًا  نْ ُكــ
ن معها أیضًا فـي إعـداد ، كُ وساعدها في تجهیزهدخل ا، إنما عیدوال تلقي محاضرة في حفظ المواتغضب 
ٕانمـا اشـترك فـي و  ،یغسـلون أطباقـكو ، فـال تتـركهم یحملـون بقایـاك مـن تنـاول طعامـك انتهیـتٕان و المائدة. 

أخواتـك. بـل تنـال و بسـیط تسـاهم بـه فـي مسـاعدة والـدتك  يءذلك. هل األمر یكلفك بضع دقائق ؟ إنها شـ
 .ب یمكنك أن تفیدهم روحیاً بهذا الحُ و ال تتركها وحدها. و محبتها لك ألنك تساعدها و  بركة دعاء الوالدة

  
  :والمحبةالبشاشة  ىفي خدمتك للبیت ه ىنقطة أخر  ــ ٢
جـوًا مـن البهجـة والفـرح فـي البیـت، وتجعـل الكـل یحبونـك، وبخاصـة الصـغار،  شعّ ن في بیتك بشوشًا، تُ كُ 

طیفة... وال تكن مثـل أولئـك الـذین ال یحفظـون مـن بسـتان الرهبـان غیـر وبابتسامتك الل بوجهك البشوش الحلو،
 :قول الحكیم ىعلى خطایاك، وال یحفظون من الكتاب المقدس سو  عبارة ادخل إلى قالیتك وابكِ 
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 ـالتزَ و  الكآبـةو م هـؤالء یكتفـون فقـط بحیـاة الـتجهُّ و یكـون كـل ریـدون أن ، بـل یوالبكـاءت مُّ
: وقـول الكتـاب  :ینسون قول الكتـابو !! كتئبینأهل البیت مثلهم مُ 

  من ثمار الروح ٕانّ و:  
 
  :للكل احترامكهى  نقطة ثالثة في خدمتك لألسرة ــ٣

  الغیر. احترامو جك عن فضیلة األدب خرِ فال تجعل محبة الخدمة تُ 
وفــي عفــة ، احتــرامو لطــف و ، قــدمها لهــم بكــل محبــة ریناآلخــإلــى  الرســالة الروحیــة التــي تریــد أن تنقلهــاو 
عــن إذنــك.. لــو قلــت للواحــد مــنهم و  ،خوتــك الصــغار، إن طلبــت مــنهم طلبــاً إ حتــىبتواضــع القلــب... و ، اللســان

بهــذا و ، ویســتخدمه فــي حدیثــه مــع غیــره ،ه ســیتعلم منــك هــذا األســلوب الرقیــق.. هــو نفســممكــن كــذا ؟تســمح.. 
  تكون قد خدمته عن طریق القدوة العملیة.

  
  :، نموذجًا بنجاحك في حیاتكم لهم في خدمتكقدِّ  ــ٤

محبـة  بكونـك موضـع االجتماعیـة، أو فـي حیاتـك أسـرتكسواء في حیاتـك الدراسـیة بتفوقـك الـذي تفـرح بـه 
، أو فـي حیاتـك العملیـة بصـفة في حیاتك الروحیة بكونك بال لوم، ال یمسك علیك أحـد خطـأ أو ،ثقة اآلخرینو 

، فیتخـذونك قـدوة ومبادئـكبالتالي یحترمون أیضـًا أسـلوبك و ، عامة. إن رأوك هكذا مثاًال طیبًا، یحترمون حیاتك
تقبـل و  ،وتفتخـر بـك ،كَ أسـرتُ  كَ بُّـحِ فـي حیاتـك. تُ  أحبـوهطریق الرب الـذي إلى  هكذا تكون قد جذبتهم عملیاً و لهم 

یقـول ألخیـك الصـغیر  أبـاك، یـذهبون معـك. بـل قـد تجـد كنیسـةالإلى  ٕان دعوتهمو . اللَّـهكالمك إن تحدثت عن 
  .يءال یخطئ في شو محبوب و انظر كیف هو ناجح و ، فالن أخیكم من تعلّ 

قــًا ، حینئــذ تكــون موفّ ن نفســك، قبــل أن تأخــذه مــن غیــركاللَّـــه مــتأخــذ حــق و ، ومتفوقــاً حینمــا تكــون ناجحــًا 
سـوف و عن الفضـیلة. ث تحدِّ د مُ جرَّ مُ  ولستَ بالفضیلة،  متوشِّحاً ألنك ستكون إنسانًا ، أیضًا في خدمتك ألسرتك

  تكون درسًا لغیرك ، حتى لو كنت صامتًا لم تتحدث...
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:
  

 ... مجموعات عمل               

  
كـل  ـــي وأنـا مـال: (اآلتـيواحـدة مـن  إجابـةكـل لوحـة علـى  لوحات من الـورق مكتـوب ٣نقوم بتحضیر   
  زمالئهم .. أماماللوحات لیمسكوا بهم  أوالد ٣هاعمل اللي اقدر علیه) ونعطي ل  ـــ حاجة أنا

  لو؟؟ إیهسبیل المثال: هتعمل على  ونطرح أسئلة
  فــي كــل  والكوبیــات طبــاقواألحــوا وبــاقي المــأكوالت والمشــروبات عنــدكم ضــیوف فــي البیــت وروَّ كــان

  مكان.
 .بابا طلب من ماما كوب ماء وماما مشغولة في المطبخ 
  .........فیما یتناسب مع ظروف وفكر المخدومین ،لخا.  

  .. اإلجاباتمن  إجابةونجعل األوالد یختارون رد فعلهم تجاه هذه المواقف من خالل اختیار   
  

  

  ... قصة تمهيدية                   
  

، تزوَّجـت وذهبـت إلـى بیـت حماتهـا لتعـیش )لي لي(  ، كانت تعیش في الصین فتاة اسمهانذ زمان بعیدمُ   
  .مع زوجها في بیت أسرته، حسب عادة البالد هناك

شة مع حماتها على اإلطالق. فإنهـا أنها لم َتُعد قادرة على المعی لي لي وقت إالَّ ووجدت ولم یمِض قلیالً   
تغضـب  لـي لـي ختالف مـع شخصـیة حماتهـا؛ فقـد كانـتوجدت أن شخصیتها ال تتناسب، بل وتختلف كل اال

ــي إلــى أن حماتهــا كانــت تنتقــد مــن عــادات حماتهــا، باإلضــافة مــن كثیــر ــي ل ــَرت  ل دائمــًا. ومــرَّت األیــام، وَعَب
أنهـا ال یمكنهـا أن تقـف هكـذا  لي لي ، وجـدتعراك والجدال. وأخیراً وحماتها ال تكفَّان عن ال لي ولياألسابیع، 

  .في مواجهة سوء أخالق حماتها وتحكُّمها فیما بعد، فقررت أن تفعل أي شيء لتالفي ذلك
إلى صدیق حمیم لوالدها، السیِّد هویانج، تاجر أعشـاب طبیـة فـي القریـة  لي لي الیوم التالي توجَّهتوفي   

برتــه بكــل الوضــع وســألته إن كــان یمكنــه أن یعطیهــا بعــض األعشــاب الســامة حتــى تحــل التــي تعــیش بهــا. وأخ
، لـي لـيبرهة من الزمن، وأخیًرا قال: انظري، یـا  اً وٕالى األبد. وفكَّر هویانج ملیّ  مشكلتها مع حماتها مرة واحدة

  .سوف أساعدك على حل مشكلتك، ولكن علیِك أن تنصتي ِلَما أقوله لِك وتطیعیني
: حاضر، یا هویانج، سوف أفعل كل مـا تقولـه لـي. ودخـل هویـانج إلـى الغرفـة الداخلیـة لي لي ت علیهفردَّ  - 

: انظـري، أنـِت ال تسـتطیعین اسـتخدام لي لي ب. وقال لـزمة من األعشارُ  لدكانه، ورجع بعد عدة دقائق حامالً 
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س أهل القریة. لذلك فقـد أعطیتـِك سمٍّ سریع المفعول لتتخلَّصي من حماتِك، ألن ذلك سوف یثیر الشك في نفو 
بعــض األعشــاب التــي تبنــي الســموم فــي جســمها. وعلیــِك یومــًا دون یــوٍم أن ُتعــدِّي لحماتــك أكلــة لذیــذة الطعــم 

بـد أن  وتضعي فیها قلیل أعشاب في إناء للطبخ. ولكي تتأكَّـدي مـن أنـه لـن یشـكَّ فیـِك أحـد حینمـا تمـوت، فـال
بطریقــة ودیــة جــًدا. فــال تتجــادلي معهــا وأطیعیهــا فــي كــل رغباتهــا، بــل  تكــوني واعیــة جــًدا أن تتصــرفي معهــا

  !عاملیها كأنها ملكة البیت
ت جـــًدا، وشـــكرت الســـید هویـــانج، وأســـرعت إلـــى البیـــت لتبـــدأ خطـــة القتـــل لحماتهـــا! ومـــرَّ  لـــي لـــي وُســـرَّت  

  .ا، وتعاملها كأنها ُأمهاُتِعدُّ الطعام الخاص الممتاز كل یومین لحماته لي لياألسابیع، وتتابعت الشهور، و
تمــارس ضــبطها لغضــبها مــن  لــي لــيوبعــد مــرور ســتة أشــهر، تغیَّــر كــل شــيء فــي البیــت. فقــد بــدأت   

  .حماتها، حتى أنها وجدت أنها لم َتُعد تتصرَّف معها بحماقة أو بغضب
أكثـر  شـهور، ألن حماتهـا بـدأت تعاملهـا بحنـوٍّ  ٦ال تـدخل فـي مجـادالت مـع حماتهـا لمـدة  لي لـيوظلَّت   

، وبدأت تحبها كأنها ابنتهـا! بـل صـارت تحكـي لصـدیقاتها لي لي وهكذا تغیَّر اتجاه الحماة تجاه وبتبسٍُّط أكثر.
كــُأم حقیقیــة مــع ابنــة  مــع حماتهــا یتعــامالن معــاً  لــي لــي. وبــدأت لــي لــي كنَّــة أفضــل مــن وأقاربهــا أنــه ال توجــد

  .ما یحدثفصار سعیدًا جدًا وهو یرى  لي لي! أما زوج حقیقیة
كانت منزعجة من شيء ما. فتوجَّهت إلى السید هویـانج وقالـت لـه: سـیدي هویـانج، أرجـوك  لي ليولكن   

، فقـد تغیَّـرْت إلـى سـیدة طیبـة، وصـرُت أحبهـا كأنهـا أعطیته لي ال یقتل حمـاتيأن تساعدني لتجعل السمَّ الذي 
  .امالذي وضعته لها في الطع . أنا ال ُأریدها أن تموت بالسمُأمي

، فأنـا لـم أعِطـِك لـیس هنـاك مـا یثیـر انزعاجـك لـي لـيیـا ” :ثـم قـال لهـا وابتسم هویانج وأطرق برأسه قلـیالً   
ــِك كانــت لتقویــة صــحتها. الســمُّ الوحیــد كــان فــي ذهنــِك أنــِت وفــي مشــاعرِ  ك ســّمًا، فاألعشــاب التــي أعطیتهــا ل

     .ذلك تقصديو لم تجاهها. ولكن كل هذا قد زال بمحبتِك التي قدَّمتیها لها حتى ل
  ملیئة بالمحبة الحقیقیة لكل أسرتها.و تمامًا.. فتاة شجاعة  يل يلتعلم ذلك الیوم من قصة فتاة عكس نوس  
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 موسى.و أخت هارون  ةالنبیمریم  ىهو أو أصغر مننا كمان  هسننا كد فينتكلم عن حد ح هنهاردال  
 :تعالوا نشوف عملت إیه

قـوى. فاسـتدعى  ذل شعب العبرانیین ألنـه كـان حاسـس إنـه شـعبأوحش جدًا  مصر فرعونملك  هفیكان   
جابـت بنـت سـیبوها  ، لـوسـت أيا تولـدوا : أنا عـایزكم لّمـكانوا بیولدوا األمهات وقال لهم اللياالثنین المولدات 

ــیضــعف. لكــن االثنــین  هد العبرانــيالشــعب  شــانلعتــوه لــو جابــت ولــد موِّ تعــیش لكــن  ا إنهــم مــاینفعش و دول حسُّ
لیـه مـا نفـذتوش  أنـتمجـابهم وقـال لهـم و بیحصـل  يطبعًا فمـا نفـذوش الكـالم. المهـم عـرف الملـك بـالل هیعملوا كد

هم طبعًا فیـه والد كثیـر اتولـدت ت. الم، وبتكون الستات العبرانیات ولدِ له إنهم مش بیلحقواقالوا و وا ، فردّ يكالم
 .النهر فيیتولدوا للعبرانیین  الليكل الصبیان  بإلقاءرار ع قر الملك إنه یطلّ فقرَّ  هالزمان د يف

هــو  اللــي يهــارون وولــدت لهــم أخ تــان هســمامــریم وولــد  ســمهااكــان فیــه ســت عنــدها بنــت  هالوقــت د فــي  
حصل خبـت السـت  اللي ... سنة ٤٠البریة  في اللَّـهقاد شعب و عظیم  نبي أصبحو  كدهكبر بعد  اللي ،موسى

 ي(سبت) مـن البـرد يحاجة ز  فيصوته یعلى فقررت إنها تحطه و یكبر  ابتدألكن طبعًا  شهور ةابنها ثالث يد
النهـر. فقـررت مـریم إنهـا تتـابع مـن بعیـد أخوهـا  فـيتـه وحطتـه غطّ و  ودهنته بحاجة ماتخلیش المیـه تـدخل جـواه

  ، ماكنتش خایفة حد یشوفها..ل له لكنها كانت شجاعة جدًا جداً یحصح الليإیه  همش عارف اللي
شـغالین عنـدها تـروح تجیبـه مـن  اللـي، فـأمرت واحـدة مـن متابعاه لحد ما شـافته بنـت الملـك فضلت مریمو   

اتعمــل فیــه إیــه حر نــه مــن والد العبــرانیین فقبــل مــا تفّكــإفهمــت و بنــت فرعــون إنــه ولــد بیعــیط  فاكتشــفتالنهــر. 
  تخلیه...  الو حتقتله 
جریـت مـریم علیهـا حـد یشـوفها؟ الحقیقـة ال دي وال دي،  قبـل مـا يط وال تجـر تعـیّ  تفتكروا مریم تعمـل إیـه؟  

 ؟؟هعه وتبقى مسئولة عنجیب لك واحدة ترضَّ أ يلها: تحبوقالت بسرعة جدًا 
ـوجِ  هوفعًال وافقت بنت فرعون على الكالم د   ع الولـد، وقالـت ریت مـریم جابـت مامتهـا بسـرعة علشـان ترضَّ

 محبة ربنا. يكبرته فو عته وربته خدت الولد ورضّ أًال مكافأتك وفع يعیه وأنا حادیكلها بنت فرعون رضّ 
 ؟؟يزاا طیب أخته، مریمطبعًا  ؟؟القصة دي يكان السبب ف يتفتكروا مین الشخص الحلو الشجاع الل  

 .ماكانتش خایفة حد یشوفها، كانت واثقة إن ربنا معاها ـــ١
صـغیرة. مهمـا كنـا  هوال حتى قالت أنا لسـهو أنا كنت مامته،  يدي  كمان ما قالتش وأنا مال همش بس كد ـــ٢
خوهـا وسـاعدتها أما مریم ساعدت مامتهـا وتابعـت  يالبیت ز  فيإن احنا نقدر نساعد أهالینا  صغیرین إالّ  هلس

 بكالمها وشجاعتها مع بنت الملك. ،إنها تجیبه لها علشان ترضعه
أوضـتنا نظیفـة. نسـاعد مـثًال و ا مترتبـة األقـل نحـافظ علـى حاجتنـ إن إحنا على في+ نقدر نساعد إخوتنا وماما 

 نزعلهمش لما یكونوا خایفین علینا. ماو ماما و هو بیطلب مننا نجیب له حاجة. نحترم بابا و بابا 
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ال حتــى و إن حاجــة تحصــل لــه  ىخایفــة علــو ، وشــعورها إنــه جــزء منهــاكــان قلبهــا ملیــان حــب ألخوهــا جــدًا  -٣ 
 تدخل له... همی

بابـــا یشـــتكوا مـــن و نحـــبهم بجـــد، مـــش طـــول النهـــار مامـــا و البیـــت  فـــيعلـــى إخوتنـــا +الزم دایمـــًا نكـــون خـــایفین 
دایمـًا  صممت إنها تشـوفه رایـح فـین...و الخناقات... شوفتوا مریم بالرغم من إنها صغیرة إال إنها بتحب أخوها 

 ماما...و ح بابا نفرَّ و نطلب من ربنا یخلینا نحبهم من كل قلبنا و خوتنا إل يالزم نصلِّ 
مــن كــل  يَّ حــول اللــيأقــدر دایمــًا أحــب  إنــي قلیلــة إالّ  خبرتــيو  معلومــاتيمهمــا كانــت و نــت صــغیر مهمــا ك  
أكـون شـجاع بنعمـة و  أسـاعدهحاجـة  يحد یطلب منـ يأو  ،صحابي بساعدما  يالبیت ز  في أهليأساعد و  قلبي
 بالظبط مریم ما عملت.. يز  يبیساعدنو  یاثقة إنه معا يكون كلأو  ،وقوتهربنا 
حـوا قلـب ربنـا بمحبـتهم فرَّ  اللـيالشـهداء و مـن القدیسـین  يسـننا كثیـر قـو  في نه كان فیهإنساش كمان ما نو   

  ...خوتهمإلرعایتهم و 
 
 

  نشاط تحفيظ اآلية                  

  
   آیة الدرس:

 إلـىاألطفـال بعـد تقسـیمهم علـى  عتـوزّ و تكتب حروف كـل كلمـة مـن اآلیـة مـرتین فـي ورق رسـم  طریقة الحفظ:
  كل مجموعة معها اآلیة.  وهكذا یصبح مجموعتین،

  منهم یقف في ترتیب اآلیة الصحیح.  نْ مَ  ،جرى مسابقة بین المخدومینتُ   
  مرة مع رفع كلمات اآلیة أثناء تردید كل كلمة بها.كثر من أثم یرددونها   
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  م  أسئلة التذكُّر والفه       
  
 

  الرضیع؟ أخیهاتحافظ على حیاة  لكيماذا فعلت مریم  
  ؟أخیهاو  أمهاخدمة  فيكیف وضعت مریم نفسها  
  ؟ألسرتهاخدمتها و مریم على عملها  اللَّـهكیف كافأ  

  
  

    تدريب      
  
  

   أسرتهم. أفرادوتصرفاتهم تجاه  أعمالهمبتقییم  وناألسبوع یقوم المخدوم أیامكل یوم من  في  
  

 ،مة إلـى خـانتینقّسـعلبـة صـغیرة مُ فـي یضـیفون ورقـة  األمهـاتو  اآلبـاءیطیعـون  عدون أحـدًا أوعندما یسا  
نهایـة  فـيالخانـة األخـرى.. و  فـيخـوتهم  یضـعون ورقـة إروا أو لـم یتعـاملوا  بمحبـة مـع حدث العكس وتذمَّ  ولو

غیــر المحببــة  فاترُّ مقابــل التصــ الخانــة الثانیــة جــزء مــن مصــروفهم كغرامــة فــياألســبوع یقــدمون عــن كــل ورقــة 
  عددهم كل أسبوع.لوا محاولین أن یقلِّ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟
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  صالة        

  
  

  
ـــ  ١:  ٤س ـأفســ( صــالة بــاكر فــيیه كــل یــوم منــا كنیســتنا نشــید األســرة نصــلِّ تعلِّ    یه مــع األوالد .. نصــلِّ )٥ـ
   نا:ة البیت تنبع من أصل المحبة بینعادكل صباح أن س فيروا لیتذكّ 
 


 

جعل یا ربي من كـل واحـد انعمل به.. و ا القانون الجمیل نتذكر هذ أنكل صباح  فيمنا یا ربي یسوع علِّ   
  آمین.تعزیة لكل أهله. و لیصیر سبب فرح  مریمفینا 

  
 

   تقييم               

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

  التقييم  د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك  الهدف

  يعرف

 موسى أمماذا فعلت و قرار فرعون مصر  یذكر.  
 لم تتركهو  أخاهاف تابعت مریم كی یصف.  
 كلمتها بكل شجاعةو فرعون  بنةاكیف قابلت مریم  یشرح.  
 لماذا قامت مریم بكل هذه المخاطرة یفسر.   
  ّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر
  ّتخاطب ابنة فرعون بكل شجاعة هيَ و مریم  لیمث.  
 أمهاصورة لمریم مع و النهر  فيصورة لموسى  یرسم.  
 باألنشطة الورقیةالنموذج المذكور  یصنع.  

  

  يتدرَّب
  ِّاألسرة أفرادالبیت مع كل  في یصبح متعاوناً  أن ریقر. 
 بطاعتهم یكون ملتزماً و  أسرتهمع القداس  یحضر. 
 جل الجمیعأمن و  أسرتهجل أفي الصالة من  ینتظم.  

  

  

@ 
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  برمهات شهر من الثانياألسبوع 
  )مارس  (

  
  رحلة يوم
  ( آبائي ) 

  
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  برمهات ٢٨السنكسار. 

  اللَّـه.قلب حان فرِ العطاء یُ الرحمة و 

 لطفل أن:مساعدة ا  
 طرحة أبوصرابامون  األنباقصة  :یعرف. 
 بالبركة والسرور بأعمال الرحمة :یشعر. 
  َّالخفاء فيالرحمة  عملعلى  :بیتدر. 
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    .إليك عزيزي الخادم ..                 

  
  

تبــارك اســمه جعلهــا مقیاســًا للدینونــة، ففــي الیــوم األخیــر وعنــدما  اللَّـــهن أروع وأعظــم صــور الرحمــة أن ِمــ  
. إلبلـیسة دَّ َعـالنـار المُ  إلـىعنـي یـا مالعـین  ذهبـواا :ق البوق سـوف یقـول السـید المسـیح  للـذین علـى یسـارهوِّ بَ یُ 

ــم تُ اشــرة بعــد هــذا بقولــه: ألنــي جُ یســتكمل الســید المســیح حدیثــه مب لمــاذا أصــدر هــذا الحكــم؟ طعمــوني، عــت فل
 ویشرح لهم هذا القـول .مریضًا فلم تزوروني ،فلم تكسونيریانًا كنت غریبًا فلم تأووني، عُ  ،شت فلم تسقونيطِ عَ 

  نسـتطیع أن نفهـم مـن هـذا أن هـؤالء
ومعنى هـذا أنـك مهمـا رفعـت مـن صـلوات وتـأمالت وتـرانیم ولـم  ،لعدم تقدیمهم أعمال الرحمة للمحتاجین هلكوا

والرحمـة . ال ذبیحـة فهو الـذي یقـول أریـد رحمـةً  ،نك حتمًا لن تجد الرحمة من اللَّـه في یوم القیامةإتكن رحیمًا ف
 ال یتجـزأ. ات اللَّــه كـلٌّ فَ ِصـفـي رحمتـه. فَ  ه وعـادلٌ ِلـفـي عد ألن اللَّـه رحیمٌ  ؛عند اللَّـه ال تتعارض مع عدله وحقه

  ).٤، ٣: ١١١(مزورءوف"  هو الرب رحیم .إلى األبد.. دائم عدله" :ول المزمورقَ  فيلهذا كما 
ب: الصــلی وقیــل أیضــًا عــن الخــالص العجیــب الــذي صــنعه الــرب علــى   
 
(صالة الساعة السادسة ــ األجبیة) 

 :وعن تالزم الرحمة والحق قیل      
  

 :الكتــاب مهاوهــذه نصــیحة ثمینــة یقــدّ    
 

 :السـید المسـیح صـف بهـا أوالده كمـا قـالأن یتّ  اً ، ینبغـي أیضـاللَّــهصـفة مـن صـفات هـى  فكما أن الرحمة  
  ّحمـة تقتـرن بـالعطف والحنـان والرأفـة وطـول الـروح وتـدل الر

  على المحبة وطیبة القلب.
كـذلك عنـدما  ."كیریالیسـون"أو  "یـارب ارحـم"ة نطلب الرحمـة باسـتمرار قـائلین: ونحن في صلواتنا الكنسی  

 ."وال كخطایانا كرحمتك یارب"نصرخ قائلین:  األبدیة نتذكر الدینونة
كلمـا نـتالمس مـع لمـراحم الـرب الكثیـرة والفائقـة.  اً قّ ستحِ حمة تطرد القساوة من القلب، وتجعل اإلنسان مُ الرّ   
ال  والـذي به نتمتع بسماته خاصة الرحمةونعرفه ونشبع  اللَّـه

. والرحمــة تشــمل الفقــراء والمحتــاجین وأیضــًا تشــمل الخطــاة فــال نــدینهم بــل اللَّـــهیــرحم أخــاه لــن یــذوق مــن رحمــة 
إلـى طبـع  سـاوتناقر ا یغّیـر المسـیح طبعنـا الشـرس لطبـع ودیـع، هكـذألجل تـوبتهم وخالصـهم. وكمـا یغّیـ ينصل

 .احتیاجاتهاإلحساس باآلخر ومشاركته مشاعره... وتسدید هى  الرحمة رحیم.
نطالق إلـى حضـن اآلب، فـإن عالمـة الد المسیح واع بالسیإن كان الجوع الروحي یدفعنا بالروح إلى التمتُّ   

سـید: . یقـول الاً عنا بسماته فینا خاصة الرحمة المملوءة حبهذا الشبع هو تمتُّ 
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  لــیس كوصــّیة نلتــزم بهــا بقــدر مــا هــى هبــة إلهیــة نــنعم بهــا خــالل شــركتنا مــع اللَّـــه الــرحیم فــي
  ابنه.
لنـا وعطّیتـه المّجانّیـة، تفـتح قلبنـا ال عنـد حـد العطـاء المـادي للفقـراء، وٕانمـا یحمـل  اللَّـهوصّیة هى  الرحمة  

  لرحمة في كل تصرفاتنا. طبیعة ا
الرحمـة بتقـدیم المـال،  رونَ ظهِ یقول القّدیس یوحنا الذهبي الفم: هنا یبدو أنه یتحّدث لیس فقط عن الذین یُ   

 ة واسعة.د األشكال، والوصیم رحماء في تصرفاتهم، فإن إظهار الرحمة متعدِّ الذین هُ  اً وٕانما أیض
ة. نذكر في هذا تصـرف أدریـانوس قیصـر إذ قیـل أن و ضعف واستكانة وٕانما عن ق ال تصدر الرحمة عن  
 . هكـذا إذوت یا إنسـان، ألنـي أنـا الیـوم ملـكلقد نجًا قال له: ، فلما صار ملكاً أهانه قبل أن یصیر ملك اً شخص

سـیئین إلیـه، لمُ حاده مـع ملـك الملـوك، یحمـل فـي داخلـه الرحمـة حتـى بالنسـبة لیدرك اإلنسان مركزه الملوكي بات
 ة. ملوكیة سماوی بكونها ِسمة

ة وٕانما المشـاركة الفعلیـ ،ى العاطفةد العطاء المادي أو حتهنا ال ُتشیر إلى مجرَّ  ویالحظ أن كلمة الرحمة  
مكانهم، فنشعر بآالمهم وأتعابهم، كما فعل السّید المسیح نفسه الذي رحمنا باقترابه إلینـا  لآلخرین، وكأننا نحتلَّ 

لك یوصــینا الرســول بــولس قــائًال: وقبولــه طبیعتنــا وحملــه آالمنــا، لــذ
 دهم بالحــب ا نــدخل مــع إخوتنــا تحــت آالمهــم لنســنفــإن كنــ
 :ه ورحمتــه! وعلــى العكــسیســوع نفســه تحــت آالمنــا لیهبنــا حبــ نــایــدخل إلینــا رب ،والرحمـة 

 
ـــح مـــن یـــزرع  إنَّ ، الحصـــاد اآلتـــي بـــذارأعمـــال الرحمـــة       ـــح َفبالشُّ ن یـــزرع بالبركـــات د وَمـــیحُصـــ یضـــاً أبالشُّ

 ...  شیئاً  یحصدال یزرع شیئًا ال  نْ ، ومَ دیحصُ  یضاً أفبالبركات 
ــ: "القــدیس أغســطینوسل مــن أقــوا   ل علــى أي نصــیب مــن مــن ال یــرحم ال یســتحق مــراحم اللَّـــه، وال یتحصَّ

  ."العطف اإللهي بصلواته
رًا تطویـــب الـــرب تـــذكِّ مارســـة أعمـــال الرحمـــة المتنوعـــة مُ ب ذاتـــك علـــى مُ درِّ الخـــادم ینبغـــي أن تُـــ عزیـــزي      

 ، إن لــم یــرحم غیــره ویــرحم المســاكین والضــعفاء ةللرحمــاء. وال یمكــن أن ینتظــر اإلنســان أن یعاملــه الــرب برحمــ
  .الخدمة الثالثة)ـــ  نصف اللیلصالة (قطع لم یستعمل الرحمة  نْ مَ لیس رحمة في الدینونة لِ  فإنه
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 تخدام أحد أساليب التمهيد اآلتيةيمكنك اس            
  

  فكرة حـوار        
  

 ما الفرق بین هذه الكلمات في المعنى ؟  
  ب) ومنها نبدأ في شرح الدرس.طوبى) (رحمه ، رحمة) (أمین، آمین) (ِطیب، َطیّ  (طوبة،  

  
                  
                           قصة تمهيدية                         

  
إلى الكاتدرائیة الكبرى لحضور قداس عیـد القیامـة، مـا  بدعوةذهب الطبیب المشهور في لیلة عید القیامة   

الطبیــب إلــى بــاب الكنیســة حتــى وجــد مشــهد لفــت انتباهــه: أحــد رجــال األمــن یمنــع رجــل عجــوز مــن  أن وصــل
، بحجــة أنهــا مناســبة ىعلــى رجــل األمــن، ولكــن دون جــدو  حّ الــدخول لحضــور القــداس، كــان الرجــل العجــوز یِلــ

رق  رســمیة والــدخول ألشــخاص معینــة. كانــت مالمــح البــؤس واضــحة مــن مالبــس ومظهــر هــذا الرجــل... هنــا،
قلب الطبیب لحال هذا الرجل المسكین وتدخل وتكلم الطبیب مع رجل األمن طالبـًا منـه أن یسـمح لـه بالـدخول 
على مسئولیته الشخصیة بوعد أن یجلس معه في الصفوف الخلفیة، فنظر الرجـل المسـكین إلـى الطبیـب نظـرة 

  حانیة معبرًا له عن شكره العمیق ودخل االثنان وحضرا القداس.
 . هنـااالنصـراف قـال الطبیـب للرجـل: أنـت سـاكن فـین؟، فأجـاب الرجـل: صـدقني، أنـا مـالیش مكـانوعند   

قاطعه الطبیب: اسمح لي أن أكون ابنك، فتعـال معـي إلـى بیتـي نأكـل لقمـة مـع بعـض خصوصـًا إننـا فـي لیلـة 
  ب معه.عید. رفض الرجل ألنه ال یرید أن یزعج الطبیب في بیته، ولكن تحت إلحاح الطبیب وافق وذه

دق الطبیب جرس الباب، ففتحت زوجتـه والتـي كانـت فـي انتظـاره وقـد جهـزت كـل شـيء لالحتفـال بالعیـد   
م بمالبسه الرثـة، فصـرخت فـي وجـه عدَ مبتسمة وفرحة، ولكن لم تدم فرحتها عندما رأت الرجل العجوز المُ  هيَ و 

هـدئها، وهـو فـي أراد الطبیـب أن یُ  العیـد؟!فـي لیلـة  يَّ علـجایبها دي وداخل بیها  أنت يلالزوجها: إیه األشكال 
غایة الخجل من الرجل، ولكنها لم تهدأ، بل زادت في ثورتها وقالت في انفعال: یا أنا یا الراجـل ده فـي البیـت. 
أراد الرجــل أن ینصــرف لــوال أن الطبیــب منعــه وطلــب منــه أن ینتظــر قلــیًال. دخــل الطبیــب إلــى المطــبخ وأخــذ 

نفطر معـاكي، أنـا رایـح أفطـر فـي العیـادة. وذهـب اوقـال لزوجتـه: ال أنـا وال الراجـل هـ ، وخرجالطعام بعضًا من
وصــل االثنــان إلــى العیــادة فــي هــذا  د القیامــة.الطبیــب منزلــه لیلــة عیــ معــه الرجــل وهــو فــي غایــة األســف لتــرك

الوقت المتأخر وأخرج الطبیب الطعام الذي حمله من المنـزل وهـو فـي غایـة الفـرح، وطلـب مـن الرجـل العجـوز 
ر فـي مكانـه... فقـد رأى الطبیـب آثـار أن یمد یـده لیأكـل، فمـد الرجـل یـده. وهنـا انخلـع قلـب الطبیـب منـه وتسـمَّ 
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. وابتـدأ یرتفـع ر تمامـاً العجوز!!!! نظر الطبیب إلى وجه الرجل.... فوجد شـكله قـد تغّیـالمسامیر في ید الرجل 
 ا أنـتأّمـ ،یامـةطوباك ألن الجمیـع احتفلـوا بعیـد القوقال له:  ،یباركه وأعطاه السالم عن األرض إلى فوق وهو

  .فاستضفت رب القیامة
 

      ينشاط تمثيل                  
 

 یسةبندق وبندقة في الكن
  .أصل أنا جعان قوي معاكي ياللّ كده یا بندقة السندوتشات  وریني بندق:
   .معایا الليلك زي  یتهاعطمش معاك سندوتشات ماما  أنت بندقة:
  .كنت جعان قوي أنا أصل ،معایا الليكلت كل السندوتشات أنا أ أصلایوه یا بندقة بس  بندق:
   .هناك ده الليده بص یا بندق بص على الولد  إیه بندقة:

  .نه جعانأشكله یدل على و یظهر معهما ولد تكون مالبسه بسیطة        
   .هاموت من الجوع أنامالنا المهم وریني السندوتشات  حنااستي یا  بندق:
   .معانا الليممكن ندیله السندوتشات  حناا ،بس یا بندق ده شكله غلبان وجعان استنى بندقة:
   .معاكي ياللّ جعان وعایز أكل السندوتشات  أناقول لك أب أنا.....ال طبعًا  إیه بندق:
   .كلت سندوتشاتك یا بندقأمش  أنت بندقة:
   .جعان أناسندوتشاتك  آكلعایز كمان  أنایوه بس أ بندق:
  ...ر في نفسنار في غیرنا زي ما بنفكّ المفروض نفكّ  حنااال یا بندق  :بندقة

  والفقیر. الزم یكون عندنا رحمة ونحس بالمحتاج       
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  ..و.؟ برا" رةستتسر مُ أُ " إیه يحد فیكم یعرف یعن أصحابيكو یا ـمساء الخیر ازیّ   
ــســر مســتترة معناهــا األســر أُ    فقیــرة ومــش معاهــا هــى  الحقیقــة فــيكویســة جــدًا لكــن  إنهــایبــان علیهــا  يالّل
مـن  كثیـر كـده شـانلع ،وا فلـوس ومسـاعدة مـن النـاسفقـراء، وكمـان بیتكسـفوا یطلبـ مَّ أغنیاء وال هُ  مَّ هُ  ال ،فلوس

وكمــان مــن غیــر مــا  ،ســتترة، وبیســاعدوهم مــن غیــر مــا یطلبــواســر المُ الكنــائس عاملــة خدمــة اســمها خدمــة األُ 
 أســــقف صــــرابامون أبــــو طرحــــة، األنبــــا....  ؟زمــــان يیحرجــــوهم، انتــــوا عــــارفین مــــین كــــان بیحــــب الخدمــــة د

وه كده سـمّ  شانلع ،ديستترة سر المُ ع األكل على األُ رأسه طرحة وهو بیوزّ  على... وكمان كان بیلبس المنوفیة
ش قـادرین مـ واللـيبیطلبـوا  اللـيأبو طرحة ألنه كان عنده روح الخدمـة وبیحـب یعمـل أعمـال رحمـة مـع النـاس 

  ال نفتكر مع بعض... لی...   ؟ یطلبوا، حد عارف حكایته
في الشرقیة ومات باباه ومامتـه وعـاش فـي القـاهرة  اتولد صلیب اسمهاألنبا صرابامون أبو طرحة ده كان   

وقعـت فـي الخطیـة مـع یوم من األیام كانت فیـه واحـدة مـش كویسـة  يوكان صلیب بیبیع الزیت على حماره وف
ــ ،ا موتتــهوجابــت طفــل صــغیر ولكنهــ شــاب  ةتهم بقتلــه. وكانــت عــایز ومــاكنتش عارفــة تعمــل فیــه ایــه وخافــت ُت
جــل الحمــار بتــاع صــلیب وترمیــه عنــد رِ  تروحــي نــتِ ا.. يّصــس الوحشــین قــالوا لهــا: بُ راحــت للنــاو ص منــه تــتخلّ 

 حمـارالورمتـه عنـد رجلـین  هوفعًال راحت عملـت كـد .یروح السجن "صلیب المسیحي"بیاع الزیت ومش مشكلة 
قـم  ابنـيعلى الطفل وقاله یا  ىوهو في المحكمة صلَّ  ،عم صلیب واتهموا عم صلیب وودوه عند القاضيبتاع 

ومــن ســاعتها ســاب الــدنیا وراح ". صــلیب"وظهــرت بــراءة  ي،فقــام الطفــل واتكلــم ومــات تــان .وقــل لهــم مــن قتلــك
طــول اللیــل وكمــان  یصــلِّيكــان  ،ســك وتقشــفبنُ  ویصــلِّيیصــوم  مــاً یاتــرهبن فــي دیــر األنبــا أنطونیــوس وكــان دا

أسـقف  ىیبقـ علشـان ١٠٩ الــ بطریـركواختـاره البابـا بطـرس الجـاولي الاألرض. كل دشیشة وبینام علـى اكان بی
نع المعجــزات مــع مســئولیته كأســقف كــان أســقف وكــان مشــهور بحبــه لعمــل الرحمــة وُصــ اترســموفعــًال  ،للمنوفیــة

  .وكیل عام للبطریركیة
علیهـا روح خالص وكـان كانت تعبانة  "هرةزُ "مصر اسمها  يباشا وال يوفي یوم من األیام بنت محمد عل  
ــ ،اءحتــار فیــه األطبــا نجــس فبعــت بدالــه األنبــا  ،ي لبنتــهیجــي یصــلِّ ینــه إمــن البابــا بطــرس  يفطلــب محمــد عل

فحـب والـدها  .ت تمامـاً فِّـوخَ  باشـاهـرة فقامـت فـي الحـال زُ  علیهـا، يى لهـا ورش علیهـا میـه مصـلِّ صرابامون صلّ 
ل مـا یعمـل وكـان كـ .عـه علـى العسـاكر قبـل مـا یطلـع مـن القصـریكافئه وأعطى له مبلغ من المال راح هـو وزّ 

حـد النجـارین ذات لیلـة  شخصـًا غریـب الـزّي یكـاد ال أ ىرأ مـاتقولش لحـد. یساعده لّليعمل رحمة وخیر یقول 
(حــارة) فــُأخرى وعلــى رأســه قّفــة، وكــان  یظهــر مــن وجهــه غیــر عینیــه، فظّنــه لصــًا وتتبعــه، وٕاذا بــه دخــل عطفــة

ه دون أن ینطق بكلمة. إذ الحظ األسقف ذلـك قـال یقف بجوار الباب ویقرع، ثم یسّلم من یفتح له الباب ما لدی
  .حاق بي أو أن تذكر ذلك ألي أحدمرة من اللّ  ثانيرك للنجار: علیك بركة ُأحذِّ 

  من كل سنة.  أبریل ٦الموافق  برمهات ٢٨ فيصرابامون  أنبابتحتفل الكنیسة بعید نیاحة القدیس   
  .آمین. بركة صلواته تكون معنا
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  ر والفهم  أسئلة التذكُّ      
 

 ما اسم بلد القدیس األنبا صرابامون؟ 
 ماذا كان اسم األنبا صرابامون قبل رهبنته؟ 
 ؟اللَّـه منها أنقذهكیف و ه یلإت هَ جِّ وُ  التي ةالتهمهى  ما 
  بامون؟اعلى ید األنبا صر  اللَّـه أجراهااذكر معجزة 
  صرابامون یحب أعمال الرحمة؟ األنباكیف كان 
 أبو طرحة؟  يَ مِّ بامون؟ ولماذا سُ ات لألنبا صر أكثر صفة كانهى  ما  

  

  ألعاب      
 

  الكرة في النفق. اسم اللعبة:
  .إسعادهم ألجلمساعدة اآلخرین للوصول إلى الهدف  الهدف:
  .)أمكن إذا(كرة كبیرة  كرة لكل فریق األدوات:
أرجلهـم یسـمح بمـرور یقـف كـل فریـق فـي خـط مسـتقیم، ویفتحـوا أرجلهـم حتـى یكونـوا نفـق طویـل بـین  التشكیل:
  الكرة فیه.

  .العبین في كل فریق مثالً  ١٠ حوالي ،في كل فریق متساويیكون عدد الالعبین  أنیجب      
  

كــرة للشــخص األول مــن كــل فریــق. عنــد كلمــة انطلــق تــدحرج الكــرة بــین أرجــل األطفــال  أعــطِ  طریقــة اللعــب:
ر مـا فعلـوه قدمـة ویكـرِّ سـكها ویـركض بهـا إلـى المُ تصل فـي النهایـة إلـى الالعـب األخیـر. الـذي یم لكي(النفق) 

  یعود الالعب األول إلى نقطة البدایة. أنتمریر الكرة مرة أخرى وتستمر اللعبة إلى 
  .األصليأول فریق یعود كل العبیه إلى مكانهم  الفائز:

  
جولة كتابية  

  
  

  ...والتعلیق علیها عالٍ  قراءتها بصوتٍ و ة یطلب الخادم من المخدومین استخراج الشواهد التالی
  ٣٦: ٩ع أ         ٣٧: ١٠لو           ١٣: ٩مت        ٩: ٧زك   

 
 

  ؟
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  تدريب      

 

  أدوات ــــــ لعــــب ــــــ لــــبسهم مــــثًال (تخّصــــ أشــــیاءعــــن  يالتخلِّــــو توجیــــه المخــــدومین نحــــو فكــــرة العطــــاء 
  خوة الرب في الكنیسة.إلجنة ى لإم تسلَّ و  .مدرسیة...)

  ــیهم ن الرحمــة تحــلّ إالصــوم الكبیــر (طــوبى للرحمــاء علــى المســاكین فــ ةمدیحــحفــظ مــرد والمســیح  ،عل
  بروح قدسه فیهم). ویحلّ  ،یرحمهم في یوم الدین

 
  صــالة      

  
  

  
منــا مــن تعالیمــك الجمیلــة أن بتقــف معانــا وبتعلِّ  لهــي الحنــون ألنــك دائمــاً إأشــكرك یــا ربــي یســوع المســیح،   

   .خوته ممكن یروح السماء لو بیقدم الرحمة دي بمحبةإالرحیم ب واإلنسانالرحمة مهمة جدًا 
ي ... سـاعدنطرحـة م الرحمة من سیرة قدیسنا األنبا صـرابامون أبـووأتعلِّ  اً ربي أني أكون رحیم ساعدني یا  
  .ربي یسوع... آمین وأكون على مثالك یا بنكاأكون 

 
 

  تقييم      
 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف
  طرحة أبوصرابامون  األنباقصة. 
  ِّالدرس یةآ ریكر.  

  

  يشعر
 بالبركة والسرور بأعمال الرحمة. 
 محمـد صرابامون في شفاء بنـت  أنبا كیف یتخیل قوة صالة یرسم

  علي.

  

  بيتدرَّ
  ِّس عمل الخیر في الخفاء. مارِ یُ  أن ریقر 
 ه على عمل من أعمال الرحمة.ئمع أصدقا یتفق  

  

  
  

 

@ 
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  برمهات شهر من الثالثاألسبوع 
  )مارس  (

  أبديتي  
  

 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 ثالثالموسوعة الكنسیة لتفسیر العهد الجدید (الجزء ال.(     
 كنیسة مارمرقس مصر الجدیدة
 

 .عیني دائمًا ناظرة إلى السماء 

 :مساعدة الطفل أن  
 :قصة القدیس استفانوس. یعرف 

 :بما في األرض أن مكانه الطبیعي في السماء فال یهتم كثیراً  یشعر. 

  َّال یغضب مّما یحدث له في األرض ولكن سریعًا یصلِّي أن ب:یتدر إذا وقـع فـي
 مشكلة.

 

  ٧ ،٦الرسل( أعمال (. 
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  إليك عزيزي الخادم ...                       
  

مـن الـذین  هـومتلئًا من الروح القدس و مُ  استفانوس كانو  "،إكلیل من زهور"یوناني معناه  "استفانوس"اسم   
   .سلآمنوا بالرب یسوع وواظب على حیاة الشركة مع الرُّ 

ــ    همــؤمنین الیونــانیین أن أراملهــم كــانوا یشــعرون أنــعــدد المــؤمنین فــي الكنیســة تضــایق بعــض ال زدادإا لمَّ
ل عنه في الخدمة (یظن البعض أن الیونـانیین هـم مـن أصـل یهـودي ولكـنهم كـانوا یعیشـون خـارج الیهودیـة ُیغفَ 

   .ولم یكونوا متشددین مثل الیهود)
الجتماعیـة حتــى (خـدام) یقومــون بهـذه المهمــة وبقیـة الخــدمات ا لتالمیـذ أن یختــاروا سـبعة شمامســةر افقـرَّ   

  .غ للخدمة والصالةیستطیع الرسل التفرُّ 
وقــد شــهد لــه الكتــاب المقــدس أنــه كــان مملــوءًا مــن اإلیمــان  ،هــو رئــیس الشمامســة اســتفانوسكــان القــدیس   

مهــم عــن الــرب یســوع وكــان ســبب إیمــان كثیــرین أنــه كــان یعــظ النــاس ویكلِّ  خدمتــه إالَّ  إلــى وباإلضــافةوالــروح 
ت أنظـاره ال علـى مقاومـة الرؤسـاء لـه، وال علـى مالمحهـم زَ مجمعهـم وأثنـاء ذلـك تركَّـ إلىود ولذلك اختطفه الیه

وقـد  اللَّــهالمملوءة شراسة، وال على الحجارة التي حملوها لیرجموه بها، وٕانما على السـماء المفتوحـة، لیـرى مجـد 
بینمــا  ،د حتــى یعبــر بــه إلــى الفــردوسعــن یمــین اللَّـــه، كمــن یقــدم قوتــه اإللهیــة للشــهیأشــرق علیــه، ویســوع قائمــًا 

رؤســـاء الكهنـــة صـــّروا بأســـنانهم علیـــه عالمـــة عجـــزهم تمامـــًا عـــن االســـتماع إلیـــه. صـــاروا یصـــّرون بأســـنانهم 
شة لسفك الدم. لم یشغلهم وجهه المشرق كوجـه مـالٍك، لكـنهم تعطِّ د أن تفتك بمن أمامها، مُ كوحوش مفترسة توّ 

   .لیهودیة منذ بدء نشأتهاحسبوا خطابه هجومًا على الدیانة ا
ت عینیـه ناحیـة السـماء ولـم ینظـر لیتنا نحن نتشبه بالقدیس استفانوس في حیاتـه علـى األرض كمـا ثبَّـیا ف  

ن البشـر الـذین تمتلـئ حولنـا ِمـ نْ َمـكذا یجـب علینـا أن نرفـع أعیننـا نحـو السـماء وال ننظـر لِ  ،إلى الحانقین علیه
   .رهقلوبهم بالحقد والكُ 

عــن أوجــاع  اً ینــا الــرب یســوع بمحبتــه الفائقــة التــي ســتأخذنا بعیــدعزِّ الســماء لیُ  تجــاهت أعیننــا فــي دعنــا نثبــ  
  العالم.
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 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:            

  
 

    فكـرة حـوار                 
                                                                               

  نك تطلب ربنا؟إبالك  في ي؟ هل ممكن ییجالمدرسة فيلو واحد صاحبك ضایقك  إیهتعمل  
  ؟إیه فيتفتكر الشهداء لما كانوا بیروحوا یستشهدوا كانوا بیفكروا  
  مكان جمیل؟هى  یا ترى هلو ؟ ءالسما فيیبقى موجود اه اللي إیهتفتكر  
  ُ؟يزاا ؟ مسیحيأنا  شانلع الثانیةعن كل الناس  يتصرفات فيز میَّ هل المفروض أبقى م  

 
  

   مجموعات عمل      
  

  .ألوان ـــ أقالم ـــورق رسم  :المطلوبة األدوات
   .مجموعات إلىیتم تقسیم المخدومین  التشكیل:
  ضوا لمضایقة.فعلهم إذا تعرّ  ب منهم رسم ردّ طلَ یُ و  كل مجموعة فرخ ورق إعطاءیتم   
  .سماويم رسم رد فعلهم إذا تخیل كل واحد منهم أنه مخلوق ب منهطلَ ثم بعد ذلك یُ   
ـــو  ،یـــتم اســـتعراض رســـومات األوالد المختلفـــة اً أخیـــر    ـــة توّق ـــ الـــذيع مـــا محاول ب علـــى كـــل رد فعـــل یترّت

   .لألوالد
  
  

    قصة تمهيدية                      
  

ن كــل المدرســین كــان فیــه ولــد اســمه فــادي وكــان فــادي ولــد كــویس خــالص وكــا المــدارسفــي مدرســة مــن   
ص كـل الواجبـات ویجیـب كان فادي بیتكلم بصوت هادي وكان كمـان شـاطر فـي المـذاكرة یخلّـ .بیحبوه خالص

   .في االمتحانات الدرجة النهائیة
وعمــره مــا یضــرب أحــد وكــان المدرســین فــي  ،مــا یشــتم أو یحلــف أو یقــول كــالم مــش كــویس هكــان عمــر   

 شــانلعأوالد ثانیــة مــاكنتش تحــب فــادي  هولكــن فیــ .م تبقــوا زي فــاديریــت كلكــ یــا :یقولــوا للفصــل الفصــل دایمــاً 
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المدرسین یقولوا على  شانلعروا إنهم یعملوا مقلب في فادي وقرّ  .ریت تبقوا زي فادي یا :المدرسین بیقولوا لهم
   .نه مش كویسإفادي 
 ،یـر مـا یاخـد بالـهات وفي حصة الرسم وضع أحد األوالد ساعته في شـنطة فـادي مـن غة من المرّ ففي مرّ   

فرد علیـه األسـتاذ  ،یحطها في شنطتهیا أستاذ وأنا شفته وهو بیاخدها و  يوراح للمدرس وقاله فادي سرق ساعت
ر فـي شـنطة فـادي األول وَّ حضـرتك دَ  :فقال الولد لألستاذ!! همستحیل إنت بتقول إیه؟ فادي مستحیل یعمل كد

 هكــد :وقــال لفــادي .ش مصــدق نفســهس مــدرِّ الســاعة وكــان الُمــ ير فــي شــنطة فــادي فلقــس یــدوّ درِّ وفعــًال راح الُمــ
ف غلـط خـالص واسـمه سـرقة وبعـد الحصـة قـف جنـب الحـیط ألن ده تصـرُّ أُ تفضـل ا ،تأخد حاجـة مـش بتاعتـك

  .نروح للمدیر ونشوف إیه الموقفاه
رف نـت عـاأیـارب : "وار الحـائط ورفـع قلبـه للسـما وقـالزعل فادي خالص وسمع كـالم المـدرس ووقـف بجـ  

   ".یارب من فضلك اتصرف ،إني ما أخدتش حاجة من حد
ــ   ــ علــى فــادي ویتریقــوا علیــه ویقولــوا ي عملــوا الحركــة دي بیضــحكواكــان األوالد الّل ي كــل هــو ده فــادي الّل

   .المدرسین بیقولوا الزم نبقى زیه
ادي مــن وا الســاعة فــي شــنطة فــزاي األوالد حّطــافــي أثنــاء الحصــة طلــع واحــد صــاحب فــادي وكــان شــاف   
 ،فهـم قـدام كـل الفصـلي عملـوا الخطـة دي ووقي حصـل فجـاب المـدرس األوالد اللّـوقال للمدرس كل اللّـ ،األول

فكم الوحش ده أنا هأدیكم صـفر فـي درجـة خاطر تصرُّ  وعشانف الوحش جدًا ده زاي تعملوا التصرُّ ا :وقال لهم
علشان خاطر سمعت الكالم على طـول بـالرغم  نت یا فاديأو  ،وحأكلم باباكم ومامتكم في البیت ،أعمال السنة
احكي اللي عملته لكل المدرسة علشان المدرسة كلهـا ح، وبكرة أنا حأدیك درجة أعمال السنة كلها ،إنك مظلوم

  إنك مظلوم لكن سمعت الكالم..وبالرغم  ،تعرف إنك ولد كویس خالص
إنــه یحاربنــا علشــان نغلــط وعلشــان فعــًال هــى دي حیاتنــا علــى األرض ألن الشــیطان بیحــاول بكــل وســیلة   

متـى یـارب نعـیش اونقولـه  ،قیـه جنبنـا وبیسـاعدنام بابـا یسـوع نالا ونكلّـّنـعیُ أا نرفـع نسیب بابا یسوع لكن إحنا لّمـ
  .وده اللي حصل مع قدیسنا استفانوس ،معاك في السما

  
  . آیة الدرس:

ــــــ اســـــتفانوس: القـــــدیس ز صـــــورة لكـــــل مـــــنتجهیـــــ یـــــتم طریقـــــة الحفـــــظ: ــــــ يمنظـــــر ســـــماو  ـ    .الســـــید المســـــیح ـ
  ..بالترتیب اآلیةالصورة المناسبة لكلمات  إظهارمع  اآلیةیقوم الخادم بتكرار 
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ویحـب أن یسـمع التالمیـذ  ،ب جـدًا للكنیسـةحـوكـان مُ  ،ن الـذین آمنـوا ببابـا یسـوعم استفانوسكان القدیس   
أســرته وكــل أصــدقائه بكــالم التالمیــذ ث حــدِّ وعنــدما یرجــع إلــى البیــت كــان یُ  .عنــدما یتكلمــون عــن الــرب یســوع

منـوا آیصلي مع التالمیـذ وكـل اللـي  علشانا ذهب إلى الكنیسة وفي مرة من المرات لمَّ  .الجمیل عن بابا یسوع
 القیـین) مـش أزواجهـمأرامـل (مـات  إن فیـه م بعـض المـؤمنین التالمیـذ وقـالوا لهـم:كلّـوبعد الصـالة  ،ببابا یسوع

فقال التالمیـذ للمـؤمنین  .حد یخدمهم ألن عدد المؤمنین كبر جدًا والتالمیذ مش بیلحقوا یخدموا العدد الكبیر ده
ن و وفعـًال اختـار المؤمنـ .عظوالتالمیذ یهتموا بالصالة والو  ،یقوموا بخدمتهم علشانشمامسة  ةإنهم یختاروا سبع

وفعــًال فــرح القــدیس  ،وكــانوا كلهــم كویســین وكــل النــاس بتحــبهم وكــان مــن ضــمنهم اســتفانوس ،شمامســة ةســبع
ده كـان قلبـه مشـتاق إنـه یكلـم كـل النـاس عـن بابـا  ،وبس هاستفانوس بالخدمة دي وانطلق في الخدمة ومش كد

نــاس تــانیین لمــا  هولكــن فیــ .ا خــالص وآمنــوا ببابــا یســوعي ســمعوا كالمــه فرحــو وفیــه نــاس كتیــر مــن الّلــ ،یســوع
وقعدوا یفكروا یعملوا إیه معاه. تعرفوا مین النـاس دول؟؟ دول رؤسـاء  ،سمعوا كالم استفانوس اتضایقوا خالص

الكهنة الیهود وكانوا كل یوم یتجمعوا فیه یفضلوا یفكـروا یعملـوا إیـه فـي اسـتفانوس اللـي كـان سـبب إیمـان نـاس 
فجابوا القدیس استفانوس في المجمع بتاعهم وقرروا إنهم لو سمعوا منه كـالم عـن بابـا یسـوع  .بنا یسوعبر  كتیر

یعاقبوه وفعًال جابوا القدیس استفانوس وقام كثیر من رؤساء الكهنة لیحاوروا القدیس وكان یحـاورهم بكـل محبـة 
وبـالرغم مـن كراهیـة رؤسـاء الكهنـة  .ولم یستطع أحد أن یرد على كالمه بسـبب الحكمـة التـي أعطاهـا لـه الـرب

وبـدأ القـدیس  .فقد تجمع رؤساء الكهنة حوله ورأوا وجهـة كوجـه مـالك .له لكنه كان یكلمهم بمحبة عظیمة جداً 
یشـرح لهـم إزاي خطـة ربنـا یسـوع اللـي جـه  ،وبـدأ یشـرح لهـم مـن أول إبـراهیم "...واآلبـاءأیها اإلخوة " یقول لهم:

أن قلـب اسـتفانوس امـتأل  وبالرغم من مالمح الغضـب فـي وجـه رؤسـاء الكهنـة إالّ یخلصنا من خطایانا  علشان
ألن قلـبهم  ،سالمًا فهو یتكلم عن السماء والرب یسوع حبیبه، وبعد ما أكمل كالمه رفض رؤساء الكهنـة كالمـه

خــارج  وفــي غضــب أخــذ رؤســاء الكهنــة اســتفانوس وخرجــوا بــه إلــى أذانهــم عــن الســماع. وأغلقــواه رْ بــالكُ  امــتأل
فعـًال  .إن ربنـا معـاه اً وكـان متأكـد ،سـالمًا واثقـًا أن السـماء تنتظـره وءالمدینة لیرجموه وكـان قلـب اسـتفانوس مملـ

ومــن  ،رفــع عینیــه نحــو الســماء بصــالة قویــة فــرأى الســماء مفتوحــة والــرب یســوع حبیبــه جالســًا عــن یمــین اآلب
ه ما ا إنه یجدف ورجموه ولكن جمال المنظر ده خالَّ جمال المنظر نطق بحالوته فلم یفهم الكهنة حوله بل قالو 

ى أن یـذهب إلیـه منـذ إیمانـه إلى المكان الذي تمنّ  .یحسش باأللم حتى صعدت روحه بین المالئكة إلى السماء
 ءإن ده كان سبب إن استفانوس یـروح السـما بالسید المسیح وبالرغم من مضایقة رؤساء الكهنة الستفانوس إالّ 

وٕاحنــا كمــان ممكــن تحصــل حاجــات فــي حیاتنــا صــعبة خــالص لكــن بنبقــى فرحــانین  ... یســوع ویعــیش مــع بابــا
ي دي اللّـ ىبـین القدیسـین وهـ ءر فـي السـماألننا متأكـدین إن بابـا یسـوع معانـا وٕان إحنـا هنعـیش معـاه فـي اآلِخـ

  .هبتدینا القوة إننا نعیش معاه ونسمع كالمه حتى لو كان الناس حوالینا مش بیعملوا كد
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  أسئلة التذكُّر والفهم         
 

  ؟ه حكایة النهارد فيما اسم القدیس  
  یه الخدمة المطلوبة منهم؟إتم اختیارهم؟ وكانت  الليكم عدد الشمامسة  
 كانت وظیفة استفانوس......؟ هل كان فیه ناس متغاظین منه؟ من هم ؟ إیه  
 هل استفانوس كان خایف لما قبضوا علیه؟ لماذا ؟  
 كان قرار المجمع بعدها؟ إیهقاله استفانوس قدام المجمع؟  الليم الكال إیه  
 ؟إیهالرجم ؟ وساعتها قال  أثناءاستفانوس شافه  اللي إیه  
 بركة لیه؟ إلىاضطهاد الیهود الستفانوس  اتحّول يازا  

  
  

  ألعاب                       
  

  لعبة ترتیب أحداث القصة:
  .أقالم ــ مادة الصقة ــ قصة حیاة القدیس يو صور تر  ــالكرتون  أفراخعدد من  :األدوات

  مجموعات.. إلىیتم تقسیم المخدومین  التشكیل:
  عطى لكل مجموعة فرخ كرتون وصور تروى قصة حیاة القدیس.یُ   

یوضـح  وأن یكتبوا تحـت كـل صـورة تعلیقـاً  ،ر حسب ترتیب األحداثالصوّ  ونهو أن یرتب المخدوم :المطلوب
  كل موقف من مواقف حیاته.  في السماء فقط فيكیف كان القدیس یفكر 

  لتزیین لوحاتهم. ى للمخدومین أشكاالً عطَ یمكن أن یُ   
  
  

   تدريب                     
 

  بین القدیسین. یعیشوا معه في السماء أني األوالد ویطلبوا من الرب یسوع أن یعطیهم أن یصلِّ   
  .يلب منه یقف جنبي بسرعة للرب یسوع وأطصلِّ ا أشعر إني في مشكلة أُ لمّ • 

 
 

  ؟
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  صالة                       

  
  

  
  كل حال يجل كل حال وفأكل حال ومن نشكرك على  الحبیب یسوع إلهنا  

  ء.نكون دایمًا ناظرین للسما أننامنا یا بابا یسوع علِّ 
  ء.السما فيهو  األصليو  حقیقيالمكاننا  إننعرف  احنا إنمنا علِّ 
  .كل وقت فينشعر بوجودك  حناا إن ینادّ ا
  .ما نعملش حاجة تزعلكو والدك بجد أنكون  حناا إن ینادّ ا
  .وعودك لینا فيو كالمك  فيو خدام حلوین واثقین فیك  استفانوسالقدیس العظیم  ينكون ز  حناا إن ینادّ ا

  .آمین            
 

    تقييم               
 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف
  استفانوسقصة القدیس. 
  ّبركة له إلىل اضطهاد الیهود الستفانوس كیف تحو.  

  

  يشعر

  أمام الشر. استفانوسالقدیس  فيالمتمثلة  اللَّـهبقوة أوالد  
 وطنه السماءو ز ألنه ابن الملك نه ممیَّ أ.  
  مدى تفاهة األرض بجانبهاو بجمال السماء. 
 األرضفي بما  السماء فال یهتم كثیراً  في الطبیعيمكانه  أن.  

  

  يتدرَّب

  ِّمعـه فـي السـماء بـین  ي ویطلب من الرب یسوع أن یعـیشأن یصل
  القدیسین.

 أنمنـه  ي بسرعة للرب یسـوع ویطلـبشكلة یصلِّ م ىأعند شعوره ب 
 یقف جانبه.

 ــ إذا ي ولكــن ســریعًا یصــلِّ  ،األرض علــىث لــه ا یحــدال یغضــب مّم
  .مشكلة فيوقع 

  

  

  

@ 
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  برمهات شهر من الرابعاألسبوع 
  )مارس ـ أبريل  (

  حكاية سفر  
  

 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ملطي. رس یعقوبدالقمص تاــ تفسیر صموئیل األول ــــ  ١  
  .رافائیل األنبا ــ اللَّهرجل حسب قلب  ــــ٢                 

    ــ یاءباألنضعفات اآلباء ــــ ٣                  
   .لمعيد. نبیلة توما، مراجعة وتقدیم القس داود             

 حكایة سفر. 

 :مساعدة الطفل أن  
 داود اختیار: كیف تم یعرف. 
  في حیاته هاللَّ : بإرادة یشعر.  
  على الصالة في كل وقتیتدرب :.  
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  إليك عزيزي الخادم ...                   

  
  ولمقدمة في سفر صموئیل األ 

  تسمیته:
سفرا صموئیل األول والثاني في األصل العبري سفر واحد یحمل اسم صـموئیل، لـیس فقـط ألن صـموئیل      

الرئیسي في الجزء األول مـن السـفر، وٕانمـا أیضـًا ألنـه هـو أول مـن مسـح ملوكـًا إلسـرائیل: شـاول، یحتل الدور 
الروح القدس، كمـا قـام بـأدوار رئیسـیة  من تاریخیة بوحيم هذا النوع من الكتابة النبویة الداود، وهو أول من قدَّ 
  لسفر.اأخرى وردت في هذا 

لیس كما یظن الـبعض تعنـي سـأل اللَّـه؛ معتمـدین علـى العبـارة: ودعـت اسـمه صـموئیل،  "صموئیل"كلمة   
رب سألته إنمـا ، فإن كانت حنة قد قالت من ال"سمع اللَّه"؛ إنما تعني قائلة: 

عنــت أن اللَّــه ســمع ســؤالها. عبــارة ســألت اللَّــه أقــرب إلــى شــاول منهــا إلــى صــموئیل، ویــرى الــبعض إن كلمــة 
  مه إله.صموئیل تعني اسم اللَّه أو اس

ُقســم الســفر إلــى اثنــین فــي الترجمــة الســبعینیة لمجــرد أســباب عملیــة، إذ كانــت هنــاك حاجــة إلــى اســتخدام   
 ٢صـم،  ١أسفار المملكة، حیث ضمت األسفار الحالیة األربعـة (واعتبرتهما ضمن ن عوض درج واحد، درجی

  كامًال لمملكتي إسرائیل ویهوذا.  اً مل) بكونها تحوي تاریخ ٢مل،  ١صم، 
  

  جاءت التسمیة الحالیة صموئیل األول وصموئیل الثاني عن العبریة، مع استخدام التقسیم الیوناني. اً إذ  
: اً وُیطلـق علیـه أیضـ ،بنـي إسـرائیلوثـاني ملـوك  Jesse ىیسَّـوهو ابن  "محبوب"ه اسم عبري معنا :داود  

  !!اللَّه لخدمته یرعى الغنم هأعدّ . إسرائیل الحلو مرنِّ مُ داود النبي 
كـان  ألنـها داود فلم تلزمه مـدة طویلـة مثـل هـذه، وذلـك الغنم، أمّ  يب أربعین سنة في رعتدرّ  النبيموسى      

بمزمــاره، فتتمتــع  يوهــو یغنــكــان یرعاهــا  التــيكانــت غــنم داود،  األغنــامیرعــى الغــنم منــذ صــباه، ولعــل أســعد 
)، وبقـدر ٢٣(مـزبـالراعي ب اللَّـه لقِّـیُ  أناسـتطاع  ا كبـر،الروحیة، وهكذا فیما بعـد لمَّـ وأشعارهبرعایته وموسیقاه 

  ).٣٦ ــ ٣٤:  ١٧صم ١( ما كان حنونًا على غنمه، كان أیضًا شجاعًا قویًا في حمایتها
عر، وفـي الموسـیقى والغنـاء فـي الِشـ ختـاره الـرب مـن صـغره، كـان ناضـجاً اداود یمثل النضـج المبكـر، ف        

سـف الشـدید لـم ینـل نضـوجه تقـدیرًا مـن أبیـه!! تواضـع القلـب أیضـًا، ولأل والشجاعة والجسارة وفـي الحكمـة وفـي
ذبیحة  مالعظیم صموئیل إلى بیت لحم، ویقدِّ  النبي یأتيیهلكه أو ینساه:  أنأهمله أبوه ونسیه ولكن اللَّه لم یشأ 

 .اسـبة الفریـدة..السـبعة الكبـار لحضـور هـذه المن يى البیتلحمدعى كل أبناء یسّ یمسح مسیح الرب سرًا، ویُ  لكي
الكبــار أمــام  خوتــه الســبعةإم مــن تلــك المناســبة، وقــف حــرَ ولكــن داود یبقــى مــع الغنیمــات القلــیالت فــي البریــة ویُ 

صم ١( ینظر إلى القلب الذيالرب، فلم یختر واحدًا منهم، كل هذا وداود مع الغنم، والرب مع داود، نعم الرب 
  ه لیكون مسیحًا له.الرب وأعدّ  اختارهمن  ) وأتوا به من وسط غنیماته لیكون هو٧:  ١٦
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  دة:تعدِّ داود صاحب المواهب المُ 
، وهـو ي: فهـو الراعـي األدوار التـي قـام بهـا فـي حیاتـهتكاملة فـي صـفاتها، وفـشخصیة عجیبة مُ  النبيداود  - 

، وهـو میـرهمزا فـي الصـالة ویرتِّـلوالعابد السـاهر ج، وهو رب األسرة، وهو العازف على العود، توَّ الملك المُ 
 القائد الشجاع والنبي.

كان طیب القلب جدًا وحازمًا وعنیفًا في مناسـبات أخـرى، فقـد كـان مملـوءًا بالعاطفـة الرقیقـة كمـا یظهـر فـي  - 
 صداقته مع یوناثان، وعلى الجانب اآلخر كان حازمًا جدًا وقویًا كما یبدو من موقفه تجاه نابال الكرملي.

الـذي بكـى علـى ابنـه ابشـالوم الخـائن لمـا سـمع بموتـه، فكـان  األبج: حنو ب وله حزم الزو داود له حنو األ - 
به علـى زوجتـه  ردّ  الذيوكان له الحزم  ویقول  يیبك

 وبخته على رقصه أمام تابوت العهد.  التيمیكال 
  

 رجًال حسب قلبي
نصـنع  وٕاننـا اللَّـهن قلوبنـا حسـب قلـب أنسمع هـذا التطویـب بـ أندمة، نعم هي شهوة قلب كل خادم وكل خا - 

 .ح قلبهفرِ مشیئته ونُ 
ب فــي الُحــ اللَّــه، حســب قلــب اللَّــهنعــاین  والقداســة التــي نحیــا بهــا والتــي بــدونها ال فــي البــرّ  اللَّــهحســب قلــب  - 

فـي الخدمـة دون  بنائـهألم محبـة غیـر مشـروطة یبذل دون قید أو شرط، كم هو رائع الخادم الذي یقدّ  الذي
تعـود أبـدًا  ربح الكـل للمسـیح فالمحبـة الحقیقیـة البهـا ُیـ والتـيخوتـه الخـدام، إشیع الحب وسـط تفرقة، بل ویُ 

 فارغة.
خــادم حســب قلبــك،  بــأننيصــوتك داخلــي  عنيســمِ وتُ تمنحنــي هــذا التطویــب  أن... أرجــو  الحبیــب إلهــي     

قــت بــداود وهیــأت وترفّ  أعــددت، فكمــا إمكانیــاتية وقّلــ يوعجــز  تقصــیريوبــالرغم مــن  يمــن ضــعفاتم بــالرغ
    .لیكون حسب قلبك... آمین قلبير أنا أیضًا لتكون طوع مشیئتك وغیّ  حیاتياستلم  ...النبي
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:           

  
    فكـرة حـوار      

  
  ن إلى العینینا اإلنساأمّ  ،اللَّه ینظر إلى القلب

فــة بغــالف غیــر نظیــف، ویمكــن غلَّ (خــاتم مــثًال)، وتكــون هــذه العلبــة مُ  ذو قیمــة شــيءعلبــة بهــا  رحِضــا     
إلــیهم،  االســتماعبعــد ه، ودعهــم یصــفوا مــا یــرو اعــرض العلبــة علــى األطفــال  .خِســتّ االســتعانة بكــیس أســود أو مُ 

إلنســان دائمــًا ینظــر لآلخــر ویحكــم علیــه دون أن یــرى مــا لهــم إن ا لْ وُقــ ،مافــتح العلبــة واعــرض لهــم الخــاتم القــیّ 
یـرى أنـه و ینظـر إلـى قلـب اإلنسـان ویعـرف مـا بداخلـه  اللَّه... فاللَّه لإلنسان تختلف كثیراً أما نظرة  ،بداخل قلبه

  نافع حتى لو رأى الناس عكس ذلك
  
  

    مجموعات عمل               
 
 

 أسـود ـــ أبیض( بها خاصوكل مجموعة من القلوب لها لون  ،مجموعة من الكروت على شكل قلوب :األدوات
  .ن صفة من صفات هذا القلبوِّ بتكَ  اللي األشیاءومكتوب على الكروت  .أصفر) ـــ أحمر ـــ

وتكـون القلـوب  .ور)التَهـــــ عـد المحبـة ــــ العصبیة ـــ  العنفـــ الحقد ـــ اهیة من صفاته (الكر  األحمرالقلب  مثال:
  من الفصل غیر واضحة ویقوم األطفال بتجمیعها وقراءة المكتوب فیها.  أجزاءعة على موزّ 
 

   مجموعات عمل                  
  

 .رفیع جداً  بائيكهر سلك ـــ  ٣ .  لمبة كشاف صغیرـــ  ٢ .  حجر قلمـــ  ١ األدوات:
 و وصــلةألــى صــلة إتحتــاج  يَ فهــ!!اللمبــة تضــيء) ال اإلنســان) باللمبــة (اللَّــه(كلمــة  عنــدما نصــل الحجــر  

لـم  إنوبـذلك ة، اللمبـ ستضـيء الكهربـي) فعنـدما تصـل بـین اللمبـة والحجـر مـن خـالل السـلك اللَّـه(الصالة مع 
  في حیاتنا. اللَّهوال نعرف إرادة  نور للعالمعالقة فال نكون  أوصالة  أوصلة  اللَّهوبین  نایكن بین
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كرتونـة... كبیـرة ومتوسـطة  ٣ل على ظهره شوال به عـدد ... وشاییدخل خادم والبس جالبیة یضاح:إلوسیلة ا
 واحـــدة ... ونســـمع أي نأخـــذ:... لـــو قـــدامنا الـــثالث هـــدایا دول والد... ونســـألهم... ونضـــعهم أمـــام األوصـــغیرة

... نقـول لهـم (ربنـا بقـى مبیركـزش علـى الشـكل وال الحجـم والضـخامة والـدلیل ألغلب هیبقـى الكبیـرةاإلجابات، ا
   ١٦صحاح أملوك األول سفر موجودة في  الليشان یبقى ملك لداود ع اختیارعلى كده قصة 

  
    الخادم:
 إنا لقیـت لّمـ ،لربنـا صـليأبلمـا كنـت  ـــصـموئیل  اسـميفكم بنفسي أنا أعرّ  ــنا أحصلت معایا  يالقصة د  
... يلربنـا وأصـلِّ  يلربنـا وأصـلِّ  ي... قعدت أصـلِّ كثیریعمل أعمال شر  ابتدأ...  اسمه شاول اللي إسرائیلملك 

صـوت مـن  يجـال ،)یصـلِّينـه أیعمـل و الخادم یركـع  األثناء... (في هذه  يصلِّ أبجه یوم وسط ما أنا  لغایة ما
... بقـول لـك تـروح لبلـد اسـمها بیـت لحـم... و ... سـمعت صـالتك: یا صموئیل... أنا الرب إلهـكليربنا وقالي 

... وكمــان عجــل تمســح ملــك شــانلعالزیــت بتاعــك  دیكایــ، وخــد فــي يلحمــى البیتوتســأل علــى واحــد اســمه یّســ
  اخترته یكون ملك بعد شاول. الليم لي ذبیحة وأنا هارشدك على وروح وقول إنك هتقدِّ 

    الخادم:
 أنــا إن :ى وقلــت لــهرت علــى بیــت یّســ... وروحــت ودوَّ يمــا ربنــا قــال لــ يوفعــًال فرحــت خــالص وعملــت ز   
روا یهم یتطهّـ: خلّـيصوت من ربنا وقـال لـ يمسح ملك على إسرائیل... وفي الوقت ده جالأ شانلع بعتنيربنا 
شـان أنـا ل... علقلبـه بـس بـّص  ،على طوله وال قوتـه تختاره أنت يللّ متبصش  ةج... وأهم حاذبیحة ليا مو ویقدّ 

ى... یّســ .عــدى علــى كــل أوالد جــوه. وفعــالً  يالّلــهــو القلــب ... لكــن المهــم الخــارجيبیهمنــیش المنظــر ا ربنــا مــ
ى: یّسـ .ربنـا مـاقلش علیـه لغایـة مـا سـألت علشـان بختـاره.. أنا مـش يالكبار والضخام واألقویاء وكل واحد یعدّ 

ه صغیر وبیرعـى الغـنم... . بس ده لسّ .لسه فاضل واحد عندي. إنى من بره: دول كل أوالدك؟ صوت یسّ  مّ هُ 
وفعًال جـه ولـد صـغیر... جمیـل  ...ده أمر ربنا شانلع ... بس أنا رفضت وقلت الزم حد یجیبهيمش مهم قو 

  اخترته. أنا ياللّ : هو ده بناصوت من ر  يجدًا... وشعره أشقر... فجال ةجدًا جدًا... عینیه جمیل
نـه أمـع وربنـا اختـاره  ،... ومن الیوم ده وروح ربنا كان معـاهى ملكففعًال فرحت جدًا... وقمت مسحته یبق     

   .وكتب سفر المزامیر ،عظیم ونبيملك عظیم  ىیبق شانلع ،خوتهإكان أصغر 
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  أسئلة التذكُّر والفهم        
 

  البلد التي ذهب إلیها صموئیل النبي؟ اسمما 
  ِّ؟يما شكل صموئیل وهو یصل 
  الملك الجدید؟ الختیارمعه  النبيماذا أخذ صموئیل 
  بعد شاول؟ اختیارهتم  الذيما اسم الملك 
  ملك غیر شاول؟ اللَّهلماذا اختار 

-   

    ألعاب      
 

  ...؟نعم أو ال :اللعبةاسم 
، المســیحیینیم مختلفــة عــن األشــخاص غیــر ربمــا لــدینا ِقــ ،كثیــرًا مــا تعكــس المســیحیة قــوانین المجتمــع :الهــدف

  .الضعیف قوي والقوي ضعیف ،أولین واآلخروناألولون سیكونون آخرین 
  .أو زرایر فاصولیاعیدان ثقاب أو حبوب  ١٠ األدوات:
  .كن عشوائیة في الملعب أو الحجرةفي أما التشكیل:

ثـم  ،أو قطع مـن الـورق فاصولیاعیدان ثقاب مستعملة أو حبوب  ةعشر على  یحصل كل العب طریقة اللعبة:
أو نعــم أو ال یســتخدموا أبــدًا كلمتــا  أنبــدون  ســئلةاألطرحــون ضــهم بعضــًا ویبع مــونویكلّ ة فــر غیتفرقــون فــي ال

للشخص الذي یكلمونه اللي  الفاصولیا ةیشیروا برأسهم، إن لم ینجحوا بذلك یجب أن یعطوا عود كبریت أو حب
دان طلب من الجمیع أن یحصروا مـا لـدیهم مـن عیـادقائق أوقف اللعبة و  بعد عشر ،نعم أو ال ةغلط وقال كلم

، عنـــد إعطـــاء الجـــائزة وأعطـــهمـــن لدیـــه أقـــل عـــدد  اســـألثـــم  ،مـــن لدیـــه أكبـــر عـــدد اســـألهم .فاصـــولیاثقـــاب أو 
   .تخبرهم بهدف اللعبة أالَّ  ىعل حرصاالتعلیمات 

  .الفاصولیاهو الشخص الذي لدیه أقل عدد من عیدان الثقاب أو  الفائز:
 

         جولة كتابية               

  
  ونجعل األطفال بمساعدة الخدام یجاوبون هذه األسئلة:   سئلةاألنعطي بعض   
 ؟كاتب هذا السفر نْ مَ  -١

 
 

  ؟
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 ؟أخرى اً هل كاتب السفر كتب أسفار  -٢
 ؟صحاحات هذا السفرأكم عدد  -٣
  ؟)١٦صم  ١( أهم الشخصیات في هذا نْ مَ  -٤

  
  تدريب        

 

 .ال نحكم على أحد من مظهره أو شكله الخارجي ألن ربنا ینظر إلى القلب  
  ِّإرادتي(لتكن إرادتك یارب في كل أمور حیاتي ولیست  صالتيد في كل وقت وعند أرد.(  

 
  صــالة        

  
  

الوحیــد اللــي عــارف قلــوب كــل  أنــت، ربــي یســوع ابنــكأنــا  ألنــي ربــي یســوع المســیح أشــكرك مــن كــل قلبــي  
ي قلبـي، طلـب منـك أنـك تكـون معایـا وتنقّـأیتـه ملـك یملـك علـى شـعبك، بب داود وخلّ البشر، وزي مـا اختـرت قلـ

  .مینآربي یسوع.  یا ینيوقوِّ لیكون حسب قلبك، ساعدني 
 

  تقييم        
 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

الهدف د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك التقييم 

يعرف 

 موئیل النبي.البلد التي ذهب إلیها ص سما یذكر 
 يشكل صموئیل وهو یصلِّ  یصف. 
 الملك الجدید. الختیارماذا أخذ معه صموئیل النبي  یذكر 
 بعد شاول اختیارهاسم الملك الذي تم  یذكر. 
  ّملك غیر شاول اللَّهلماذا اختار  ریفس. 
  ّآیة الدرس ریكر.  

  

يشعر 

  ّالملك الختیار اللَّهفرح صموئیل عندما أرشده  لیمث. 
 الصغیر الراعيل صموئیل عندما رأى داود یتخیّ  كیف یرسم. 
 النموذج المذكور باألنشطة الورقیة یصنع.  

  

يتدرَّب 
  ّفي حیاته شيء أي اختیارقبل  يأن یصلِّ  ریقر. 
 صالة المزامیر دائماً  ئهمع أصدقا یتفق.  

  

 

 

@ 
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  برموده شهر من األولاألسبوع 
  )أبريل  ( 

  كنيستي  
  

 
 
 
 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

 تأمالت في خمیس العهد ـــ للبابا شنوده الثالث كتاب.  
                   
 .سر االفخارستیا 

 :مساعدة الطفل أن  
 ترتیب طقس خمیس العهد: یعرف. 
  فخارستیااال بأهمیة سرّ : یشعر. 
   َّعلى حضور القداس من البدایة: بیتدر.  

  ١٣و  ٦، یوحنا  ٢٢، لوقا  ١٤، مرقس  ٢٦متى  
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    .إليك عزيزي الخادم ..                

  
  :هىجدًا في الكنیسة. وأهم أحداث هذا الیوم العظیم  یوم خمیس العهد من األیام الهامة  

ثـم یغسـل رئـیس  .ة اللقـانوتحتفـل الكنیسـة بهـذا الحـدث الهـام، بصـال: رجـل تالمیـذهــ غسل السید المسیح أل ١
  .أرجل الشعب الكهنة، أو الكاهن الخدیم

ول مـرة خـالل أل يلهـبـان تقـیم القـداس اإل ،وتحتفـل الكنیسـة بـهتأسـیس السـید المسـیح لسـر االفخارسـتیا:  ــ٢
  .مستعدین لذلك بالتوبة واالعتراف ،البصخة، ویتناول غالبیة الشعب عادة

  .جلهملهم، وصالته أل يالوداع وخطابه ،اهتمام الرب بتالمیذه ــ٣

  
  : رجل تالمیذهغسل السید المسیح أل  أوًال:

 
 وغســلها قبــل  ،كبیــرلقــد غســل الســید المســیح أرجــل تالمیــذه یــوم الخمــیس ال

  ".نتم طاهرونأها : "م بعد غسل أرجلهموقال لهُ  ،سةقدِّ یمنحهم السرائر المُ  قبل أن ،التناول

  عن الطهارة قبل التناول  عطینا درساً ه أراد أن یُ لعلّ 

 نحــة مــنآخــر، أن الطهــارة مِ  عطینــا درســاً ه یُ و لعّلــأ  ...ســة وهــو طــاهرقدَّ م اإلنســان إلــى األســرار المُ فیتقــدّ   
كمـا  ،دون أن یطلبـوا ذلـك ،نه غسل أرجـل التالمیـذأونالحظ  .رهو یغسلنا فنطهُ  ،یمنحنا إیاها يهو الذ .عنده

  ...منحنا الفداء العظیم دون أن نطلب 

  ....التواضع  يف عطینا درساُ ه أراد أن یُ أو لعلّ 

الرب نفسه لیغسل أرجـل  يوكیف ینحن ،م العظیم لیغسل أرجل تالمیذهعلِّ المُ  يإذ كیف ینحن ،التواضع يف  
 قال لهم بعد غسل أرجلهم: ،ح هذا الدرسیوضِّ  يولك .صنعة یدیه

 
 

مـنحهم هـذه الطهـارة  ،فهـو مـن محبتـه لتالمیـذه ...المحبـة  يفـ الرب أعطانا بغسـل األرجـل درسـاً  أو لعلّ   
   .یمنحهم بنفس المحبة جسده ودمه يك

  : ملها الیومأعلینا أن نت ،أخرى الماء دروساً  يف ولعلّ 

أو إلــى  ،ویرمــز إلــى عمــل الــروح القــدس... ویرمــز إلــى الحیــاة ... المــاء یرمــز إلــى النقــاوة والتطهیــر   
    .رجل تالمیذه كان یرمز لتطهیرهمإن غسل السید المسیح أل ... س نفسه دُ الروح القُ 

  ، تنوب عن غسل اإلنسان كله.إن غسل األرجل
 :قال له الـرب ،ا طلب أن یغتسل كلهالرسول لمّ  والقدیس بطرس  
، ياغســل یــد" :ویقــول، والكــاهن حینمــا یغســل یدیــه قبــل القــداس 

الجسـد ینـوب عـن  يإنمـا عضـو فـ .حاجـة إلـى غسـل جسـده كلـه يلـیس هـو فـ "طوف بمذبحك یاربأو  ،بالنقاوة
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 يوغســیل األرجــل فــ .....الجســد فیعتبــر اإلنســان كلــه قــد نــال هــذا الرشــم  يفــ واحــداً  كمــا نرشــم عضــواً ي. البــاق
هــذا  يفــ يویعجبنــ .فــاهتموا بهــذا األمــر .یجــب أن تســبق التنــاول يیرمــز إلــى النقــاوة التــ ،لقــان الخمــیس الكبیــر

ودعا إلى الذبیحة بقولـه:  .حینما ذهب إلى بیت لحم ي،المجال عبارة قالها صموئیل النب
.   

م إلـى ثـم یتقـدَّ  ،ر بالتوبـةیتطهّـ ،س أوالً إنمـا یتقـدّ  ،نه ال یلیق أن یذهب أحد إلى الذبیحة وهـو غیـر تائـبأل  
ولكــن لــیس  .مهم للتنــاولثــم تقــدِّ  "،نــتم اآلن طــاهرون"أ :وتقــول لهــم ،أرجــل الشــعب والكنیســة تغســل أوالً ل. التنــاو 

   .م لغسل رجلیك وأنت غیر تائبوتتقدّ  ،إلى الكنیسة یوم خمیس العهد ينى هذا أن تأتمع

  ...بهذا الهدوء  ،م أحد عن سفك دمهعجیب أن یتكلّ 

وهـو یحتفـل مـع تالمیـذه  ،وسط مظاهر الفـرح والتسـبیح ،م عن سفك دمه بطریقة موضوعیة هكذان یتكلّ أو   
   .آالمه يذاته هو أو ف يولیس ف ،خالص البشریة ير ففكِّ یُ  يلذا ،حب الحنونولكنه المسیح المُ  ...بالعید 

   .كفِ سُ  يك ولیس الذسفَ یُ  يالذ ينه قال دمأهنا  نالحظ

وجسـده قـد بـذل  ،فك یـوم الجمعـةن دمـه قـد َسـذلـك أل ...بـذل  يیبـذل ولـیس الـذ يالذ يوكذلك قال جسد  
ســیتم یــوم  يكــان عــن الخــالص الــذ ،خمــیسإن حدیثــه یــوم ال ...تــم فیــه الخــالص  يالیــوم الــذ ،یــوم الجمعــة

ا یوم ذبح عنّ یُ  يللعهد الجدید الذ يالذ يح الحقیقصْ للفِ  كان رمزاً  ،احتفل به یوم الخمیس يالجمعة والفصح الذ
یبـذل عـنكم  يالـذ يتأكلونـه الیـوم یرمـز إلـى جسـد يهـذا الفصـح الـذ إنّ  وكان الـرب أراد أن یقـول: .الجمعة

  .ك عنكم غداً سفَ یُ  يالذ يلى دمإ و  ،غداً 

 ي.وعلــى هــذه الصــورة ستصــنعون هــذا الســر لــذكر  .مهما لكــم علــى صــورة الخبــز والخمــرقــدِّ هــذین اللــذین أُ   
أمر یحمل استمراریة هذا السر مدى الدهور  ي"هذا اصنعوه لذكر "وعبارة 

 ، تحمــل معنــى أن  يء"إلــى أن یجــ"وعبارتــه
    .ر الدهرإلى آخِ  أي ي،العظیم تستمر حتى مجیئه الثان مارسة هذا السرّ مُ 

   .یسفك عن كثیرین لمغفرة الخطایا يالذ يقال إن هذا دم

ؤمنـون وكـذلك ی ،وبفدائه العظیم وفاعلیـة دمـه لمغفـرة الخطایـا ،المقصود بالكثیرین أولئك الذین یؤمنون به  
 :ن الــرب نفســه قــد قــالأل ،فــیهم أن یكونــوا تــأبین ویشــترط أیضــاً  .بأســراره المقدســة ویمارســونها
.   

شــرحه  يهــام لالســتحقاق هــذا االســتحقاق للتنــاول الــذ كشــرط ،التوبــة إذن الزمــة لتنــاول المــؤمنین  
  .....القدیس بولس الرسول 

س أأو شـرب كـ ،مـن آكـل هـذا الخبـز أيإذن "من رسالته األولـى إلـى كورنثـوس:  ١١صحاح األ يل ففقا  
یأكــل  ،یأكــل ویشــرب بــدون اســتحقاق ين الــذأل ...جســد الــرب ودمــه  يفــ بــدون اســتحقاق یكــون مجرمــاً  ،الــرب

ثیــرون وك ،جــل هــذا فــیكم كثیــرون ضــعفاء ومرضــىأمــن  ... ز جســد الــربمّیــغیــر مُ  ،ویشــرب دینونــة لنفســه
   .)٣٠ــ  ٢٧:  ١١كو ١( "یرقدون

غیـر  ،جسـد الـرب ودمـه يف جرماً یكون مُ  ،ناول بدون استحقاقتمن یوعقوبته خطیرة:  ،إذن األمر خطیر  
   .الجسد كالمرض والموت يقد تصل عقوبته إلى ضربات ف ،میز جسد الربمُ 
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  كلمة االستحقاق إذن؟  يفماذا تعن

أیهـا الـرب "قبـل القـداس:  وهـى صـالة یقولهـا سـراً (صالة االستعداد)  يجل ذلك یقول األب الكاهن فأمن   
سـتعد وال مسـتوجب لهـذه الخدمـة المقدســة غیـر مسـتحق وال مُ  يأنـت یـارب تعـرف أنـ ...العـارف قلـب كـل أحـد 

 ،أنـا الخـاطئ ياغفـر لـ ،فاتـكأبـل ككثـرة ر  .سقـدَّ أمـام مجـدك المُ  يفـتح فـاأقترب و أوجه أن  يولیس ل .لك يالت
  أن یقول قبل التناول:  ،جل هذا یلیق بكل إنسانأومن  ... "هذه الساعة يأن أجد نعمة ورحمة ف ينوامنح

   ي.جل عالجألكن من  ي،جل استحقاقألیس من  ي.جل احتیاجأنما من إ و  ي،جل استحقاقألیس من  ،یارب

م بهــا إلــى جســدك قــدَّ نت يوكأننــا نقــول للــرب: لیســت لنــا الطهــارة التــ ،ســتحقیننــا بأننــا غیــر مُ معتــرفین كلّ   
   .م للتناول حتى نكون طاهرینإنما نحن نتقدّ  ،م للتناولفنحن لسنا طاهرین حتى نتقدّ  .ودمك

  رواحنا) أنفسنا وأجسادنا و نحن نتناول (طهارة أل 

  ...عصمة  يعطوال یُ  ،طهارة يعطإن التناول یُ        

هـو ال یــزال تحـت الضـعف إلــى  .ف وتنـاولومهمــا اعتـر  ،وقدیسـاً  مهمــا كـان بـاراً  ،وال یوجـد أحـد معصـوماً   
ــ. أخــروالضــعف درجــات تتفــاوت مــن إنســان آل ،حیاتــه ير یــوم فــآِخــ ن الــدیان العــادل یهبــه إفــ ،ا إكلیــل البــرمَّ

   ....حینئذ ال تكون خطیة فیما بعد  .الیوم األخیر أي) ٨:  ٤تي  ٢ذلك الیوم ( يللقدیسین ف
ونـدم  ،قلبـك اسـتحیاء مـن جهـة الخطیـة يیكون ف ،ن أخطأتحتى إ .كل تناول تأخذ قوة يوف .تناول إذن  
ــإ و  ،علیهــا ــ .لنفســك ةدان وحالــة العبودیــة  ة،وكــذلك حالــة الالمبــاال .ا حالــة االســتهتار فإنهــا تمنــع مــن التنــاولأّم

   .كلها صور تدل على عدم التوبة .م على الرجوع للخطیةصمِّ یتناول فیها اإلنسان وهو مُ  يالت ،للخطیة

  فقد أشار إلیه الرب بقوله:  ،لصلح مع اآلخرینا عن اأمّ   

  
  
   .من الحب ة الحب) وأنت خالٍ م إلى (ذبیحنك ال یمكن أن تتقدّ أل .إذن الصلح مع الناس الزم للتناول  

   .فما معنى المصالحة؟ وهل یلزم الصلح مع جمیع الناس

  وٕارجـاع ،ن أمكـن المصـالحة بالفعـلإفـ .من الخصام والكراهیة أن القلب خالٍ  يالمصالحة على األقل تعن  
 ر قــول الرســول:نتــذكّ  ،كــل هــذا يولكننــا فــ .عالقــات المــودة یكــون هــذا هــو الوضــع الســلیم والواجــب

.   

أو إن كـان ذلـك للفائـدة  .ولیس إلیـك أنـت ،إلى اآلخرین ال یحسب علیك إن كان عدم المصالحة راجعاً   
  ....الروحیة 

ون قـد حالـة مـن تكـ يفهـذا الزم فـ، علـى روحیاتـك حرصاً  ،خوف العثرة ،كذلك هناك أناس تبتعد عنهم  
   .أخطأت أنت إلیه

 ،عاتـب لتصـالح ،علیـك عتـدیاً ن كنـت مُ إ واصـلح خطـاك و  ،وصـالح أخـاك ،اترك قربانـك ،إن كنت معتدیاً   
نهـم إأو  ،بنتـائج عكسـیة يوقـد یـأت ،من الناس ال ینفع العتـاب معهـم ن هناك أصنافاً على األقل اغفر أل  أو
 قلبـك حقـداً  يفـ وال تستبقِ  ،ؤالء على األقل اغفر لهمه .تعاتبهم يموقف ال یمكنك فیه الذهاب إلیهم لك يف

  . :وتذكروا قول الكتاب.... علیهم أو عدواة لهم 
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  ...... يا من جهة االستعداد الجسدأمّ  ،هذا من جهة المصالحة

الذین لهـم حالـة خاصـة ال  ،محكمه يالمرضى ومن ف عفى من ذلك إالّ وال یُ  ،االستعداد بالصوم فیلزم أوالً   
 ،قبــل التنــاول مــدة ال تقــل عــن تســع ســاعات والكنیســة تفتــرض أن یكــون اإلنســان صــائماً  .یمكــن معهــا الصــوم
یكـون ذلـك عـن  ،ملـزِ لسـبب مُ  ،هـذه القاعـدة ين حـدث اسـتثناء مـا فـإ و  .بعد منتصـف اللیـل بحیث ال یأكل شیئاً 
فیلزم االمتناع عن المعاشـرات  ،ا عن الطهارة الجسدیةأمّ  ،تأو بسماح من رئاسة الكهنو  ،طریق أب االعتراف

   .بالروح كما یكون طاهراً  ،بالجسد وهكذا یكون اإلنسان طاهراً  .عد عن سیل الجسدوالبُ  ،الجسدیة
   .عنه لو ذلك رغماً  إالّ  ،وال نرید أن یمتنع أحد عن التناول بحجة عدم االستعداد أو عدم االستحقاق

فهـو بإمكاننـا إذن ولـیس  ،التوبـة عمـل یحـدث داخـل القلـب .أیـدینا يوالتوبـة فـ .د بالتوبـةفلنحاول أن نسـتع  
مـن كـل  سـتفیداً مُ  ،هوترجـع إلـى اللَّـ ،وال تقـس قلبـك ،ه داخلـكتستطیع اآلن أن تستجیب لصـوت اللَّـ .عنا خارجاً 

كتاب یقـول: وال ،یدیك ياألمر ف .مها لنا روحیات أسبوع اآلالمتقدِّ  يالتأثیرات الروحیة الت
 

تعتبــره الكنیســة  يالــذ ،قــدسبهجــة هــذا الیــوم المُ  يویشــترك فــ ،هویرجــع إلــى اللَّــ ،فلیراجــع كــل إنســان نفســه  
صـلها األول أالسـنة  أخـذت كـل قداسـات يالـذ ،قـداس الخمـیس الكبیـر أو خمـیس العهـد يیتنـاول فـ يلكـ ،عیداً 

  ... م للتناولفلنحاول أن نتقدَّ  ،مكنةوبكل نقاوة مُ  .نهم

  روا باستمرار البركات العظیمة الناتجة عن التناول وتذكّ 

فهــوذا الــرب  . يصــلوات القــداس اإللهــ يوردت فــ يأو التــ ،سقــدَّ الكتــاب المُ  يوردت منهــا فــ يســواء التــ  
"اإلنجیل:  يیقول ف


 . وحیــاة أبدیــة لكــل مــن  ،للخطایــا ا خالصــا وغفرانــاً عطــى عّنــیُ " يالقــداس اإللهــ يوفــ

   ".رواحناأنفسنا وأجسادنا و أل نتناول من قدساتك طهارة" :ونقول أیضاً  "،ل منهیتناو 

   .والحیاة األبدیة ،الرب يوالثبات ف ،وهذا الخالص والغفران ،م إلى هذه الطهارةالتقدَّ  ير فلماذا إذن نقصِّ 

ل مـــن بركـــات مـــنح الكنیســـة نعمـــة التنـــاول ومـــا ینـــتج عـــن التنـــاو  ،وهـــو ذاهـــب إلـــى اآلالم ،الســـید المســـیح  
   .عدیدة

  بیننا وبینه  عهداً  نفس الوقت أقام بهذا السرّ  وفي  

ــأن نُ  ،قدســةمــا أكلنــا وشــربنا مــن هــذه الســرائر المُ نــه كلّ أ ،عهــد مــع الــرب يلقــد دخلنــا بالتنــاول فــ ،نعــم   ر بشِّ
ـــنُ  يءن نـــذكره إلـــى أن یجـــأو  ،ونعتـــرف بقیامتـــه ،بموتـــه نلنـــا بـــه  يذهـــذا المـــوت الـــ ،ابموتـــه عّنـــ أي ،ر بموتـــهبشِّ

خـذوا "نـه قـال: ) أل٧:  ١یو  ١رنا هذا الدم من كل خطیة (وقد طهَّ  ،سین بدمهقدَّ وأصبحنا مُ  ،الخالص والفداء
هـذه  يوفـ .)٢٦:  ١٤مـر ( "ك عـن كثیـرین لمغفـرة الخطایـاسـفَ یُ ي الـذ ،للعهد الجدیـد يالذ ياشربوا هذا هو دم

  ن: ح الرب أمریْ وضَّ  یةاآل

  .للخالص أي ،نه أمر لمغفرة الخطایاإ   ــ٢      (خمیس العهد) :لذلك نقول ،یدأن دمه لعهد جد   ـــ١

فهـل نحـن  ... نلنـاه ين لكل أحد عن هذا الخالص الذعلِ نُ  أي ،ر بهبشِّ یلیق بنا أن نُ  ،حفرِ أمر مُ  نه حقاً إ  
     مناء على هذا العهد.حقًا أُ 
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:
 

  

  مجموعات عمل                     
  

  .م الخادم األسرة لعدة مجموعات على حسب العددیقسِّ   
  .ل أسبوع اآلالمعطي لكل مجموعة كتاب دالَّ یُ   
 القداسات طوال باقيالطقسیة الممیزة لقداس خمیس العهد عن  النواحيیطلب من كل مجموعة أن تحدد   
  السنة.

  
 

  ينشاط تمثيل                      
 

  ن، یعطي كل فریق إنجیل.م الخادم األسرة إلى فریقیْ یقسِّ 
  الخاصة بفصح السید المسیح وتالمیذه وغسل أرجلهم. اآلیات على كل فریق قراءة

   ).٢٢(لو )،١٤(مر )،٢٦(مت
  .هم العباراتأعلى  ركزاً على كل فریق تمثیل األحداث على حسب فهمهم لإلنجیل مُ 

  الخادم الفریق الفائز ویبدأ في شرح الدرس.وعندما ینتهي الفریق الثاني، یختار 
  
  
  

  جولة كتابية                      
  

ح السـید المسـیح مـع ْصـن، على كل فریق البحـث فـي الكتـاب المقـدس عـن فِ م الخادم األسرة إلى فریقیْ یقسِّ   
  ریق الفائز.یختار الخادم الف .العهدص كل فریق ما حدث یوم خمیس ثم یلخِّ  األجزاء،قراءة هذه  تالمیذه،
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  :هىجدًا في الكنیسة. وأهم أحداث هذا الیوم العظیم  یوم خمیس العهد من األیام الهامة  
وتحتفـل الكنیسـة بهـذا الحـدث الهـام، بصـالة اللقـان. ثـم یغسـل رئـیس ــ غسـل السـید المسـیح ألرجـل تالمیـذه ١

  أرجل الشعب. الكهنة، أو الكاهن الخدیم

وتحتفـل الكنیسـة بـه، بـأن تقـیم القـداس اإللهـي ألول مـرة خـالل  لسـر االفخارسـتیا: ــ تأسیس السید المسـیح ٢
  البصخة، ویتناول غالبیة الشعب عادة، ُمستعّدین لذلك بالتوبة واالعتراف.

  ــ اهتمام الرب بتالمیذه، وخطابه الوداعي لهم، وصالته ألجلهم٣

  
  : رجل تالمیذهغسل السید المسیح أل  أوًال:

 
 وغســلها قبــل  ،لقــد غســل الســید المســیح أرجــل تالمیــذه یــوم الخمــیس الكبیــر

  ".نتم طاهرونأها : "همم بعد غسل أرجلوقال لهُ  ،سةقدِّ یمنحهم السرائر المُ  قبل أن ،التناول

    ... سة وهو طاهرقدَّ م اإلنسان إلى األسرار المُ فیتقدّ  عن الطهارة قبل التناول عطینا درساً ه أراد أن یُ لعلّ   
  ....التواضع  يف عطینا درساُ ه أراد أن یُ أو لعلّ 

سه لیغسل أرجـل الرب نف يوكیف ینحن ،م العظیم لیغسل أرجل تالمیذهعلِّ المُ  يإذ كیف ینحن ،التواضع يف  
   .صنعة یدیه

مـنحهم هـذه الطهـارة  ،فهـو مـن محبتـه لتالمیـذه ...المحبـة  يفـ الرب أعطانا بغسـل األرجـل درسـاً  أو لعلّ   
   .یمنحهم بنفس المحبة جسده ودمه يك

ویرمـز إلـى ... ملها الیوم: الماء یرمز إلى النقاوة والتطهیـر أعلینا أن نت ،أخرى الماء دروساً  يف ولعلّ   
رجـل إن غسـل السـید المسـیح أل ... أو إلـى الـروح القـدس نفسـه  ،ویرمز إلى عمل الروح القدس... یاة الح

    .تالمیذه كان یرمز لتطهیرهم

یرمـز إلـى  ،لقـان الخمـیس الكبیـر يوغسـیل األرجـل فـ ، تنـوب عـن غسـل اإلنسـان كلـه.غسل األرجل إنّ   
  .یجب أن تسبق التناول يالنقاوة الت

ولكن لیس معنـى  .مهم للتناولثم تقدِّ  "،نتم اآلن طاهرون"أ :وتقول لهم ،أرجل الشعب الً والكنیسة تغسل أو   
   .م لغسل رجلیك وأنت غیر تائبوتتقدّ  ،إلى الكنیسة یوم خمیس العهد يهذا أن تأت

  االفخارستیا:  تأسیس السید المسیح لسرّ  ثانیًا:

صح الیهـودي، ثـم أسـس سـر االفخارسـتیا وقـال خمیس العهد احتفل السید المسیح مع تالمیذه بعید الففي   
  ، وها نحن نصنع هذا الیوم حسب وصیته المقدسة. لهم: "
في فرحة عید الفصح أعطاهم فكرة أن جسده سـُیبَذل، ودمـه سُیسـَفك، عـنهم وعـن كثیـرین لمغفـرة الخطایـا   
  ا هو الدم الذي للعهد الجدید".). وقال: "إن هذ٢٤:  ١٤، مر  ٢٨:  ٢٦(متى 
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نـه أهنـا   نالحـظلم یتركهم ُیفاجأون بهذا األمر، أن یروا دمه ُیسَفك أمامهم، إنما قـال لهـم قبـل أن یكـون.   
ن دمـه قـد ذلـك أل ...بـذل  يبـذل ولـیس الـذیُ  يالـذ يوكذلك قال جسدُسِفَك.  يُیسَفك ولیس الذ يالذ يقال دم

كـان  ،إن حدیثـه یـوم الخمـیس ...تـم فیـه الخـالص  يالیـوم الـذ ،یوم الجمعـة وجسده قد بذل ،فك یوم الجمعةسَ 
 يالـذ يللفصـح الحقیقـ كـان رمـزاً  ،احتفـل بـه یـوم الخمـیس يسـیتم یـوم الجمعـة والفصـح الـذ يعن الخالص الذ
   .ذبح عنا یوم الجمعةیُ  يللعهد الجدید الذ

  كلمة االستحقاق إذن؟  يماذا تعنف، هام لالستحقاق كشرط ،التوبة إذن الزمة لتناول المؤمنین

أیهـا الـرب "قبـل القـداس:  وهـى صـالة یقولهـا سـراً (صالة االستعداد)  يجل ذلك یقول األب الكاهن فأمن   
سـتعد وال مسـتوجب لهـذه الخدمـة المقدســة غیـر مسـتحق وال مُ  يأنـت یـارب تعـرف أنـ ...العـارف قلـب كـل أحـد 

 ،أنـا الخـاطئ ياغفـر لـ ،فاتـكأبـل ككثـرة ر  .سقـدَّ أمـام مجـدك المُ  يفـتح فـاأقترب و أوجه أن  يولیس ل .لك يالت
   ".هذه الساعة يأن أجد نعمة ورحمة ف يوامنحن

  رواحنا) أنفسنا وأجسادنا و نحن نتناول (طهارة أل 

ومهمـا  ،وقدیسـاً  مهمـا كـان بـاراً  ،وال یوجد أحـد معصـوماً  ...عصمة  يعطوال یُ  ،طهارة يعطإن التناول یُ       
    .ناولاعترف وت

فقد أشار إلیه الـرب بقولـه:  ،ا عن الصلح مع اآلخرینأمّ   
 .   

   .بّ من الحُ  م إلى (ذبیحة الحب) وأنت خالٍ دّ نك ال یمكن أن تتقأل .إذن الصلح مع الناس الزم للتناول  

   .فما معنى المصالحة؟ وهل یلزم الصلح مع جمیع الناس

  وٕارجـاع ،ن أمكـن المصـالحة بالفعـلإفـ .من الخصام والكراهیة أن القلب خالٍ  يالمصالحة على األقل تعن  
   .عالقات المودة یكون هذا هو الوضع السلیم والواجب

المرضـى ومـن  عفـى مـن ذلـك إالّ وال یُ  ،االسـتعداد بالصـوم فیلـزم أوالً  ... ياد الجسـدا من جهة االستعدأمّ   
قبــل  والكنیســة تفتــرض أن یكــون اإلنســان صــائماً  .الــذین لهــم حالــة خاصــة ال یمكــن معهــا الصــوم ،حكمهــم يفــ

   .بعد منتصف اللیل بحیث ال یأكل شیئاً  ،التناول مدة ال تقل عن تسع ساعات
   .عنه لو ذلك رغماً  إالّ  ،ع أحد عن التناول بحجة عدم االستعداد أو عدم االستحقاقوال نرید أن یمتن  

فهـو بإمكاننـا إذن ولـیس  ،التوبـة عمـل یحـدث داخـل القلـب .أیـدینا يوالتوبـة فـ .فلنحاول أن نسـتعد بالتوبـة  
   .هوترجع إلى اللَّ  ،وال تقس قلبك ،ه داخلكتستطیع اآلن أن تستجیب لصوت اللَّ  .عنا خارجاً 

  روا باستمرار البركات العظیمة الناتجة عن التناول وتذكّ   

فهـوذا الـرب یقـول  ي.صلوات القداس اإلله يوردت ف يأو الت ،سقدَّ الكتاب المُ  يوردت منها ف يسواء الت  
"اإلنجیـل:  يف


 . وحیـاة أبدیـة لكـل مـن یتنـاول  ،للخطایـا ا خالصـا وغفرانـاً عطـى عّنـیُ " يالقداس اإلله يوف
  ".رواحناأنا وأجسادنا و نفسأل نتناول من قدساتك طهارة" :ونقول أیضاً  "،منه
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  ر والفهم  أسئلة التذكُّ        
 

  ؟باختصار ترتیب أحداث خمیس العهد ذكرا ـــ١
  ؟ذكر ترتیب طقس قداس خمیس العهدا ـــ ٢
  ؟القداس السنوي وقداس خمیس العهدما هو الفرق بین  ـــ ٣
  ؟ثناء لبس المالبس الخاصة بالخدمةماذا یقول الكاهن أ ـــ ٤
  
  

  تدريب        
 

  الحضور. يلتزمین فمة للمُ ، مع تقدیم جوائز قیّ اً األطفال على حضور القداس أسبوعی حثّ   
الهدف هو التشجیع علـى حضـور القـداس. علـى الخـادم متابعـة  ــــ + عمل مسابقة بین األطفال األكثر حضوراً 

  حضور األطفال للقداس كما ُیالحظ مدى اندماجهم في الصالة.
  ص فیه كیفیة االستعداد للقداس م بحث صغیر یلخِّ أن یقدِّ  + على كل طفل

  + طقس رفع بخور.
أفضــل بحــث یكــون لــه جــائزة، كمــا یمكــن للخــادم أن یجعــل الطفــل یشــرح لبقیــة المخــدومین فــي األســرة مــا   

  صه. لخّ 
 
 

  صــالة        
  

  
  

دمــك جســدك الطــاهر و  أعطیتنــا.. و .جــل خالصــناأدت مــن تجّســ ألنــك.. .لمســیح نشــكركیســوع ا يیــا ربــ  
  .آمین .األبد إلى. لك المجد ..وننال غفران الخطایا األبد إلىنحیا نثبت فیك و  لكيالكریم 

 

  
 

 
 

  ؟
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  تقييم        
 

  
  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد

  
  التقييم  د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك  الهدف

  عرفي

 أهم أحداث خمیس العهد یذكر. 
  الذي أعطاه الرب للتالمیذ بغسله أرجلهمالدرس. 
 العشاء الرباني وما فعله السید المسیح یذكر.  
 لهيللقداس اإل االستعدادكیفیة  یشرح.  
  ِّفخارستیااال اء الخاصة بتأسیس سرّ األجز  ریفس.  
  ّآیة الدرس ریكر .   

  

    . األرجلغسل صورة في ذهنه عن حدث  یرسم   يشعر

  بيتدرَّ
 قداس خمیس العهد یحضر. 
 في حضور القداس منذ بدایته ینتظم.  
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  برموده شهر من الثانياألسبوع 
  )أبريل  (

  إيماني  
  

 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

  

  الثالث هشنودلبابا ل ـــكتاب تأمالت في القیامة.   

 معرفة ما حدث مع تلمیذي عمواس ـــ١.  
 .اإلیمان بالقیامة ـــ٢                  

 :مساعدة الطفل أن  
 :طوَبى للَّذین آَمنوا ولم َیروا(الحي  اإلیماندلیل  هىالقیامة  أن یعرف(.  
 :بعظمة حقیقیة القیامة وقوتها یشعر.  
  َّكالم ربنا( اإللهیةالوعود بعلى الثقة  ب:یتدر(.   

 

   

    ٣٥ ـــ ١٣: ٢٤لو 
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  ك عزيزي الخادم ...   إلي                

  
 دلیل اإلیمان..هى  القیامة إنّ 

. وٕایمانــه بالدینونــة األخــرىیمانــه بــالروح والخلــود والحیــاة إ شــك علــى إیمــان اإلنســان باللَّــه، و إنهــا تــدل بــال 
  العامة التي بعد القیامة، بالثواب والعقاب. وبالتالي إیمانه بالسماء والسمائیین، وبملكوت اللَّه..

  لحدین ال یؤمنون بالقیامة وال بالعالم اآلخر...المُ  ألنّ 
ن هنا كانت حیاة اإلنسان في نظرهم ال تختلف عن حیاة الحیوان، من جهة فناء كلیهما بـالموت. حقـًا ومِ 

بضع سـنوات  ىما أتفه فناء كلیهما بالموت؛ حقًا ما أتفه حیاة اإلنسان في نظر الملحدین إن كانت تقتصر عل
نظــر الملحــدین، إذ أنــه  فــي هالمــوت وأبشــع ىوكــب، ثــم ینتهــي إلــى ال شــيء! ومــا أقســیقضــیها علــى هــذا الك

  كممحاة یمحو كل ما في البشر من وجود ومن ذكاء وعلم، وبه یصبحون عدمًا.
ومــن هــذا النــوع كــان جماعــة الصــدوقیین الــذین قیــل عــنهم فــي اإلنجیــل إنهــم كــانوا ال یؤمنــون بالقیامــة وال 

ن بال شك والشیطا !نموت اً وكذلك كان األبیقوریون الذین یقولون لنأكل ونشرب، ألننا غدبالروح وال بالمالئكة، 
هالء حتى إذا مـا أقـنعهم بهذا االدعاء إلى الملحدین من فالسفة وجُ  ىالذي أوحإنه هو  هو وراء إنكار القیامة.

ا، غیـر مفكـرین فـي أبـدیتهم وال نیا، ومشـاغلها ومالذهـبأنه ال حیـاة بعـد المـوت، ینغمسـون حینئـذ فـي الحیـاة الـدُّ 
یؤمنـون بالقیامـة والیـوم  اللَّـه، ففـي إیمـانهم با المؤمنـونفي الوقوف أمـام اللَّـه فـي یـوم الـدین، وهكـذا یهلكـون. أّمـ

  غیر المحدودة. اللَّهقدرة على  األخیر؛ فالقیامة تدل
هــر اإلنســان بكــل عقلــه عنــد المــوت تقــف كــل قــدرة البشــر. تقــف كــل مقــدرة الــذكاء وكــل مقــدرة العلــم ویظ

). إن ٢٧: ١٠(مـر اللَّـهسـتطاع عنـد منـا أن غیـر المسـتطاع عنـد النـاس مُ علِّ تمام العجز. ولكن الكتاب یُ  اً عاجز 
حیـي ویمیـت. إنـه یقـدر أن یقـیم اإلنسـان بعـد موتـه، كل شيء. بیده الحیـاة والمـوت، هـو الـذي یُ على  قادر اللَّه

نـدمج جسـده بـالموت الحیـاة بعـد أن یإلـى  رض، فیسـتطیع أن یرجعـهألنه هـو الـذي خلـق اإلنسـان مـن تـراب األ
  قیم من الموت.أن یُ على  درةالقُ  اً لق من العدم، له أیضالخَ على  الذي له القدرة إنَّ  في تراب األرض.

  وجوده. اللَّهمحبة على  دلیل اً أیضهى  والقیامة
ومنهــا اإلنســان. ولمــا مــات  تدَ ِجــفوُ كائنــات الــذي لــم یشــأ أن یكــون فــي الوجــود وحــده، إنمــا خلــق  اللَّــه إنّ 

هذا المخلوق، وٕانما من جوده ومحبته وهبه حیاة بعـد المـوت، لیسـتمر وجـوده،  ىبأن یفن اللَّهاإلنسان لم یسمح 
  لإلنسان المائت حیاة أبدیة. اللَّهاألبد. وهكذا وهب إلى  حین، وٕانماإلى  لیس فقط
 اً مـاذا عـن األحبـاء الـذین تـرتبط قلـوبهم معـ س بأحبائهم الذین انتقلوا.ي الناح، به یلتقفرِ القیامة شيء مُ  إنّ 

إن محبـة  اً غیـر لقـاء؟! یقینـًا إلـى أبـدی اً األرض ثم یفترقون بالموت؟ أتراه یكون فراقًا على خالل فترة حیاتهم مع
  .اً وجسد اً یلتقون روحال تسمح بهذا، إنما یلتقي هؤالء في القیامة. تلتقي أرواحهم بعد الموت وبالقیامة  اللَّه

، ىف كبـر ر وسـتكون حفلـة تعـا إنه لقاء عام، نلتقي فیه لیس بأحبائنا فقط، إنما بكل األجیال عبر التاریخ.
كـل شخصـیات التـاریخ التـي قرأنـا علـى  تلك الحفلة العجیبة التي نتعرف د القیامة.بع اللَّهقیمها لنا تلك التي سیُ 

  رین.فكِّ لهجتها وأسلوبها. سواء من أحكام أو القادة أو األدباء أو المُ  عنها ولم نرها، ولم نعرف شكلها، وال
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آدم ونوحـًا وٕابـراهیم  آباءنـا ىاآلبـاء واألنبیـاء: حیـث نـر بجمیـع  اً أیض فونناعرِّ رسل لنا مالئكة یُ اللَّه سیُ  ولعلّ 
نـا العـذراء مّ تهن جمیعـًا أُ مهاتنا حواء وسارة ورفقة وراحیل وألیصابات، وقـد تقـدّ مّ أُ  ىوٕاسحق ویعقوب وأیوب؛ ونر 

  القدیسة مریم.
شــرة مــع المالئكــة والقدیســین، بــل المتعــة باللَّــه نفســه، التــي أفــراح العِ  ى، هــىم لنــا القیامــة أفراحــًا أخــر وتقــدِّ 

  ع.ر، إنما یكفیه أن یذوق ویتمتّ عبِّ ن یُ أأمامها یقف العقل مبهورًا في دهشة، ال یستطیع 
  توازن وتعویض.القیامة تحمل في داخلها عملیة 

فــي الســماء بعــد القیامــة. والــذین ظلمــتهم البشــریة،  كــامالً األرض، یأخذونــه  ىهــم علــفالــذین لــم یأخــذوا حقّ 
  بعد القیامة. كامالً ینالون العدل اإللهي 

ولكـن اللَّـه كـان یسـجل لهـم  ،حـدأكذلك ینال أجرهم هناك، الذین عملوا الخیر فـي الخفـاء، ولـم یشـعر بهـم 
  لیكافئهم علیها. كل أعمال برهم
مـن  عطي كل الذین لم یكافأوا على الخیر الذین عملوه في األرض، ولم ینالوا علیه ما ینتظرونـهكذلك سیُ 

  في السماء. اللَّهالناس وأنه سیكمل عدل  أحكامغیر  اللَّهتقدیر. سیشعر الناس في القیامة أن أحكام 
ل لهـم الخیـر والسـعادة نـة لـم تكُفـعیّ ة، أو فـي بیئـات مُ دوا بظـروف معینـِلـن قـد وُ َمـ اً ویتمتع بهذا العدل أیض
  ).١٦(لو لعازرعن كل ما ینقصهم في الدنیا كما تشرح لنا قصة الغني و  اللَّهضهم والتكافؤ االجتماعي. سیعوِّ 

  الجسد بهاؤه.إلى  روحه هیبتها، ویرجعإلى  ، ترجعىرتبته األولإلى  وفي القیامة یرد اإلنسان
  النفس من كل نقائص.و ص الجسد ، وكذلك النفس؛ ویخلِّ اً ي یعطیه مجدمن التجلِّ  اً ینال الجسد لون

قـــال الكتـــاب عـــن الجســـد إنـــه  اً لـــذلك حســـن 
  

فـــي بهـــاء. وكـــذلك الـــنفس  ضـــه وعاهاتـــه وتشـــوهاته، ویظهـــر كـــامالً جســـد مـــن كـــل أمراص البالقیامـــة یـــتخلّ 
  ذلك.إلى  بن وماد والقلق والشهوة والجُ تتخلص من كل أمراضها ونقائصها من الخوف والشك والتردُّ 

  والفالسفة الذین كانوا یبحثون عن السوبرمان، سیجدونه في القیامة.
. ولكـن كـل ىثلـبحث عن آخر، فإنسان القیامـة سـیكون بالصـورة المُ فیما بعد، لی اً لن یحمل إنسان مصباح

  یفوق آخر في الضیاء. اً .. الكل منیرون، ولكن نور واحد حسب مستواه
، مجتمــع ینتهــي فیــه الصــراع  اللَّــهق حلــم البشــریة فــي وجــود مجتمــع بــار كامــل. هنــاك فــي مدینــة ویتحقَّــ

  نیة، وال تنافس. مجتمع تسوده المحبة وتسوده القداسة.والشقاق. وال یوجد فیه خالف وال كراهیة، ال أنا
  في السماء. اللَّهكمالئكة  ــ كما قال الكتاب ــوفي القیامة یحیا الناس الحیاة البریئة البسیطة، ویكونون 

، اً تمامـ اً للخطیـة وال للفسـاد. بـل یتطهـر منهـا تمامـ اً في القیامة تزول الخطیة، إذ ال یصـبح الجسـد خاضـع
  هرها.روحي یلیق بالسماء وطُ  ى). ویحیا في مستو ٥٠(مز  أكثر من الثلج ّض یَ بْ فیَ  للَّهایغسله 

  وفي القیامة ینتصر األصیل على الدخیل..
العـالم. وفـي القیامـة علـى  الباطل. ألن الحق هو األقدم، هو األصـیل، والباطـل دخیـلعلى  ینتصر الحق

  والموت دخیل.األصیل، هى  الموت، ألن الحیاةعلى  تنتصر الحیاة
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األرض علــى  ا الجســد الــذي كــانهكــذا، أّمــ ىاإلنســان مــن روح ومــن الجســد. الــروح حیــة بطبیعتهــا وســتبق
فـال  ال یمـوت فیمـا بعـد. وتصـبح لإلنسـان بصـیرة روحیـة، اً روحانیـ اً حیـ اً للمـوت، یصـبح بعـد القیامـة جسـد قابالً 

ذلـك ألنـه  ًا للتمتـع بأمجـاد القیامـة هـذه.ان حالیـمن أجل هذا كله، یجاهد اإلنسـ یعتمد كلیة على حواس الجسد.
  فقط للمستحقین. ىعون بكل ما ذكرناه، إنما المتعة هلیس الجمیع یتمتّ 

 اللَّــه، الــذي یجــازي كــل واحــد حســب أعمالــهأمــام عــدل  اً بعــد القیامــة الدینونــة، ویقــف النــاس جمیعــ إذ أنّ 
  شرة مع القدیسین.وسعادة العِ  ألمجاد األبدیة اً یكون مستحق نْ مَ لِ  ى) وطوب١٢: ٢٢(رؤ

  األرض لكي یلقاه هناك.ًا على فلیبذل كل منا جهده ولیعمل خیر 
فـي عالقتـه مـع النـاس، وفـي واجبـه نحـو نفسـه، وواجبـه نحـو المجتمـع الـذي یعـیش  اً أمینـ ن كل واحـدٍ ولیكُ 

  ء.األرض ومكافأة حسنة في السما ىطیبة عل ىنحو الكل، وتكون له ذكر  اً فیه، فیصنع خیر 

  

  

  

  

 

 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:      

  
                 ي ...نشاط تمثيل                  

  
مــریم ـــــ  إلــى فــرق ویــوزع الخــادم بطاقــة علــى كــل فریــق تحمــل كلمــة: الحــراس نالمخــدومییمكــن تقســیم  ـــــ   

یامة ویطلب من المخدومین تمثیل أو وصـف شـعور رتبطة بـالقوغیرها من الشخصیات المُ . التالمیذ ـــ المجدلیة
  .كل شخصیة

  
  

  ... ألعاب                     
  
 لعبة أشك ــ ١

(هدیــة أو كتــاب) فــي  شــیئاً  یخبــئ أنیقــوم الخــادم بتقســیم المخــدومین إلــى فــریقین ویطلــب مــن كــل فریــق   
مــرات مــنهم مــرة  ٣لشــيء عــن مكــان ا الثــانيالفریــق  بإخبــارمكــان صــعب الوصــول إلیــه ویقــوم الفریــق األول 

علـى  أشـكصحیحة ومرتین خطأ وفي كل مـرة للفریـق الثـاني الحـق فـي التشـكیك فـي المكـان ولـو قـال الفریـق: 
  .ر الفریق الثاني نفس الشيءثم یكرّ  ،المحاولة الصحیحة یخسر الفریق

بالشـيء  یمانـهإالثقة لها دور كبیر في تكذیب أو تصدیق الشخص والشك قد یصیب اإلنسان لضعف  الهدف:
  .أو الشخص الذي یتعامل معه
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  خبارـــ أ ٢
  .ثم یسأل المخدومین عن مدى صحة الخبر ،حادثة أيیقوم الخادم بعرض أخبار من جریدة بخصوص   

من شاهد عیـان وشـهود عیـان القیامـة مـنهم  نه من الصعب تصدیق أي خبر إالّ أتوجیه فكر المخدوم  الهدف:
  .تلمیذي عمواس

  
  
  
  
  
  
  

ــــببـ   ـــرب عــــد صـل ــــه ال ــــان یـســــوع ومـوت ــــه یـمـشـی ــــاس وصـدیـق ــــة  فـــي، كــــان كلـیوب ــــى قـری ــــان إل الطریـــق ذاهـب
 فــيوقـعـــت  التــيعـمـــواس، وكـانـــا یـنـظـــران إلـــى األرض ووجـهـــما ممـلـــوء كـآبـــه وكـانـــا یـتـكـلـمـــان عـــن األحـــداث 

   .هـماأتـى رجـل غریب إلـیـ . وفجأةاألیـام الـمـاضـیـة
  .سـالم :قـال لهـما هـذا الـغـریـب  
   .سـالم ونـعـمة :فقـال لـه كـلـیوبـاس  
  لـمـاذا أنـتما حزینان هكـذا؟  :سـألـهـما الـرجـل  
  ألـم تـسـمـع عـمـا حـدث؟  هـل أنـت غـریـب عـن أورشـلـیـم؟ سّیدي :فـأجابه الـصدیـق  
  ؟ ومـاذا حـدث :فـأراد الـرجل أن یـعرف فـقال  
 يشـــفیكــل وقـتـــه یـسـاعـــد الـنـــاس و  يى یـســـوع وكـــان یـقـــضسـمـــَّ لـقـــد كـــان لـنـــا صـدیـــق یُـ  :فأجــاب كـــلیوباس  

 امـتألواكــام الـیـهــود ولـكــن الـرؤســاء وحُـ  ،الـمرضـى، وأیـضـًا أقـام بـعض الـنـاس من األمـوات، وأضــاف الـصـدیــق
   یـصـنـعـهـا لـذلـك أسـلـمـوه للـمـوت وصـلـبـوه!! التيـة غـیـرة مـنـه ومن األشـیـاء الحـسـن

صـبــاح الـیــوم أتــت بـعــض الـنــسوة مـن عـنــد  فـي، ولـكــن يءولــم یـكــن هــذا كـل شــ :وأكـمل كـلیوباس وقال  
  ي. مـالكًا وأخـبـرهـم أن یـسـوع ح رأوادفـن فـیـه یـسـوع، وقـالـوا أنـهـم  الذيالقـبـر 
وأن اثنــین مــن الـتـالمـیـــذ ذهـبـــا إلـــى الـقـبـــر فـوجـــداه فـــارغًا، ولـكـــن لـــم یـــروا مالكــًا ولـــم یـــروا  :دیقوقــال الصــ  
  من نـصـدق؟!  ..رانـتحـیِّ ، ولـذا فـنـحـن مُ یـسـوع
   .اللَّه أن یـرسـلـهوعـد  يـص الـذـخـلِّ ـا نأمـل أن یـكـون یـسـوع هـو الـمُ ـنّ لـقـد كُ  :وأضاف كـلیوباس  
، لـقـد أخـبــروا لــنـا أن كـل هـذا سـوف یـحـدث ؟ لـقـد قـالـواتـذكـروا مـاذا قـال األنـبـیـاءهـل ال  :سـألهـم الغـریـب  

 ابـنت أنــه ـثـبِـ وكـل هـذا حـدث لـیـسـوع وهـذا یُ  سـوف ُیـقـتـل وأنـه یـقـوم من األمـوات، ألـم تـعرفـوا هـذا؟ اللَّهأن ابـن 
  أن یـرسلـه.  اللَّهوعـد  ذيال اللَّه

  .إلـى بـیـت كـلـیوبـاس وصـدیـقـه الثالثةهـذا الـوقـت وصـل  يوفـ  
ـن الـوقــت مُ إ :فقال كلیوباس للرجل الغریب   ـا ولـّمـ. ـل عـنـدنــا لـتـأكــل مـعـنــافـّضــر اآلن، فـــمن فـضــلك تــتـأخِّ
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ـتــحت أخـذ الـغریـب الـخـبـز وكـسـره وشـكـر وبــارك الـطـعــام، وفجـأة انففـ ،جـلـس الثالثة عـلـى الـمـائـدة أعـد الـعـشـاء
لـقــد ذهــب،  وسـطـهــما، مـن ىـا الـرجـل أنــه یـســوع. وحیــن عـرفــا یـســوع، اختفـ، لـقـد عـرفعینا كـلـیوبـاس وصـدیـقـه

، هـیــا حـيّ یـسـوع  ،كالم النسوة صـادقن إ .. نـه بالحقیقة یـسـوعإ .. نـه یـسـوع"إ یقوالن لبعضهما البعض: فأخذا
  ."وذهـبـا فـعـًال إلـى الـتـالمـیـذ وأخـبـروهـم .لـبـقـیـة الـتـالمـیـذ السارةلـنـذهـب ونـقـول هـذه األخـبـار 

  
 

  مناقشة ...                 
  

 :ل األطـفـال عـن السیر مـع یـسـوعأنس  
  م.ـم مـعـهـمـع أصدقـائـه ویـتـكلّ  یـسـوع یـسـیـر+ 
  ا.ـمـنــوع یـسـیـر مـعـنـا ویـكـلِّ یـس +
ونـذهــب إلــى األمـاكــن  یـســوع، یـریــده الـذيالـطـریــق  فـي.. لــو مـشـیـنــا . الـطـریــق مــع یـســوع فـينـحـن نـسـیـر  +

   ع.یوجـد فـیـهـا یـسـوع، ونـعـمـل مـثـل یـسـو  التي
  

 ... سؤال
یتحدث عن مالك وآخر  إنجیالً القیامة كما یرویها اإلنجیلیون األربعة؟ ألن هل یوجد تناقض بین أحداث   

  عن مالكین، كذلك األشخاص الذین زاروا القبر تختلف قصص األناجیل عنهم.
  جواب
نــة فــي موعــد یختلــف عــن الزیــارة التــي ذكرهــا اآلخــر، عیّ ال یوجــد تنــاقض، إنمــا كــل إنجیــل ذكــر زیــارة مُ   

  وبأشخاص مختلفین..
.. ثـم ظهـور األخـرى، فیها القبر الفارغ وبشارة المالك، لمریم المجدلیـة ومـریم متىزیارة ذكرها إنجیل أول   

ا زیارة مریم المجدلیة، ورؤیتها للمسیح في هیئة بسـتاني، فقـد ). أمّ ٢٤(لو السید لتلمیذي عمواس، وزیارة النسوة
  دة، بمواعید متفاوتة..تعدِّ ).. زیارات مُ ٢٠(یو كانت بعد ذلك

  لو كان حدث واحد، لتظهر تناقض. ولكنها أحداث وظهورات وزیارات.  
  

  من براهین القیامة:
 .في ناحیة وحده اً + من اإلثباتات الواضحة للقیامة، وجود األكفان موضوعة، والمندیل ملفوف

 ؟ وٕان كـان الجسـد قـد أخـذه أحـد،اً فكیف أمكـن الخـروج مـن هـذه األكفـان التـي كانـت الصـقة بالجسـد تمامـ  
  ده من أكفانه الالصقة؟فكیف جرَّ 

  وما الحكمة من نزعها عنه؟ وما المصلحة في ذلك؟!
ا إن التلمیـذ لّمـ اإلنجیـلقـول  اً وكیف أمكن تدبیر كل ذلك بكل هدوء، مع وجود الحراس؟ لذلك لیس عجیب  

   رتبة هكذا المندیل واألكفان مُ  ىرأ
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وا بعــد ظهــور المســیح القــائم مــن المــوت لكــنهم تقــوّ و فــي بــادئ األمــر مــن الیهــود + لقــد كــان التالمیــذ خــائفین 
  فیهدئ من خوفهم.  العقولیفوق  اً عطیهم سالمفي كل مرة كان یُ و المجد، و بمنتهى القوة 

االستشـهاد مـن و م، ألنهـم واجهـوا المـوت هـو لـم یقُـو عوا أن المسیح قد قام إن ادّ  يءش أي+ لن یستفید التالمیذ 
  بذلوا أنفسهم من أجل اإلیمان.و ذه الحقیقة أجل ه

  
  اإلیمان بالقیامة:

. فـإن لـم أمـواتفكیـف یقـول قـوم بیـنكم أن لـیس قیامـة  ،ز به إنـه قـام مـن األمـواتكرَ لكن إن كان المسیح یُ و  +
 اً باطــل أیضــو ٕان لــم یكــن المســیح قــد قــام فباطلــة كرازتنــا و تكــن قیامــة أمــوات فــال یكــون المســیح قــد قــام. 

هو لـم یقمـه إن كـان و إنه أقام المسیح  اللَّهألننا شهدنا من جهة  للَّهشهود زور  اً نوجد نحن أیضو م. إیمانك
 :الموتى ال یقومون. ألنه إن كان الموتى ال یقومون فال یكون المسیح قد قام

 
األساس هى  ألن هذه الحقیقة ،د للتالمیذ حقیقة قیامته+ من أجل هذا حرص السید المسیح بعد قیامته أن یؤكِّ 

الذي سـتنطلق منـه الكـرازة بالمسـیح المصـلوب مـن أجـل خـالص العـالم، فقـد دعـا تومـا بمنتهـى اللطـف أن 
  یده لتدخل في الجنب المفتوح.و یتحسس موضع المسامیر و یمد إصبعه 

  
               

  ... نشاط تحفيظ اآلية          
  
  

   آیة الدرس:
  

  طریقة الحفظ: 
  ؟أین؟ ؟ متىتلیق نْ مَ من قالها؟ لِ  أسئلة عن اآلیة:+ 

  .اً صحیح اً بها ترتیبل كل طفل من األسرة یرتِّ اجعو  ،+ اكتب كل كلمة من اآلیة على ورقة كبیرة
  د اآلیة مع األطفال مع تحفیظ الشاهد من اإلنجیل.+ ردِّ 
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  أسئلة التذكُّر والفهم         
  

المشــكالت هــى  بــوا علیهــا ؟ ومــاكیــف تغلّ  ب علیهــا..هنــاك مشــكالت واجهــت التالمیــذ واســتطاعوا التغلُّـــــــ ١
 ب علیها؟تغلّ التي قد تواجهك وكیف ت

  
 الحل الذین وقعوا فیها المشكلة

  التالمیذـــ  توما الشكّ 
  التالمیذ في العلیة الخوف
  المریمات الیأس
  التالمیذ في العلیة العزلة

  الطرسوسي شاول، بطرس االضطهاد ،اإلنكار
  ص الیمیناللِّ  حكم الموت

  قارن بین حالة التالمیذ قبل وبعد القیامة؟ ـــ٢
  
  

  ... تدريب        
 
  َرنا بالقیامة.ذكِّ تُ  أنهاإذ د على صالة باكر وّ عَ أثناء الخمسین المقدسة، محاولة الت  
  ّالمحبــة  وزرع فــيَّ اإلدانــة و العــداوة و مــن الكراهیــة  ك، فهــو بــذلك أقامــكأن المســیح قــام مــن أجلــ اً ر دائمــتــذك    
  .التسامحو االتضاع و 
  ِّد كل یومرد  

  .فال سلطان للشیطان عليَّ  ،من خطیتي قیمنيیُ  اللَّهسقطت فإن  تي ألني إنْ ال تشمتي بي یا عدوّ   
 قـوة هـى  فـال تیـأس إذ أن القیامـة ،علـى الخطیـة بكـل أنواعهـا لالنتصاررة اعلم أن القیامة أعطتك قوة كبی

  .رجاء
  عملها في حیاتكو على نعمة القیامة  اً یومی اللَّهاشكر. 
  

 
 

  ؟
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  صالة        

  
  

أن  أردت الـذيهـذا مقـداره... أنـت  أرى خالصـاً  لكـي يمت مـن أجلـمت وقُ وتألّ  بتَ لِ صُ  نْ مَ  یسوع، یا يرب  
أن  يجعلنـاظهـرت لهـم ذاتـك أرجـائهم بـك بظهـورك لهـم.. وكمـا  فـيیهم إیمانـك وتقـوّ  فيعمواس  تلمیذيت بِّـ ثَ تُ 

مــن  تحفظنــي والتــي يیــارب یــدك الماســكة بــ أرنــي. .یــارب قــوة قیامتــك. أرنــي... حیــاتيكــل خطــوات  فــيأراك 
 أرنـي. ..خطیتـي فـي سـقوطيبعـد  تـوبتي فـيعندما أرجع إلیك  ليتوح یارب حضنك المف أرني. .عدو.المكائد 

ثبِّتنــي فیــك بنعمتــك، لكــي أســتطیع أن أســند اآلخــرین بنعمتــك . ..قلبــي فــيســه تغرِ  الــذيیــارب فرحــك وســالمك 
 .مینآ .لك كل الكرامة والعظمة والمجد إلى أبد اآلبدینألن . العاملة فيَّ 

 

    تقييم      
 

  ؟الكف إلى أطفهل وصل الهد
  

الهدف التقييم  د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك 

يعرف 

 مع صدیقه إلیهاانطلق  التياسم القریة و اسم التلمیذ  یذكر.  
 طریقهما فيعمواس  تلمیذيسیر  أثناءما حدث  یصف.  
 عمواس لتلمیذيما صنعه یسوع عند ظهوره  یشرح.  
  ِّبالقیامة اإلیمان أهمیةمدى  ریفس. 
  ّالدرس.آیة  ریكر  

  

يشعر 

 أثنــــاءعمـــواس الــــرب یســـوع بینهمــــا  تلمیــــذيكیــــف اســـتقبل  لیمثّـــ 
   .الطریق

 عمواس لتلمیذيظهر ذاته أصورة الرب یسوع عندما  یرسم.  
 النموذج المذكور باألنشطة الورقیة یصنع.  

  

يتدرَّب 

  ِّالقیامة. أهمهامن و  اإلیمانحقائق  فيالثقة  ریقر 
 عمــواس صــباح  تلمیــذيداس قــ أیضــاً و قــداس عیــد القیامــة  یحضــر

 یوم شم النسیم. 
 رنا بقیامـة السـیدذكِّ تُـ التـي خاصـة صـالة بـاكرو في الصالة  ینتظم 

  .له المجد المسیح

  

 

@ 
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  برموده شهر من الثالثاألسبوع 
  )أبريل  (

  مجتمع  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  للقمص تادرس یعقوب ملطيـــ  لوقا إنجیلتفسیر 

  (الرحمة) ومساعدتهم اآلخرینالشعور بمتاعب 

 :مساعدة الطفل أن  
 :لرحمة التي نصنعهاا بأعمال سرُّ یُ  للَّـها أن یعرف. 
 :یطلبوا منه أندون  باآلخرین یشعر. 
  َّعلى مساعدة الغیر ب:یتدر. 

 " 

  ٣٧ ـــ ٢٥:  ١٠(لوقا ( 
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  ..  .إليك عزيزي الخادم                 
  

  ...السامرة
مــن  المكونــة (المملكـة الشــمالیة إســرائیلوكانـت عاصــمة مملكــة  مركــز الحــارسالسـامرة اســم عبــري معنـاه 

زمـن القضـاة، ولكـن  فـيلقد ظهر نوع من االنفصال بین سكان وسط فلسـطین وسـكان الجنـوب  .)أسباطعشرة 
  عهد یربعام األول. فيالشمال  فينت مملكة إسرائیل نقسمت المملكة، وتكوَّ اِ  زاد هذا االنفصال بروزًا عندما

  
  ... ؟م السامریونهُ  نْ مَ 

 يولكـــن كـــان هنـــاك نـــوع مـــن االخـــتالط العرقـــي واالجتمـــاعي والـــدیني بـــین اإلســـرائیلیین والكنعـــانیین. وفـــ
من إسرائیل، ومارسـوا سیاسـتهم  عهد تغلث فالسر الثالث الجزء الشمالي الشرقي فيا األشوریین زَ ق.م. غَ ٧٣٢

). وقـد كـرر هـذا ٢٩: ١٥مـل ٢( ى مـن بـالد أخـرى مكـانهمرَ المرسومة فى إجالء السكان المحلیین وٕاحـالل أْسـ
ســجالت ســرجون  فــيمــن ســكان الســامرة (حســبما ورد  ٢٩٠,٢٧ق.م. فــأجلى  ٧٢١ فــياألمــر ســرجون الثــاني 

نــاس آخــرین عــن انتصــاره)، وجــاء بأُ  
 

إسرائیل، وهاجمتهم السـباع  بنياألرض من  فيالباقین بین وبمرور الوقت حدث تزاوج بینهم و 
 . مهم كیـف علِّ مـن المنفیـین إلـى بیـت إیـل لـیُ  أحـد الكهنـة بإرسـالفأمر ملـك أشـور

: ١٧، ألنهم كانوا یتقـون الـرب ویعبـدون آلهـتهم" (مـل ). وكان نجاحه محدوداً ٢٨ــــ٢٥: ١٧مل ٢( قون الربیتّ 
حـدون  د اتبعها حفیـد سـرجون، آسـرزرا أن سیاسة مزج السكان من بالد مختلفة، ق). ونعلم من سفر عَ ٣٣ــ٢٩

 ىسمَّ وابنه أشور بانیبال المُ  
یشـیر إلـى هـذه الجماعـة الدینیـة، ولـیس إلـى عمـوم سـكان مدینـة السـامرة  السـامریینومن هنا أصبح اسم 

ومـن العسـیر  ، ویرفضون باقي أسفار العهـد القـدیم.ى أسفار التوراة الخمسةوَ أو إقلیم السامرة. وهم ال یقبلون سِ 
كـم الظـروف ألنـه لـم أرسـله ملـك أشـور إلـیهم)، أو بحُ  الـذي(الكـاهن َمَنسَّـى الجزم بهل یرجع ذلك إلى قرار من 

قدسـون ، یُ ى نسخة مـن هـذه األسـفار الخمسـة فقـط. علـى أي حـال، فـإن السـامریین والیهـود جمیعـاً وَ یكن معه سِ 
  .، ویحترمون موسى، ویحفظون السبت واألعیاد الكبرى والختانلَّهون بالالشریعة، ویؤمن

  
  ..لماذا یكره الیهود السامریین.

اعتبارهم أن مكان العبادة الحقیقي هو جبـل جـرزیم  فهيَ غتفر عند الیهود، ال تُ  التيا الهرطقة السامریة أمّ 
رات إلــى ســفر التثنیــة عــدة إشــا فــيأورشــلیم. وقــد جــاءت  فــيولــیس جبــل صــهیون 
  ِّد اسـم ذلـك المكـان. وقـد أمـرهم موسـى أنـه عنـد دخـولهم إلـى دون أن یحـد

). كمـا أمـرهم أن ١٣ـــ١٢: ٢٧( تـث أرض كنعان، أن یجعلوا البركة على جبل جرزیم واللعنة على جبل عیبال
جبـل  فـيالتـوراة السـامریة)، بینمـا التـوراة العبریـة تجعلـه  فـي(كمـا جـاء  جـرزیم جبـل فـيیبنوا مذبحًا كبیرًا للـرب 
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موقــع قریــب مــن شــكیم، المركــز الــدیني القــدیم بــین جبــل عیبــال  فــيالحــالتین  فــي)، وهــو ٤: ٢٧(تــث عیبــال
أرض كنعـان یـأتي  فـيللشمال وجبل جرزیم إلى الجنوب. كما كانت لشكیم مكانة خاصة، إذ كانـت أول مكـان 

 هنـاك مـذبحًا للـرب وَبنـىشـكیم  فـيلیه إبراهیم ویقـیم فیـه مـذبحًا للـرب. كمـا اشـترى یعقـوب قطعـة مـن األرض إ
 غربـي األردن فـي). وبعد دخولهم إلـى أرض كنعـان، أصـبحت شـكیم مدینـة الملجـأ الرئیسـیة ٢٠-١٨: ٣٣(تك

  .یشوع العهد مع الشعبد )، وفیها جدّ ٣٢: ٢٤(یش ). وفى شكیم دفن بنو إسرائیل عظام یوسف٧: ٢٠(یش 
بـاع عـالي الكـاهن ) األمناء الـذین رفضـوا إتِّ َمَنسَّىفرایم و أ( ویقول السامریون عن أنفسهم إنهم نسل یوسف

  .عندما نقل التابوت من شكیم إلى شیلوه
مدینــة الســامرة،  فــيق.م) وجــد عــددًا كبیــرًا مــن الســامریین  ٣٣٢( زا اإلســكندر األكبــر فلســطینوعنــدما َغــ

وجدت مجموعة من م ١٩٥٢ يا كانت قبًال. وفإلى شكیم، وهكذا أصبحت شكیم مدینة سامریة أكثر ممّ  فنقلهم
كهف یبعد نحو تسـعة أمیـال إلـى الشـمال مـن أریحـا، وهـى وثـائق إداریـة سـامریة  فيالجزازات من ورق البردي 

 تَعـودِ دى مدن السامرة. وقـد أُ إح فيمدینة السامرة ذاتها أو  فيت بَ تِ ق.م. وقد كُ  ٣٣٥ ـــ ٣٧٥ترجع إلى نحو 
  .تلوا هناكسامري من وجه اإلسكندر األكبر، ولكنهم قُ  مائتيذلك الكهف عندما هرب نحو  في

ـــر یشـــوعویُ  تـــان مَّ : أُ ق.م) عـــن العـــداء المتزایـــد بـــین الیهـــود والســـامریین قـــائالً  ١٨٠(حـــوالي بـــن ســـیراخ عبِّ
 فــيالســامرة، والفلســطینیون، والشــعب األحمــق الســاكن  جبــل فــيوالثالثــة لیســت بأمــة: الســاكنون  نفســيمقتتهمــا 

 ه یشـیر بـذلك إلـى قـول الـرب: ) ولعلّـ٢٦ـ  ٢٥: ٥٠راخ یسـ(شـكیم 
 

وقــد جــاءت المــرأة الســامریة إلــى البئــر العتیــق طلبــًا للمــاء، فطلــب منهــا یســوع أن تعطیــه لیشــرب، وألنهــا 
، ولكنهـا واصـلت الحـوار معـه. وعنـدما واجههـا اندهشـت .علم أن كانت ت

: لحــدیث إلــى النــواحي الدینیــة قائلــةت اَلــالــرب یســوع بأحــد أســرارها، حوَّ 
 د لهـا الـرب یسـوع أن العبـادة الحقیقیـة فأّكـ

  یا قد جاء.أورشلیم، ألنه هو المس فيهذا الجبل وال  فيلیست 
تهـا ومضـت إلـى المدینـة، ونتیجـة ، تركـت المـرأة جرّ بوا من أنه یـتكلم مـع امـرأةذ وتعجّ وبعد أن عاد التالمی

یكـرز بیـنهم، فـآمن بـه  .لشهادتها لیسـوع، سـأله السـامریون أن یمكـث عنـدهم، 
  .كثیرون

: ١٠(لـو ل السامري الصالحثَ مَ  فيعدة مناسبات، وبخاصة  فيیسوع بالسامریین كما یظهر اهتمام الرب 
ـــ٥٢: ١٧(لــو لشــفائه هرجــع وحــده إلیــه یمجــد اللَّــ الــذي)، واألبــرص الســامري ٣٧ــــ٣٠  :). كمــا قــال للتالمیــذ٥٦ـ
  

أورشلیم بعض المسیحیین من الیهود الیونـانیین الـذین كانـت لهـم نظـرة أكثـر  فيالكنیسة األولى  فيوكان 
 الكرازة للسامریین، فقام فیلبس أحد الشمامسة السبعة الذین وقع علیهم االختیـار عنـدما فياتساعًا 

   فعنــدما بــدأ  ،)٥: ٨مدینــة مــن الســامرة (أع  فــيبــالكرازة بالمســیح
   شاول اضطهاده العنیف للكنیسة، تشتت

  



- ١٣٩  - 
 

 :ة، ذهب بطرس ویوحنـا إلیهـاالسامر  فيبنجاح فیلبس  وعندما سمع الرسل
  :وتـم مـا قالـه الـرب یسـوع للتالمیـذ عنـد بئـر یعقـوب
  وعند رجوع بطرس ویوحنا من السامرة.  

وجـه جـیش فسباسـیان، وكانـت  فـيوا ص مـن نیـر الرومـان، فهّبـریدون التخلُّ وكان السامریون مثل الیهود یُ 
م) ١٣٨ ــــ ١١٧( مـــنهم. وقـــد اضـــطهد اإلمبراطـــور هاردیـــان ٦٠٠,١١النتیجـــة كمـــا یقـــول یوســـیفوس هـــى قتـــل 

كتابــاتهم المقدســة. وعنــدما غــزا العــرب  م) الســامریین ، فهلــك الكثیــر مــن١٩٣ ــــ ١٨٠( واإلمبراطــور كومــودوس
م اسـتولى المغـول علـى تلـك المنـاطق، ولكـن ١٢٥٩سـنة  َففـيفلسطین، وقد تعرض السامریون لمتاعب كثیرة، 

  .كان عصر األتراك العثمانیین أشد العصور قسوة علیهم
 م١٩٦٠د ضـواحي تـل أبیـب. وحسـب تعـدا فـينـابلس ویافـا ،  فـيویوجد اآلن عدد قلیل مـنهم ، یعیشـون 

یافــا، ومــا زال جبــل جــرزیم هــو جــبلهم المقــدس، ویحتفلــون هنــاك بعیــد  فــي ١٣٢نــابلس  فــي ٢١٤كــان عــددهم 
السنة عندهم هو یوم الكفارة. كما أنهم یتمسكون بحفظ السبت، فهم جماعة مـن المتـدینین  أیامالفصح، وأقدس 

   .تین. ویقوم رئیس الكهنة بتمثیلهم أمام الحكومةالمتزمِّ 
  
  
 

  
 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية          

 

  أنشطة ورقية                        
  

 .في نهایة الدرس "ارة من هو قریبيدوّ "ق نشاط ورقي یمكن استخدامه لعمل رفَ مُ   
 الخاص بك األسرةالورقة بعدد  طبعا. 
 ١یقوم كل مخدوم بقص الدائرتین وتفریغ الدائرة الصغیرة في الشكل رقم. 
 أسـنانخلـة  أوا بمسـمار صـغیر ثم سـاعده فـي تثبیـتهم مـن الوسـط إّمـ ٢بالتطابق فوق شكل ١الشكل یضع 

  .غیرهم أو.. .كبسونة أوخشبیة 
  

                   
  قصة تمهيدية                 

  
 اً فالحـ ، لـم ینسـاه، فأرسـل لـهاً ه الـذي ال ینسـى أحـدفلقـد فقـد والـداه ولكـن اللَّـ ،سیئ الحظ جـداً  ریمون كان  
ي بـــدیل أ . لـــم یجـــد ریمـــونأن یقبلـــه عنـــده رغـــم فقـــره واحتیاجـــه،عـــرض علیـــه  فقیـــر ولكنـــه حكـــیم جـــداً  اً عجـــوز 
  . من المدرسة ، ولكن كان ریمون یعود حزیناً إلى مدرسة القریة ل ریموندخِ .... استطاع الفالح أن یُ للقبول
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التالمیـــذ اآلخـــرین ینظـــرون لـــه باحتقـــار،  ذلـــك الفـــالح الحكـــیم ففاتحـــه فـــي األمـــر، فقـــال لـــه ریمـــون: أنالحـــظ 
فمالبسي قدیمة وشكلي یوحي بالفقر وأنا غریب بالنسبة لهم.... ولهـم حـق فـي ذلـك فأنـا إنسـان لـیس لـي فائـدة 

ب ، فقال له الفالح بعد أن طیَّ وانفجر باكیاً  !؟صاب بأشد منها.... لماذا أعیشفي الدنیا.... كلما تنفرج أزمة أُ 
 . سحریة ستجعل حیاتك سعیدة إن وعدتني بإتباعها سأضمن لك السعادة خاطره: عندي وصفة

. قــال لــه الفــالح الحكــیم: ســاعد كــل إنســان محتــاج للمســاعدة دون أن أشــرقت عینــا ریمــون وقــال لــه: حقــاً   
 . انـدهش ریمـون مـن هـذه الوصـفة السـحریة العجیبـة، كیـف تجلـب السـعادة، ولكنـه صـمم علـىتنتظر منه شـیئاً 

  .تنفیذها
یلـــه الـــذي غـــاب عـــن المدرســـة لمرضـــه وعـــرض علیـــه أن یشـــرح لـــه لزم ةأعطـــى كراســـذهـــب للمدرســـة و   

هـو راضـي عـن لسـیدة عجـوز، ورجـع بیتـه و  اشترى الخبزق وأوصله لبیته، و الدروس، وحمل حقیبة زمیله المعوَّ 
لقریـة أحبـه الجمیـع وأصـبح أشـهر شـخص فـي اظل یبحث، كل یوم، عن كل محتاج لیقـدم لـه خدمـة، و و  .نفسه

   الصغیرة
  .وشعر بالسعادة ،تشف دواء أفاد المالیین من البشراستطاع أن یكو  اً كبیر  اً ق نجاحوتوالت السنوات وحقّ   
  .مر في اآلخرین وسعد بإسعادهفكَّ نفسه وهمومه ومشاكله و  يَ بالسعادة، ألنه نسهل تعرف لماذا شعر   
زین، أو تبتســم إلنســان بــائس، أو تقــدم ، أو تســأل عــن حــاً د شخصــســعِ ي هــل حاولــت مــرة أن تُ یــا صــدیق  

لــن تســأل ذلــك ك عنــدما تفعــل ذلــك ستشــعر بالســعادة، وســتدرك معنــى حیاتــك، و ؟ ثــق إنــخدمــة بســیطة لمحتــاج
   ؟لماذا أعیش السؤال 

  .)٤: ٢(في أیضاً  آلخرینما هو  إلىما هو لنفسه بل كل واحد  إلىتنظروا كل واحد ال  
  

  فكرة حوار                 
  
  .بین صحفي ومدیر فندق أریحا ،ض الخیالحْ من مَ رة لقاء صحفي فك

  .ة لشخصینیَّ رِ ن على سبورة وبَ صورتیْ  ــمسرح عرائس  ـــیمكن عمله بین اثنین من الخدام 
  .سمك وسنك وشغلتكا الصحفي:

  ... مدیر فندق أریحا.سنة ٤٤.. .ریحيشمعون األ المدیر:
  .سهل الشغل في الفنادق الصحفي:

  .أويبحب شغلي  أنا.. بس .بالتأكید ال المدیر:
  .مین أكتر ناس بتنزل عندكم الصحفي:

  .وكمان السامرة وأریحا أورشلیم. بیجیلنا نزالء من من كل مكان حوالینا المدیر:
  ... وما بتحصلش مشاكل بینهم.یاه من الیهود والسامریین الصحفي:

  ما ینفعش یكلموا بعض تقریباً  أنهمأنت عارف .. زي ما .وي بیحصل مشاكلأ.. كتیر .هااااایا المدیر:
  .بعید عن بعضهم اوضبنفصلهم في  إحناكده  شانلوع    

  .یه أغرب حكایة حصلت بینهمإ طب و  الصحفي:
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  .مبارحإفاكرها زي ما تكون  أنایاه دي حصلت من سنة بس  المدیر:
  .أعرف شانلع.. شوقتني .ي حصللال یهإ الصحفي:

  ... بس المرة دیه كان جایب واحد معاه من الیهود.امرة أنا عارفه كویسزبون من الس جیه المدیر:
  .ده واحد سامري وصاحبه یهودي شانلعنت مستغرب أو  الصحفي:

  د.یهو أصحابلیهم و نزلوا عندنا سامریین یجار كتیر بعندنا تُ  ه.. ما احنا برض.ال مش دي المشكلة المدیر:
  .المشكلة إیه مالأُ  اللَّه، الصحفي:

  ... زي ما تكون وقعت علیه صخرة كبیرة.ر خالصمشكلة إن الیهودي كان متكسَّ ال دیر:الم
  .ي كان ضربهلوالسامري هو ال الصحفي:

یـوم لمـا مشـي أعطـاني  وثـانين السامري طلب غرفة له وللیهـودي .. أل.معرفتش حاجة أنافي البدایة  المدیر:
صـرف وهـو یعطینـي عنـدما ا ثـانيتجـت مـال مال كتیر وطلب مني أصرف على الیهودي وقال لي لـو اح

  .یعود
  ؟عمل كده لیه طب وهو الصحفي:
.. أصـــل الیهـــودي كـــان جـــاي علـــى أریحـــا وفـــي .كـــده لمـــا قـــام الیهـــودي بعـــد كـــام یـــومنـــا عرفـــت بعـــد أ المـــدیر:

   .. .نـــــــه كـــــــان حیمـــــــوتأفلوســـــــه وضـــــــربوه لدرجـــــــة  االصـــــــحراوي طلـــــــع علیـــــــه لصـــــــوص أخـــــــدو  الطریـــــــق  
    .يكاهن معدِّ  يول بیبص لقنه في األأرك وبینزف، ویحكلنا الیهودي ویقول نش قادر یتحاك وما      
  .كید حیساعده ویاخده للمستشفىأده  اللَّهب كویس الحمد طیّ  الصحفي:
ى علیــه الوي فلمــا .. وبعــدها عــدّ .ص علیــه ومشــي علــى طــولده بــالعكس ُبــ ...وال أي حاجــة خــالص المــدیر:

  .مشيلیه عمل نفسه مش شایفه و إنظر      
  .والسامري فین من كل ده الصحفي:

.. وبعـدها .رهـاط لـه جروحـه بعـد مـا طهَّ أخده وربَّ عب علیه الیهودي في صِ للاالمشكلة إن السامري هو  المدیر:
        لـــه ه علـــى حمـــاره ومشـــي هـــو لحـــد مـــا وصـــل عنـــدنا وكمـــان طلـــب مننـــا نخلـــي بالنـــا منـــه ونأكِّ شـــاله وحطُّـــ

  .ا یشفى تماماً كویس لغایة لمّ 
     نــه إ.. دا أنــا كنــت حاســس بجــد .بتحكــي عنــه ده یســتحق جــایزة كبیــرة نــتأي لــتتصــور الســامري ال الصــحفي:

  .أقرب للیهودي من كل أهله          
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تحمیه من المخـاطر التـي یمكـن أن . أنها ترعاه في كل أمور حیاته وتهتم به و ..بنها؟اذا تفعل كل أم الم  
  ... معنا اللَّهذا یفعل هك ا...ض لهیتعرّ 

ل یســوع أســلیــه ناموســي و إم ، تقــدَّ )٣٧ــــ ٢٥:  ٢٧(لــو  م الجمــوععلِّــفــي یــوم مــن األیــام عنــدما كــان یســوع یُ 
؟ فأجابه یسوع. ما هـو مكتـوب فـي األبدیةالحیاة  أنالفعل لكي أ أن يَّ م ماذا علعلِّ : یا مُ به وقالجرِّ لكي یُ  سؤاالً 

 .لهـك مـن كـل قلبـك وقوتـك وفكـرك وتحـب قریبـك كنفسـكإحـب الـرب تُ : اب قائالً ؟ فأجكیف تفسره ؟اللَّهناموس 
ومـن  یبرر نفسه ویحتال على یسوع فسـأل، أنهو فحاول  امَّ ا. أفعل هذا لتحیأ أجبتبالصواب : یسوع فقال له

  خبره بقصة. أیسوع و  أجاب ؟هو قریبي
وكـان یمتـد  كـم طـوالً  ١٢كـان حـوالي . هـذا الطریـق أریحا إلى أورشلیمكان هناك رجل یهودي مسافر من 

للصــوص وقــاطعي الطــرق  نــاً م. وكــان هــذا الطریــق مكألریحــاالجنــوب  أقصــى إلــى أورشــلیمشــمال  أقصــىمــن 
  وینتظروا المسافرین.  لیختبؤا

ومیت.  وتركوه بین حيٍ  مبرحاً  صوص هذا الرجل، فأخذوا مالبسه وضربوه ضرباً وفي ذلك الیوم هاجم اللّ 
مســـافر علـــى نفـــس الطریـــق ولكنـــه عنـــدما رأى الرجـــل الجـــریح تركـــه  یهـــودي هنـــاك كـــاهن ســـن الحـــظ كـــانولحُ 

لــى إبــه واتجــه ولكنــه عنــدما رأى الرجــل تجنّ  والــالوي هــو مــن رجــال الــدینومضــى. ثــم مــر الوي بــنفس المكــان 
  ه.من الطریق وترك اآلخرالجانب 

علـى نفـس الطریـق  .. كـان مسـافراً .ة شـدیدةي بین أهلها والیهود عداو سامریًا من بلد السامرة الت لكن رجالً   
علـى الرجـل الجـریح. عـادة السـامري ال یسـاعد الیهـودي بسـبب التمییـز العنصـري الكبیـر  هذا السـامري وقد مرّ 

یـه، فـداوى ن علالموجود بین الشعبین. لكن هذا السـامري عنـدما رأى الرجـل الجـریح وهـو فـي وضـع سـیئ، تحـنّ 
ریح. سكنه في مكان ُمـأفندق و  إلى وأخذهوربطها. ثم حمله ووضعه على حماره  تعقیمهاجراحه وقام بتنظیفها و 

صـرفت  وٕاذاعتنـي بـه إلصاحب الفندق وقـال لـه،  وأعطاهما الفضةخرج قطعتین من أوفي صباح الیوم التالي 
   غ.سابي وعندما أعود سأدفع لك المبلكثر فأضفها على حأعلیه 
 فأجابـــه ؟قریـــب الرجـــل المجـــروح أصـــبحمـــن الرجـــال الثالثـــة  أي :الناموســـي وســـأله إلـــىثـــم نظـــر یســـوع   

سـامري بسـبب الحقـد الموجـود فـي قلبـه. فقـال  نـه لـم یلفـظ كلمـةأعتنى به حتـى االرجل الذي رحمه و  :الناموسي
  . نفسه يءفعل الشاذهب و ا له یسوع

ا یجــب علینــا أن ولهــذأم الــالوي؟  الیهــودي الســامري أم الكــاهن :ر.. مــین بیحــب ربنــا أكثــ.ویســأل الخــادم  
تجاهـل مثـل الـالوي. أم ، أم دور المُ الیهـودي ج مثل الكـاهنتفرِّ دور المُ یجب أن نأخذ هل  األدوارنقرر أي من 

  .. ولكن كیف في وقتنا الحالي أكون كالسامري..السامري الصالح
ن كنـــت إ .. بـــل أهـــتم أن أخــدم فقـــط، فمـــثالً ه.أن ال أهـــتم بنــوع أو جـــنس أو شـــكل مـــن أخدمــ يَّ یجــب علـــ  
     .ا.. وهكذ.م لين تقدّ تمم الشفاء ألي مَ أُ یجب أن أجتهد حتى  اً طبیب
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  نشاط تحفيظ اآلية                 

   
    آیة الدرس:

   .بةصاحِ الحركات المُ حن و ستخدام اللّ إنقترح تحفیظ اآلیة ب طریقة الحفظ:
  
  
  
  
  
  
  

  ر والفهمأسئلة التذكُّ        
 

  ).الرب یسوع بنفسه(؟ هذه القصة الشخص الذي قصَّ  نْ مَ  .١
 ؟ل اللصوصبَ ض للضرب من قِ الذي تعرّ  نْ مَ  .٢
 ؟؟ وبعده أوالً به  الذي مرّ  نْ مَ  .٣
 ؟كیف تعامل معه السامري .٤
 ؟ستدالل من تلك القصة على حیاتنااال .٥
  ؟ر آیة الدرسیكرّ  .٦
  

  ألعاب        
 

  .نحن نحمل هموم بعضنا البعض هدف اللعبة:
 التشكیل:

 .یجهز الخادم مجموعة من الكور والسالل 
  ُمجموعتین أو أكثر.إلى  األوالدم قسِّ ی 
 ون أحدهم ضعیف الجسم واآلخر صحیحیطلب أن یخرج اثنان من كل فریق على أن یك. 
 یمكن تكرار اللعبة وتسجیل نقاط. 

  طریقة اللعب: 
 علـى أن یفـرق بـین السـالل لكـل فریـق  آخـرهضع الخادم الكور فـي أول مكـان اللعـب ویضـع السـالل فـي ی
 .رقالفِ  اسمبِ بلون السالل أو یضع علیها ورقة  امّ إ

 
 

  ؟
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 .یبدأ الخادم بتغطیة أعین المخدوم البدین وبعدها یحمل هذا الشخص الشخص اآلخر لیقوم بتوجیهه 
 العینـین والصـغیر محمـول علـى  (وهم بهذا الشكل الكبیر مغمـض ةیجب على كل ثنائي أن یأخذ الكر  هنا

 . بفریقه) من مكانها لیضعها في السالل الخاصة ظهره
  .هما الثنائي الذي ینقل أكبر عدد من الكور الفائز:

  .فردهمن جمیعنا ضعیف بنتكاتف لكي نفوز أل أنجمیعًا یجب  أنناد الخادم یؤكِّ  ملحوظة:
  
  

  تدريب      
 

  .یه من أجل كل محتاجزمور الستون لیصلِّ حفظ الم  
 


 
 

السادسة ــ األجبیة) ( صالة الساعة  
  
  
 

  صــالة      
 

  
  .عترفأ.. بدموع األسف لك . یسوع يیا رب  
  من أجل إثمي المعیب.  على الصلیب .. وأنت ُمتَّ . أنني أخطأت عن الوصول للهدف  
  .. . عني بغفرانك العجیبرحمني اآلن یا حبیب ومتّ اف  
  ، .. كما عملت في قلب السامري.اجعل رحمتك عاملة في قلبي  
  .آمین...وسحة اسمك القدئي رالتفوح منّ   

  
  
  
  
  
  

 

@ 
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  تقييم      
 

 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

  التقييم  د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك  الهدف

  يعرف

 تلك القصة حكيهو من  اإللهیسوع  أن. 
  ؟وجهته أین ىلإ هذا الیهودي و  اً كان مسافر  أینمن 
 ؟ماذا حدث له بالطریق 
 ؟كل من الكاهن والالوي معه كیف تعامل 
 وره في مساعدة من حوله في مجتمعهد. 
  ّر آیة الدرسیكر.  

  

  يشعر
 ببهجة بذل الذات من أجل المجروحین. 
  المحتاجعلیه لخدمة  الموضوعةبالضرورة.  

  

  بيتدرَّ
  ُنع النموذج الورقيص. 
 حفظ المزمور.  
 یقوم بالنشاط.  
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 )٢شكل (

 )١شكل (
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  برموده شهر من الرابعاألسبوع 
  )أبريل ـ مايو  (

  فضيلة للحياة  
  

 
 
 
 

 
  

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 الثالث هشنودلبابا ل ــ ثمر الروح ــ١.   
  .المتحدة الوالیات جنوبي أسقفیوسف  األنباــ  كیف تتعامل مع الغضب ــ٢                 

 .ن مارمرقس الرسول والبابا بطرسكنیسة القدیسیْ  ــ فسستفسیر الرسالة أل ــ٣                 
.اللَّـهلقس تادرس عطیة ل ــ حلوة تفتح القلوبالكلمة ال ــ٤                  

 أنا أكسب الغیر. 

 :مساعدة الطفل أن  
 طفباللُّ  هِ یرِ كیف یكسب غَ  :یعرف. 
 بأهمیة كسب الغیر والمصالحة معه :یشعر. 
 یتعامل معهم نْ السالم مع مَ  نعِ على صُ  :یتدرب. 

  
   

  س.بشن ٢٥السنكسار 
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  .  .إليك عزيزي الخادم .                  

  
 

كنى الـــروح طف شـــهادة علـــى ُســـفـــاللُّ طـــف والصـــالح، اللُّ  ىتحمـــل معنـــ الیونـــانيفـــي األصـــل  فـــاءطَ لُ  كلمـــة  
ف الیونـانیون مستریح داخله، وقد عـرَّ  الهادئروح اللَّـه الودیع  أندس، وعندما نرى إنسانًا لطیفًا رقیقًا نعرف القُ 
النظـرة طف هو النظـرة للخـارج أكثـر مـن نه االهتمام بأمور اآلخرین مثلما نهتم بأمور حیاتنا، فاللُّ أطف على اللُّ 

  ت المسیحیة هذه النظرة للداخل، وقد أقرّ 
  :هسلِ وهو أیضًا من صفات رُ طف هو من صفات اللَّـه في معاملته للبشر... اللُّ 
 هكــذا قــال القــدیس بــولس الرســول فــي خدمتــه للــرب هــو وجمیــع العــاملین معــه 

 
یقــول القــدیس بطــرس الرســول: 


نــف والقســوة عــد عــن الخشــونة والعُ ة والبشاشــة واالتضــاع، والبُ طــف هــو ثمــرة طبیعیــة لحیــاة الوداعــة والرّقــاللُّ 

 والتعالي.
 فالـذيطف مـن ثمـر الـروح، ن اللُّ تدین على اإلطالق، ألمُ  لم تكن لطیفًا في تعاملك، فأنت شخص غیر إن 

  لیس في حیاته هذا الثمر ال یكون إنسانًا روحیًا.               
 :هطفِ طف، یكسب الناس بلُ العامر باللُّ القلب 

یكسـب زكـا العشـار، والمـرأة السـامریة، والخاطئـة المضـبوطة فـي ذات الفعـل، وتلـك  أنلقد استطاع الـرب 
خ وبِّ طف، لــم ُیــطف، عــاملهم بــاللُّ لــت قدمیــه بــدموعها ومســحتهما بشــعر رأســها... كــل أولئــك كســبهم بــاللُّ بلَّ  التــي

  أحدًا منهم، ولم یستخدم كلمة قاسیة مع أحدهم. 
  متسامحین!! لطفاء! شفوقین!

قة بالشــف ممتلــئیفقــد أعصــابه أو یحتــد بســرعة، واإلنســان الشــفوق  أناللطیــف  اإلنســانمــن الصــعب علــى      
قلبًا یشعر بآالم اآلخرین، وما یضایق اآلخرین  يوتعن ، tenderheartedباالنجلیزیةوالحنان، وكلمة شفوقین 

 أنشـفقة فـي قلبـي، فمـن الصـعب علـى اإلنسـان الشـفوق  يَّ تكـون لـد مَّ ن ثَـأتألم، ومِ  ویجعلني ویجرحني یؤلمني
، اإلنســان الشــفوق ال یســتطیع أن یوجــه ألفاظــًا م فــي الــداخلجــرح أحــدًا فإنــه یتــألّ  إذا ألنــه ؛یجــرح شخصــًا آخــر

ن نســبة كبیــرة مــن غضــبنا أل ؛یغفــر لآلخــر إســاءاته وینســاها الــذيجارحــة آلخــر، أمــا اإلنســان المتســامح فهــو 
  سببها القلب غیر المتسامح. 

  :تربح من حولك كن لطیفاً 
بك كِسـتهم، فالكلمـة الطیبـة تُ ومحّبـمـا سـبیلك إلـى قلـوب اآلخـرین ة فـي السـلوك هُ طف فـي الكـالم والرقّـاللُّ  إنّ  - 

ـــد مـــن األصـــدقاء، قـــدِّ  ـــالعدی ـــى مـــن یُ النـــاس فـــي حاجـــة إ إن... ةم لآلخـــرین كلمـــة طیب ـــرِ ل ف عـــنهم خفِّـــحهم ویُ ف
ــمتــاعبهم ــن كانــت لــدیك كلمــة مُ إ لهــا للنــاس، و حــة، قُ فرِ كلمــة مُ  لْ ... ُق ب تِعــل النطــق بهــا، حتــى ال تُ تعبــة فلتؤجِّ
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صـافیة وكلمـة حلـوة،  ابتسامةم لهم جمیع، وباألخص مع أطفالك ومخدومیك، قدِّ غیرك وكن بشوشًا في وجوه ال
... بهــــذا تجعــــل اآلخــــرین یفرحــــون بلقائــــك، مالمــــح المقطبــــة أو الوجــــوه العابســــةالنــــاس ال تحــــب ال أنر وتــــذكَّ 

 نك سبب فرح لهم. أویشعرون 
  : الشخص اللطیف كلماته حلوة

 ...ة بـالنفس، وتـدفع لمزیـد مـن النجـاحد، ترفـع المعنویـات، وتزیـد الثقـسـعِ ع، وتُ شـجِّ صـة تُ خلِ الكلمة الحلـوة المُ  - 
نـه إیجـابي أبـد  ن مـن یقـول كلمـة إیجابیـة، ال.. أل.یقولهـا للذي.. بل أیضًا .لیس فقط لمن یسمع الكلمة الحلوة

  الشخصیة، قادر على العطاء. يقو 
الخـادم، فهمــا ســبیله إلـى قلــوب مخدومیــه یتصــف بهمــا  أنبـد  ال األســلوبقـة فــي طـف فــي الكــالم والرِّ اللُّ  إنّ  - 

 . امدّ خوته الخُ إد، وبهما یكسب محبة م لهم شخص المسیح له المجدِّ قَ ومحبتهم وبهما یُ 
 
 

  
  

 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:
  

      فكرة حـوار                                                                                                        
  

 .شاكوش ـــمسمار  ــ ةخشب األدوات:
طیـب یـا تـرى لـو  ،ن فـي بعـض بیمسـكهم بمسـمارا بیمسك خشـبتیْ كلنا بنشوف النجار لمّ  طبعاً  طریقة العرض:

  هل النجار هیعرف یعمل حاجة....؟                ،دقش علیهالشاكوش ما یُ  إنوقال المسمار اعترض 
  ..؟هل هنقدر نعمل منها حاجة ،ح فیهارّ جالمسمار بی أنولو الخشبة اعترضت   

  (أراء األطفال).
ر فـي اآلِخـ شـانلع ، ...یبقـى فیهـا جـرح أنعارفین لیه المسمار مستحمل الدق علیـه أو الخشـبة بتتحمـل   

 كرسي....) ـــدوالب  ـــیطلع الشكل الجمیل األخیر أو حاجة نستفید منها (ترابیزة 
 
  قصة تمهيدية                   
  

سـم الفقیـر وغــادر القصـر مـع ابت ،ة ملیئـة بالطعـام الفاسـد لرجـل فقیـریام أعطى رجل غنـي سـلّ ألفي أحد ا  
 وأعطاهـا، ووضع بها أزهـار رائعـة الجمـال ثـم عـاد إلـى القصـر لفقیر السلة من محتویاتها ونظفهاا أفرغ، السلة

 شیاء الفاسدة تعیدها لـي ملیئـة بـالزهورألاة ملیئة بأعطیتك سلّ  ااستغرب الغني وسأله لماذا عندم .للرجل الغني
  .؟! أجاب الفقیر: كـل إنسان یـعطي ما في قـلبـهالجمیلة
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  الجوهري إبراهیمالمعلم  +

 أبــوینفــي بلــد اســمها قلیــوب بــالقرب مــن القــاهرة مــن  تولــدا، الجــوهري إبــراهیمعــن المعلــم  هحكایتنــا النهــارد     
كان عـایش و  ١٠٧البطریرك  ١٨ ـالكتب الدینیة ویقدمها للبابا یؤانس ال ینسخان الكتابة والقراءة وك تعلماتقیین 

  ١٨ ـالقرن ال في
بمـرور و ینسـخ أكبـر عـدد مـن الكتـب  شـانلعنه كان بیصرف من مرتبـه أكان بیحب شغله خالص لدرجة      

یفــة رئــیس وظ يز  يود المصــريطــر وصــل لمنصــب رئــیس ُكتــاب القُ  شــغله لغایــة مــاالوقــت كــان بیترقــى فــي 
في العطاء فكانت كل النـاس  اً وسخی اً ومتواضع اً ودیع وبالرغم من منصبه الكبیر لكن كان رجالً  ،الوزراء حالیاً 

  بتحبه.
  
لــه بیــت  ز، ابنــه ده كــان بیجهِّــوولــد اســمه یوســف ه،كــان عنــده بنــت اســمها دمیانــ الجــوهريم إبــراهیم علِّــالمُ     

علـى وفـاة ابـنهم وكانـت  ومراتـه هـو الجـوهري إبـراهیم، حـزن عنـده أخـدهو یتجوز فیه لكن المسیح اختاره  نشالع
 ،المــرارة إلــى حــب شــدید لمســاعدة األرامــل واألیتــام وتعزیــة كــل نفــس حــزین اتحولــتنفســهم حزینــة للغایــة لكــن 

كمـان ظهـر لمراتـه فـي نفـس اللیلـة ، مش بـس كـده ده ابنهاه لوفاة وخصوصًا لما ظهر له األنبا أنطونیوس وعزَّ 
  وكانت تعزیة من السماء حلوة خالص.

  الجوهري+ جرجس 
، جــرجس ده كــان فیــه نــاس بتضــایقه بكــالم وحــش الجــوهرياســمه جــرجس  أخكــان لیــه  الجــوهريإبــراهیم      

ر وممكن منصبه كبی هد ،خالص وقال أنا الزم أقول ألخویا إبراهیم یتصرف معاهم تضایقاویهینوه وهو طبعًا 
وٕابـــراهیم كـــان رده  ،كـــل الكـــالم ده هألخـــو جـــرجس قـــال  طریقـــة، فعـــالً  يیحبســـهم أو یعـــاقبهم بـــأ ،ف فـــیهمیتصـــرّ 

  قطع لك لسانهم.أتخافش أنا ه ما :قاله ،غریب خالص
 بـأيیضـایقوه  ي قدام الناس دول لقاهم بیعاملوه حلو خالص من غیر مـایوم وجرجس الجوهري معدّ  يتان     
حنــا بــدل مــا ا :!!  فقالــهبالضــبطیعــرف هــو عمــل معــاهم إیــه  شــانلعإبــراهیم  هألخــو طــول راح ... علــى كلمــة

حنــا ا وبكــده ،طــف وبعــتلهم مــع الخــدم شــویة عطایــا وهــدایاأنــا ردیــت علــیهم بلُ  ،نخســرهم ونــرد اإلســاءة بإســاءة
فعلهـم  كـان ردّ  مّ ... وأنـت شـفت ُهـیش فـي سـالم ومحبـة ونكـون متصـالحینونعـ ،طفنكسبهم ونرد اإلسـاءة بـاللُّ 

  اتقطع لسان الشر. ... شافوك النهارده إیه بعد ما
طـف ونعـیش كلنـا فـي المفـروض نتعامـل بمحبـة ولُ  إننـا. جرجس بكالم أخـوه إبـراهیم الجـوهري قتنعاوفعًال   

  سالم وهدوء ومحبة.
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  ر والفهم  أسئلة التذكُّ             
 

  الدولة المصریة؟الجوهري في  إبراهیمماذا كان یعمل المعلم  
  ؟ وزوجته بعد وفاة ابنهما الجوهري إبراهیمماذا فعل األنبا أنطونیوس مع  
  جرجس؟ ألخیهمع المسیئین  الجوهري إبراهیمكیف تعامل 

  

  ألعاب        
 

    ثمرةالشجرة المُ  اسم اللعبة:
   .بالخیر اإلساءةرد  :الهدف
  .ن كلهم بالترتیبو المخدوم :لالتشكی
  ...عدد من الكور صغیرة الحجم ــــمجموعة من الهدایا  ــــشجرة خضراء  مجسَّ مُ  :األدوات

علیهــا باســتخدام الكــور  الفرصــة للمخــدومین بالتصــویب ىعطــتُ و یــتم تعلیــق الهــدایا علــى الشــجرة  :طریقــة اللعــب
  ...ط هدیة یحصل علیهاسقِ یُ  الذيالصغیرة و 

  ...بالخیر اإلساءة فكرة ردّ  قیحقّ و  ،الهدیة والحصول علیها إسقاطمن یستطیع  :الفائز
  

  مجموعات عمل               
 

   .ألوان ــــ أقالم ــــورق رسم  :المطلوبة األدوات
  لو صاحبك كسر قلمك هتعمل ایه؟  مثالً  لألطفال موقف: ينحك

.. .معـاً و بـاالثنین أو الكتابـة أفعلهـم تجـاه هـذا الموقـف بالرسـم  یقوم المخدومون بالتعبیر عـن مـوقفهم وردّ   
  كافئ المواقف االیجابیة.ویتم تقییم المواقف وتُ 

  .مثال المواقف اإلیجابیة
  .من أجله يأصلِّ  +.   مش زعالن منك أناأسامحه وأقول له  +ي.   د الحاجةرش یكرّ  ما علشانعاتبه + أُ 

   .مثال المواقف السلبیة
  .خبي مقلمتهأو  عمل مقلب فیهأ +ي.   كلمهوش تانأ أخاصمه وما +.   ممكن أضربه +
  

 
 

  ؟
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  تدريب          

 

  طف واحترام.علیه بلُ  أردّ  أن وأحاول يَّ إل يءساإلساءة إلى من یُ  عدم ردّ ــ ١
  ) بالحب والمودة والكلمة الطیبة.جیراني ــــ أصحابي ـــــ عائلتيأحاول أن أكسب الغیر من (ـــ ٢
 

  صــالة          
  

منـا نكـون لطفـاء زي حیاتنـا وبتعلِّ  أمـوربتكون معانا في كـل  ماً ئداربي یسوع أشكرك یا إلهي الحنان ألنك   
 .فتنــا علــى قدیســیك زي المعلــم إبــراهیم الجــوهريوودیــع ومتواضــع القلــب، وكمــان عرَّ  مــا أنــت كنــت لطیــف جــداً 

نكسـب اللـي حوالینـا ومـا نضـایقش  علشـان ،طـفبمحبـة ولُ ونعامل كـل اللـي حوالینـا  ،م منكرب نتعلّ  ساعدنا یا
 .مینآ حد منهم بأي كلمة أو نظرة تضایقه...

 

  يمـتقي          
 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  التقييم  د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك  الهدف

  يعرف

 طفه باللُّ رِ یْ یكسب غَ  كیف.  
 جوهري.ال إبراهیماسم بلد ووظیفة المعلم  یذكر 
 هذا العمل.یه لعمله وترقّ  الجوهري إبراهیمأمانة وحب  یصف 
 للكنیسة إبراهیممقدار حب المعلم  یعرف.  
 وأخیه. الجوهري إبراهیم أوالداسم  یذكر  
  ِّولزوجته الجوهري إلبراهیمنطونیوس أ األنبامعنى ظهور  ریفس.  

  

  يشعر

 كسب الغیر والمصالحة معه بأهمیة. 
 ألخیه.مع المسیئین  الجوهري إبراهیمتصرف  یمثل 
 كیــــــف یتخیـــــل معاملــــــة المســـــیئین لجــــــرجس بعـــــد مــــــا فعلــــــه  یرســـــم 

 .معهم الجوهري إبراهیم   
 النموذج المذكور باألنشطة الورقیة یصنع.  

  

  بيتدرَّ
  َن یتعامل معهمعلى صنع السالم مع م.  
  ّطف وبمحبةتعامل مع الناس بلُ ی على أن ریقر. 
  الجمیع. ن یتعاملوا بسالم ومحبة معفق مع أصدقائه أیتّ على أن  

  

 

 

@ 

 




	1-2
	3-18
	الرابع



