


 

 
  

  

 
 

 
 

 

 

 
  
  
  
  
  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اســـــم الكـتــــاب

  

ـــــــــــــــ   ـمتقدـي

  عــــــــــــــــــدادإ 

  ـرالناشـــــــــــــــــ

  الطبعــــــــــــــــة

  املطبعــــــــــــــــة

  

  

  رقــــــم االيــــــداع

  الرتقــــيم اـلـــدويل
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  بتدااال  لثالثاالصف ـ  مناهج الرتبية الكنسية

الثا: من شهر طو إىل برمودهالجزء  
  روس الثا  ـقداسة البابا املعظم األنبا تواض

   للكنيسة القبطية األرثوذكسية يم باملجمع املقدسلجنة اإلان والتعل

  بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاهرة 

 طبعة تحضية      
مطبعة دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي ريوط 

موبايل         &تليفاكس        
email: stminapress@gmail.com  

     /      
978 - 977 - 334 - 177 - 0 

     
  الكرازة:مجلة عىل موقع  Pdf يوجد هذا الكتاب بنظام اـل

www.alkirazamagazine.com 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

   :اآلرتو ـالعنوان االلك عىلإرسالها  املنهج كن مالحظات حول ةيأ  تسجيلل

E-mail: mnahg.trbya.knsya@hotmail.com 
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 �كميديأهذا�انهج�الذي�ب�ن�  
ّ
العـام��ـي�سـت��خـ3لفيس�.�بالطفـل�)�نظرة�شمولية��ي�التعليم�الدي���..�يتب�

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

 ـويتبـــ 
ّ
�يمـــّس أ)�كـــل��

ً
�وعمليـــا

ً
�تعليميـــا

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

  � :كاVتي

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

ّ
 �_��السنكسار�)ضيئة�ب�ن�دف

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

ِ (�غرس�ُم         إيماني •
ّ

 ط�للعقائد�jيمانية�)بّس ر�وُم بك

 أسرة •

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

 فضيلة�للحياة� •

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

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

  

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

�ُم 
ً
�روحيا

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

ً
  :�جا

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

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

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

 
ّ

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

َّ
وهـذه��،ه�وحـدهز�لل

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

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

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

ً
.�رونـاعموديـــــة�وايـــــلروحـــــه�ب�هـــــيك3

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

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

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

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

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

�وهوقّدِ نشتاق�إ~ى�Nبدية�فيُ 
ً
�هاما

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

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

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

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

ّ
لـــة��ـــي�احـــاور�تمث

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

  .�رحلة�يوم�)

�  

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

ً
 امٍد�هارموني�جميل�فكرا

ُ
�بمحـاور ب�ُم ِح عن�إلهنا�ا

ً
عمليـة�حياتيـة���:م>�جا

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

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

  

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

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

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

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

�بأفكاركم�وُم للعمل�مزّو 
ً
 دا

ّ
�بصق

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

ً
  تكام3

  �صلوا��جلنا��..���    

  

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








عيد الميالد
  










عيد الميالد
  











 

عيد الميالد
  







 َس البر
مع طق

مون
 

عيد الميالد
  











 قصة الملك
  

عيد الميال
  د







سمعان الشيخ
 

عيد الميالد
  















 
















مغامرات نقطة مي
ها

  










الكاهن 
ا

بن الكاهن
  












ـقص
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  
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    الثالث هلبابا شنودل ــ دالمیال يمن وحـــ.  
   .كونیارس م. نتونيأ ؟ ــالدـید المیـني عـماذا یعــ ـ
 .كامل ىبیشو  ــ للقمص ت لحمـبی ـىإلق ـریـالط ـــ

 میالد الملك 

 :مساعدة الطفل أن  
 :وقصة المیالد من خالل زیارة المجوس أحداث یعرف. 

 :د ألجلهتجسِّ بالفرح بالمسیح المُ  یشعر. 

  َّهیكل اللَّ ه جسديس (قدَّ جسده مُ  ىن یحافظ علأعلى  ب:یتدر(.  

  
 

  ٢(متى( 
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    ... إليك عزيزي الخادم                
  

 
 
 


مل ذلـك ، بل شَ د فحسبشكل العبد لم یقتصر ذلك على حادثة المیالذاته وأخذ  ى، إذ أخلالسید الرب إنَّ   
   .حیاته كلها التي ال تدخل تحت حصر

م مكننـا نحـن أن نـتعلَّ فمـاذا یُ  ،د مظهـر مـن مظـاهر إخـالء الـذاتمیالد السید المسیح المتواضـع كـان مجـرّ   
          ؟تطبیقه في حیاتنا ىونعمل عل ،من ذلك الحدث

 
 :ظاهرعدم االهتمام بالم

ود ذبیــت لحــم. وفــي مكــان حقیــر هــو مــ ىدعَ صــغیرة تُــ ةمــن مــیالد الســید المســیح فــي بلــد اً یظهــر هــذا جلّیــ  
. كمـا یحـدث أرضـیةد بـدون احتفـاالت وَلـ.. كمـا یُ . زالـوا یختلفـون فـي موعـده مـا ،ن للنـاسعلَ بقر. وفي یوم لم یُ 

مــن أســرة فقیــرة. وفــي  دَ لســمائیین. كمــا وِلــلســائر النــاس. استعاضــت عنهــا الســماء بحفــل مــن المالئكــة والجنــد ا
ن ل نجار. وقیل عن یوم میالده "لم یكن له موضع في البیت". وحتى اآلن ال تزال صور المـیالد تبـیّ جُ رعایة رَ 

.. . اً لم یجد فیه أقمطة كافیة وال دفئ .ةدو في یوم شدید البر  دَ ود وما یحیط بالفراش القش من حیوانات. وولِ ذالم
عـن  اً فـي مشـاعر المـیالد. بعیـد . وهو أننا بالبعـد عـن المظـاهر الخارجیـة نـدخلروحیاً  منه درساً  كل ذلك نأخذ
.. وباقي أمثال هذه . ومالبس وزینة ىف. فالعظمة الحقیقیة لیست في المظاهر الخارجیة من غنالعظمة والترَ 

لمنتصـر المملـوء مـن الفضـائل. فـي القلـب ا ى.. إنمـا العظمـة الحقیقیـة هـ. األمور التي فیها إعالن عـن الـذات
.. إن . بهاإلیها. لكي یتجنّ  ىكل شخص عن مظاهر العظمة الخارجیة التي یقع في شهوتها ویسع اً ذإفلیبحث 

  .أراد أن تكون للمیالد فاعلیة في حیاته
  
 :تضاعاال 

.. . تضــاع. تفقــد جوهرهــااد بــدون تضــاع. وقصــة المــیالالســید المســیح هــو أكبــر درس فــي اال إن مــیالد  
 ىوهـ اً عامـ ثالثـینو ثالثـة حـوالي  فیها ذاته من كل مجد عالمي. أو حیاته ىسواء في ظروف المیالد التي أخل

تضاع السید ا.. و . ن معجزات في فترة مجیئه لمصرا حدث فیها مالرغم ممّ  ىتكاد تكون مجهولة لكثیرین. عل
یـــه وفینـــا. تضـــاع فبـــالمیالد. فلنحتفـــل باالاالحتفـــال  . فـــإن أردنـــاالعـــذراء أیضـــاً  مـــهأتضـــاع اكـــان معـــه المســیح. 

تضاع في حیاتنا األمور التي تضاد اال ىاها؟ وما هتضاع. وكیف تكون وكیف نحیأعماق اال ىولنبحث ما ه
قـــدر  ىتضـــاعه علـــاه بضـــاع الســـید المســـیح دون أن نتشـــبّ تا ىفـــي أن ننظـــر إلـــ الفائـــدةلكـــي نتجنبهـــا؟ ألنـــه مـــا 

  !!. حتى كما سلك هو. نسلك نحن أیضاً طاقتنا؟! ألیس أنه ترك لنا مثاالً 
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  :البساطة
اختار لـه تالمیـذ بسـطاء. غـالبیتهم  ـــا بدأ رسالته لمَّ  ـــنالحظ في قصة المیالد أن السید المسیح له المجد   

 ت لجماعـة مـننَ ل الرسالة. كما أن بشارة المیالد ُأعلِ مَ لحَ  ةستعدّ مُ ولهم قلوب  اً من الصیادین. ولكنهم كانوا أبرار 
ــالرعــاة البســطاء. ولكــن كانــت لهــم بســاطة اإلیمــان وعمقــه. ولــم تُ  كالكتبــة  القــادةن هــذه البشــارة لكثیــرین مــن عَل

ن لقلـوب بسـیطة تفـرح بهـا. .. فلماذا؟ ذلك ألن أسرار الرب. إنمـا ُتعَلـ. والفریسیین وكهنة الیهود وشیوخ الشعب
 ىإلـقوا وآمنوا وفرحوا. وذهب المجوس رة المیالد. صدَّ ا سمعوا ببشاإن المجوس والرعاة كانوا بسطاء القلب. لمَّ 

هیـرودس الملـك. الـذي  :وال بسـیطة. مثـال ذلـك ةسـتعدّ مُ ا الكبـار فلـم تكـن قلـوبهم .. أّمـ. موا هـدایاهمود وقـدَّ ذالم
ــ الحیلــة  واســتخدم الفحــص واالستقصــاء. وأیضــاً  .ا ســمع الخبــر لمَّ
  !!لدهاء في كیف یقتل المولودوا

  فهل أنت أیها الخادم العزیز لك بساطة اإلیمان. التي تستطیع بها أن تقبل أسرار الرب ومعجزاته؟  
القدیســـة العـــذراء كانـــت لهـــا بســـاطة القلـــب. فآمنـــت بمـــا قیـــل لهـــا مـــن ِقبـــل الـــرب عـــن طریـــق مالكـــه.  إنَّ   
مـن  ىبلـآمـن بأنهـا حُ  اً .. وكـذلك یوسـف النجـار أیضـ. كـةعـذراء. فكانـت لهـا هـذه البر  ىقت أنها ستلد وهوصدَّ 

بسـطاء فـي قلـوبهم.  اً كماء وعلماء. إال أنهم كانوا أیضـالرغم من أنهم كانوا ح ى.. والمجوس عل. الروح القدس
الـرغم  ىأن یـروا المسـیح وینـالوا بركتـه. وعلـ م أیضـاً بثه. لـذلك اسـتحقوا ُهـولم یكن لهم مكر هیرودس الملك وخُ 

  .موا هدایاهمأنهم آمنوا وقدَّ  ود. إالّ ذهم رأوه في ممن أن
اســم العلــم! فكثیــرون ینكــرون المعجــزات. فیــه الكثیــر مــن التعقیــد بِ  ــــلألســف الشــدید  ــــالعــالم المعاصــر  إنّ   

. ســة. لــذلك إذا مــا حــدثت أمــامهم ال یصــدقونها! بــل بعضــهم ینكــر القیامــة أیضــاً قدَ المُ  الرؤیــةوینكــرون صــحة 
فجوة بین الدین وبعض الفالسفة والعلماء. إننـا نـؤمن بـالعلم ولكننـا ال نحـب فـي األمـور الخاصـة  تْ دَ جِ وهكذا وُ 

غیـــر  ىه ومعجزاتـــه أن نفقـــد بســـاطة القلـــب. فالبســـاطة كنـــز عظـــیم مـــن الخســـارة أن نضـــّیعه. والبســـاطة هـــباللَّـــ
 ىتتمّشـ ىل. وهـیسـت عـدم التعقُّـعـدم التعقیـد. ول ى. البساطة هاً وحكیم اً لسذاجة. فمن الممكن أن تكون بسیطا

  .عجائبه ىه دون أن نكون رقباء علوبها نقبل ما یقوله اللَّ  ،مع حیاة اإلیمان
 

 :بها السید المسیح ىالمبادئ السامیة التي ناد وفي احتفالنا بالمیالد. نذكر
م ه. ویقـدِّ اللَّـ. جـاء المسـیح ینشـر الحـب بـین النـاس. وبـین النـاس و المحبـة والسـالم: في مقدمة ذلـك ولعلّ   

م فــي وُهــ وات"."أبانــا الــذي فــي الســم :ون إلیــه قــائلینعــاملهم ال كعبیــد بــل كأبنــاء. ویصــلّ . یُ اً حبــمُ  اً ه للنــاس أبــاللَّــ
للخیـر. وهكـذا قـال السـید المسـیح إن جمیـع  اً ّبـبـل حُ  عقوبة من اً ال خوف ،ته یعملون بوصایاهمحبّ  ىالحرص عل

:المحبـــة ىوهـــ ةز فـــي وصـــیة واحـــدالوصـــایا تترّكـــ 
. بهذا تتعلق جمیع الوصایا.  
  
 :ببشارة السالم جوار المحبة. جاء المسیح أیضاً  ىوٕال

ه یفـوق ن الـداخل. سـالم مـن اللَّـه. وسـالم فـي أعمـاق الـنفس ِمـم بین الناس. وسـالم بـین اإلنسـان واللَّـسال  
كل عقل. وعّلم بأن الصلح أفضـل مـن تقـدیم القـرابین. فقـال: 
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.في الكرامة اً مین بعضهم بعضقدِّ مسیح أن یكونوا مُ وفي سبیل السالم بین الناس دعتهم تعالیم ال

  
  
 

 

 

 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:            

  
  فكرة حوار                

  

؟ مالبسهم ؟عضَّ صورهم وهم رُ  ؟؟ دكتور؟ السبوعىمدینة؟ مستشف أي ولدوا؟ أیننقوم بسؤال األوالد عن  ــ
  .األكل .. أدوات، أطفال، عربیة بسشراء مستلزمات الطفل الجدید: لِ كیف تستعد ماما بــ 
  .طفل في ملجأ أيمع مراعاة وجود  لإلجابةنعطیهم فرصة ــ   

كلــه مــن  هــذاو  ،جمیعــاً  اقــل منَّــأ كیــف كــان فــي مكــان فقیــر جــداً یالد ربنــا یســوع و قــارن بیــنهم وبــین مــنــــ 
  تلیق به. جدیدةمالبس مناسبة  حتىنه لم یجد أمحبته للبشر، وكیف تضاعه الشدید و ا

 

  :                                                                                 فكرة حوار أخرى
الكاكـاو (ثـم  طبعـاً  كبـر؟أمـین یكـون لـه تـأثیر  ونسـأل األوالد:، لوحـدها وكاكامعلقة كوب میاه و  إحضارــ   

  ).ر شكله ..الماء فیتغیّ  ىنضع الكاكاو عل
الصــالة و  اإلنجیــلصــایا ذ و نعمــة لتنفِّــ أعطاهــاو  تمامــاً  رهــالكنــه غیّ  طبیعتنــا (جســدنا) خــذأهكــذا ربنــا یســوع   

  ... ع خیراً كما كان هو یجول لیصن فعل الخیرو 

  
  ألعاب                 

  

  :ونقوم بنفخها وسؤال األوالد ةبالون أوك فارغة یزجاجة بالست إحضارــ   
  هواء   ؟بداخلهاماذا یوجد  ــ  
  هواء   في الحجرة؟ ماذا یوجد (یمأل) ــ  
ود یمأل السماء غیر محدفهو  ال یمنع وجوده في السماء كإنسانوجوده بیننا د المسیح من العذراء و تجسّ  ـ  

  .ل شيءك ىالقادر علواألرض و 
ــــ   ــــال قبــــل: ظهــــورات المســــیح دیمفــــي العهــــد القــــ سقــــدَّ د لنــــا الكتــــاب المُ ویؤكِّ (مــــع  إلبــــراهیمظهــــوره  د:تجسُّ

  .)المالكین
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  سؤال للبدایة:
  )؟للألطفاحد الشخصیات المشهورة والمحبوبة أ( وجدنا باب الحجرة ینفتح ویدخل (فالن) إذاماذا نفعل   
  كان هذا الشخص هو ربنا یسوع بنفسه؟ إذاماذا نفعل   
  .عام ٢٠٠٠من  أكثرهذا ما حدث من   
؛ حـزن الخطیـة وابتعـاده عـن ربنـا فـيخلقـه علیهـا ربنـا بوقوعـه  التـيالصورة الجمیلـة  اإلنسانفسد أفعندما   

 اللـي( ينالصـورته الحلـوة تـ أرجعـهمـن الخطیـة و  اإلنسـانخلص أالزم " :وقال یحبه جداً  ألنه اإلنسانربنا على 
   .ه)صورة اللَّ  ىه

ده مـــن  اإلنســـانص یخّلـــ شـــانلع ءراذمـــن بطـــن مامـــا العـــ تولـــداجســـدنا و  يز خـــذ جســـد أكـــده ربنـــا  شـــانلع  
  الخطیة.

تشـوف كـل و  ،سـةقدّ شـوف حاجـات وحشـة تبقـى عـین مُ بـدل مـا ت شـانلععینینـا  يز عینـین  خـذأربنا  يیعن  
  .حاجة حلوة

  .)... ــ تراتیل ــل ما نشتم ونحلف نقول كالم حلو (صاله بد شانلعلساننا  خذأو   
نطبطـب علـى  ـــ الـرب خـوةإ ينعطـحلـوة ( أعمـالنسـرق نعمـل بیهـا  أوبـدل مـا نضـرب  شـانلع أیدینا خذأ  

  ..)حد زعالن ..
  .لحان وتراتیلأها یم وحش نسمع بكال أو غانيأبدل ما نسمع بیها  شانلعودننا  خذأو   
ــمــش بــس كــده ده كمــان ر      ،بالضــبطالهیكــل  يز س قــدَّ مُ  يفبقــ جســديالــروح القــدس یســكن جــوه  ىبنــا خّل

 أقـوى أنـاالخطیـة فبقیـت  فـي یـوقعنيو  ا یحـاول یضـحك علـيَّ لمَّ  "أل"له  أقولغلب الشیطان و أ يأنقوة  عطانيوأ
 ."ابن ربنا" اسميمنه وبقى 

اسمها بیت لحم وكان معهـم یوسـف بلد  فيمذود بقر  في ءراذمن ماما الع تولداربنا یسوع  كل ده شانلع  
  وكـان مـن ضـمنهم نـاس اسـمهم ،شـانهملع تولـدانـه أیسوع مـن حبـه عـایز یقـول للنـاس كلهـا ربنا  ؛ وكانالنجار

 شــانلعكمــان و  ،تولــدافیــه ملــك  إنمهــم یفهّ  شــانلعالنجــوم  بــاقي"المجــوس" فبعــت لهــم نجــم شــكله غریــب عــن 
  .یفهموها) الليمهم بالطریقة نا یسوع كلَّ النجوم فربّ  في یفهمواكانوا ناس  ألنهملهم للمذود. (یوصّ 
فسـألوا: .أورشلیم إلىم ماشیین حتى وصلوا السماء وهُ  فيوكان النجم بیتحرك   
 
ــ    هــذا  یــأتي نأخــاف و  الكــالم اغتــاظ جــداً ) هــذا أورشــلیمكــان یحكــم  الــذيیــرودس (وهــو الملــك ا ســمع هفلمَّ

فقـــال هیـــرودس للمجـــوس: ،ذ منـــه الُملـــكالملـــك الجدیـــد ویأخـــ 
.  یعـرف مكـان  أنلكـن هیـرودس كـان یریـد و

  .ال لیسجد له ،یسوع لیقتله
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فـدخلوا ووجـدوا یسـوع  ،كـان یسـوع فیـه الـذيالمجوس فذهبوا وراء النجم حتى وقف النجم فـوق المكـان  اأمّ   
ع الملـك حضـر معـه هدیـة لیسـو أوكـان كـل مـنهم قـد  ،وسـجدوا لـه ویوسـف النجـار ففرحـوا جـداً  ءراذمع مامـا العـ

هیـرودس یریـد  أنعرفوا منـه و  یرجعوا لبالدهم رأوا حلماً  أن أرادواعندما . و "رمُ ذهب ولبان و "دموا له هدایاهم فق
  وا على هیرودس.ولم یمرّ  أخرىبالدهم من طریق  إلىفرجعوا  ،یعرف مكانه منهم أنیقتل یسوع بعد  أن
  

یـــوم قبـــل العیـــد  األولـــىن الدرجـــة رتبـــت كنیســـتنا القبطیـــة الحلـــوة صـــوم مـــ يالمناســـبة العظیمـــة د شـــانلوع  
 األحـدلـو جـاء یـوم السـبت و  ي.. یعنـ. انقطـاعيده الزم نصـوم فیـه ... الیوم  "استعداد" ي) یعنمونیه (البرَ سمِّ نُ 

 .مونیه قداس البرَ سمِّ نُ  قداس ينصلِّ و  انقطاعينقدر نصوم فیه  شانلعنستلف یوم قبله كمان 
ســـتخدم أالمفـــروض  أنـــایبقـــى  ،ســـهیقدِّ یباركـــه و  شـــانلعبتاعنـــا  الجســـد خـــذأربنـــا یســـوع  إنكنـــا عرفنـــا  فـــإذا  

 ؟يالجدید ده ازا جسدي
  

  نشاط تحفيظ اآلية                                                    
  
  :ةـرح اآلیــش

   )المســـیح ،( )بـــن اللَّـــا(ه ، المســـیح حمـــ) ل  
  .)في تجسده وفي میالده اً كان السید المسیح عجیب( ، الصلیب على كتفه)

 
  :١طریقة الحفظ 

  . ن لشرح اآلیةالفریقیْ  ن ویتم عمل مسابقة بینإلى فریقیْ یتم تقسیم األوالد   
  

  :٢طریقة الحفظ 
 الخـــادم یـــتم تـــدویر الزجاجـــة بواســـطةالمنتصـــف ضـــع زجاجـــة مـــاء بالســـتیك و  فـــيشـــرح اآلیـــة وراجعهـــا و ا  

  مرات. ةرها عدكرِّ  .من تشیر إلیه الزجاجة یقول اآلیةف، عندما تقف الزجاجةو 
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  ر والفهم  أسئلة التذكُّ       
 
  ؟؟أنا) نْ (مَ ـــ 

  .صة المجوسن كتبت قمَ  أنا  ــ١  
  .ساعدت المجوس للوصول للطفل یسوع  ــ٢  
  .لكنهم تركونا هناك بنا مع المجوس لزیارة الطفل یسوعأصدقاء ذه ٣  ــ٣  
  .أرسلت المجوس لیبحثوا عن یسوع  ــ٤  
  .بالدهم إلىلهیرودس فعادوا  العودةرت المجوس من حذّ   ــ٥  

  ؟مونماذا تعرف عن طقس البرَ ـــ 
  

  ألعاب                 
  
 .منا متى بـأسلوبهعلِّ د كما كتبها مُ معرفة قصة المیال :ةـبــدف اللعـه

  .كل فرد یحمل آیة من قصة المجوس ،نفریقیْ  إلىم األسرة : تقسّ لــالتشـــــــــــــكی
  :  طریقة اللعب

نـوا یـات فیكوِّ بحیـث ترتـب اآل منـا متـى وعلـى الفریـق ترتیـب نفسـهعلِّ ة المجوس كما كتبها مُ یقرأ الخادم قص  
  .اإلنجیلنص القصة كما جاءت في 

 .: األسرع في ترتیب اآلیاتز ـــالفــــــــــــــائ
 .اللعبة في صورة بازل هذهتلعب  أنیمكن ـــ   

  
  

  نشاط تمثيلي                                        
  

  :نشرة أخبار أورشلیم
حیـث  ،الجمیـع أورشـلیم) الیـوم لفـت انتبـاه( ي سـماءحیـث ظهـر جسـم غریـب فـ :كَلـبأخبار الفَ  أخبارنانبدأ   
الخبــراء لدراســة هــذه بعــض  اســتدعاءســتوجب اهــو مــا و  ،ضــاءتهإ جهــةشــد مــن ألكنــه (الــنجم) فــي شــكله و  یشــبه

  .الظاهرة

  ؟
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(المشــرق) تنــاولوا موضــوع الــنجم وبعــض  ك قــادمین مــنَلــ(هیــرودس) الیــوم بعــض مــن علمــاء الفَ  ســتقبلا  
  عنها. اإلفصاحیریدوا األمور األخرى التي لم 

  .)اً رّ مُ و  اً ولبان اً ذهب( موا لهم هدایالك بزیارة (العائلة المقدسة) وقدّ قام علماء الفَ   
  .هم بعد انتهاء مهمتهم في أورشلیمبالد إلىالمجوس  ةعود أخیراً و   
ثـم  ،أوالً النشـرة ) فیعطي الخادم فرصة لألوالد السـتكمال ...........(ـ ب األقواسیمكن استبدال الكلمات داخل   

  .                                                                                یختار الفائز لیقول هو النشرة
 

  : أخرىالنشرة بصیغة 
حیـث یشـبه  ،الجمیـع ي سماء أورشلیم الیوم لفت انتباهك حیث ظهر جسم غریب فلَ بأخبار الفَ  أخبارنانبدأ   

  .بعض الخبراء لدراسة هذه الظاهرة استدعاءستوجب اهو ما و  ،إضاءته جهةشد من ألكنه ه و النجم في شكل
بعـض األمـور تنـاولوا موضـوع الـنجم و  ،مـن المشـرقك قـادمین َلـستقبل الرئیس الیوم بعض مـن علمـاء الفَ ا  

  .عنها اإلفصاحاألخرى التي لم یریدوا 
  .اً رّ مُ و  اً ولبان اً ذهبموا لهم هدایا قدَّ و  ،ك بزیارة العائلة المقدسةلَ قام علماء الفَ   
  .غم عدم انتهاء مهمتهم في أورشلیمبالدهم ر  إلىالمجوس  ةعود أخیراً و   

  
   :رد في النشرةا و عمّ  األوالدبعد النشرة یقوم الخادم بسؤال 

  .تفتكروا مین كتب هذه النشرة  ــ١  
  .روا في الخبركِ هم الخبراء اللي ذُ  نمَ ــ  ٢  
  ؟عنها اإلفصاحاألمور التي لم یرضوا  ىوما ه ؟رئیسن هو المَ  ــ ٣  
  .مهمتهم في أورشلیم بالدهم رغم عدم انتهاء إلى المجوس ةعود أخیراً و   ــ٤  

  .تفتكر هذا الخبر صح أم خطأـــ 
  
  

  تدريب           
  
 :ختر أحد التدریبات اآلتیةا
  ُالحقیقیـة لیسـت فـي المظـاهر الخارجیـة فالعظمة  ،عد عن المظاهر الخارجیة لندخل في مشاعر المیالدالب

 في القلب المنتصر المملوء من الفضائل. ى.. إنما العظمة الحقیقیة ه. ومالبس وزینة ىمن غن
  ود بقر.ذم في دَ ولِ و  السماويترك عرشه  الذيالبساطة والتواضع على مثال الطفل یسوع 

ه ومثالـه علـى صـورة اللَّـ قَ إلنسـان الـذي ُخِلـك" إذ كـان اَلـص مـا قـد هَ خلِّ یطلب ویُ ته "جاء المسیح في محبّ   
نسـتهین بغنـى  ب علـى أالَّ نتـدرَّ  أنفعلینـا  ى،حَصـقد انحدر في سقوطه إلى أسـفل، وعـرف مـن الخطایـا مـا ال یُ 

  بعیدًا عن الخطیة. ساً قدَّ أن نحافظ على جسدنا مُ و  ،المسیح ونعمتهمحبة 
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              صالة                    

        
  

، لكــي تملــك علــى قلبــي یــا إلهــي أقــدم لــك قلبــي أن أریــد؟ ه الهدیــة التــي أقــدمها لــك یــا إلهــيمــاذا تكــون هــذ  
یرتـل لـك قلبـي ترنیمـة  لكــي ،وفرحـاً  د فیـه كـل یـوم وتعـیش فیـه كـل لحظـة وتمـأله سـالماً لـك توَلـ وداً ذوتجعلـه مـ
ویهتـف لـك قـائًال:  .:ائالً السالم ق

 .مینآ حقًا یا ربي یسوع أنت إلهي العجیب القدیر ورئیس السالم وأبویا. 
 

 

 تقييم                   

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

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

  يعرف

 قصة المیالد یذكر .  
 منظر المذود والمجوس یصف .  
  ُمون قبل العیدلماذا نصوم البرَ  رسِّ فی.  
  ّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر
  ّمشاعر المجوس عند رؤیتهم النجم لیمث.  
 منظر المیالد. یرسم  

  

  يتدرَّب
  ِّمحبة أعمالید من عطاء و تلیق بهذا الع أعماالً یعمل  أن ریقر. 
 مونقداس العید والبرَ  یحضر. 
 هكنى اللَّ لسُ  یكون قلبه مكاناً  أنجل أفي الصالة من  ینتظم.  

  

 

  
  
  
  
  
  

   

@ 
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  طوبى شهر من الثانياألسبوع 
  )يناير  (

  عيد الغطاس  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 یسة مارمرقس مصر الجدیدةــ كن الموسوعة الكنسیة لتفسیر العهد القدیم    
 للقمص تادرس یعقوب ملطي. ـــ تفسیر سفر ملوك الثاني  
  كسیةالكنیسة القبطیة األرثوذ فيروحانیة استخدام المیاه.   

  .القمص أرسانیوس عوض شحاتة عدادإ ،تقدیم نیافة األنبا بوال
  كسىدیاكون د. میخائیل مـــ  )الجزء األول(موسوعة الطقوس الكنسیة القبطیة. 
 ــ للقمص یوحنا سالمة معتقدات الكنیسةشرح طقوس و  فيالنفیسة  الآللئ  

 .طقس اللقان 

 :مساعدة الطفل أن  
 :نعمان موزه الروحیة من خالل قصةر معنى اللقان وشكله وطقسه و  یعرف. 

 :طهرنــا حتــى یُ ألجلنــا رًا مــا فعلــه متــذكِّ  ،للقــانعنــد النظــر بحــب الــرب یســوع  یشــعر
 .  خالصيصنا كجزء خلِّ یُ و 

  َّالسنة فيكل مناسباته الثالث  فيعلى حضور اللقان  ب:یتدر. 

  

) ٥سفر ملوك الثاني ص( 
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  إليك عزيزي الخادم ...                   
  

  ــــان:اللــقــ
 ،س فیهـا اللقـانالتـي یقـدّ  الصـلوات ىق علـطَلـمنـه، ویُ  لالغتسـالع فیـه المـاء یونـاني لإلنـاء الـذي یوَضـ اسم  

ویكــون مكــان  ،عیــد الرســلوفــي  خمــیس العهــدوفــي  الغطــاسفــي  الســنةاللقــان ثــالث مــرات فــي صــلوات  ىجــر وتُ 
أدخــل إلــى  الــذيأن القــدیس متــى الرســول هــو  :ىبــاب ١٢. ویقــول سنكســار الكنیســةمــن  األخیــرفــي الثلــث  اللقــان

المـــادة  يس، وأن كنیســـتنا القبطیـــة األرثوذكســـیة كنیســـة ســـرائریة تـــؤمن بتجّلـــقـــدّ الكنیســـة عـــادة اســـتخدام المـــاء المُ 
غیر منظورة. وفضـًال عـن األسـرار  عماً حلول فیها وتجدید طبیعتها لتهب اإلنسان نِ ه بالصالة للباستدعاء روح اللَّ 

  ى باللقان.سمَّ مثل طقس الصالة على الماء المُ  السبعة هناك أسرار أخرى ال تخلو من حاالت حلول أیضاً 
  

  لقان عید الغطاس (بعد تقدیسها) لها: فيفالمیاه 
 اً إلــى أنــه كانــت عــادة الكنــائس قــدیم تشــیر بعــض الكتــبلــه (و قدســها المســیح اإل التــيبركــة میــاه األردن   

تتلــى علــى  التــياالحتفــاظ بكمیــة مــن میــاه نهــر األردن تضــاف علــى اللقــان أو المغطــس أثنــاء صــالة القــداس 
  :ذلك العید) فيالماء 
  .نتوب عنها) التيقوة مغفرة الخطایا (ــ   
  .اء من األمراض الجسدیة والروحیةقوة الشفــ   
  .ة التحصین ضد الشیاطینقو ــ   
  .الروحالجسد و قوة تطهیر النفس و ــ   
  .قوة تقدیس البیوتــ   
  .ها أو باالغتسال بهابركة ونقاوة وخالص بلمس المیاه أو بشربــ   

  
  عمان السریاني:نُ 

ـــاً    ـــ فـــي هـــذه القصـــة حـــدثت غالب ـــام  رأواِخ ـــاً  ،النبـــيلیشـــع أأی ـــك (بعـــد  فـــيكـــان هـــذا  وغالب ـــاهو المل ـــام ی أی
 من سفر الملوك الثاني). ٧ ،٦ات صحاحأ

"البهـیج"، ویظـن أن  الجمیــل" أو "يیعنـ "عمـاننُ  "واالسـم، عظیمـاً  رجالً  ـــ الكتابي حسب الوصف نعمان كان  
  ص ضربته الكبرى.رَ أن البَ ــ  وال شك ــیعتقد  عماننُ  الطلعة. لذا كان الرجل كان من مولده جمیل المنظر بهیج

  
  عد الجغرافي والتاریخي:البُ 

اللّـه  اسـتخدمها، وقـد عًا حامیـًا إلسـرائیلذا الموقع در شور وٕاسرائیل، وكانت بهأكانت آرام بالده واقعة بین   
ذا ، والــبعض یعتقــد أن هــقتــال عظــیم دخــل مــع أشــور فــي نعمــان ، ویقــال أنشــر األشــوریین لیــدفع عــن إســرائیل

یـده أعطـى خالصـًا عظیمـًا  لىع، فإن الرب یرهبالتعاون أو بغ ، وسواء كان قتاالً كان بالتعاون مع اإلسرائیلیین
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، ومثـل هـذا الرجـل كـان عظـیم الحظـوة عنـد سـیده جبـاراً  ، ومن المعتقد أنه كان بهذا المعنـى قائـدًا عبقریـاً لبالده
من الروایة الكتابیـة أنـه كـان  والبادي، صاحب الشخصیة القویة، الممتلئة من الشجاعة ، إذ كاناآلراميوملكه 
، بـل كـان محبوبـًا مـن لـم یكـن محبوبـًا مـن العظمـاء وحـدهم، وهـو أن یحبـه إالّ  إنسـان أي یملـك ال الـذيالرجل 

 ة، وحتى الفتاة اإلسـرائیلیة الصـغیرة المسـبیة كانـت عواطفهـا نحـو شـفائه مـن المـرض، وخدمـأیضاً  عامة الناس
ا ، ممّ إطاعة طریق الشفاء فيه ویلحون علی "ایا أبانلرحلة إلى إسرائیل یصفونه بالقول: "الذین ساروا معه في ا

  .واء، بل عند العامة والخاصة على حد سعند الملك فحسب ، لیسدل على أن الرجل كان مرفوع الرأسی
  

  مرضه:
ز بوجود عقیـدات تحـت الجلـد ونـوع مـن القشـور فـي بشـرة شر ببطء ویتمیّ تمرض عضال عسیر العالج ین  

  : ىالجلد وبعض عالماته األخرى ه الجلد مع بقع بیضاء المعة یبدو منظرها أعمق من
  ون األبیض. صابة باللّ ن الشعر في المنطقة المُ تلوّ  ــ١
ینمو في مراحل المرض األخیرة وضح من لحم حـي. وكـان هـذا المـرض مـن األمـراض النجسـة، وكـان كـل  ــ٢

ن البــرص كــان ى البــرء مــن األمــراض األخــرى شــفاء، فــإن البــرء مــدعَ س، لــذلك بینمــا ُیــاألبــرص یتــنجّ  مــن یمــّس 
  بغیر معجزة. على أن شفاء البرص لم یكن ممكناً ، ى تطهیراً سمَّ یُ 

، أو ه وامتــداده، فهــو قــد یتنــاول بعــض أجــزاء الجســمالخطیــة فــي نمــوّ  ىإلــرمــز یاللغــة الكتابیــة  فــي صرَ َبــالْ   
اء األجــز  أي ،نیــاب أو قــد یصــل إلــى الوجــه والیــدیْ ، وهــو قــد یتنــاول أجــزاء یمكــن تغطیتهــا بالثكلــه یشــمل الجســم

  .ة، المعروفة أو الخفیة عن الناسالسریّ  ل الخطیة الظاهرة أومثِّ ، وهو لذلك یُ خفىالعاریة التي ال یمكن أن تُ 
 

  رحلة العالج:
، واحـدة مـن غــزواتهم فـي رامیـوناآل، سـباها تقـي أول األمـر بفتـاة صـغیرة مسـبیة، نلللخـالص نعمـان رحلـة  

ا عانـت الصـغیرة نستطیع أن نتصور مدى مـ ، ونحن النعمان ، وكانت بین یدي امرأةق العبیدوباعوها في سو 
، قـًا بهـاترفِّ لـذي بیعـت لـه مُ البیـت ا ، ومهمـا كـانوهـى صـغیرة عبـدةلـت إلـى حـرة تحوّ  ى، فهـمن متاعـب أو آالم

  .غریبة على أیة حال ىفه
ونقـل نعمـان الخبـر وقد أخبرت سیدتها، زوجة نعمان، أن نبیًا اسـمه ألیشـع فـي بلـدها یسـتطیع أن یشـفیه.   

وخــاف . ) آنــذاك، فكتــب لنعمــان رســالة توصــیة یقــدمها لملــك بنــي إســرائیل لیشــفي نعمــانإلــى ملــك أرام (ســوریا
ألیشــع، فاســتدعى نعمــان  ولكــن الخبــر وصــل إلــى النبــي .ألنــه ال یســتطیع أن یفعــل شــیئاً  ملــك إســرائیل كثیــراً 

  .السریاني
 

  :رد فعل ألیشع
، مع أن هذا كان من أبسط أنـواع قصد بیته ووقف عند باب داره .. فهو لم یخرج إلیه عندما. كان غریباً   

فهــم البواعــث التــي دعــت  فــيتلــف الشــراح ، وقــد اخیعامــل بهــا الضــیف الغریــب المــریض اللیاقــة التــي یلــزم أن
یقتـرب مـن  ، ال یجـوز لـه أنمـا كـان السـبب أن ألیشـع كـأي یهـودي: ربإلى أن یفعـل هكـذا فقـال بعضـهم ألیشع
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 ألنــه لــم یــر نفســه أهــالً  بــابوقــف عنــد ال نعمــان . أو أناألبــرص كشــریعة الیهــودي، وهــو أمــر یصــعب تصــوره
ارج بیتــه لمــن یمنــع أن یخــرج ألیشــع إلــى خــ ، لكنــه البیــت ألیشــع، ومــع أن هــذا قــد یكــون صــحیحاً للــدخول إلــى 

العســكریة الكاملــة وهــو  هؤ ، وجــاءت معــه كبریــاالبــاب جــاء بجیشــه عنــد نعمــان وقــد یكــون. یحترمــه بهــذه الصــورة
ومــن هــو ألیشــع هــذا الــذي یــدرك الشــرف الكبیــر فــي  ،النــوع مــن المجــيء یظــن أنــه یتفضــل علــى ألیشــع بهــذا

 بد أللیشـع أن یلقـن ال وكان ــوع الرأس والوجه عند ملك بالده!!؟السریانـــي الرجــل العظیم المرفــ مجــــيء نعمــان
یمكـــن أن تنالـــه إال الـــنفس الودیعـــة المتضـــعة والملتصـــقة  وهـــو أن الخـــالص ال، إلیـــه أهـــم درس یحتـــاج نعمـــان
مــن  نعمــان ، لقـد ســافروســیط دونباللّــه  نعمـان أن ألیشـع یریــد أن یواجــه، ، وأكثــر مــن هـذا وأعظــم جــداً بـالتراب

ألیشـع ، وأراد معلقـة بهـذا الوسـیط ، وكانـت أنظـارهقرب من مائة میل بحثـًا عـن الوسـیطرام إلى إسرائیل أو ما یأ
 عرفی، ولم به نعمان ، لتعلقت عیناتداءأنه ظهر من االب .. ولو.ه، ، لیظهر اللَّ أن یختفي الوسیط من الطریق

  ."نقصأ ینبغي أن ذاك یزید وأنى أنالیشع مثله مثل المعمدان الذي قال: "، ... ولكن أهاللَّ 
 الـذيقتـداء بـالرب یسـوع هكذا أیضًا غایـة الكنیسـة مـن إجـراء طقـس اللقـان أن تمـارس فضـیلة التواضـع او   

توبــة قبــل التقــدم لألســرار مــا یكــون فرصــة لغســل الــنفس بال . ولكــيائتــزر بمئــزرة (منشــفة) وغســل أرجــل تالمیــذه
  .المقدسة

  
 

 

 

  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                            
  

  ينشاط تمثيل                 
  

  ... أو على األقل بإلقاء حي ومثیر.ل أو مسرح العرائس یمكنك تقدیم هذا االسكتش بالتمثی  
  : إلىستحتاج 
 كریم لیوضع على ید الخادم تشبیها بالبرص. 
 إناء كبیر یمكن أن یوضع فیه بعض من الماء.  

  نعمان السریاني ـــ   ٢صیاد   ـــ  ١صیاد  الشخصیات: 
  سكتش:اال

.. یـدخل صـیادان بمالبـس الصـید .كالمـاء فـي النهـر كانها لتبدو (یمسك خادمان بمالءة لونها لبني ویحرّ   
   ...).زة یمسكان الشباك ویتحدثان میّ المُ 

  .صباح الخیر یا صاحبي   :١صیاد 
    !كزیّ ا.. .صباح الفل    :٢صیاد 
  .یموتنيها.. بس الصداع ماسك دماغي و .أنا كویس    :١صیاد 
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  !!.. شكلك ما نمتش كویس.صاحبي  لیه بس یا   :٢صیاد 
  .نامتش .. دي البلد كلها ما.مانمتش  الليهو أنا بس    :١صیاد 
  ؟یهإلیه هو فیه حاجة وال    :٢صیاد 
  ؟إیهماكنتش في البلد وال  أنتهو    :١صیاد 
  .مبارحاقرایبي في جبل الزیتون ولسه جاي . أنا كنت مسافر بقالي كام یوم عند .ال .   :٢صیاد 
  .مقلوبةت دا أنت فاتك نص عمرك، دي البلد كان   :١صیاد 
  !!یه اللي حصلإ.. .لیه كده    :٢صیاد 
 فیــه  إنافتكرنــا .. فبصــراحة .ي مــا تكــون كتیبــة جــیش ز ، صــوت عســاكرعلــى  مبــارحاصــحینا  حنــاا  :١صیاد 

عســاكر جــایین مــع قائــد مــن بــالد عرفنــاه بعــد كــده إن دول كــانوا  حنــااعــدو جــاي یحاربنــا بــس اللــي 
    .عمان السریاني(سوریا) اسمه نُ  رامأ

  .طیب وكانوا جایین لیه   :٢صیاد 
 .. .یتعـالج عنـدنا  شـانلع. نـاس قالـت إن نعمـان جـاي كثیـر.. سمعنا كـالم . بالضبطمش عارفین   :١صیاد 

  .على حاجات عسكریة إسرائیلیتفق مع ملك هاوناس قالت یمكن 
  .نتم كنتم سهرانین لیهأبس ما عرفتش    :٢صیاد 
 .حــرس بیتــه طــول اللیــل خــایفین جــداً ي بدایــة حــرب وكــل واحــد قعــد یین لتكــون دبصــراحة كنــا خــایف  :١صیاد 

  العســـــاكر بتوعـــــه جـــــایین هنـــــاك أهـــــم وعمـــــالین  ... .. بـــــس بـــــس. یـــــه دهإ.. . یـــــه دهإ ... وفجـــــأة
بقـي علشـان نعـرف بـاقي  ىهوه استنأني هناك ایه ده القائد جاي تإ. ده .یوسعوا الناس من قدامه .

  الحكایة ... 
  یده)) يف يالذ هاقالبُ على  "الكریم"یاني (یضع الخادم یدخل نعمان السر (  
  .كمالسالم ل   :  انـنعم

  .أیها القائد السالم لكَ    :١صیاد 
  .)مال جلده عامل كده لیه؟ (یهمس لصدیقه هو   :٢صیاد 
  .عديتقرب منه لحسن دا مُ  أوعى.. .ي الجلد أبیض وبیلمع .. مرض بیخلِّ .ص رَ بَ ده بعید عنك الْ    :١صیاد 

.. .نجس واللي یلمسه یبقى نجس  عةاألبرص ده في الشری إنعرف أ أنا.. دا .ي بعضه ز یا نهار   :٢یاد ص
    .یارب حفظناا

  .نزل النهرأتسمحوا لي    :  انـنعم
  .)(بصوت خافت رب السمك یقرصكیا   :٢صیاد 

  .بتقول حاجة   :  انـنعم
  .تفضلا.. أنا بقول .ال یا أفندم    :٢صیاد 
 "الكـریم".. وینزل ویصعد سبع مرات ویمسـح .ل النهر یقف نعمان تمثِّ  التيمالءة اللبني ومن وراء ال(  

      .)مالءة مثال على التطهیر من البرصالماء المختفي وراء ال إناءباستخدام 
  !!!..یه .إ.. دي معجزة وال .یه ده إ.. .ي ما كان ز .. ده جلده رجع تاني .!!! بص بص یه دهإ   :١صیاد 
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  .حصل لي ده) عندك حق غریب خالص اللي عالمات الفرح والدهشة واالنبهار (یبدو علیه   :  انـنعم
  .ربنا یرزقني سمك كتیر شانلعي لي .. أرجوك صلِّ .أنت أكید رجل مبروك    :٢صیاد 

غتســل ســبع ا. هــو اللــي قــال لــي ... ده أنــا بنفــذ كــالم النبــي بتــاعكم اللــي اســمه ألیشــع ..بنــي  ال یــا  :  انـنعم
  خالص من مرضي. خفّ هات في النهر ده "نهر األردن" وبعدها مرا

  .تخف شانلعطبعًا جیت جري    :٢صیاد 
أنـزل فـي النهـر  شـانلع) لحـد هنـا رام (سـوریاأكـرت وقلـت یعنـي أنـا جـاي مـن . أنـا ف.الصراحة ال .  :  انـنعم

ي مـا ز عظیمـة أنهـار  ودي طبعـاً أي نهـر مـن اللـي عنـدنا فـي بلـدنا  . طب ما أنا كنت نزلـت فـيده
دامي نصـحوني وقـالوا .. ألن ُخـ.رب بیت ألیشـع مـن امبـارح منا قُ حنا خیّ اكده  شانلوعأنتم عارفین 
ي ما أنتم شایفین أنـا لحمـي رجـع ز وفعًال  .سمعت كالم ألیشع النبي اخسر حاجة لوهلي أني مش 

وأحــاول ر لـه تشــكّ أللیشـع وأ ثــاني، أنــا الزم أرجـع . أشــكرك یـارب أشــكرك یـارب.ي مــا كـان .ز تـاني 
لیشـع أتنـي علـى البنت الخدامـة اللـي عنـدي بلـدیاتكم اللـي دلِّ ئ كافأا أروح الزم . ولمَّ أعطي له هدیة

  .النبي المبروك ده
  

  ورقية أنشطة                 
  

  األدوات:
  .)نیة سهلة الثني (أطباق المناسباتأطباق كرتو  .١
  .ماركر للكتابة .٢
 أو ورق شفاف لبني... . "جالد أزرق "أو سیلوفان .٣
 .صمغ "یمكن استخدام مسدس شمع" ــة دباس .٤
  .صورتین للسید المسیح ونعمان السریاني من نفس الحجم .٥
  .عصا شالیموه طویلة .٦

  طریقة العمل:
 كمــا (میــاه اللقــان حضــر مجموعــة مــن األطبــاق الورقیــة واكتــب فــي الوســط میــاه نهــر األردن وتحتــها (

 .لكل مخدوم طبق عطِ أبالصورة، ثم 
 ونقوم بلصقة داخل الطبق هنأتي بورق السیلوفان ونكرمش. 
 س أطرافه الجانبیة فقطصورة وندبّ الطبق كما بال ينثن  . 
  وأخیـــرًا نقـــوم بتـــدبیس صـــورتي الســـید المســـیح ونعمـــان الســـریاني فـــي ظهـــر بعضـــهما ونلصـــقهما علـــى

 .یموهالشالیموه، وبواسطة الطرف اآلخر للشالیموه نثقب الطبق ونغرس عصا الشال
  األردناآلن یســــتطیع الطفــــل تحریــــك الســــید المســــیح ونعمــــان الســــریاني صــــعودًا وهبوطــــًا داخــــل نهــــر 

فیهــا  رَ َهــالتــي اعتمــد فیهــا الســید المســیح والتــي طَ  األردنخارجــه ویمكنــه كــذلك الــربط بــین میــاه نهــر و 
 .ماء اللقان وأیضًا سر المعمودیة وبین برصه (یشیر للخطیة)السریاني من  نعمان
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  فكـرة حـوار                     
  

 هاحكایتنا النهارده عن المی!!  
 ؟مین فینا بیحب البحر والعوم  
  ّفوائدها لجسمنا؟    وٕایه؟ هاالمیب هو احنا لیه بنشرب طی 
  أنتم قلتم بس فیه حاجة كمان ي ماز فعًال ...  

  
  تقارير                 

  

  .سابق للدرس في حالة وقوع المناسبة قبل الدرستحتاج للتنبیه على هذا النشاط في األسبوع ال  
 .ثم ناقشهم فیهیرونه من طقس  اطلب من أطفالك حضور طقس اللقان بالكنیسة وتسجیل ما  

  
  
  
  
  
  

  تطهیر نعمان:
عمان السریاني أن یذهب إلى نهر األردن لیغتسل هناك سبع مرات، فیرجـع لحمـه نُ  منطلب ألیشع النبي   

ــة أن أنهــار بــالده أعظــم وأفضــل! ولكــن عمــان أن یــذهب إلــى نهــر األردن بحُ . ورفــض نكلحــم صــبي صــغیر جَّ
". فســمع لنصــیحتهم، ونــزل وغطــس فــي نهــر رجالــه قــالوا لــه: "لــو أن النبــي أمــر أمــرًا عظیمــًا، أَمــا كنــت تعملــه؟

  . ر من المرضع، فرجع لحمه كلحم صبي صغیر، وطهاألردن سبع مرات، حسب قول النبي ألیش
د مـن شـیر للتطهیـر مـن الخطیـة فـي المعمودیـة، حیـث نوَلـاألردن یُ  فـي واالغتسـالشیر للخطیـة ص یُ رَ فالبَ   

 .من الخطیة ونولد بطبیعة جدیدة ونلبس ثوب البر األبیض (نلبس المسیح) سلتغفن الماء والروح
  

ــز    مــن  يَ فُشــ األردنا ســمع كــالم النبــي ألیشــع ونــزل فــي نهــر ي مــا شــوفنا فــي حكایــة نعمــان الســریاني لمَّ
بعــد  يعلیهــا د يأبونــا بیصــلِّ  اللــيه االمیــ شــانلعاللقــان  يبنصــلِّ حنــا كمــان فــي كنیســتنا ا.. .الصــعب  مرضــه

.. .عنده حاجة مـزعاله  واللي ... اطینمن كل أعمال الشیسة بتطهرنا من كل مرض و مقدَّ  هالصالة بتبقى می
  نفسه وجسده. يباإلیمان ربنا یشف
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  :اللقــان
هــو إنــاء أو وعــاء مصــنوع مــن الحجــر أو ، و "رنُجــ" أو "حــوض"معناهــا  كلمــة ســریانیة ىهــ اللقــانوكلمــة   

وبیـتحط  الكنائس القدیمة بیبقـى متثبـت علـى األرض فيكان زمان الناحیة الغربیة "الخلفیة" و  فيالرخام بیتحط 
ودیـر  ىنبـا بیشـو كنائس مصـر القدیمـة ودیـر األ فيتوجد نماذج له على المیاه دي قداس. و  ىبیتصلَّ فیه میاه و 
  .البراموسالسریان و 

  
  :ىههذه المناسبات السنة و  فيمرات  ٣واللقان بیتعمل 

    .عید الغطاس ــ١  
     .خمیس العهد ــ٢  
   .عید الرسل ــ٣  

  :یلال بینا نعرف مع بعض؟؟ دي بالذات األعیاد فيطیب لیه 
  

  :لقان عید الغطاس
اللقـان بعـد  يبنصـلِّ .. و .نهـر األردن  يحنـا المعمـدان فـمـن یو  تذكار لمعمودیة ربنـا یسـوع المسـیحبیتعمل   

ــاه لحضــور صــلوات قــداس  ،بــاكر ثــم یمــأل اللقــان بالمیــاه العذبــة رفــع بخــور كمــا یحضــر الشــعب زجاجــات می
فیه  أتعمد اللي األردنقداس عید الغطاس رمز لنهر  فياللقان ده  إنویبقى كده كنیستنا الحلوة بتفكرنا  ،اللقان
  .ربنا

امنحـه "قدس هـذا المـاء و  ــالماء بالصلیب  إلى مشیراً  ــالیوم ده  فيبیقولها  أبونا الليصلوات الحلوة من ال  
  ."األمراضیطرد وموهبة طاهرة لیحل من الخطایا و للبركة  . لیكن ینبوعاً .. األردننعمة 
  دایمـــًا  شــانلعبالتوبـــة  حنــا الزم نغســـل نفســنا كـــویس جــداً ا نأبـــبتفكرنــا  الكنیســة دایمـــاً  فـــيوالد أه یــا االمیــ  

  .األردننهر  فيا نزل یسوع لمَّ  ن أساس تقدیس المیاه هو ربنا.. أل.خطیة الوالد ربنا طاهرین من أ
  
  :لقان خمیس العهد فيا أمّ 

 زيوقـال لهـم  ،الیـوم ده ربنـا غسـل أرجـل تالمیـذه فـيبیعمل اللقان تذكار غسـل أرجـل التالمیـذ ألنـه  أبونا  
 شـانلعالیـوم ده  فـيالكنیسة بتعمـل قـداس لقـان و  ،البعضن الزم تعملوا كده مع بعضكم نتم كماأما أنا عملت 

  .زي ما ربنا یسوع غسل أرجل تالمیذه تمارس فضیلة التواضع
ین وسـطه زي مـا ربنـا عمـل هـا حـوالبیلفّ و  (قطعـة قمـاش كبیـرة) شـملةأبونا بیجیـب  لقان خمیس العهد فيو   

  .في الرأس والرقبة والیدین السیدات مبرش يبیكتفو  ... شمامسة والرجاللل ... ل الرجلینیغس ئیبتدبالضبط و 
منـــا درس عـــن التواضـــع الوقـــت ده بیعلِّ  فـــيوربنـــا  .ویشـــبه قـــداس لقـــان الغطـــاس نهـــاراً  ویـــتم هـــذا الطقـــس  

  .نيأحبّ ما ربنا زي  أحبهو أخدم أخویا  يوازا ... الحقیقي
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  :ر لقان هو لقان عید الرسلخِ آو 
أول حاجة فیـه  اللي... و  الحقیقيعلمونا اإلیمان  اللي ... الرسل آباءنانفتكر  شانلعللقان وبیتعمل فیه ا  
 إننبقـى نسـتاهل  شـانلعو  ،بالتوبة قبل ما نتقـدم للتنـاول حنا الزم نغسل نفسنا من كل شر ومن كل خطیةاإن 

  .والد ربنا القدوسأنكون  حناا
    أدخل إلى الكنیسة عادة استخدام المیاه. الذيالرسول هو القدیس متى  إن ىباب ١٢ویقول السنكسار یوم  

  
  الیوم ده فهى بتكون بالترتیب ده: فيبتتقال  دایماً  الليا عن الصلوات أمّ 
 حاجة. يالزم نشكر بابا یسوع قبل ما نعمل أ شانلع ـــكر : صالة الشـ .١
 .م فیه على كل القدیسین الموجودین معاناده لحن بنسلّ و  أرباع الناقوس :  .٢
 .ه رمز للطهارةاالمی نأ اً نتوب كلنا ونتذكر دایم شانلع: هیا اللَّ  ارحمنيمزمور  .٣
 الیوم نفسه. تكون مرتبطة بأحداثتتحدث عن المیاه و  التيفصول من العهد القدیم و  ىهو  النبوات :  .٤
تقـــال  ابعـــدهو  ... بحـــدث الیـــوم مرتبطـــاً  یضـــاً یكـــون أمنـــا بـــولس الرســـول و علِّ رســـائل مُ  یقـــرأ مـــن  البـــولس : .٥

 .اإلنجیلُیقرأ الثالث تقدیسات (أجیوس) و 
 .بارة عن طلبات من أجل جمیع الناسع ىهو  :  ياألواش .٦
ء ى علیـه مـاوفیهـا نطلـب مـن المسـیح أن یجعـل المـاء الُمصـلَّ  ،وتختلف من قداس لقان آلخـر ة  : ــالطلب .٧

 .للتقدیس والبركة والشفاء
مــاء یرشــم بعــد الصــالة علــى ال اً وأخیــر  العــاديقــداس هــو یشــبه الو  ،الصــالة علــى المــاء أي: قــداس المــاء .٨

  . الكاهن الشمامسة والشعب
  " مــن خطایانــا قبــل التقــدم للتنــاول وكمــا  اغتســالنا" إشــارة إلــى ضــرورة يلهــالقــداس اإلوتسـبق صــلوات اللقــان

  .ولهم من جسده المقدس ودمه الكریمفعل ربنا یسوع بغسل أرجل تالمیذه قبل أن ینا
  
  

  فيظ اآلية  نشاط تح      
  

  آیـــة الـــدرس: 
  

  
  بل الغسیلحَ         طریقة الحفظ:

 قص مجموعة من أشكال المالبس بعدد كلمات اآلیة والشاهد واكتب علیها كلمات اآلیة. 
 المشابك باستخدام والشاهد یةاآلق علیه كلمات حضر حبل غسیل وشده أمام أطفالك وعلِّ ا. 
 ثــم .) .بــلألطفالــك "قامــت عاصــفة شــدیدة وطــار الغســیل" (انــزل الغســیل مــن الحَ  لْ ثــم ُقــ ،قــم بتحفــیظ اآلیــة .

  .طلب منهم ترتیب كلمات اآلیة من جدیدا
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  ّد من حفظ اآلیةعبة من طفل لطفل حتى تتأكّ استمر في الل.  
 وعمل المالبس وأجسامنا من القاذورات دور الماء في تنظیف اهتم أن تلفت نظر أطفالك إلى العالقة بین ،

 .ماء المنظور في ازالة وسخ الخطیةالروح القدس من خالل ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أسئلة التذكُّر والفهم        
 

  ؟یشیر؟ وما حكم الشریعة الیهودیة فیه ءيش؟ وٕالى أي ما نوع مرض نعمان  ــ١  
  ة غطس؟سریاني؟ وكم مرّ في أي نهر غطس نعمان ال  ــ٢  
  ؟ن؟ ولماذا هذه المناسبات بالذاتكم مرة تقیم الكنیسة طقس اللقا  ــ٣  
  ؟ة طقس اللقان قبل القداس أم بعده؟ ولماذاهل تقیم الكنیس  ــ٤  
  ؟وما الفرق بین هذا السر واللقان في أي األسرار یستخدم الماء؟  ــ٥  
  استخدام الماء في الطقس الكنسي؟من اآلباء الرسل هو الذي أدخل  نْ مَ   ــ٦  
  ؟ر من طقس اللقانصف بقدر ما تتذكّ   ــ٧  

  
   كتابية جولة           

  
ـــ س بحســـب هـــذه قـــدَّ .. وانســـخ بعـــدد كـــل مجموعـــة مقـــاطع مـــن الكتـــاب المُ .م أطفالـــك إلـــى مجموعـــات قسِّ

  كتبًا مقدسة للبحث عن هذه الشواهد بأنفسهم وقراءتها: همعطِ أالشواهد أو 
 عبور البحر األحمر  )٢٩ ـــ ٢١: ١٤ (خر. 
  عبور نهر األردن    )١٧ـــ  ١٤:  ٤(یش. 

  ؟
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  :ثم تناقش معهم في هذه النقاط
  َّ؟ ه في الماء لیكون سبب بركة للشعبكیف عمل الل  
  ؟أسرار الكنیسة یستخدم فیها الماءأي  
 ؟هذه الشواهد الكتابیة والمعمودیةأوجه الشبه بین  ىما ه  
 ؟ة واللقانما الفرق بین المعمودی 

  
  

  الضفادع البشرية                ألعاب          
  

  هدف اللعبة:  
  .عمان السریاني وطقس المعمودیة واللقان بالكنیسةالربط بین قصة نُ 

  :  إلــىستحتاج 
  .بطاقات ورقیة مكتوب علیها كلمات اآلیة بعدد أطفالك ـــسبعة شرائط لبنیة اللون 

   التشـــــــــــــكیل:
  ِّفالك إلى فریقین بحیث یقف كل فریق في صف یفصل بینـه وبـین الفریـق اآلخـر مسـافة مناسـبةم أطقس.  
 یشــــدون مــــا بیــــنهم د أو خــــدام فــــي مقابــــل ســــبعة آخــــرین فــــي وســــط طریــــق التســــابق أوقــــف ســــبعة أوال  

البطاقــات الورقیــة التــي تحمــل كلمــات ا كمــاء النهــر وفــي أســفل النهــر ضــع شــرائط لبنیــة اللــون ویموجونهــ
   .یةاآل

  طریقة اللعب: 
.. وفـي النهـر ینـزل تحـت الشـریط األول .عند صافرة البدایة یخرج طفل من كل فریق ویجري نحو النهر 

ثم یقف ثم ینزل تحت الشریط الثاني ثم یقـف وهكـذا حتـى نهایـة الشـرائط وكأنـه یغطـس فـي النهـر سـبعة مـرات 
رتبها خارج النهر ثـم یعـود بـنفس الطریقـة إلـى فریقـه ) لیأثناء نزوله یجمع كلمات اآلیة (بطاقة في كل مرة وفي

  .ن كل فریق آیات مرتبة بعدد أفرادهلیخرج العب آخر ویمشي في نفس المشوار وهكذا حتى یكوِّ 
 

  .لحصول على اآلیات وترتیبها أوالً كل العبیه من ا ینتهيهو الفریق الذي  الفــــــــــــــائز:
  
  

  تدريب                      
  
  ّع بهذا الطقس)رًا للتمتُّ بكِّ مُ  أوالدك لحضور طقس اللقان في مناسباته الثالثة (الحضورز حف. 
  ّك منه في البیتللقان والتبرُّ زهم أیضًا على استخدام میاه احف. 
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                صالة                       

        
 
 
 
 

     
 

 تقييم                     

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 ــــذكر شــــیر؟ وحكــــم یُ  يء؟ وٕالــــى أي شــــمــــا نــــوع مــــرض نعمــــان: ی
 ؟الشریعة الیهودیة فیه

 ومشـــاعره .مشـــهد غطـــس نعمـــان الســـریاني فـــي النهـــر  یصـــف ..
 ؟آنذاك

 ن؟ ولمــاذا هــذه المناســبات الكنیســة طقــس اللقــا كــم مــرة تقــیم یــذكر
 ؟بالذات

 ومــا الفــرق بــین هــذا الســر  ؟ســتخدم المــاءفــي أي األســرار یُ  یــذكر
 ؟واللقان

 بقدر ما یتذكر من طقس اللقان یصف.   
  ِّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر
  ُبطریقة فنیـة عـن حالـة نعمـان قبـل النـزول فـي المـاء وحالتـه  رعبِّ ی

  .بعد النزول
 نموذج المذكور باألنشطة الورقیةال یصنع.  

  

  يتدرَّب
 قان بالكنیسة في مناسباته الثالثطقس الل حضور. 
  ُّمن ماء اللقان في البیت كالتبر.  

  

  
  

   

@ 
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  طوبى شهر من الثالثاألسبوع 
  )يناير  (

  مجتمع  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

   قدیم.الموسوعة الكنسیة لتفسیر العهد الـــ    
 .للقمص تادرس یعقوب ملطي سفر صموئیل األول ـــتفسیر ـــ               

  
 الوفاء للوطن 

 :مساعدة الطفل أن  
 :ه یعیننا على الوفاء لبالدناوأن اللَّ  ،أهمیة الوفاء للوطن یعرف. 

 :ه لنغلب الشرالقوة الممنوحة لنا من اللَّ  ىأن الصالة ه یشعر. 

 هعلى العمل المجتمعي الجماعي بما یتناسب مع سنّ  ب:تدرَّ ی. 

  
              

  )٢٩ــ  ٢٦صم  ١( 
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  إليك عزيزي الخادم ...                     
  

  ضعف داود:
الـرب. وداود مـن المؤكـد مـن  استشـارةمرة أخرى نجد داود في حالة ضعف فهو یلتجئ إلى "أخـیش" دون   

، ووجـد فـي هـذا ر أرائـه كـل یـومد شـاول وتغّیـرة تـردُّ أبطال اإلیمان ولكن لكل إنسان أخطاؤه. داود َتِعـَب مـن كثـ
یــر كالمــه وال تســقط كلمــة مــن ه ال یغ، واللَّــهولكــن داود نســى أنــه فــي حمایــة اللَّــوحیــاة زوجاتــه. لحیاتــه  تهدیــداً 
ألرض الفلسـطینیین ألن شـاول لـن یجـرؤ علـى  التجأه كان یرید أن یبقى داود في یهوذا. طبعًا هو ، واللَّ كالمه

ه وأســرته ورجالــه فیصــعب الحركــة فهــو أتــى مــع زوجاتــ ،دخولهــا وراَءُه. وكــان هروبــه ألخــیش هــذه المــرة مختلفــاً 
بینما في المـرة السـابقة ذهـب َوحـَدُه ألخـیش فشـك فـي أمـره. وقـد حسـبه أخـیش قـوة ینتفـع  ،علیه هكذا كجاسوس

بها كحلیف لُه خاصة أن عداوة شاول لُه ُعِرفت في المنطقـة كلهـا فظنـوا أن داود سـیحارب معهـم ضـد شـاول. 
  .مهم التي یعانون منها من شاولآال یهوذا لیشارك الشعبه یرید من داود أن یبقى في وكان اللَّ 

داود لــم یستحســن أن یســكن فــي جــت مــع أخــیش ألن رجالــه وعــائالتهم عــددهم كبیــر وهــذا سیســبب  ...  
وثنیـة وهـو  آللهـةضیق ألهل جت باإلضافة ألن وجوده في جت سـیجعله فـي وضـع محـرج ألن العبـادة هنـاك 

وهو یعیش وسط هؤالء القوم. ووجـوده المسـتمر  واالحتفاالتي المناسبات یرفض هذا قطعًا. لكن ماذا یصنع ف
ســیجعل منــه عبــدًا ألخــیش ینفــذ أوامــره فقــط. فمــاذا یكــون موقفــه لــو قــّرر أخــیش أن یحــارب شــاول. فــداود یریــد 

ذه وكانـت هـ.. .صقلغ لُه الملك وأعطاه  واستجابشاول فقط لكنه قطعًا ال یرید أن یحاربه.  يإظهار أنه یعاد
  وفي أیام شاول كانت في ید الفلسطینیین وفیما بعد صارت لیهوذا. ،المدینة أوًال قد أعطیت لشمعون

  
  :نتائج االلتجاء للعدو

   :داود ألخیش اللتجاءوواضح النتائج السیئة   
  .تقدیم جزیة ألخیش  ــ١
 ؟وتم الیــوم ومــن غــزوتمبمعنــى هــل غــز  =داود للكــذب فحینمــا ســألُه أخــیش إذًا لــم تغــزوا الیــوم  اضــطرار  ـــ٢

أنه غزا جنوب یهوذا  :كذب داود وقال ؟السبعینیة "ضد من قمتم بالغزو الیوم"الترجمة وجاءت الجملة في 
وكــان هــذا لُیظهــر ألخــیش أنــه فــي حالــة حــرب ضــد شــاول وشــعبه فیــنعم  ،ســل یهــوذان نَ والیــرحمئیلیین ِمــ

  ).٥٥ :٢ي أ ١( سبط یهوذابوا من سِ بالسالم في جت. والقینیین حُ 
 

خـــیش لـــداود أن غـــزو القبائـــل والشـــعوب المجـــاورة لنهبهـــا كـــان هـــو الســـائد أنالحـــظ مـــن ســـؤال  ملحوظـــة:  
 نیــؤمِّ م الُملــك حتــى ســلَّ خضــع الشــعوب المجــاورة حینمــا تَ اود أن یُ لــذلك كــان علــى د ،فــي تلــك األیــام والطبیعــي

  شعبه من هذه الغزوات؟
ــًا جــدًا مــن والء داود لــهوبعــد هــذا نجــد أن أخــیش كــ   فــي الحــرب ضــد شــاول. وعنــدما ســأله هــل  ان متیقن

  ل. بس تحتمـــل معنیـــین علـــى األقـــنجـــد إجابـــة داود عائمـــة یشـــوبها الّلـــ إســـرائیلســـیحارب معـــه ضـــد شـــعب بنـــي 
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داود معـُه  اشـتراكعتبـر موضـوع افـأخیش  "أنـت سـتعلم مـا یفعـل عبـدك" :فداود لم یعط وعدًا صریحُا وٕانمـا قـال
ن أخـیش داود حارسـًا أن یحـارب مـع الفلسـطینیین ضـد عـدوه. ولـذلك عـیَّ  اول أمرًا أكیدًا بل هو كرامة لهضد ش

  خاصًا أو قائد حرسه الخاص.
ن ه فیهــا إلــى ذروتهــا. فقــد وضــع نفســه فــي مــأزق رهیــب فهــو اآلوصــلت المشــكلة التــي وضــع داود نفســ  

وهو فـي ضـیقته واآلن یطالبـه بـرد الجمیـل. والمـأزق  استضافه يب بأن یحارب شعبه تحت قیادة ملك وثنطالَ مُ 
وٕان حـــارب معهـــم ضـــد شـــعبه لصـــار  ،استضـــافهن َمـــلـــم یحـــارب داود فـــي صـــف الفلســـطینیین فهـــو خـــائن لِ  إنْ 

هـذه المشـكلة التـي وضـع نفسـه فیهـا وقـد  ه وحـده الـذي یسـتطیع حـلّ ویرفضونُه كملك. واللَّـمكروهًا في إسرائیل 
 احتمـال نه ال یسـمح بـأن تزیـد التجربـة عـبـه علـى تركـه یهـوذا لكـن اللَّـه أدَّ ه. اللَّـفعل، فداود قلبه مستقیم مع اللَّ 

غیــر أمــین فــي عالقتــه  اعتبــروهو ل فــي رفــض أقطــاب الفلســطینیین لــداود تمّثــ ). والحــلّ ١٣ :١٠ كــو ١أوالده (
  د أنه سینقلب على الفلسطینیین ویقف في صف شعبه.وأنه لو دخل الحرب فمن المؤكّ  ،معهم

  
  
 

 

 

  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:            
 

  

                                                  قصة تمهيدية                                                                                                       
  

قـال و  هم جـداً حـبّ الـذین یُ  الثالثـة، ثـم وقـف أمـام أوالده اللؤلؤ غالي الـثمنمن  مملوءاً  صندوقاً  األبأحضر   
   ."أن أهب لكم هذا الصندوق وما فیه رتلذلك قرّ  جداً  أحبكمأنا  أوالديیا " :لهم

یــه االثنــین مــن یأخــذ بكفّ  أوالديكــل واحــد مــنكم یــا  اآلن أحبــائيیــا  :لهــم قــالو  األوالدأمــام  األبفتحــه و   
كانــت ، و یــهة واحــدة فقــط علــى قــدر مــا یســتطیع بكفّ الصــندوق علــى قــدر مــا یســتطیع علــى شــرط أن یأخــذ مــرّ 

ثـم  اً أخـذ مـلء یدیـه الكبیـرتین لؤلـؤ بـدأ و  الـذيو  ان كبیـران جـداً كان لـه كفّـ الذي، األكبرالفرصة كبیرة أمام االبن 
  .من اللؤلؤ كبیراً  وأخذ قدراً  ان كبیران أیضاً له كفّ  الذي األوسطجاء بعده االبن 

یدیــه فوجــدها  إلــىیــد أخویــه كیــف كانتــا كبیرتــان ثــم نظــر  إلــىنظــر  الــذي األصــغرثــم جــاء دور االبــن   
 .. أجـاب." ينـبایـا  ك جـداً حّبـأُ " األب... أجاب  ؟؟نيتحبّ هل  ي: أبحضن أبیه وسأله إلىفركض  جداً  ةصغیر 

 بیـدك أنـت" نصـیبيأنـت  تعطینـيهل من الممكن أن  ... بنفسي نصیبيال أرید أن أخذ  يأن يیا أب اً ذإاالبن "
  .ق وأعطى كل ما فیه لالبن الصغیرأغلق الصندو االبن و  إلى األبنظر  ...

  ه.عاملنا مع اللَّ م من حكمته في تق الخادم على حكمة هذا الولد الصغیر وكیف أنه یجب أن نتعلَّ علِّ یُ   
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   ملحوظة:
یشترك خدام الفصل الواحد في تقدیم هذا الدرس حیث أنه یعتمد على حسن التقدیم یمكن عمل مربع من   

عالنات ألن الدرس عبارة عـن نشـرة إالخشب على شكل تلفزیون یمكن أن یقرأ الخادم من وراءه النشرة أو یقدم 
  .روح الدعابةمن الماضي ویجب أن تتمتع ب إخباریة

  .مساء الخیر نقدم لكم اآلن أهم األنباء والتي تهم كل مواطن یعیش معنا في البالد :األخبارم قدِّ مُ 
  
  :األنباءلیكم أهم إ و 
  إسرائیلبیجایل یرحلوا عن شعب بني أداود وزوجته. 
 داود یسكن في أرض الفلسطینیین عند الملك أخیش. 
 

  :األخباروٕالیكم تفاصیل 
ــ إســرائیلر مســئول فــي دولــة بنــي قــال لنــا مصــد   بیجایــل قــد تركــوا أرض شــعب أوزوجتــه  ىأن داود بــن یسَّ
. .حتى یهرب داود من وجه شاول الملـك الـذي یحـاول قتلـه . ،العیش مع الفلسطینیین ىإلوذهبوا  إسرائیلبني 

  ..) في أرض الفلسطینیین.(فالن . مراسلنا إلیكمولكي نتأكد من الخبر 
ولیـه  ؟ي حصـل عنـدكلـیـه الإ.. وتقول لنا .) ممكن تشرح لنا الصورة أكثر ..فالن .( بكَ  هالً أ  :األخبارم مقدّ 

  ؟داود هرب من شاول
ـــراســـالم فلقــد رأیــت داود بالفعــل هــو  ،. بالفعــل عزیــزي هــذا الخبــر صــحیح.بكــم جمیعــًا . وســهالً  أهــالً   ل :ــــــــ

ملك أخیش أثناء احتفال الملـك أخـیش مع ال أسرهمبیجایل ورجال كثیرون من رجال داود مع أو 
. وقــد أن یكــون مــن ضــمن جیشــه إن احتــاج لــه.. وقــد وعــد داود الملــك أخــیش .باســتقبال داود 

  یخاف من أن یقتله. ألنهسمعته یقول أنه هرب من أمام وجه شاول 
مــن أخــیش وهــو أن یعــیش مــع جنــوده خــارج أرض مدینــة جــت  غریبــاً  ولكــن داود طلــب طلبــاً   

علـــى مدینـــة جـــت فأعطـــاه أخـــیش مدینـــة  أخـــیش حتـــى ال یكـــون شـــعب داود عبئـــاً أرض الملـــك 
  .صقلغ

بـك دعنـي أسـألك عـن سـبب طلـب داود  هـالً أ) ... ٢ن فـال.) معـي الخبیـر الحربـي (.(فـالن .  :األخبـارم قدّ مُ 
  أن یسكن في مدینة خارج جت؟

.. وكیــف .یــه وعلــى رجالــه أعتقــد أن الســبب الحقیقــي هــو خــوف داود مــن ســیطرة أخــیش عل حربــي:الخبیــر ال
  .له غیر الرب القدوسإیعبدون  نْ ط مَ یعیش وس
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) مراسـلنا فـي أخـیش لنسـأله ...(فـالن  ىإلـ. ونرجـع .) الخبیـر الحربـي .... ٢لك (فالن  شكراً   :األخبارم قدّ مُ 
  ؟اود أرض الفلسطینیین لیسكن عندهمولماذا اختار د

ویعلـم أن شـاول ال یسـتطیع أن یطلـب  ،مدى المشكلة بین أخیش وشاول برأیي ألن داود یعلم  :  لـــــــــراســـالم
. مـن عـدة أیـام طلـب .. ولكن هناك مشكلة كبیرة وقع فیهـا داود ..من أخیش أن یسلمه داود .

  .إسرائیلمنه الملك أخیش أنه یكون معاه في الحرب ضد شاول وشعب بني 
  ؟وما یكونش عنده أي وفاء لشعبه إسرائیلعب بني ؟ شوهل وافق داود على محاربة شعبه  :األخبارم قدّ مُ 

  .ه لكي یفعل ما یراه صالحاً اللَّ  ىإل األمر!! بل ترك لم یوافق داود ولكنه لم یرفض  : لـــــــــراســـالم
م مــا هــو فیــه قــدِّ ه لیــل نهــار حتــى یُ اللَّــ ىإلــي صــلّ وقــد وردتنــي أخبــار بــأن داود مــن یومهــا وهــو یُ     

  .إسرائیلي الخیر لشعبه وأرض بن
ن سـیحاربوا شـاول َمـ ـــ األربعـةأن الملـوك  األخبارهذه  اآلن ليَّ إ.. جاءت .دي لحظة معي سیِّ     

  .استجاب لصلوات داودعتقد أن الرب أ. .معهم في الحرب . داود إشراكرفضوا  ـــخیش أمع 
مشــورة  وأن یطلــب دائمــاً  ،جیـداً م داود الــدرس ، ونرجـو أن یكــون تعلَّــ.).د (فــالن .شــكرًا لـك ســیّ   :األخبــارم قــدّ مُ 

  م علیه.الرب في أي عمل یقدِ 
  
  

  نشاط تحفيظ اآلية      
  

آیـــة الـــدرس: 
  
 

  لعبة ترتیب الكلمات          :طریقة الحفظ
  وبعد أن تردد اآلیة عدة مرات مع أطفالك.ن ورق الكرتون على بطاقات م اآلیةاكتب كلمات ... 
  ّدد أفراد كل فریق بحسب عدد كلمات اآلیةعدة فرق بحیث یكون ع إلىمهم قس.  
  ِّمثل األوامرالتسابق بأن تطلب منهم بعض  جرِ أع على الفرق بطاقات الكرتون ثم وز:  

o  ّبشكل صحیح اآلیةبوا رت. 
o  ّبوا اآلیة بالمعكوسرت. 
o ارعـــ  اسكنـــ  افعلـــ  فقط تقف (اتكل األمر كلمات(. 
o  الخ ...وهكذا. 

  .وهكذا حتى یتم حفظ اآلیة
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  الفهم   ر وأسئلة التذكُّ                     

  
 ؟إلى أي ملك هرب داود 
 ؟ولماذا هرب 
 ؟ا فعل داود كي یقبله الفلسطینیونماذ 
 ؟خرج داود من مأزق الحرب ضد وطنه كیف 
 ؟ن تفعل شیئًا ضد وطنك كیف ستتصرفلب منك أداود وطُ  لو كنت مكان 
  ؟من أجلها تحب وطنك مصر أشیاءاذكر خمسة 
 ؟ة أشیاء ستعملها إلعالن حبك لمصراذكر خمس 

 
  

  لك ... وال إيه؟ يأنا وف            ألعاب                     
  

  الوفاء  هدف اللعبة :
   ٣ أو ٢یطلــب مــنهم تكــوین مجموعــات مــن  أن فــي. یبــدأ الخــادم .مكــان واســع . فــي األوالدیقــف جمیــع   

مـن یمسـك بـه ویشـاركه المجموعـة وهكـذا یخـرج مـن  هنـاك مـن لـن یجـد أن. سیكون نتیجـة هـذا .هكذا .و  ٤ أو
  . اللعبة
تجــاه بعضــنا  مــا یحــدث بهــا هــو عكــس الوفــاء المطلــوب منــا جمیعــاً  أنق الخــادم علــى اللعبــة حیــث یعلِّــ  

  البعض ..
خـــالل  األوالدصـــالة ارتجالیـــة مكتوبـــة مـــن أجـــل الـــوطن یشـــترك فیهـــا جمیـــع  لألفضـــ.. عمـــل مســـابقة .  

، ثم یختار الخـادم بمسـاعدة بـاقي الخـدام أو أمـین الخدمـة أو الكـاهن صـالة مـنهم وتكتـب تلـك الصـالة األسبوع
  .مین لیصلوها من أجل الوطن كل یومع على باقي المخدو وتوزّ 

  
 : ملحوظة

نهــا جمیعــًا صــلوات أمــا أل ،رك فــي تلــك المســابقة ولــیس لفــائز واحــدیجــب أن تعطــي جــوائز لكــل مــن اشــت  
 كتابة صالته وتوزیعها على زمالئه. ىالفائز فجائزته الحقیقیة ه

  

 
 

 

  ؟
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   صالة                       

              
 

  ..یسوع المسیح . يرب یا  
  :طلبأ

   ... لبلد التي أحببتهامن أجل ا  
  .. .. وباركتها .رتها .. وزُ .من أجل البلد التي اخترتها .  
  .. .من أجل البلد التي تحرسها بمذبح في وسطها وعمود عند تخومها   
  .. . التي ارتوت شوارعها بدماء أجدادي.. .من أجل بلدي   
  :. أرفع یارب یدي قائالً .. من أجلها یارب أطلب  

 ...حفظ یارب مصر ا                                              

 

 

 تقييم                       

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

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

  يعرف

 داود واسم ملكها إلیهااسم البلد التي ذهب  یذكر.  
 ماذا فعل داود لیقبله الفلسطینیون یسرد.  
 لمأزق الذي وقع فیه داود تجاه وطنه وكیف خرج منها یصف.  
  ُهحلول داود البشریة وحلول اللَّ  مقیّ ی.  
  ِّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر
 بطریقة فنیة عن حبه لمصر یعبر. 
 یفید المجتمع الذي یعیش فیه أنبطریقة فنیة كیف یمكن  یعبر.  

  

  يتدرَّب
 على الصالة من أجل مصر. 
  ُیه شیئًا لبلدهم فقدِّ على عمل مجتمعي ی.  

  

  
  
  

   

@ 
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  طوبى شهر من الرابعاألسبوع 
  ) ــ  فبراير  يناير (

  
  كنيستي

  ( آبائي )رحلة يوم 
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 أمشیر ٢طوبى ،  ٢٢ـــ السنكسار 

.الثالث هشنودللبابا  ـــ الالهوت المقارنـــ            

  .صداقة القدیسین 

 :مساعدة الطفل أن  
 :قصة القدیسْین أنبا أنطونیوس وأنبا بوال یعرف.  

 :صادقة القدیسین في السماءبفائدة مُ  یشعر. 

  َّعلى التشفُّع بالقدیسین في الصالة ب:یتدر.  
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  إليك عزيزي الخادم ...                    

  
علـى  ج الشفاعة في كنیستنا األرثوذكسیة. ولذلك یجـبتائأحد أجمل ن ىین القدیسین هالصداقات بیننا وب  

   .الصداقة مع القدیسین ىإلص الشفاعة في أساسها ثم ننتقل بالتالي دعنا نلخِّ  فأوالً . بها الخادم أن ُیلمّ 
  .بین شفاعة السید المسیح وشفاعة القدیسین اً كبیر  اً أساسی اً ن هناك فاِرقإالحقیقة   

  
 :اریةفاعة السید المسیح شفاعة كفَّ فش

َدفــع ثمــن الخطیــة. ا فــي ارة التــي نابــت عّنــالكفَّــ باعتبــاره ،الســید المســیح یشــفع فــي مغفــرة خطایانــا أي أنّ   
ه والنــاس. بــل هــو الوســیط الوحیــد؛ أي أنــه أعطــى اآلب حقــه فــي العــدل اإللهــي، بــین اللَّــ اً وهكــذا یقــف وســیط

مــات عــنهم، كّفــارة عــن خطایــاهم. وهــذا هــو المعنــى الــذي یقصــده القــدیس یوحنــا وأعطــى النــاس المغفــرة، بــأن 
الرســول. فهــو یقــول:  

 
"، وهــذا الخــاطئ دٌ شــفاعة فــي اإلنســان الخــاطئ "إن أخطــأ أَحــ ىاریــة واضــحة. فهــاعة الكفَّ هنــا تبــدو الشــف  

 ارة. ونفـس المعنـى هـو الـذي قالـه بـولس الرسـول، ونجـده عنـدما نكمـل اآلیـة:یحتاج إلـى كفَّـ 
 

. إنـه خـاص بالمسـیح وحـده، أمـا شـفاعة القدیسـین فـي البشـر، اً قـطلَ وع مـن الشـفاعة ال ِنقـاش فیـه مُ هذا الن  
  شفاعة فینا عند السید المسیح نفسه. ىارة وال بالفداء. وهفال عالقة لها بالكفَّ 

  
    :ةلیشفاعة القدیسین شفاعة توسُّ 

ـــ ىولـــذلك فهـــ ،مجـــرد صـــالة مـــن أجلنـــا ىشـــفاعة القدیســـین فینـــا هـــ   غیـــر شـــفاعة المســـیح  ة،لیشـــفاعة توسُّ
والقدیســون أنفســهم كــانوا  اریــة. والكتــاب یوافــق علیهــا، إذ یقــول: الكفَّ 

ویطلب نفس  یطلبون صلوات الناس عنهم. فالقدیس بولس یقول ألهل تسالونیكي: 
 .الخ...  )١٨ :٦ )، وكذلك (أف١٨ :١٣ الطلبة من العبرانیین (عب

 كان القدیسون یطلبون صلواتنا، أفال نطلب نحن صلواتهم؟! فإنْ   
كنــا نطلــب الصــالة ألجلنــا مــن البشــر األحیــاء، الــذین ال یزالــون فــي فتــرة الجهــاد "تحــت اآلالم مثلنــا"،  وٕانْ   

 ..؟!. أكملوا جهادهم، وانتقلوا إلى الفردوس، یحیون فیه مع المسیح نالذیالقدیسین أفال نطلبها من 
  كنا نطلب صلوات البشر، هل كثیر أن نطلب صلوات المالئكة؟! وٕانْ   

  
  شك أن للتشفُّع بالقدیسین روحانیة: وال
 مــا زالــوا أحیــاء، ولهــم  انتقلــوا، اإلیمــان بــأن الــذین األخــرىاإلیمــان بالحیــاة  ىالشــفاعة بالقدیســین تحمــل معنــ

  عمل.
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 ب بین أعضاء الجسد الواحدشركة حُ  ىالشفاعة ه: 
األرض. والحـب والصـلوات  ىجسد واحد، المسیح رأسه وكلنا أعضاؤه سواء فـي السـماء أو علـ ىالكنیسة ه  

ینـا عون فن. وهـم یشـفّ عـن الراقـدی الواحـد: نحـن نشـفع فـیهم بصـلواتنا والشركة، أمور متبادلة بین أعضاء الجسـد
  م.صِ ، أنها رابطة ال تنفَ اً بصلواتهم أیض

 فالذي یطلب الشفاعة، هو إنسـان متضـع، غیـر مغـرور بصـلته  :والشفاعة تحمل في طیاتها تواضع القلب
  .الضعیف الذي یطلب شفاعة غیره فیه الخاطئه، یأخذ موقف الشخصیة باللَّ 

 د بحـث الهـوتي تثبتـه آیـات مـن لیسـت مجـرّ  ــــبالنسـبة إلینـا  ــــشـفاعة القدیسـین ف :الشفاعة واقـع نعـیش فیـه
 الكتاب المقدس، إنما هو واقع عملي نعیشه.

 
  :عن الشفاعة في الكتاب المقدس في العهد القدیم وأمثلة

 وأبیمالك الملك أبینا إبراهیم قصة :  
)٤٢وأصــحابه الثالثــة (أي یــوب الصــدیقأ قصــة   

 
  

 
 سـدوم في إبراهیم شفاعة:


 

 فــي الشــعب موســى شــفاعة:  
 ویقول الكتاب بعـد هـذا :
. 
 

 في العهد الجدید: ةلیالشفاعة التوسُّ 
 جــل القدیســین فــي العهــد الجدیــدأن ة ِمــالصــال:  

  
   
   
 

 
  

   
 "   



- ٤٢ - 
 

  
   

  
   

   
  

   
  

ــدُ  مــا لــذلك   األرض، فلمــاذا ال نطلــب صــلوات أولئــك الــذین ىمنــا نطلــب صــلوات رفقائنــا عل
 واحـد مـنهم: قـال ولمـاذا ال نطلـب صـلوات أولئـك الـذین 
   
ع بهـذه العالقـات التشـفُّعیة وصـرنا نتمتّـ ،أساسها الشـفاعة القدیسینبین و نت عالقات بیننا وبالتالي تكوَّ  ذاً إ  
نبــا أنطونیــوس صــداقة األ ولعــلّ  ،ن دالــة معهــمنكــوِّ الــذین نتحــدث معهــم و  أصــدقاؤنام أصــبح القدیســون ُهــ حتــى

صــلواتهم تكــون ، مــن األمثلــة الواضــحة لــذلك يواألنبــا بــوال أو صــداقة البابــا كیــرلس الســادس ومارمینــا العجــایب
 مین.آمعنا. 
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:            
  
  

  فكرة حوار       
  

  ؟ة بین القدیسین وال دي بیننا فقطفع صداقینــ ١  
  الصداقة؟ يز عالقات أخرى  أيمفیش م عالقتهم بربنا بس و وال هُ ــ ٢  
  ؟السماء فيب ینفع حد مننا یبقى له صدیق طیّ ــ ٣  

  
 

  شبكة صالة            أنشطة استكشافية       
  

  ة: ـاللعب
ثــم یمســك بیــدي الالعبــین  X ین متــواجهین. یمــد كــل العــب یدیــه علــى شــكلیقــف الالعبــون فــي صــفّ   

المطلوب من الالعبین تشابكة بنظام. قم بإلقاء الكرة و المقابلین له، بحیث یكون الالعبین شبكة من األیادي الم
طلــب اًا أن تضــع الكــرة فــي أول الشــبكة و حفظهــا علــى شــبكة األیــادي بــدون الوقــوع علــى األرض. یمكنــك أیضــ

  .منهم توصیلها إلى نهایة الشبكة
  

  ة: ـقشالمنا
على هدف واحـد  العمل معاً ظ الكرة بدون أن تقع (التعاون، و نهم من حفمكَّ  يءالالعبین عن أهم ش سألا  

  .)٢:  ٦غالطیة ( اقرأهو سند الكرة). و 
   .اكیف یحمل بعضنا أثقال بعض؟ وشفاعة القدیسین وتقدیم صلواتهم عنَّ   

  
  ق: ـالتطبی
أو  اســمبِ عهم علــى تقــدیم طلبــات الصــالة (الــبعض. شــجِّ  فصــلك لتكــوین شــبكة صــالة لیحملــوا أثقــال ادع  
  .ع بالقدیسینالتشفُّ من أجل البعض، ومن أجل الجمیع و  بالصالة رهم دائماً )، وذكّ اسمبدون 
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. القـدیس انطونیـوس أنبـاالعـالم كلـه القـدیس  فـيس الرهبنـة مؤسِّـم عنه هو أب الرهبـان و نتكلَّ هاأول قدیس   
كانـت عنـده أخـت داخـل أسـرة غنیـة و  ىوتربَّـ" العـروس ى" قمـنسمَّ سویف تُ  ببنيبلدة صغیرة  في دَ لِ الجمیل ده وُ 

  ."دیوس" اسمها
بیقـــول: یـــوم دخـــل الكنیســـة وســـمع إنجیـــل القـــداس فـــي   
)(  تمس حیاته، خصوصًا بعد وفاة نها رسالة موجهة إلیه و أفشعر
  والدیه.
النســك، الصــلوات و  فــيحیاتــه  يیقضــفلوســه كلهــا علــى الفقــراء و  نــه عــاوز یــوزعأفــذهب ألختــه یقــول لهــا   

  . التفرغ للصالة والوحدة فيبدأ قدیسنا لبیت العذارى. و لغایة ما یسلمها نه مایسیبهاش أفأصرت 
وانظــر". فخــرج وشــاف مــالك البــس   خــرج خارجــاً اُ " فســمع صــوت یقــول لــه: شــعر بالملــل، األیــامحــد أوفــى   
 ،هبنشـوفه لحـد النهـارد اللـيهـو لـبس الرهبـان  اللـيرأسـه قلنسـوة"  ىس"، وعلقدَّ سكیم المُ صلیب مثال اال" (زنار)

یـا أنطونیـوس . وجاله صوت یقـول لـه: "ثانيى وبعدین یقعد یضفر بعدین یقوم یصلِّ ر خوص و وهو قاعد یضف
  ده هو لبس الرهبنة.  يبق يومن اللحظة د ".هكذا وأنت تستریح افعل
ــابــدأ و    ــاة الرهبنــة اللــي م كــلعلِّــانطونیــوس یُ  أنب ــاة  بیحبــوا حی ... ویتقابــل مــع تالمیــذ ویحــط أساســیات لحی

كانــت صــحته كویســة الجبــل یمــارس حیــاة الوحــدة. و  فــيمغــارة  فــيالبریــة، وســكن  فــيدیس فضــل القــالرهبنــة. و 
 .ووشه بشوش جدًا ومش تعبان وال بهتان كده يقو 

د نـه أول واحـأر وفى یوم فّكـ ،حیاة الوحدة فرحان خالص بوجوده مع ربنا فينطونیوس أ أنباكان قدیسنا و   
نـه مـن أیسـتحقه و  العـالم كلـه ال ،"بـوال" أنبـااسمه  البریة فياحد أرشده إن فیه و یسكن البریة فجاله مالك الرب و 
نشــوف بســرعة ملخــص  كــدهتعــالوا  .كــل الخیــراتاألرض والمطــر و  فــي یبــاركأجــل صــلوات هــذا القــدیس ربنــا 

  .صحابأبقوا  يزااسریع عن حیاته ونشوف 
  

عـرف عنـه. لكـن ربنـا أراد أن یُ  يءشـ يحـد أألـم یعلـم وال" إنسـان بـار دخـل إلـى البریـة و بـ" كان قدیسنا أنبـا  
  أنبا "أنطونیوس" بسیرته. 

میـراث كبیـر فحـاول أخـوه أن  تـرك لهمـامـات والـدهما  ولّمـا"بطـرس"،  اسـمهكان أنبا "بـوال" عنـده أخ أكبـر   
.. . ایحكـم بینهمـ يیبقـى فیـه قاضـ شانلعقرروا یروحوا المحكمة فبدأوا یختلفوا على المیراث و  كبیراً  یأخذ جزءاً 

قـدامهم ... فسـأل نفسـه هـو أخـذ معـاه  ةالسكة كده شافوا جنازة واحد من أغنى األغنیـاء معدیـ فيرایحین هما و 
 ، فقـررختلف مـع أخویـا علـى فلـوسأر طیـب لیـه بقـى بـ.. وفّكـ.حاجـة   أين اإلجابـة وال أ فلقي، القبر فيإیه 

الصحراء  يأرشده المالك للدخول ف .ةالبری فيربنا وعاش  يف اً بّ حُ  .. ویذهب للوحدة.یترك كل المیراث ألخوه 
سـنة ماشـافش فیهـا وجـه إنسـاٍن، وكـان لبسـه مـن لیـف النخـل،  ٧٠ریب مـن البحـر األحمـر، وعـاش أكثـر مـن قُ 
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ر النخیـل واألعشـاب الجبلیـة مـن ثمـا یأكـلكـان و  بزة كل یـوم،بنصف خُ  اً بیه ویرسل له غراب يوكان الرب معتن
  ، ویشرب من عین ماء.اً أحیان
.. .فـوا علـى بعـض فعـًال تعرّ یـوس" للـذهاب إلـى األنبـا "بـوال" و قدیسنا األنبـا "أنطون بقى أرشد المالكالمهم   

  ؟وة حیاتهم وال مثًال أحداث البلدترى عن الجوع وقس إیه؟؟ یا فيتفتكروا تكلموا مع بعض 
الحیـاة مـع ربنـا قـد إیـه و  ...هم ومهـتم بـیهم بیحـبّ موا عن قد إیه ربنا ده جمیـل و تكلّ ا كانوا بیمّ الحقیقة هُ  في  

، .. فضلوا یتكلموا عن قد إیه هو صـدیق جمیـل لكـل واحـد فینـا. نما حیاة فرح حقیقیةإ مش قصص وحكایات و 
ه حیـث لـي أكثـر مـن وعند الغروب جاء الغراب معـاه خبـزة كاملـة، فقـال األنبـا بـوال: "اآلن علمـت أنـك رجـل اللَّـ

ه لـك طعامـك أیضـًا ن فقد أتى بخبزة كاملـة، وهكـذا فقـد أرسـل اللَّـیأتیني الغراب بنصف خبزة، أما اآل اً عام ٧٠
نبــا أالبطریــرك مــن البابــا  ع ویحضــرســرِ "أنطونیــوس" أن یُ  ن األنبــابــوال" ِمــ" .. وفــي نهایــة الحــدیث طلــب األنبــا.

ــالحُ  أثناســیوس وفعــًال راح للبابــا أثناســیوس وحكــى لــه الحكایــة وأخــذ منــه  .ة الكهنوتیــة ألن وقــت نیاحتــه قــربّل
  المالبس ورجع.

عـالن جـدًا جـدًا علـى ز  فوجد األنبا "بوال" قد تنـّیح یعنـي مـات، فبكـى وهـو وصل األنبا "أنطونیوس" المغارة  
بــوال"، " یــدفن فیــه األنبــاها اللــياهم المكــان ، فــورّ یدفنــه، شــاف أســدین جــایین ناحیتــه يزاال یفكــر ِضــفِ صــاحبه و 

 ."بوال" "أنطونیوس" صاحبه الجمیل األنبا بعدها دفن األنباحفرة وماشیین ... و  راحوا حافرین
  ي؟زاا؟ طیب حنا ینفع نكون زیهماطونیوس" لها الزمة؟ و "أن "بوال" واألنبا تفتكروا كده الصداقة بین األنبا  
.. .اإلنجیـل مـع بعـض  فـينقـرأ ى و نصـلِّ ع بعـض علـى الصـالة و نشجّ  شانلع، يقو  يطبعًا لیها الزمة قو   

 أيلمــا یكــون فیــه و  ،اانّ علشــ يالســماء یصــلّ  فــيهــو حــد مــن القدیســین دول صــدیق لینــا و  خــذأكمــان ممكــن نو 
السـماء  فـيصـحاب أنا قـدام ربنـا ... تعـالوا كـده نجـرب نبـدأ یبقـى لینـا یلا م ویتشفعو ها نتكلم معحیاتن فيحاجة 

نعرفــه مــن حكایــاتهم وكالمنــا معهــم هاده وصــلوا لــه؟؟!!! و  يزااو  يقــو  يقــو  يحبــوا ربنــا قــو  يزاایرشــدونا كــده 
  .نطلب منهم یساعدونا نوصل لربناالصالة  فيطول الیوم و 

 صـداقة أبـو ــــ مارمینـاو صداقة البابا كیـرلس  ـــیوناثان بصداقة داود و  الدرس أیضاً  فينستشهد  أن(یمكن   
  ..).مقار بالشاروبیم 

  
  

  نشاط تحفيظ اآلية                                                                                                
  

آیة الدرس: 
   

  فظ: طریقة الح
كــل ، سیصــبح عنــدنا مجموعتــان ،األطفــال ىتــوزع علــمــن اآلیــة مــرتین فــي ورقــة كبیــرة و  تكتــب كــل كلمــة  

یرددونهـا كـذا طابور في ترتیب اآلیة الصحیح. و  ها اآلیة. مسابقة بین األوالد المجموعة اللي تقفمجموعة مع
 .مرة مع رفع كلمات اآلیة أثناء تردید كل كلمة

 



- ٤٦ - 
 

  
  
  
  

  

  كُّر والفهم  أسئلة التذ       
 

 ؟؟ القدیسینن تطلب مِ  نْ لو كان عندك مشكلة مَ  ــ١  
  ؟سبب بركة القدیسیناذكر مواقف كان فیها شفاعة  ــ٢  

  
  

                           ألعاب                 
  

  هدف اللعبة:  
  .القدیسینف على صداقات التعرُّ   

  التشـــــــــــــكیل: 
واألطفـال تقـوم بتجمیـع  ،القدیسـین أسـماءلوحات مكتوب علیها  وأ ،أمكن نإیوضع مجموعة من الصور   

  .صدیقهكل قدیس و 
   طریقة اللعب :

 ـــاألنبـا بـوال نطونیـوس و أاألنبـا  ـــالشـاروبیم مـع مقـار  صـداقة أبـو ــــ مارمینـاو البابا كیـرلس ـــ یوناثان داود و   
  .فینسی وأبو يیرینإتماف   ـــالمالك میخائیل و  هیمانوتاألنبا تكال

  
    أنشطة ورقية                 

  
  اكتب رسالة إلى شفیعك تطلب منه الصالة ألجلك  

  
  تدريب                     

  
  .عیده أو كل فترةیوم كل واحد یختار شفیع له ویقوم بعمل تمجید في   
  : الدراسة نعمل شفیع لكل مادة مثالً لو في  أو ممكن مثالً   
   مارجرجس ــ العربيــ       
  .الخ ..مارمینا . ــ الحساب ــ      

  ؟
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  صالة                       

              
 

    ،نطلب منك یا ربنا یسوع المسیح أن تكون معانا"  
   ،رنا من كل خطیة.. طهّ .ي ما كنت مع كل القدیسین ز   
  ."منذ البدء أرضوكالقدیسین الذین بشفاعة العذراء مریم وجمیع مصاف   

  .آمین                                                      
 

 تقييم               

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
    

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

  يعرف

 نطونیوس كل ما یملك وذهب للبریةأ أنبا كیف ترك یذكر.  
 نطونیـوس ومـاذا أ ألنبـاظهـر  الـذيكان یفعـل المـالك ماذا  یصف

  .كان یلبس
 بوال أنبانطونیوس لمقابلة أ أنباكیف ذهب  یشرح.   
 هل من اللَّ رسَ نطونیوس مُ أ أنبا أنبوال  أنباكیف عرف  یفسر.  
  ّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر
  ّبوال أنبانطونیوس و أ أنباكیف تقابل  ... لیمث.  
 نطونیـوس ومعهمـا الغـراب ومعـه أ أنبـاو بوال  ألنباصورة  ... یرسم

  .الخبزة الكاملة

  

  يتدرَّب

  ّالمالئكة أومن القدیسین  یختار صدیقاً  أن...  ریقر. 
 القداسعید القدیس العشیة و  في. ..یحضر. 
 ــتظم كــل شــهر  أوعیــده یــوم  فــي.. عمــل تمجیــد لشــفیعه . فــي ین

  .مرة

  

  
  
  
  

   

@ 
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   أمشير شهر من األولاألسبوع 
  ) فبراير (

  ة سفرحكاي  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   
  شنوده الثالث.ـــ موسى وفرعون ــ للبابا 

  تفسیر سفر الخروج ــ للقمص تادرس یعقوب ملطي. ـــ 
  ـــ قصة أعظم كتاب ــ للقس مرقس فوزي.

  ـــ قاموس الكتاب المقدس. 
  ــ الموسوعة الكنسیة لتفسیر العهد القدیم (الجزء الثاني) كنیسة مارمرقس بمصر الجدیدة.

  .وس األنبا بیشوىــ مدخل إلى العهد القدیم ـــ الراهب القس مرقوری

 .(نظرة عامة) التعرُّف على سفر الخروج 

 :مساعدة الطفل أن  
 :نظرة عامة حول سفر الخروج وشخصیة موسى النبي یعرف. 

 :بسر القوة في حیاة موسى النبي (الحدیث مع اللَّه) یشعر. 

  َّهعلى الصالة كحدیث مع اللَّ  ب:یتدر.  

  

 سفر الخروج   
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  إليك عزيزي الخادم ...                   

  
كـل نفـس تبحـث عـن الخـالص مـن نفـوذ  فـير ..  فقصة الخـروج تتكـرَّ . لفدائنا قصة الخروج نموذجاً  عدّ تُ   

حدثت كانت  التي واألمور ،عدد رآلخِ عدد  أولمن  نسانيإالسفر  أنذه نجد من وجهة النظر هو  ،ونیر العالم
 اإلنســـان إلنقـــاذه نـــرى طریقـــة اللَّـــ أنجـــل أ.. ونحـــن نـــدرس الخـــروج مـــن . ت لتحـــذیرناَبـــتِ بطریقـــة الرمـــز وقـــد كُ 

  .الرحیمة والمجیدة أهدافه، لنرى الخاطئ
  

  ه:ـأوًال: كاتب
  :آلتیةویظهر ذلك بالدالئل ا النبي هو "موسى"  

) هو تكملة السفر السـابق (التكـوینكأن هذا السفر "وهذه أسماء" و  :) قائالً یبدأ السفر بحرف العطف (الواو   ــ١
  .النبيكتبه موسى  الذي

بل أنـه  ،یانكثیر من التفاصیل مما یدل على أن الكاتب هو شاهد عَ  فيلنا السفر أحداثًا بدقة بالغة و  مقدَّ    ــ٢
مقابالتــه مــع فرعــون أو عنــد عبــور البحــر  فــيفهــو یصــف األحــداث بالتــدقیق ســواء  .قائــد عملیــة الخــروج

  .الوصایا والشریعة استالمهاألحمر أو 
 .یسارًا قبل قتلهیمینًا و  التفتٕانه و  ،سراً  المصريقتله  :نفسه مثل النبيل السفر حوادث خاصة بموسى سجّ    ــ٣

  ... الخ.العلیقة  فيه رؤیة اللَّ و 
كذلك المـؤرخین علـى أن الكاتـب عادون الیهود) و كة الشمالیة الذین یُ سكان المملود والسامریین (إجماع الیه   ــ٤

  .النبيهو موسى 
  

  ه:ـاتـسم :ثانیاً 
حیــث عبــر  متقــاالســفر بفصــل  انتهــىســفر التكــوین ظهــر فشــل اإلنســان تمامــًا مــن جهــة الخــالص،  فــي  

 .)تحت نیر عبودیـة فرعـون الطاغیـة (رمـز إبلـیس اهناك سقطو و  ،ة العالم)رمز محبأوالده إلى مصر (یعقوب و 
ــوجــاء ســفر الخــروج یُ  ینطلــق باإلنســان مــن  الــذي ،)خــالل دم الحمــل (الفصــح المجــانيه ن عــن خــالص اللَّــعِل

  .مًا مجده مجدًا لهمقدِّ مُ  ،مع الناس هالعبودیة القاسیة إلى أورشلیم العلیا مسكن اللَّ 
  .العهد القدیم أسفارحسب ترتیب  الثانيو  ،موسى الخمسة رأسفامن  الثانيسفر الخروج هو السفر و   

  
  مكان كتابته: :ثالثاً 

  :عدة أماكن فيیشمل السفر أحداثًا تمت ة سیناء ... و بریّ  في  
كـذلك تمـت مقابالتـه فیمـا بعـد مـع فرعـون و  ،ى موسـى"صوعن" حیـث تربَّـ ىه التي: عاصمة مصر تانیس   ــ١

  .والضربات العشر
  .العلیقة فيه ظهر له اللَّ یان: حیث هرب موسى من وجه فرعون و ة مدبریّ  في   ــ٢
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  .حیث عبور البحر األحمر :فم الحیروث   ــ٣
  .أعطاه الوصایاوظهر لموسى على الجبل و  ،ه بالشعب: حیث سار اللَّ بریة سیناء في   ــ٤
  

  أغراض السفر: رابعًا:
مواجهــة فرعــون  فــيیمانــه وقوتــه إ و  ،الشــعبقیــادة  فــيحكمتــه الســفر ســیرة موســى رئــیس األنبیــاء و یعــرض    ــ١

  .تضاعه العجیباو 
  .یخرجهم من مصرص شعبه و خلِّ ه لیُ ل اللَّ ثم تدخُّ  ،صخلِّ إظهار الحاجة إلى مُ    ــ٢
  .محاوالتهم الرجوع إلى مصراه وسطهم رغم تذمراتهم الكثیرة و سكنه ورعایته لشعبه و أبوة اللَّ    ــ٣
  .ر البحر األحمر إلى بریة سیناءالحریة من عبودیة الخطیة بعبو    ــ٤
  .الناموس لهدایة شعبهه و وصایا اللَّ    ــ٥
  

  خامسًا: أقسام السفر:
  :ر أقسام السفر إلى حیاة المؤمنتشی  

ــ ١ مصــر (ص فــي    ــ١ الضــربات العشــر حیــث و  ،وحیــاة موســى األولــى ،خیر الیهــودتشــمل تســو  : )١٢ص  ـ
الص خـــالل اإلیمـــان بـــدم ع بـــالخن العبودیـــة ثـــم التمتُّـــینطلـــق بـــه مـــ ،صخلِّـــشـــعور المـــؤمن بالحاجـــة إلـــى مُ 

  .خروف الفصح
سـیناء  يه لشـعبه فـلـة اللَّـٕاعاالبحـر األحمـر و  وتشـمل عبـور ) :١٨ص  ــ ١٣من مصر إلـى سـیناء (ص     ــ٢

 يد تمتعـــه بـــالمیالد فـــالمـــؤمن إلـــى البریـــة للجهـــاد بعـــ انطـــالقحیـــث  ،الســـلوى وحمایتـــه لهـــمبالمـــاء والمـــن و 
  .)البحر ورعبالمعمودیة (

ـــة (ص    ــ٣ ــــ ١٩ الشـــریعة والخیم ـــاموس ) :٤٠ص  ـ تفاصـــیل الخیمـــة و  ،وتشـــمل أخـــذ موســـى للوصـــایا والن
  .الذهبيباإلضافة إلى خطیة الشعب بعبادة العجل  ،وٕاقامتها

  
  یحویها السفر: التي: الرموز سادساً 

ــ یر لســرّ تشــ هــىو  ،)٣ موســى مشــتعلة بالنــار دون أن تحتــرق (ص رآهــا التــي العلیقــة:    ــ١ لــى الســیدة إ د و التجسُّ
بتولیـة  السیِّد المسیح من البتول، وبمیالده لم ُتحلّ  دَ عن المیالد البتولي، فقد ُولِ  في الُعلِّیقة إعالناً ف العذراء.
نور الالهوت الـذي أشـرق منهـا نحـو الحیـاة البشـریة خـالل میالدهـا (لیسـوع المسـیح) لـم  ... وأیضاً  العذراء

   .لُمتَّقدةیحرق الُعلِّیقة ا
عنــد عبــور المــالك  كــان عالمــة الخــالص الــذي.. ودمــه . يوٕاشــارته إلــى المســیح الفــاد خــروف الفصــح:   ــ٢

لخالصنا باإلیمـان، علـى حسـاب دم  كان هذا رمزاً حیث . )١٢ (ص يالمهلك، وهو رمز لدم المسیح الفاد
:  ٣ه كفـارة باإلیمـان بدمـه ( رو مـه للَّـقدَّ بنعمته بالفداء الذي بیسـوع المسـیح الـذي  رین مجاناً تبرِّ المسیح: مُ 

٢٥ ، ٢٤ (.  
  .)١٤ رمز لسر المعمودیة (ص البریة: فيسنة  ٤٠ظللتهم  التيعبور البحر األحمر والسحابة    ــ٣
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  .)١٥ ترمز للصلیب (ص الماء المر فجعلته عذبًا: فيألقیت  التيالشجرة    ــ٤
  .)١٦ رمز التناول من جسد المسیح (ص المن:   ــ٥
  .)٣٣:  ١٦ (ص الروحيحملت المسیح طعامنا  التيرمز للسیدة العذراء قسط المن:    ــ٦
  .)١٧ أعطانا الخالص بروحه القدوس (ص الذيرمز للسید المسیح  خرج منها الماء: التيالصخرة    ــ٧
  :عصا موسى   ــ٨

   .)٧ ات السحرة (صة أكلت حیّ لت إلى حیّ تحوَّ  التي*     
   .)١٢ : ص ٦ شر (ص* أجرت الضربات الع    
  .)١٤ ت البحر األحمر (ص* شقَّ     
   .)١٧ ضربت الصخرة فأخرجت ماء (ص*     
  .رمز لخشبة الصلیب ىه *    

  
  .)١٧ یرمز للمسیح المصلوب (ص الشعب على عمالیق: فانتصررفع موسى یدیه للصالة    ــ٩

  .)٢٩:  ٢٨ یرمز للمسیح رئیس كهنة العهد الجدید (ص هارون رئیس الكهنة: ــ١٠
  .)٤٠:  ٢٥ رمز للكنیسة وللسیدة العذراء (ص بكل مشتمالتها: االجتماعخیمة  ــ١١
  .(الُمخلِّص) ككل یرمز للسید المسیح حیاته في :يالنبموسى  ــ١٢
  
   :ها عن موسى كلیم اللَّ أمَّ 

حیـاة  احیسـیبـأن هـذا الطفـل  تـوحيمشـقة ال بیئـة كلهـا تعـب و  فـي النبـي.. نشأ هذا .فهكذا كانت طفولته   
عهــد  فــيأعدائــه  بأیــدير ســخَّ مُ شــعب مــذلول و  فــي.. نشــأ .علــى اإلطــالق  اســیحیبأنــه  تــوحيروحیــة بــل ال 

   .هذا الشعب فرعون ظالم أذلّ 
مــع أنـه كـان مــن أسـرة كهنوتیــة أو صـارت كهنوتیــة و  ،د اآللهـةتعــدُّ  فـيبیئـة وثنیــة وغارقـة  فــينشـأ موسـى   

ال ممارسـات طقسـیة بـل كـان ذلـك الحـین ال ذبـائح وال مـذابح و  فـيًال عطِّ عمل الكهنوت كان مُ  أن إالّ  ،فیما بعد
.. . ض مصر فیما بعد أن یعبدوا الرب القصد من خروجهم من أر 

ى طفولتـه تربَّـ فـيقتـل د بـه أن یُ ِصـقُ  الـذيفموسـى الطفـل  ،أن یحول الشـر إلـى خیـر استطاعل و ه تدخَّ لكن اللَّ و 
 تْ َیــعطِ كــان مــن الممكــن أن تُقتــل لمخالفتهــا أمــر الملــك أُ  التــيبــل أیضــًا أمــه  ،عــاش كــأمیرو  كــيلَ مَ قصــر  فــي

  .. .تأخذ أجرة رضاعتها له و  ابنهاع رضِ فرصة أن تُ 
ة أطلقتـه علیـه ابنـ اسـم) غالبـًا هـو اللغة القبطیة (المأخوذ من المـاء فيمعناه  مصري اسم" موسىوكلمة "  

  .ه معهتكلم به اللَّ  الذيالتاریخ و  فيبه  فَ ُعرِ  الذي االسمهو و  ،ر حادثة أخذها لهفرعون لتتذكّ 
  

  :إعداده
 أسـلوبكـذلك  ،هال كانـت تناسـب إرادة اللَّـقتل لم تكن لها المسحة المقدسة و ییضرب و  الذيطریقة موسى   

وخـوف موسـى  ،هنسان یعمل عمل اللَّـإ أسلوبهناك ثم یضرب الرجل ویقتله لیس هذا ینظر هنا و  أنالخوف و 
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البریة أربعین سـنة تحـت اإلعـداد  فيأعده ه موسى و لذلك أخذ اللَّ  ،همن فرعون لیس فیه كرامة أوالد اللَّ  بهو وهر 
  :خالل تلك الفترة روحيعمل و  إلهيكان هنالك إعداد غنم و  كراعي
  .من الدعوة يفیعتفه یدعوه اللَّ  ذيالیندفع إلى العمل بال دعوة إلى موسى  الذيل من موسى تحوَّ    ــ١
  ."نا؟!!أ نْ مَ "یقول:  الذيل من موسى الواثق بقدراته إلى موسى تحوَّ    ــ٢
ه لدرجـة أنـه كـان یخاطـب اللَّـالقتل إلى إنسان حلیم جـدًا ى أیضًا من إنسان یستخدم العنف و ل موستحوَّ    ــ٣

قـــائًال:  
.  

  .االحتمالموسى الحنو و  اكتسب   ــ٤
  ."أنا ثقیل الفم واللسان"یقول:  الذيب بكل حكمة المصریین إلى موسى تهذَّ  الذيل من موسى تحوّ    ــ٥
 عنـــدما قـــال موســـى للشـــعب   ــ٦ 

 
  الرب إلى میدان المعركة لیقف مع الشعب الخـائف ضـد فرعـون  اسمموسى أدخل. ..

 :ا رأى الجیش خائفًا من جلیات فقال لهمامًا مثلما فعل داود لمَّ ت
 
 

  
   :أهمیة الخروج

عدیدة ولكـن بعضـها  على أخبار يو تیحنه أالخروج مع  اسمبِ  ىسمَّ تمن أهمیة الخروج أن السفر كله  بلغ  
قـد كـان الخـروج هـو و  ،بـد أن تنفـذ ه الوأثبت لنا هذا السفر أن إرادة اللَّ  ،بعضها نتیجة لهكان تمهیدًا للخروج و 

نـون" ثـم عـدد كبیـر مـن األنبیـاء یشـوع بـن "وأكملهـا تلمیـذه  النبـيمسیرة طویلة قادها موسـى  فيالخطوة األولى 
ه موسى بكل عجائب ونبیّ ه بدایة حیاة تحت قیادة اللَّ و  ،حیاة تحت حكم فرعون بكل قسوته كان الخروج نهایةو 
 فـي.. و .یعقبـه الـدخول إلـى أرض كنعـان ، ج مـن أرض العبودیـةكان الخروج یعقبه دخول ... الخـرو .. و .ه اللَّ 

  موسى من ثالثة فراعنة:  هقذ اللَّ قصة الخروج أن
  .)١٦، ١٥: ١أراد قتله وهو طفل (خر  الذيفرعون  ــ١
  .)١٥: ٢(خر  المصريأراد قتله عندما قتل  الذيفرعون  ــ٢
  .)١٩: ١٥مر (خر طارده عند عبوره البحر األح الذيفرعون  ــ٣
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:             
  

  ورقي عمل                  
  

  الدرس.  أثناءمجموعة من بطاقات الشفرة الورقیة الستخدامها  أطفالكز مع جهّ   
  
  

  مجموعات عمل      
  

الفتــات  ٥ق ن وضــع خلفــه شــریط الصــق ثــم عّلــى الملــوّ قطــارًا مــن الــورق المقــوّ  أطفالــكاصــنع بمســاعدة   
  : تيكاآلل محطات سفر الخروج مثِّ على الحائط تُ 

  أرض الموعد  ــ٥التیه         ــ٤العبور         ــ٣الضربات         ــ٢       العبودیة ــ ١    
   .خر من الشریط الالصق على الالفتات الخمسالصق الجانب اآل ـــ  
  ن تضع القطار على المحطة ثم ابدأ الحدیث ...أانتقل من محطة لمحطة بـــ   

  
  فكرة حوار       

  
  .أرض الموعد إلىبریة خالل ال رحلة فيه ذهب شعب اللَّ   
  .تكون أرض الموعد دي؟! یهإ و ؟! حكایة هذه الرحلة ىهترى ما  یا  

  ؟! ب عنها فین.. ومكتو .؟!يازا يعن الرحلة د عرفنا حنااترى یا أوالد  ویاـــ 
 .الكتاب المقدس فيهذه الرحلة سمعنا عنها   

  ؟    تبتسفر كُ  أي فيمین یعرف ـــ 
 .نعم .. سفر الخروج  

 ؟!الكتاب المقدس فيیوجد سفر الخروج  نأیـــ 
  أو أسفار موسى الخمسة. أسفار التوراة"سماة "األسفار الخمسة األولى المُ  فينعم   

 ؟ةأسفار موسى الخمسى ه وٕایهـــ 
  .)تثنیة ــعدد  ــالویین  ــخروج  ــتكوین نعم .. (  

 ؟ موسى الخمسة أسفارولیه اتسمت ـــ 
  .كتبها الليهو  النبيبالتأكید ألن موسى   
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 سفر الخروج باالسم ده؟ اتسميولیه ـــ 
اســمه یــدل  وبالتــالي ،بریــة ســیناء إلــىرض مصــر أن ِمــ إســرائیل بنــيیــتكلم عــن قصــة خــروج شــعب  ألنــه

  هذه القصة. يتحك التي) ١٥ـــ  ١ن (مِ  صحاحاتاأل فيعلى األحداث الموجودة 
 ؟ السفر ده كام صحاحاتأویا ترى عدد ـــ 

  . )صحاحأ ٤٠(.. .یوه أ  
 .هرحلة جواه مع شعب اللَّ  فيمحطات ونسافر  ٥م سفر الخروج تعالوا مع بعض نقسِّ   

  
  
  
  
  
  
  

   :)المحطة األولى (العبودیة
.. عایشـین .سـلهم نَ هـم أوالد یعقـوب و  اللـي إسـرائیلزمـان خـالص كـان شـعب  إنعرفنا مـن سـفر الخـروج   

ــ فــي  فــيیســخروهم  واأفبــد ،شــعب عظــیم خــاف مــنهم المصــریونا زاد عــددهم وصــاروا مصــر مبســوطین لكــن لمَّ
  المصریین.  أیديه لیخلصهم وینقذهم من اللَّ  إلىى فصرخ الشعب وصلَّ  ،أعمال متعبة جداً 

المصـریین  أیـديرهم من حرِّ یُ  شانلع اً جل خالص شعبه من هذه العبودیة المرة وجهز قائدأن ب ربنا مِ رتَّ   
  ..؟.عارفین هو مین 

  
 الشفرة:  

  ... (موسى).البطاقات المكتوبة بالشفرة لیكتشفوا اسم القائد  همأعطِ مفتاح الشفرة و  أوالدك أمامهر ظأ  
ـقَتــیُ  أنخوفــًا علیـه  أمـهموسـى خبأتــه  دَ ِلــعنـدما وُ  -  سـلة ووضــعتها  فــيیكتشـف أمــره وضـعته  أنا خافــت ل ولمَّ

 أتـت التـي أمهمریم عن  أختهلتها ته ود.. وأخذته وتبنّ . رأته ابنة فرعون وهى تستحم أنالنیل فتصادف  في
 .ابنة فرعون أنها أمه الحقیقیة يتدر  أنعه كمرضعة دون رضِ لتُ 

  .العبراني أخاهضایق  قتل مصریاً  ألنهكبر موسى وهرب من قصر فرعون  - 
  ... مشتعلة ةعلیق فيه له هناك ظهر اللَّ  - 

  .ظهر صورة للعلیقة)ا( مجهزة سابقاً  یضاحإ(یمكن االستعانة بوسیلة   
         .شعبيله اترك  لْ م فرعون وقُ .. اذهب كلِّ .مسئول عن الشعب  أنتوقال له  - 
 إلىمعه وذهبا  أخاهیأخذ هارون  أنه بعد ما قال له ل دعوة اللَّ بِ األمر لكنه عاد وقَ  بادئ فياعتذر موسى  - 

 .فرعون
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   :المحطة الثانیة (الضربات)
  المحطة الثانیة) إلىك القطار حرّ (  
فلــم یوافــق فرعــون  ،یتــرك شــعبه لیخــرج مــن مصــر أنه یریــده اللَّــ أن :فرعــون وقــال لــه إلــىذهــب موســى   

  .فضربه الرب بضربات شدیدة
  

  مجموعات عمل      
  

ــ   واطلــب مــنهم  ،ل الضــربات العشــرمثِّــبطاقــات تُ  ١٠لكــل مجموعــة  عــطِ أو .. .مجموعــات  إلــى أوالدكم قسِّ
 ـــالبعـوض  ـــالضـفادع  ـــدم  إلـىتحویـل مـاء النهـر .. ثـم تنـاقش معهـم حـول الترتیـب (.لة تخمـین تـرتیبهم محاو 

  . أكمل) ثم موت األبكار ـــالظالم  ـــالجراد  ـــالبرد  ـــالدمامل  ـــ يقتل المواش ـــالذباب 
ق الشـعب علـى طلِ ن یُ أ دْ رِ لم یُ قلب فرعون و  ىتقسّ .. فعندما .الضربة القاضیة  ىهكانت الضربة األخیرة   

(بـال  صـحیحاً  ن یذبحوا خروفاً أوأمر الرب شعبه ب .البكر االبن.. كانت ضربة موت .الرغم من كل الضربات 
 أعشـاب.. ویأكلونـه مشـویًا مـع فطیـر علـى .البیوت  فيمن دمه على القائمتین والعتبة العلیا  یضعونعیب) و 

  . (البیوت التي لیس علیها الدم) المصریین فقط أبكارهلك تل المالك المُ من الموت فیق أبكارهینجو  لكية رّ مُ 
  

  :المحطة الثالثة (العبور)
یتـبعهم  أن فـأرادولكنه عاد  ،رض مصرأالشعب من .. طرد فرعون موسى و .المصریین  أبكاربعد موت   

یمـد  أنه فـأمره اللَّـ إلـىموسـى  ى.. فصـلَّ .والعدو خلفهم  أمامهم.. البحر ... كان الموقف صعبًا جدًا .ویقتلهم 
بــروا ثانیــة بضــربة عصــاه بعــدما ع أغلــقروا البحــر ثــم َبــن وعَ نصــفیْ  إلــىعصــاه ویضــرب البحــر األحمــر فانشــق 

  .فأغرق الماء فرعون ومركباته
  

   :(التیه) المحطة الرابعة
األرض  يعنــرض الموعــد یأ إلــى.. رحلــة .شــبه جزیــرة ســیناء  فــيبــدأت الرحلــة بعــد عبــور البحــر األحمــر   

   .فیها وایسكن أنه وعد بیها ربنا شعب اللَّ  ياللّ 
 طعمهـمیُ وكـان  ،اللیـل بعمـود نـارفـي ر لهـم وینـوّ  ،علیهم بعمـود سـحاب بالنهـار لیظلِّ  يالرحلة د فيكان   
   .السلوى) ىه.. وما .(اشرح ما هو المن السلوى المن و 
ــ   ، منطقــة اســمها حوریــب فــيه وشــرب الشــعب اموســى یضــرب الصــخرة فنزلــت میــ شــوا ربنــا خــالَّ طِ ا عَ ولمَّ

 فــيمــا عمــل زي  نو صــامت قاتــل عــنهم وهــمّ الحــروب فانتصــروا علــى عمــالیق ... وكــان یُ  فــيوكــان یقــف معهــم 
   .مصر بالضبط

فصـعد موسـى الجبـل  ،جبـل اسـمه "حوریـب" فـيالوصـایا العشـر  ألعطیـكبعدین ربنـا قـال لموسـى اصـعد   
كمــان یعمــل خیمــة  وأمــره .مــن الحجــارةعلــى لــوحین  .. مكتوبــة.ایا العشــر ه الوصــاللَّــ وأعطــاه یومــاً  ٤٠وصــام 

 .يشعبه زي الكنیسة دلوقت یسكن فیه ربنا معها  الليهو ده المكان  ألنه" االجتماعاسمها "خیمة 
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  نشاط:
خیمــة  ــــتــابوت العهــد  ــــالســلوى  ــــالمــن ( لكــل مــن األوالد بطاقــات صــور عــطِ أو ق خریطــة كبیــرة لســیناء علِّــ  

   .ح بإیجاز ثم اطلب منهم الترتیباشر  ... ).. الخ.بئر میاه  ـــالوصایا العشر  ـــ االجتماع
 

   :المحطة الخامسة (أرض الموعد)
ألن موسـى كـان قـد  ،رض الموعد ولكـن بقیـادة یشـوع بـن نـونأالبریة وصل الشعب  فيسنة  أربعینوبعد   

  .نهم مات فاختار الرب یشوع تلمیذه لقیادة الشعب بدالً 
  .الكتاب المقدس والعهد القدیم أسفار ثاني ، وهوباختصار قصة سفر الخروج يد ىه  

 
  

  نشاط تحفيظ اآلية                                                
 

) بحســب عــدد كلمــات اآلیــة فــریقین إلــى(مقســمین  ق علــى صــدر األوالدعلَّــتكتــب كــل كلمــة علــى ورقــة وتُ   
ثــم یطلــب مــنهم ترتیــب  ،یكتــب الخــادم اآلیــة كاملــة علــى الســبورةیقــة عشــوائیة و بطر  األوالدثــم یقــف  ،والشــاهد

 أوالدر مــع تكــرَّ یعتبــر هــو الفــائز و  أوالً یرتــب اآلیــة  الــذيالفریــق و  ،مكتوبــة علــى الســبورة ىهــكلمــات اآلیــة كمــا 
  .آخرین حتى یتم حفظ اآلیة والشاهد
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  أسئلة التذكُّر والفهم       
 

   الكتاب المقدس؟ فيما هو ترتیب سفر الخروج   ــ١  
  ؟صحاحاتهأكم عدد   ــ٢  
   كل محطة؟ فياألحداث الرئیسیة  ىهوما  ،محطات السفر أهم ىهما  ــ٣  
  السفر؟ فيالشخصیة الرئیسیة  ىه نْ مَ   ــ٤  

  
  

  مجموعات عمل                  
  

فیبـدأون بلصـق  ،لوحـة بهـا متاهـة أمـامهمونضـع  ،فـالاألطعلى  األحداث أهمورق مكتوب فیه یتم توزیع   
خضـراء مكتـوب  أشـجاربدایتها موسى وفى نهایتها مجموعـة  في ویكون مرسوماً  ،المتاهة فيبالترتیب  األوراق

  .رض الموعدأ اعلیه
  

  تدريب        
 

الصالة وطلب معونة اللَّه في الضیق، والثقة في وعده أنه لن یتركنا. 


 
                

  
          

              صالة                        
  

  یني من األشرار .... أشكرك على كثرة إحساناتك .. وألنك ساتر عليَّ وبتنجِّ  یسوع ربي  
  آمین. .یك، فإنك مبارك إلى األبدتنا فاحفظ یارب شعبك في كل مكان .. وثبِّ   

 

  ؟

 
 

@ 
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 تقييم                   

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

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

  يعرف
 سفر الخروج أصحاحاتعدد  یذكر.  
 أماكنه یصف.  
 أحداثه أهم یشرح.  

  

  يشعر
  َّهبمخافة الل. 
  ُالسفر أحداث.. بعض . لمثِّ ی.  
 ــــالشریعة  لوحيموسى مع  ـــالعبور منظر ( ... یرسم (....  

  

           وطلب معونة اللَّه. على الصالة یومیاً    يتدرَّب
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   أمشير شهر من الثانياألسبوع 
  ) فبراير (

  أسرة  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   
    .أسقف الغربیة نبا یوأنسأللــ بستان الروح ــ 
 للقس أندراوس متى (مطبوعات صوت الراعي) ــ الطهارة كیان وسلوك ــ 

 ) الثقافة الجنسیةthe good and bad touch(  

 :مساعدة الطفل أن  
 :هاللَّ  خلیقةجسده هو  أن یعرف.  

 :ه وعنایته بهبحب اللَّ  یشعر. 

  َّیحافظ على جسده أن ب:یتدر.  

  

 )٢٧: ١ وینتك( 
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  إليك عزيزي الخادم ...                        
  
ـــ القداســة ــــالطهــارة تعنــي النقــاوة  + .حفــظ اإلنســان نفســه مــن الــدنس ـ

ن ه ولطاهر لن یرى اللَّ التصوروا أن اإلنسان غیر  (الطهارة)
ع بالملكوت، فمهما عشـنا فـي طقـوس وأصـوام وصـلوات ولـم نحیـا حیـاة الطهـارة، فلـن یكـون لنـا نصـیب یتمتّ 

ه.فـــــي الســـــموات. لـــــذلك أیهـــــا الحبیـــــب موضـــــوع الطهـــــارة فـــــي غایـــــة األهمیـــــة ألننـــــا بـــــدونها لـــــن نـــــرى اللَّـــــ 
 

  
  شـرف حیـاة الطهـارة:

وقــال بــولس الرســول )١:  ٤"مــا أحســن الجیــل العفیــف" (حكمــة  قــال الــوحي اإللهــي فــي ســفر الحكمــة +


  ضد الزنا والنجاسة. ىة والطهارة التي هالعفّ  ىالقداسة هو  
  
ال توجـد فضـیلة " :سـیاناجـون. وقـال األب یوحنـا كجـون وال یتزوَّ زوِّ نها حیاة المالئكة في السـماء فـأنهم ال یُ إ +

  ."ةه البشر بالمالئكة مثل فضیلة العفّ ل تشبُّ عادِ تُ 
أن  مـن امـرأة ، مـا أراد إالّ  یرسل ابنه الوحیـد فـي الجسـد مولـوداً  ا أراد أنه هذه الفضیلة، فأنه لمّ م اللَّ وقد كرّ   
ن الــرب كــان یحــب یوحنــا "إ :غســطینوسد مــن عــذراء بتــول نــذرت حیــاة العفــة والطهــارة. ویقــول القــدیس أُ وَلــیُ 

  ."تلمیذه أكثر من بقیة التالمیذ من أجل بتولیته
  
ـــإ و  + ه، فعلـــى النقـــیض مـــن ذلـــك نجـــد خطیـــة الزنـــا اللَّـــ ة والطهـــارة لهـــا هـــذه المنزلـــة لـــدىذا كانـــت فضـــیلة العّف

ه العالم القدیم بالطوفـان وأحـرق مـدینتي سـدوم وعمـورة، وقتـل فـي یـوم واحـد ثالثـة والنجاسة. فبسببها أباد اللَّ 
ُأصــیب داود بضــرر  فــي البریــة ألنهــم زنــوا مــع بنــات مــوآب. وبســببها أیضــاً  اإلســرائیلیینمــن  لفــاً أوعشــرین 

. فكما أن الحمامـة ألن  ن الرب غضب على شعبه قدیماً بالغ. وبالجملة فإ
ثـث المیتـة، هكـذا روح الـرب ال یسـكن فـي بـین الجُ  سـتقرّ ا لم تجد لها مُ التي أطلقها نوح عادت إلى الفلك لمّ 

  األجساد النجسة بل في الطاهرة.
  
   الطهارة تشمل: +

  هارة اللسان، طهارة اللمس. طهارة العین، طهارة األذن، ط  
:یقــول الكتــاب المقــدس طهــارة العــین:أ)    

  وهـــذا یعنـــي أهمیـــة أن نحفـــظ  
  س عینك بمناظر شریرة.نجّ نقیًا. فال تُ  نیراً ة بسیطة لكي یكون جسدنا مُ أعیننا نقیّ 
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    :انـارة اللسـطه
: یعقــوب الرســول عــن اللســان وخطورتــهم تكّلــ   
  ّســان یــنجس الجســد كلــهفالل ،  

ه فصعب أن اللسان الذي یسبح اللَّ  ،ه وكالمه المقدسنا ُدشن بالمیرون المقدس أي ُخصص للَّ وال تنسوا أن فمَّ 
.ءيالـردبالكالم  والذي یتناول األسرار المقدسة یتنجس 

   
    

ـــد أن موضــوع الطهــارة هــام للغایــة مــن المؤّكــ   ـــخصوصــًا للخــدام  ـ الخفــاء یفعلهــا  ألن خطایــا الخــدام فــي ـ
ضــربات الشــیطان حــدى إتكــون هــذه الخــادم عثــرة للمخــدومین دون قصــد و ، فیكــون المخــدومون عالنیــة

  
  

مـــا یناســـبهم تمامـــًا مـــن األلفـــاظ و  ،المخـــدومین جیـــداً  مات ســـنّ اصـــیل وِســـیجـــب علـــى الخـــادم أن یعـــرف تف  
  . الدرس بنعمة الرب ي عرضهم كما سیرد فناسب سنّ تُ  ط حتى ال یفتح أعینهم على أشیاء البسّ والشرح المُ 

  
أراد ذا إ. الحـــذر مـــن الســـمع مـــن الـــزمالء واألصـــحاب: ىز الخـــادم علـــى نقطـــة هامـــة وهـــیجـــب أن یرّكـــ  

(أب االعتـراف، الوالـدین،  سـةقدّ مصـادر موثـوق بهـا ومصـادر مُ بـد مـن  لكن الو  ،هالمخدوم أن یعرف فهذا حقّ 
  .الخدام)
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 مكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:ي                            

  
  مجموعات عمل                   

  
األطفال ومعه هدیة شكلها جمیل جدًا وملفوفة بطریقـة جذابـة،  ىیأتي الخادم إلــ ١

ویفتحهـا لیجـدها  ... ویتحدث معهم أنه متشوق لفتح الهدیة ومعرفة مـا بـداخلها
بهـا  االعتنـاءمهـم عـن كیفیـة فـال، ثـم یكلِّ یشد انتبـاه األط ءيشلعبة قیمة أو أي 

وأنــه ســیحافظ علیهــا جــدًا كمــا أنــه لــو أخــذها أحــد منــه واســتعملها بطریقــة غیــر صــحیحة فلــن یســمح لــه أن 
  یستعملها مجددًا. 

ــ ا هدیــة ثمینــة جمیلــة؟كــل منَّــ ىه أهــدهــل تعلــم أن اللَّــ ثــم یســأل الخــادم األطفــال:    ا أتحــدث؟هــل تعلمــون عمَّ
  .عن جسدنا

إمـا بـالحجم الطبیعـي، أو نمـوذج لكـل طفـل، ثـم  یقوم الخادم بعمل نمـوذج لجسـم اإلنسـان،ــ ٢
 القـدم، (العـین، لألطفـال لوضـعها فـي المكـان الصـحیحیقص األعضاء المختلفة ویعطیهـا 

  ه.ولماذا خلقه لنا اللَّ  ...) وبعد لصق كل عضو، نتكلم عن فائدته، الیدین
  لعبة النشان ــ٣

  الحائط. ىج كبیر كامل لشخص وقم بتعلیقه علذمل نمو قم بعـــ  أ  
  .نیةلألطفال عمالت معد عطِ ـــ ا ب  
  ...). القدم عضو معین من الجسم (العین، ىاطلب من كل طفل أن یقوم بالتنشین علـ ـــ ج  
  ؟وكیف نحافظ علیه ،هبعد أن ینجح في التنشین یشرح الخادم لماذا خلقه لنا اللَّ  ـــ د  

  
  نشاط تحفيظ اآلية            

  
علــى  نســتخدم لعبــة المكعبــات لتحفــیظ اآلیــة. یكتــب الخــادم كــل كلمــة فــي ورقــة وحــدها، ویلصــق كــل ورقــة  

الطفل ترتیبهم وتركیبهم فوق بعضهم بالطریقة  ىوعل مكعب من المكعبات ویضعهم الخادم بصورة غیر مرتبة،
  الصحیحة.
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 :قصة الشهیدة بوتامینا
اســمها بوتامینــا  يالبنــت د ،مامتهــازمــان مــع باباهــا و  ةحكایــة بنــت جمیلــة كانــت عایشــ ينحكاالنهــارده هــ  

بوتامینــا طلعــت زیهــم  هكــد شــانلعو  ،وبیســمعوا كالمــه بیحبــوا بابــا یســوع جــداً كــان باباهــا ومامتهــا مســیحیین و و 
  .بداً أبرضه بتحب ربنا ومش بتحب تعمل حاجة تزعله 

كانـت كانـت بتشـوف كـل طلباتـه و و  ي،نـبیـت راجـل غ فـيتشـتغل خدامـه ا كبرت بوتامینا شـویة راحـت ولمَّ   
 اتضـایقت جـداً  ى، لكن هعلى جسمها أیدهیمد اجل حاول یقرب قوي من بوتامینا و مرة الر  يفو  ... شاطرة جداً 

ـ ،یـنفعش حـد یلمسـه مـا جسـمي :له قالتو  بینـك مـاینفعش و  بینـيا تـتكلم معایـا الزم یكـون فیـه مسـافة وكمـان لمَّ
  عنها.تقرب 
 إنالزم انــتقم منهــا ... فــراح قــال لملــك المدینــة  أنــاقــال و  ،لــه كــده بوتامینــا قالــت إن فاغتــاظ الراجــل جــداً   

 ویقتلـوهممـش بیحبـوا المسـیحیین و  األوثـانالوقـت ده النـاس بتعبـد  فـيكـان بوتامینا وباباهـا ومامتهـا مسـیحیین و 
لكــن بوتامینــا  .یبها تــروح ..یســ تســیب المســیح وهــو إنهــا... فقــبض الملــك علــى بوتامینــا وفضــل یتحایــل علیهــا 

  .أبداً مش ممكن أسیبه و  بنت بابا یسوع وبحبه جداً  أنا :قالت للملكرفضت و 
نـزع  أرادواوقبـل مـا ینزلوهـا فیـه  مغلـيكبیـر فیـه زیـت  إنـاءزوا لهـا بوتامینـا تمـوت ... فجهّـ إنالملك  فأمر  

یتكشــف والنــاس تشــوف  جســمي همــش عــایز  ينــأل يهــدوم بــالش تشــیلوا أرجــوكمقالــت لهــم  هــىمالبســها ولكــن 
لـم ینزعـوا مالبسـها واستشـهدت وبابـا یسـوع فـرح بیهـا واداهـا  وفعالً  هانزل في الزیت المغلي بهدومي أنا جسمي
  .وعلى عّفتها الّلي قادتها لالستشهاد حافظت على جسمها هى علشانكبیر  إكلیل
ربنا بنفسه جه روح ترشمنا بالمیرون اا ولمَّ  ،فینا حدوااها لكل با یسوع ادهدیة باو  جسمنا حاجة غالیة جداً   

كـده بابـا  شـانلع. نـه یحـافظ علـى الهدیـة بتاعتـه (جسـمنا)أطلـب مـن كـل واحـد فینـا سكن فیـه وخـاله مقـدس و و 
  .على جسمها تحافظكانت  ألنها )بوتامیناـ (یسوع فرح ب

  
  :يبوتامینا یعنزي  كمان الزم نعمل حنااو 

 يبنلـبس هـدوم تغطـ حنـاا كـده شـانلعو  جسميحتة من  أيحد غیر بابا وماما یشوف  أي بداً أینفعش  ما  
  جسمنا.
ي، (ت)حتـى لـو كـان صـاحب جسـميجـزء مـن  أيویلمـس  أیـدهحد مهما كان یمـد  أيینفعش  وكمان ما  

  المدرسة بیعملوا كده. فيحتى لو كان فیه ناس معایا  أو
حــد  أيعلیــه كــویس ومــش مــن حــق  أحــافظالزم  وأنــا ،أنــا ياهــولربنــا اد مــن هدیــة جســمي إناتفقنــا  ألننــا  

  .یلمسه أویشوفه 
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  ر والفهمأسئلة التذكُّ       
 

  ا؟ه لكل منَّ اللَّ  أعطاها التيالهدیة الخاصة  ىه ما  ــ١  
  ؟.. وكیف نحافظ علیها. أجسادناما هو واجبنا نحو   ــ٢  
  ؟االقتراب منَّ وا أجسادنایمكنهم رؤیة  منهم فقط  نْ مَ   ــ٣  
 األطفــالطئــة بــدون فصــلهم ثــم نناقشــها مــع قــم بعمــل لوحــة كبیــرة علیهــا ســلوكیات صــحیحة وســلوكیات خا  

 / sticker نضـع بجانبـهوالسـلوك الخـاطئ sticker / smile face  بحیـث السـلوك الصـحیح نضـع بجانبـه
sadness face.  

ثـم ، جسـدي ورؤیـة معـيالـدكتور) بالتواجـد  امـا؛(بابـا وم هـم المسـموح لهـم نْ ومن الممكن التركیز علـى َمـ  
 رفض،أ: إلى إجاباتهمه نوجّ  أنونحاول  ،شخص غریب اقترب من جسدك إذاماذا  يبشكل فرد األطفالل أنس
  بابا. أولماما  حكيأثم  بتعدأ
  
  

  تدريب                     
  

  صورته كشبهه. ىجدًا وخلقنا عل أحبناي كل یوم في هذا األسبوع، ونشكر ربنا ألنه نصلِّ   
  

            
  صـالة                   

              
  

  جمیع عطایاك التي تغمرني بها.على  أشكرك إلهي الحبیب،  
  ومیزتني عن سائر الخلیقة. صورتك،على  یكفیني أنك خلقتني  
  طهره.  جدك به، قدسه،ي ألمعنِّ أمن خلقت لي هذا الجسد،  فیا  
  عیناي أنك األبرع جماًال، ولتعمل یداي الخیر بال ملل. ىلتر   
  ل لساني كل یوم بحمدك.لتجول قدماي تصنع الخیر متشبهة بك، ولیتهلَّ   
  .آمین                                

@ 

 

  ؟
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 تقييم                   

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

  التقييم  أن: في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع  الهدف

  يعرف

 ه خلقه على صورته ومثالهاللَّ  إن. 
 .جمال قدیستنا وجمال حفاظها على عطیة اللَّه لها 
 .كیف أحافظ أنا على عطیة اللَّه لي  
  َمن جسده بقرُّ تبالهم المسموح لهم  نْ م.  

  

  يشعر
  َّه لهبحب الل.  
 هعین اللَّ  فيز میّ نه مُ أ.  

  

  يتدرَّب
 لمتكامل المتمیزه على جسده ایشكر اللَّ  أن.  
  غریب من االقتراب من جسده أيعلى منع.  
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   أمشير شهر من الثالثاألسبوع 
  ) فبراير (

  فضيلة للحياة  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ربیة.ألنبا یوأنس أسقف الغلبستان الروح ـــ 

 :مساعدة الطفل أن  
 :قصة قایین وهابیل. یعرف  

 :بفداحة نتائج الغضب. یشعر  

  َّضبط النفس.  ىعل ب:یتدر  

  
 

  ٤(تكوین( 

 
 

 الغضب 
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  إليك عزيزي الخادم ...                 

  
ویمكــن  ،شــریرباطــل و  اآلخــرس و قــدّ حــدهما الزم ومُ أن مــن الغضــب طیــة فهنــاك نوعــالــیس كــل غضــب خ  

یغضــب علــى  نْ كــل َمــتفریــق بینهمــا بمعرفــة ســبب الغضــب وطریقتــه وتطوراتــه ولــذلك لــم یقــل الســید المســیح "ال
  ".یكون مستوجب الحكم باطالً  أخیهیغضب على  نْ "كل مَ  وٕانما" یكون مستوجب الحكم أخیه
عــدم : منهــا أخطــاء. كمــا تصــحبه إلهیــاً  ولــیس ســبباً  شخصــیاً  یكــون ســبباً  إلیــهباطــل الــدافع هــذا الغضــب ال  

مــن هــذه . أحیانــاً القتــل  ٕالــىو  ،العــراك والضــرب إلــىوقــد یمتــد  ،بّ هانــة والتجــریح والسَّــواإل األعصــاب،ضــبط 
 أیضــاً جلهــا قــال أومــن  ، :ر بــولس الرســول بقولــهحــذّ  أمثالهــاو  األخطــاء

  : أنیعقوب الرسول 
 فـيمقادسـه ووصـایاه ورغبـة صـادقة ه و غیـرة طـاهرة علـى اسـم اللَّـ إلیـهس فیكـون الـدافع قدَّ الغضب المُ  اأمّ   

  .شخصيغرض ل ولیسالدفاع عن الحق 
  

  :حد ذاته خطیة فيلغضب هو ا إلىقد یكون الدافع 
ــدافع  ىهــتكــون المنافســة  أوفقــد یغضــب الــبعض عــن حســد    حــدهم علــى أوقــد یغضــب  ،الغضــب إلــىال
  .على خطایاه آخرته بكِّ یُ  أنبسبب عدم احتماله  أو ذ له رغبة شریرةلم ینفّ  ألنه اآلخر

  
  :یكون الغضب خاطئ من جهة طریقته ونتائجهقد 

  .غیر ضابطبینساب لسانه  أوك یداه وقد تتحرّ  ،أعصابه أوعته ودا أو أدبه اإلنسانفیفقد   
  ...كراهیة  ،انتقام، حقد ،غیظ ،مرارة ،: قساوةشر من هذاأما هو الداخل فقد یكون  في اأمّ   
  ساسیة.أه لتعارضه مع فضائل اللَّ  رّ ِـ ن هذا الغضب ال یصنع بأهذه كلها دالئل على   

  
  :نصائح

  ًذر لــذلك ال تلــتمس الُعــ ،الخاطئــة بــل نقطــة ضــعف فینــا اآلخــرین فعــالأهــو  لــیس مصــدر الغضــب دائمــا  
  لذاتك. 

  َّالكتسـاب هـذه الفضـائل  ب نفسك كثیـراً درِّ و  ،والوداعة والهدوء واالحتمال والمحبة األناةطف وطول د اللُّ تعو
یـك عطیرفـع عنـك هـذا المـرض ویُ  أناسـأله و  ،نـك غضـوبأكل صالة  فيه اعترف للَّ و  ،تبعد الغضب التي

  ه نفسه یرید ذلك.ن اللَّ أل ؛روح الوداعة
  بها.تبتعد عنها وتتجنّ  أن أوتعالجها  أنحاول ثیر غضبك و تُ  التي األسبابادرس  
 غضــبت وثــرت  واأخطــأن إفــ مــن مســتواهم وتعــاملهم بحســبها ىعلــألیــا ربمــا تكــون ثًال عُ ال تفــرض للنــاس ُمــ

  .فالناس مختلفون""
 تعرف بما یجیب وبماذا یعتذر أنالمغضوب علیه محاوًال موقف  فيع نفسك ضَ و  ،اهرب من غضبك.  
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بســـرعة  تصـــرفه وتهـــدئ نفســـك أنحـــاول  ٕانمـــاو  یالً غضـــبت فـــال تتـــرك غضـــبك یســـتمر طـــو  نإ  
 

  
  
 

 

 

 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:            

  

  

                                                                                           شويقيةقصة ت                 
  

 بطـرق مسـمار واحـد فـي مْ قُ بالمسامیر وقال له:  ملیئاً  أعطاه والده كیساً  ،رضاؤهإكان هناك طفل یصعب   
 ٣٧ي الیـوم األول، قـام الولـد بطـرق سور الحدیقة في كل مرة تفقد فیها أعصابك أو تختلف مع أي شخص. ف

م فــي نفســه، وكــان عــدد المســامیر التــي م الولــد كیــف یــتحكّ وفــي األســبوع التــالي تعّلــ ،فــي ســور الحدیقــة مســماراً 
رق علــى ســور أســهل مــن الطَّــ ،م فــي نفســهم بســهوله كیــف یــتحكّ كتشــف أنــه تعّلــاالولــد  .یــنخفض توضــع یومیــاً 

ذهـب لیخبـر والـده  أي مسمار في سور الحدیقة، عندها ي لم یطرق فیه الولدالحدیقة، في النهایة أتى الیوم الذ
لى أن یطـرق أي مسـمار، قـال لـه والـده: اآلن قـم بخلـع مسـمار واحـد عـن كـل یـوم یمـر بـك إأنه لم یعد بحاجة 

  دون أن تفقد أعصابك. 
  مسامیر من السور. ن الولد من إبالغ والده أنه قد قام بخلع كل ال، تمكّ ة أیام، وأخیراً ت عدّ مرّ   
ولكـن انظـر الـى هـذه الثقـوب التـي  ،فقـد أحسـنت التصـرّ  نـيَّ بُ : "قام الوالـد بأخـذ ابنـه الـى السـور وقـال لـه  

  ".كما كانت تركتها في السور، لن تعود أبداً 
فأنــت تتــركهم  ،وتخــرج منــك بعــض الكلمــات الســیئة عنــدما تحــدث بینــك وبــین اآلخــرین مشــادة أو اخــتالف  
 ،مــاقهم كتلــك الثقــوب التــي تراهــا، أنــت تســتطیع أن تطعــن الشــخص ثــم تخــرج الســكین مــن جوفــهفــي أع بجــرحٍ 

، ات قــد تأســفت لــه ألن الجــرح ال زال موجــوداً لهــذا ال یهــم كــم مــن المــرّ  ،غــائر رحٍ لُجــ ولكــن تكــون قــد تركــت أثــراً 
  جرح اللسان أقوى من جرح األبدان.

  
  
  
  
  
  

 





- ٦٩ - 
 

  
  نشاط تحفيظ اآلية            

  
    حفظ:طریقة ال

حها كلمة تلو األخـرى سماوبعدها  ،دون اآلیة عدة مراتردِّ جعل األوالد یُ او  كتب اآلیة كاملة على السبورةا  
  اآلیة.قد حفظوا األوالد  یكون، یجب أن حسعندما تنتهي من المو 
  
 
  
  
  
  

  قصة قایین وهابیل
عنـي قبـل اآلن؟ فأنـا أول  اسمي أو عرفت شیئاً اسمي قایین. هل سبق لك یا صدیقي العزیز أن سمعت بِ   

ســلیم البنیــة.  ه علیهمــا بولــدٍ لقــد فرحــا كثیــرًا عنــدما أنعــم اللَّــ. ى آدم، وأمــي حــواءطفــل ُولــد فــي العــالم. أبــي ُیــدعَ 
  .أحّباني كثیرًا واعتنیا بي دائمًا وأّمنا لي كل احتیاجاتي

عنـدما كبـر هابیـل، . سـّمیاه هابیـل ثـانٍ  ه عـاد فـأنعم علیهمـا بولـدٍ اللَّـ لفتـرة طویلـة، ألن وحیـد والـديَّ  لم أبقَ   
كّنا نقضي األیـام معـًا نلهـو باأللعـاب المتنوعـة ونسـتمتع بهـا. وفـي بعـض األحیـان كنـا نرافـق والـدنا إلـى الحقـل 

  .لنساعده في عمله الشاق
  ه الخـــالق وخالئقـــه الحســـنة وعـــن الفـــردوس المفقـــود. وفـــي كـــل مســـاء كـــان أبـــي وأمـــي یرویـــان لنـــا عـــن اللَّـــ  
ـــدیعًا یفـــوق كـــل وصـــف شـــك أنوال  ـــك الفـــردوس كـــان ب ـــوان، . ذل ـــة واألزهـــار رائعـــة األل فاألشـــجار كانـــت جمیل

كثرة. ولكن األجمل من كل ذلك، والحیوانات المتعددة كانت تعیش معًا بسالم واطمئنان، وكانت المیاه متوفرة ب
  .وجهم والدّي وجهًا لكلِّ ه نفسه كان یزور الفردوس باستمرار، وكان یُ اللَّ  أن

حّرمـة: شـجرة معرفـة الخیـر والشـر. فلـو أطاعـا ه ولـم یـأكال مـن الشـجرة المُ یا لیت والدّي أطاعـا وصـیة اللَّـ  
ه مـن ذلـك المكـان ووضـع ا مـا زلنـا نسـكن فـي الفـردوس. ولكـن عقابـًا لعصـیانهما أخرجهمـا اللَّـّنـالرب الحكیم لكُ 

  .مالكًا حامًال سیفًا ملتهبًا لیمنعهما من العودة إلیه
  .ها الیومي وذلك قصاصًا لعدم طاعتهما اللَّ وتهمَ ة لتحصیل قُ فكان على والدّي أن یشتغال بمشقّ   
رانا مــن الشــیطان ه بخــوف ومحبــة. وكثیــرًا مــا حــذّ ه. وكانــا یرشــداننا لنعبــد اللَّــي للَّــمنــا والــدانا أن نصــلِّ علَّ   

ه. فقد اختبرا هذه التجربة شخصـیًا. ن اللَّ النهایة إلى عصیا يالمحتال، الذي یرید أن یضّل كل إنسان ویقوده ف
  .هفالشریر یسرع لیضّل الناس بكلماته الماكرة ویجعلهم متكبرین وغیر مطیعین للَّ 

ا، هابیــل وأنــا، بعــد مــرور عــدة ســنوات علــى طــرد والــدینا مــن الجنــة. فكبرنــا وأصــبحنا شــابین قــویین، نَ دْ ُوِلــ  
ختــرت لنفســي أن أكــون فالحــًا، ألن الفالحــة كانــت ا. االــدنوكــان علینــا أن نشــتغل بجهــد وتعــب كــل یــوم مثــل و 
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لــة بــالحبوب. وهكــذا مــألت ثقّ حصــاد الســنابل الذهبیــة المُ  مَّ ررت وأنــا أراقــب نمــو القمــح ومــن ثَــمتعــة لــي. وكــم ُســ
الكبریــاء نفســي مــن جــراء قیــامي بتلــك األعمــال الناجحــة، ظانــًا أّن نجــاحي كفــالح كــان متوقفــًا علــى مهــارتي 

ا أخـي هابیـل فاختـار أن یصـبح راعیـًا للخـراف، فكـان یـذهب مـع خرافـه صـباح كـل یـوم إلـى البریــة ّمـأي. وذكـائ
  .هعوكانت خرافه تتبعه وتطیلیجد لها المراعي الخصبة. 

 .وهكذا أحّب هابیل رعایة الماشیة وأصـبح یملـك خـالل فتـرة قصـیرة قطیعـًا كثیـر العـدد یحنـو علیـه ویحّبـه  
هابیــل یحــب اهللا مــن كــل  أخــيازداد الفــرق بینــي وبــین أخــي هابیــل أكثــر فــأكثر. كــان وكلمــا تقــدمنا فــي العمــر، 

لـــه مـــذبحًا مـــن الحجـــارة، ووضـــع علیـــه  ىبنـــه، قلبـــه، ویخدمـــه ویشـــكره علـــى كـــل بركاتـــه. وتعبیـــرًا عـــن شـــكره للَّـــ
  .هحة للَّ وقدمه ذبی ـــبال عیب  ــالحطب الجاف كي تشتعل النیران جیدًا. ثم اختار من قطیعه أفضل خروف 

  .عن ذبیحته، األمر الذي أسعده جداً  ىه رضوشعر هابیل أن اللَّ 
ه. ألـم أزرع القمـح بنفسـي؟ أن أشـكر اللَّـ ه، إنما لم أفهم تمامًا لماذا كان علـيَّ وأنا كذلك أحضرت تقدمة للَّ   

ضـل منـي أمـام أن یكـون أخـي هابیـل أف أننـي لـم أرَض  ألم أشتغل بكّد ونشاط كي أحصل على ثمار وفیرة؟ إالّ 
  .هه. فذهبت ووضعت أجود ثمار الحقل على المذبح الذي بنیته تقدمة للَّ اللَّ 

  .ه وحقدت على أخي هابیله رأى أّني لم أكن أحّبه فعًال، فرفض تقدمتي. فغضبت على اللَّ لكن اللَّ   
ـــه یُ لقـــد أصـــبحت غیـــورًا وحســـودًا مـــن أخـــي وظننـــت أن اللَّـــ     ه قـــائًال: اللَّـــ رني. إنمـــا حـــذّ ل هابیـــل علـــيَّ فضِّ

فتصبح سعیدًا مثل أخیـك. اغلـب  قایینذنب بسبب غضبك. أحببني یا یا قایین. لماذا أنت مغتاظ جدًا؟ إنك مُ "
  ".طیعًا لروحي في قلبكن مُ الشر في داخلك وكُ 

فــذات یــوم قلــت . شخصــیًا وبقیــت فــي حقــدي علــى أخــي إلــى كلمــات الــرب الموجهــة إلــيَّ ي لــم أصــغ لكّنــ  
أصــبحنا بمفردنــا بــدأت أتشــاجر معــه. فضــربته بشــدة  اوعنــدم، تعــال یــا هابیــل لنــذهب معــًا إلــى الحقــل"ألخــي: 

  .میتاً  األرضوعنف فسقط على 
كنــت خائفــًا جــدًا وهربــت . لــدماءلطخــًا بالقــى علــى األرض مُ مــت بــه. هــا هــو جســد أخــي مُ یــا لفظاعــة مــا قُ   

رمي الفظیع. ولكنـه قـد رأى كـل مـا حـدث، جُ  الرب لم یرَ  یت لو أنخوفي بتبكیت ضمیري وتمنّ  بسرعة. وازداد
اولــت أن أخّبــئ نفســي، ح ه فجــأة قــائًال: أیــن هابیــل أخــوك؟فنــاداني اللَّــ .یــرى كــل مــا یجــري علــى األرض فهــو

  ارس أنا ألخي؟ال أعلم أین هو هابیل، أح فكذبت وقلت:
مــن األرض. ملعــون أنــت مــن  ه تــابع كالمــه قــائًال: مــاذا فعلــت؟ صــوت دم أخیــك صــارخ إلــيَّ اللَّــ أن إالّ   

  األرض. إذا زرعــــت حقلــــك فلــــن تــــرى ثمــــارًا وال تســــتطیع البقــــاء هنــــا فیمــــا بعــــد. وأینمــــا ذهبــــت لــــن تجــــد راحــــة 
  .وال اطمئناناً 

ویا لألسف، فكثیرون مـن . طوال حیاتي مطرودًا وغیر سعیدوهذا ما حدث فعًال. لقد هربت بعیدًا وبقیت   
الناس یرتكبون نفس الخطأ مثلي، یتشاجرون بعضهم مع بعض ویكرهون بعضهم البعض، فال یجـدون السـالم 

فــي تلــك اللیلــة المظلمــة لــم یرجــع أحــد منــا إلــى  ... فــي حیــاتهم، بــل یســتمرون بالحقــد والقتــل وٕاقامــة الحــروب
وبنـات.  ه باركهما ثانیة ومنحهما بنینَ ائفین وهما یبحثان عنا. لكنني سمعت بعد فترة، أّن اللَّ والدینا. كم كانا خ

  .وكان أحدهم یشبه أخي هابیل وأحّب الرب حقًا وكان اسمه "شیث"
  مت شیئًا من سیرة حیاتي؟العزیز، هل تعلَّ  صدیقأیها ال  
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  عیش سعیدًا. ه لن یستقًال وبعیدًا عن اللَّ إّن اإلنسان الذي یعیش مُ   
  .علیه تكونه ه من كل قلبه فله سالم في نفسه وبركة اللَّ حبّ ه ویُ ا الذي یخاف اللَّ أمّ   

  
  
  
  
  

  

  أسئلة التذكُّر والفهم         
 

 ):١) ما یناسب (٢اختر من (
  ... أوالدكاعرضها على و  على لوحة من الورق اآلتيالجدول قم برسم 

  
)٢(    )١(  

 قبلها)أإن أحسنت أفال رفع (إذا أصلحت التقدمة  ةاسم صاحب المشكل

 ال أعلم ... أحارس أنا ألخي؟ سبب المشكلة

 أین هابیل أخوك ... ماذا فعلت؟ رد فعل قایین

 قایین الحل اإللهي

 فاغتاظ قایین جدًا. التحذیر

 الخطیة
فنظــر الــرب إلــى هابیــل وقربانــه ولكــن إلــى 

 قایین وقربانه لم ینظر.

 صة أخیرة للتوبةفر 
  ملعون أنت من األرض،

 تائهًا وهاربًا تكون في األرض.

العند والتصمیم على 
 الخطیة

إن لـــم تحســــن فعنـــد البــــاب خطیـــة رابضــــة 
 وٕالیك اشتیاقها وأنت تسود علیها.

  غیرة ــــ غضب ــــ قتل. عواقب الخطیة (الغضب)
  
  
  
  

  ؟
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  تدريب                     

  
ك رَّ ي فـي ِسـمن أن تغضب أو تشـتم، أن تصـلِّ  بدالً  ،أغضبكضت لموقف دمة إذا تعرّ حاول في المرة القا  

    ... أو مزمور تحبه. أبانا الذي
            

   صالة                   
      

  
  ،كنت تسیر ال تصیح وال أحد في الشوارع یسمع صوتكَ  نْ یا مَ "  
  م عوضًا،شتِ لم تَ و  تَ مْ ُشتِ  نْ یا مَ  لمت ولم تتكلم،ظُ  نْ یا مَ   
              ،تكَ صور على ، فنكون كیل بیارب أن نتمثّ  ناأعطِ   
 األرض، ىأعطیتنا نفسك مثاًال بحیاتك عل نْ یا ربنا الحبیب یسوع، یا مَ   
  لك في العالم،إننا   
  م جمیع الناس،سالِ در طاقتنا نُ ق ىفال نغضب، ولكن عل انا الناس فیعرفون أننا أوالدك،رَ یَ   
  رنا بلمستك اإللهیة.غیِّ وحدك القادر أن تُ  أنتذه الطبیعة الجدیدة، وحدك یارب القادر أن تعطینا ه أنت  

  آمین. .كنت ودیعًا ومتواضع القلب نْ یا مَ 
  

   

 تقييم                   

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

  التقييم  ستطيع أن:د أن طفلك يفي نهاية الدرس تأّك  الهدف

    .هابیلقصة قایین و    يعرف

    .الغضب بفداحة نتائج   يشعر

    .على ضبط النفس   يتدرَّب

  
  
  
  

   

@ 
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   أمشير شهر من الرابعاألسبوع 
  ) فبراير  ــ  مارس (

  أبديتي  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 ــ الجزء الخامس لجدیدالموسوعة الكنسیة لتفسیر العهد ا   
   مرقس بمصر الجدیدةر كنیسة ما                

  ُلي مكانًا مخصوصًا في السماء عدّ اللَّه ی. 

 :مساعدة الطفل أن  
 :في السماء. شخصیاً أنا  ز لي مكاناً ه جهّ اللَّ أن  یعرف  

 :ه الشدیدة لي وفرحتي بالسماء.محبة اللَّ ب یشعر 

  َّللمكـان  سـتحقّ ویطلـب منـه أن یكـون مُ  ،ه علـى محبتـهأن یشـكر اللَّـعلـى  ب:یتدر
  .هه له اللَّ أعدّ ي ذال

  
    

  ٨ــ  ١:  ٢١(رؤ(   
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  إليك عزيزي الخادم ...                     

  
ز لنــا الســماء لكــي ولقــد جّهــ ،ق اإلنســان ألنــه یحبــه ویریــده دائمــًا أن یكــون معــهَلــه خَ عزیــزي الخــادم إن اللَّــ  

مــن  ءيشــع فیهــا كــل یــوم وال نشــعر فیهــا بوقــت أو ألــم أو أي نتمّتــ ،متعــة مشــبعةنحیــا فیهــا معــه حیــاة أبدیــة مُ 
.. والمؤمنـون لهـم مكـان أیضـًا معـه .ه والقدیسـین مـا فیهـا أنهـا مسـكن اللَّـأنهـا أجمـل مكـان وأجمـل  ،األرضیات

وبعـــدما تـــزول الســـماء واألرض تنشـــأ ســـماء جدیـــدة وأرض جدیـــدة مملـــوءة بالقدیســـین فقـــط وال یقـــدر أن یـــدخلها 
   .الشیطان

لســمائیة كمــا أن المدینــة ا ،إذ كــان للشــیطان فرصــة أن یشــتكي علــى المــؤمنین قــدیماً هكــذا لــم یكــن الحــال   
ه مدینـة اللَّـ أوصـافوٕاذا أردنـا أن نعـرف  ،ه فیهـاأو تقلـب أو قلـق وال مـرارة ألن اللَّـ اضـطرابهذه ال یوجد فیها 

   :هذه فلنقرأ عنها في سفر الرؤیا بعض الصفات
صـاحب هـذه وهذا یشـیر إلـى غنـى ). ١٨ : ٢١رؤ (، شفاف من شدة نقائه ن ذهب نقيالمدینة كلها مِ   ــ ١

 .اوة ساكنیهاالمدینة ونق
ه كان فموسى عندما صعد إلى الجبل وتكلم مع اللَّ  ).٢٣ : ٢١رؤ( هالمدینة من خارج یكسوها مجد اللَّ   ــ ٢

فمـاذا  .ع علـى وجهـهرقُـفكـان یضـع بُ  ،وجهه یلمع بشدة حیث لم یستطیع شعب إسرائیل أن ینظر وجهـه
 ه وجهًا لوجه.عن المدینة التي سنرى فیها اللَّ 

 .نجس أو دنس يءعدم دخول المدینة أي ش وهذا رمز لكمال ساكني المدینة. تساویة األبعادالمدینة م  ـ ٣
 تلمیذ. ١٢سبط و ١٢ر في أساسات المدینة وأبواب المدینة وتشیر إلى تكرّ  ١٢عدد   ــ ٤
كـل و  ،حـة للجمیـع مـن جمیـع أنحـاء األرضإشـارة أن السـماء مفتو  االتجاهـاتوأبواب المدینـة فـي جمیـع   ــ ٥

، ثالثة أبواب بكل جهـة یعنـي أنـه ذي بدونه لن نستطیع دخول الملكوتلؤلؤة واحدة رمز المسیح ال باب
 ال خالص إال باإلیمان بالثالوث القدوس.

أیضـــًا ألـــوان قـــوس قـــزح الـــذي ظهـــر بعـــد  ىاألبـــیض وهـــ نالرئیســـیة للـــو األلـــوان  ىألـــوان األساســـات هـــ  ــ ٦
وهــذا  .كمــا أنــه یشــیر إلــى راحــة الــنفس فــي هــذه المدینــة ،ه والبشــرعالمــة عهــد بــین اللَّــ ىوهــ ،الطوفــان

 بجانب اللون األحمر الذي یشیر إلى الفداء بدم المسیح.
ولكن نعـرف  ،ا في السماءفي السماء ألن عالمنا اآلن مادي مختلف عمَّ  سنحیاال یمكننا أن نعرف كیف   

الذي لـم یسـتطع التعبیـر عنهـا بـالكالم وهذا ما حدث مع بولس الرسول  ،القلیل على قدر ما نستطیع أن نعرف
  ر عــن الســماء وصــفات مــن یعیشــون فیهــا. ِكــبعــض مــا ذُ  ) لــذلك مــا نســتطیع معرفتــه فقــط هــو٩:  ٢كــو  ١(

في السماء ال بكاء وال تنهد وال وجع وال مرض ألن هذه من األمور األولـى  ،وال برد رّ ال جوع وال عطش وال حَ 
) وال مكـان ٤٤ ـ ٤٢:  ١٥كـو  ١) ال شـهوات وال میـول منحرفـة (١٧: ٧التـي كانـت علـى األرض فقـط. (رؤ 

) والـذي ١٣٣ في جسد واحد مثلما یشیر (مز ب في السماء. ال غیرة وال حسد وال خصام ألن الجمیع همجرِّ لمُ 
فهنــاك ال یوجــد ســوى  ،ألنــه هنــاك أمــر الــرب بالبركــة حیــاة إلــى األبــد" ..". نبــوة عــن الســماء ألنــه مكتــوب هــو

ه الموجـود ة. ال لعنة وال ظالم ألنهما نتیجة الخطیة وكذلك في السماء ال یكون النور المادي بـل نـور اللَّـالمحب
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ســبقونا للمجــد مــن آدم إلــى نهایــة  نْ سنشــاهد كــل َمــ ،)١٢ــــ  ٩: ١٣كــو  ١فیهــا. ال جهــل بــل معرفــة كاملــة (
الصة أن في السماء الخُ  .)٤:  ٨٤األرض ونستمتع بالوجود معهم ونسمع تسابیح المالئكة ونسبح معهم (مز 

ه هنـاك ة السعادة أن نرى اللَّـوقمّ  ،)٣٤:  ٢٥ (مت) و٢١:  ٣ ه في مدینة الحیاة إلى األبد (رؤسنملك مع اللَّ 
  السماء التي ننتظرها. ىهذه ه. ..م بهائها ظَ من هذه المدینة من أجل عِ  لّ مِ نُ ) ال یمكن أن ٢:  ٣یو ١(
  
  
  

 

 

 استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية: يمكنك                    

 

  فكـرة حـوار                 
  

ـــ    یبقى إیــه شــعورك ناحیــة اتــرى هــ یــا ،لــو واحــد صــاحبك جــاب لــك هدیــة وقــال إنهــا حاجــة حلــوة خــالصـ
  ؟تشوف الهدیة شانلعس تحمِّ تبقى مُ اترى هل ه ؟ ویاده صاحبك

  ؟تعمل إیهاتأخذ الهدیة ه شانلعذه ب لو صاحبك قال لك شرط الزم تنفِّ طیّ ــ   
  ؟ءالسما ىیا ترى ما هــ   
ـــ(ســماء الطیــور      ـــ ســماء الفلــك والنجــوم  ــ ، األبــرار أرواح الســماء الثالثــة وهــى الفــردوس مكــان انتظــارـ

بـرار ه وحیـث سیسـكن األحیـث عـرش اللَّـ وفیهـا الحیـاة األبدیـة" ــــوفوق الكل سماء السـموات "الملكـوت 
   .)األبد إلىمالئكته ه و مع اللَّ 

  ؟روا الملكوت ده مكان جمیل وال ألطیب تفتكــ   
  ؟ءیا ترى إیه هو شعورنا في السما ؟يتبقى زحمة قو اتكفینا كلنا وال هاه ءترى السما یاــ   
  ؟!زحمة مثالً بسبب ال ءیبقى فیه حد مالهوش مكان في السما اهل هــ   

  
  مجموعات عمل      

  

التـي  عطیًا لهـم بعـض اآلیـاتمُ  ءوعات ویطلب منهم أن یرسموا صورة للسمام الخادم األوالد إلى مجمیقسِّ   
  ستساعدهم في رسمها مثًال:

 ـــــ أ 
  

 ــ ب 
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 ـ جـ 
.  

والمدینة من ذهـب  ،عشر بابًا من آللئ اواثن اً عشر أساس اثناالطول والعرض واالرتفاع متساویة ولها ــ  د
  .شفاف نقيّ 

"إن الصـــورة  ویقـــول لكـــل مجموعـــة: ،الصـــور ویـــرى الرســـومات ثـــم یمـــر الخـــادم علـــى المجموعـــات لیـــرى  
  ."كتیر خالصأحلى من رسوماتنا ب ءولكن أكید السمارین شویة صغیَّ  ءالمرسومة ممكن تكون شبه السما

  

 قصة تمهيدية                                                                                                                                                                    
  

ك مَ السَّـ فقفـوهـو یحمـل  ،قیـرة الصـغیرةیـة الفك فـي القر مَ ك فـي الصـباح البـاكر لیبیـع السَّـمَ ذهب بـائع السَّـ  
  ."السمك يواشتر زال یلعب تعاَل  ك مامَ ... السَّ ك مازال حي سمك طازج ... سم" :الكبیرة وینادي

ولكن اصطدمت  ،كمَ ك وكل بیت یحلم بوجبة غذاء شهیة من السَّ مَ استیقظت القریة على صوت بائع السَّ   
  . "الغالي ثمنه فیه" " فیرد البائع:"ده سعره غالي نار :وا للبائعك جدًا فقالمَ أمالهم بارتفاع أسعار السَّ 

ك لم یبع وال سمكة واحدة وقفت سیارة فخمة ونزل منها شـخص تبـدو مَ وبعد مرور عدة ساعات وبائع السَّ   
ائع ؟ فأخبره البك لدیك؟ وكم سعر الكیلومَ كم كیلو من السَّ  :علیه عالمات العظمة والثراء. وفي ثقة سأل البائع

ــ ــ ،ك الــذي لدیــهمَ بالكمیــة وســعر الكیلــو فــدفع الرجــل للبــائع ثمــن كــل السَّ ك لیضــعها فــي مَ فحمــل البــائع قفــف السَّ
فقـال لـه  .ك لتوزعه على القرویین الفقراء في هذه القریـة"مَ "كال .. لقد اشتریُت السَّ  :عربة الرجل فقال له الرجل

فابتسـم الرجـل العظـیم  ،ك وربما تعرضت حیاتي نفسها للخطـر"مَ وعلى السَّ  يَّ إنهم سیزدحمون علك: "مَ ائع السَّ ب
  مجانــًا  هأعِطــیرغــب  نْ ) وكــل َمــ(بــبالش یــا ســمك :قریــة ونــادي قــائالً كــال بــل اذهــب فــي شــوارع ال" للبــائع وقــال:

وعنــدها خـــرج النــاس وقـــال لـــه  "مكبـــبالش یــا ســـ" :ل فـــي حــواري القریـــة قــائالً ك وأخـــذ یتجــوَّ مَ فأطــاع بـــائع السَّــ"
ـــ :دهمأحـــ   :ا بعیـــدًا" وقالـــت أخـــرىعنَّـــ ذهـــبان حـــر النهـــار تریـــد أن تعطیـــه لنـــا ك ِمـــمَ "بـــالطبع بعـــد أن فســـد السَّ

وهكـذا ظــل البـائع ینــادي  ،"ا بعیـداً عنَّــ ذهـباك مَ "ال یوجـد شـیئًا بــبالش أكیـد سـتطالبنا بــالثمن بعـد أن نطــبخ السَّـ
یــر مــع زوجتــه وأوالده وهــم فــي حالــة جــوع وفــي هــذه األثنــاء خــرج رجــل فق ،"ك"بــبالش یــا ســمك بــبالش یــا ســم

قـال  ،قوه أخـذوا منـه مـا یكفـیهما صـدّ بـبالش ولمَّـ :ك فقـال البـائعمَ شدید. وسألوا البائع أرجوك احكي لنا عن السَّ 
ب أیضـًا الـذي یقـف هنـاك بجـوار م وهو یشیر إلى الرجل الثـري: "هـل تـرون هـذا الرجـل العظـیم الغنـي والطّیـلهُ 

ك وهكــذا كــل المحتــاجین والجیــاع أخــذوا مَ الــثمن یمكــنكم أن تشــكروه" وهكــذا أخــذوا السَّــ ســیارته هــو الــذي دفــع
ك كـان اآلخـرون نـادمین بعـد أن مَ . وبینمـا كـانوا یسـتمتعون بوجبـة السَّـك مجانـاً مَ ق أن السَّـصدّ  نْ كل مَ  ،كمَ السَّ 

نهم اآلن جـائعین لكـ ،لو صدقوا یخسرونس وماذا كانوا ،ك مجاناً مَ لم یصدقوا أن السَّ  أنهم اندمو  مّ ك. هُ مَ نفد السَّ 
  شبع.بینما كل من صدق أكل و 
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  نشاط تحفيظ اآلية                                         

  
 :آیة الدرس 

  
 

    :قة الحفظطری
مـع كلمـة مـن كلمـات  . واجعـل لكـل مـنهم رقمـاً .. اآلیـةمجموعات على عـدد كلمـات  إلىقسم المخدومین   
هكــذا و  ..الرقم بنطــق الكلمــة بصــوت واضــح .علــى الــرقم یقــوم مــن معــه الكلمــة المرتبطــة بــ يعنــدما تنــادو  اآلیــة

  .اآلیةبالترتیب حتى یتم حفظ 
  
  
  
  
  
  

وكـل مـا فیهـا  ءفخلـق السـما ،ق الكون ده خلقه جمیل جدًا في منتهى الروعةزمان خالص أول ما ربنا خل  
وخلـق األرض بكـل النباتـات  ،نسـور وخلـق الشـمس والقمـر وحاجـات حلـوة خـالصو  من طیور حمـام وعصـافیر

لیتمتـع بكـل خلیقـة  اإلنسـانخلق  ءيش.. أخیرًا بعدما جهز كل . المخلوقات وباقيوالحیوانات الحلوة اللي فیها 
ـ اإلنسانوكان  ،بنا الحلوة اللي ربنا خلقها لهر  ا فـي یـوم ضـحك عـایش فـي سـعادة وفـرح وهـو فـي الجنـة لحـد لمَّ

مــن جنــة عــدن بســبب خطیتــه  دَ نــه ُطــرِ أكانــت النتیجــة و  ،ه مــا یســمعش كــالم ربنــاوخــالّ  اإلنســانالشــیطان علــى 
الخطیـة اللـي هـو علـى  ونـدم طـول فـي حـزن وضـیق ىه عـایش علـده خـالّ أصبح من الیوم ده بعید عن ربنـا و و 

األرض  ىفســاد طبیعتــه لغایــة مــا بابــا یســوع نــزل علــان یعــاني مــن الخطیــة اللــي عملهــا و فضــل اإلنســعملهــا. و 
   .اإلنسانشال الخطیة عن الصلیب و على  فداناو 

خــالص ربنــا شــال عنــه  شــانلع ،كــدهیقــدر یعــیش معــاه بعــد یقــرب مــن ربنــا و  انيتــیقــدر یرجــع  شــانلع  
 نعـیش معـاه شـانلعسـماه)  يهنـاك (فـ ز لنـا مكـانیجهِّ  انه هأوعدنا و  ءدین بابا یسوع صعد للسمابعو  .الخطیة
یبقى جمیل خـالص وكـل واحـد فینـا  انه هأسعادة. المكان ده (سماء السموات) ربنا وعدنا طول في فرح و على 

یبقـى فیـه  اهـلكـن لكـل واحـد مكـان ومـش  ،مـالوش مكـان فـیش حـد نحـس بزحمـة ومـا اله مكان هنـاك ومـش هـ
  .نشوف حد زعالن أو مش مبسوط اوال ه عليَّ مثالً  سیغلِّ حاجة هناك ممكن تضایقنا وال واحد صاحبي 

فكتـب عنهـا فـي سـفر  ء، ربنا كشف له عن جمال السـماي من تالمیذ بابا یسوعالحبیب اللّ والقدیس یوحنا   
 ء،وصــاف یقــرب بیهــا لینــا جمــال الســمامــن اإلنجیــل اســمه ســفر الرؤیــا. اختــار القــدیس یوحنــا الحبیــب شــویة أ

  ننــا ألكــن أحلــى حاجــة فیهــا  ،مــش هــو شــكلها وال روعــة مظهرهــا وبــس ءولكــن أجمــل وأحلــى حاجــة فــي الســما
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نقـدر نوصـل  شـانلعواللـي كـان معانـا طـول حیاتنـا یسـندنا ویسـاعدنا  ،نشوف بابا یسوع اللي بیحبنا خالص اه
والقدیسـات زي  ،القدیسـین زي مـارجرجس ومارمینـا وأبوسـیفینو  یكةماما العذراء والمال نشوفاوكمان ه ء،للسما

ا تبقى على حبیبنا بابا یسـوع اللـي بیحبنـا أكثـر مّمـاعینینا كلنا هوتماف إیریني و  هالقدیسة مارینا والقدیسة دمیان
حبتــه نعرف عــن ماوكــل یــوم هــ الكثیــرةبالمحبــة  جــداً  نفرح جــداً انعرف كــل یــوم أكثــر عــن محبتــه وهــاوهــ .لنتخّیــ

  .نزهق ألن كل یوم فیه حاجة جدیدةأكثر وأكثر ومستحیل 
ا نقرأ جــزء مــن الكتــاب المقــدس وهاســیب كــل واحــد منَّــاحنــا هــا ءیقــدرش یعبــر عــن الســما یمكــن الكــالم مــا  

  ء.ل السمایغمض عینیه ویتخیَّ 
  ) ٨ــ  ١: ٢١(یقرأ الخادم سفر الرؤیا                     

  
  
  
  
  
  

  

  همر والفأسئلة التذكُّ       
 

   ؟تكفیناش ما ءهل ممكن السما  ــ١  
  ؟ءیكون في السمااتفتكروا إیه اللي ه  ــ٢  
  ؟ءتكون في السمااإیه الحاجات اللي مش ه  ــ٣  
  ء؟نشوفها في السمااإیه أجمل حاجة ه  ــ٤  
  ؟ءندخل السما شانلعاللي الزم نعملها  إیه الحاجات  ــ٥  

  
  

  ألعاب                     
  

لعبة الكراسي الموسیقیة یكون عدد الكراسي في هذه المسابقة أقل من عدد الالعبین بكرسي  یلعب األوالد  
معهـم  الجـري فـيمشـترك  غیـر هـو أو واحـد مـن األوالد ترنیمة من التـرانیم أو یقولهـا بإذاعةواحد ویقوم الخادم 

والد علـــى الكراســـي وفـــي هـــذه األثنـــاء یجـــري األوالد حـــول الكراســـي وبمجـــرد توقـــف صـــوت الترنیمـــة یجلـــس األ
مـــن الكراســـي حتـــى یقـــل عـــدد  قـــى واحـــد مـــن الالعبـــین لـــم یجـــد كرســـي فیخـــرج مـــن اللعبـــة ثـــم نرفـــع كرســـيویتب

  .اآلخر إلىیتبقى  الذيالفائز  إلىصل أن نإلى  الالعبین تدریجیاً 
  

  ؟
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  تدريب                     

  
 .لمكانه في السماء حقاً ویطلب منه أن یساعده لكي یكون مست ،ه على محبته لهأن یشكر اللَّ   
            

                  صالة                     
  

أكـون فیـه معـاك  شـانلعمكان مخصـوص  ر ليوكمان محضّ  ،أشكرك یا بابا یسوع ألنك بتحبني خالص  
بـل  ،أقـرب منـك وأسـیب تصـرفاتي دي زايامني لِّ وع ،یا بابا یسوع على تصرفاتي الغلط فسامحني. ءفي السما

وأكـون  ءأدخل السـما شانلعرب وساعدني یا ،بالعكس أعمل التصرفات الحلوة اللي بتقربني منك یا ربي یسوع
    في وسط القدیسین.

 

 تقييم               

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

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

  يعرف

 نكون معه باستمرار أنیریدنا ه یحبنا و اللَّ  أن یذكر.  
 المدینة السمائیة أوصافعن  الرائيما ذكره یوحنا  یصف.  
 كـذلك السـماء و  اإلنسـانجـل أمن  ءيشه كل كیف خلق اللَّ  یشرح

  .جلهأها من یعدّ 
 الوجـــع ا ســـتكون الســـماء خالیـــة مـــن الحـــزن والظـــالم و لمـــاذ یفســـر

  .األلمو 
  ّمنازل كثیرة ... يأببیت  في": لدرسآیة ا ریكر"  

  

  يشعر
  ُوقفــــة یــــل ممارســــات روحیــــة تقربــــه للســــماء (یقــــوم بتمث ... لمثِّــــی

  ...). ـــالكتاب  فيقراءة  ـــصالة 
 السماء ينه سیراه فأصورة لقدیس یعرف  ... یرسم.  

  

  يتدرَّب

  ّیبعده عن السماء أنكل ما یمكن  بیتجنّ  أن ... ریقر. 
 ذكر فیه عـن السـماء ما یُ كل  إلىنتبه یكون مُ و القداس  ...یحضر

 .وما فیها
 تتحدث عن السماء ومجدها وجمالها آیاتحفظ  في ینتظم.  

  

  

@ 
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  برمهات شهر من األولاألسبوع 
  ) مارس (

  أسرة  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الثالـث هلبابـا شـنودل ـــــ لروحـيالخـادم امن كتاب الخدمة الروحیـة و
  

 أطیع أهلي وأحترمهم أنا 

 :مساعدة الطفل أن  
 :كیف یطیع الوالدین یعرف. 

 :همیة طاعة الكبیربأ یشعر. 

  َّالكبارباء و طاعة كل من اآلعلى  ب:یتدر. 

      

  ٢ (لوقا( 

 



- ٨١ - 
 

  
  إليك عزيزي الخادم  ...                   

  
العـــذراء والقـــدیس  روع مثـــال فـــي حبـــه واحترامـــه للســـیدةاألرض أ ىأعطانـــا الـــرب یســـوع خـــالل حیاتـــه علـــ  

  خضــع للعــذراء مــریم ألنهــا   یوســف النجــار، فنــراه فــي تواضــعه یخضــع لهمــا.
ف مـع أنـه لـم یكـن أبـاه بالجسـد، وٕانمـا كـان بمنزلـة األب مـن جهـة الرعایـة وقـد ، وخضع للقدیس یوسكانت أمه

أن مــریم قالــت لربنــا یســوع عــن یوســف  ىرف، حتــأبــًا لــه مــن جهــة الُعــ رَ ِبــعتُ اُ  
   

لقـــد خضـــع لهمـــا هـــذا الـــذي  هـــو درس عظـــیم نـــافع لنـــا، یوســـفالقـــدیس مـــریم و لقدیســـة الـــرب لخضــوع  إنّ   
األرض ومـن تحـت  ى! الذي تجثو له كل ركبة ممـن فـي السـماء ومـن علـخضع له المالئكة ورؤساء المالئكةت

  .)١٠ :٢ األرض (في
   لوصــیة ا ىهــذه هــ

  ، ال تـــزنِ  ه الوصـــیة الخاصـــة بـــإكرام الوالـــدین، قبـــل قـــول الـــرب: ال تقتـــل،.. هـــذصـــایا العشـــر.الخامســـة فـــي الو 
العالقات البشریة  ى. وهذا الترتیب یعطینا فكرة عن خطورة هذه الوصیة التي جعلها الرب أوللخ... ا تسرق ال

أو جریمــة  ىریمــة زنــقتــل أو ج خطــئ بعــدم إكــرام والدیــه هــو أكثــر خطیــة ممــن یرتكــب جریمــة... كــأن الــذي یُ 
  صــیة فــي المقدمــة حتــى لقــد وضــعت هــذه الو ...  شــهد بــالزور أو یشــتهي مــا لقریبــه، وأكثــر مــن الــذي یســرقة
  .ن بهاهِ ال نستَ 
. بنا بحنو األب وحنـو األم، شبه عالقته ن عمق صلته بنا، وعمق محبته لنابیّ الرب إلهنا أن یُ عندما أراد   

إكـرام الوالـدین یسـتوجب  إنّ  .ته بحنـان األم ..ه محبّ دعا نفسه أبًا لنا. وكذلك شبّ ن األبوة، إذ ه شأوبهذا رفع اللَّ 
ي حـد یجـب أن تنفـذ أ ىإن الـرب یرینـا بنفسـه إلـ .، واإلعالـة ..، واالحتـرام، والعرفـان بالجمیـل، والطاعةالمحبة

  .)٨ : ٢ الموت موت الصلیب (في ى... قیل عن السید المسیح أنه أطاع اآلب حت الوصیة الخامسة
دین، ومن األمثلة الرائعـة فـي الكتـاب المقـدس لطاعـة الوالـ الطاعة عنصر جوهري هام في إكرام الوالدین،  
 :الرســول ة للــرب. هكــذا قــالَقــحرَ مــه مُ ، حیــث أســلم نفســه ألبیــه لیقدســحق مــع أبیــه إبــراهیمإمثــال 
 اً حقًا إذ. ه"رب" معناها "في حدود وصایا اللَّ وعبارة "في ال 

  .ما أجمل الطاعة والخضوع، ولكن في الرب
صورة لربنا یسوع في أسرته  ىأنه یجب أن یكون باألول ىیهتم الخادم بصورته أمام مخدومیه وینس أحیاناً   

ـــ ... داخـــل بیتـــه وخارجـــه ... عـــاشمُ  وســـط أهلـــه، فالخـــادم لـــیس مجـــرد معلومـــات یســـردها ولكنـــه إنجیـــل م تعّل
.. ســواء فــي حیاتــك . فــي بیتــك نمــوذج بنجاحــك فــي حیاتــك مقــدِّ  ... البشاشــة واللطــف قبــل أن تبــدأ أي خدمــة

وبالتـالي یحترمـون أیضـًا  یحترمـون حیاتـك، ... فإن رأوك هكـذا مثـاًال طیبـًا، جتماعیةالدراسیة أو العملیة أو اال
  نك قدوة لهم.أسلوبك ومبادئك فیتخذو 

ــ   ــخ الســید المســیح جماعــة الكتبــة والفریســیین الــذین كــانوا یُ لقــد وّب حجــة تقــدیم رون فــي إكــرام الوالــدین بقصِّ
:قربــان للهیكــل فقــال لهــم 
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ـــســید الــرب أن إكرامــك أبــاك وأمــك بمالــك وهكــذا أظهــر ال   أهــم مــن تقــدیمك قربانــًا  ـ حــین یحتــاجون إلیــه ـ
  وس التلمیـذه تیموثـ ىألولـق بهـذا الموضـوع وردت فـي رسـالة بـولس الرسـول اوهنـاك آیـة قویـة جـدًا تتعلَّـ للمذبح.
:إذ یقــول 

.  
وٕارضـــائهما وكســـب راحتهمـــا إبـــن البـــار بوالدیـــه أن یبـــذل كـــل مـــا یســـتطیع مـــن جهـــد فـــي اال ىفینبغـــي علـــ  

العالم اآلخر، یقیم  ىبعد انتقالهما إل ، وحتىذا الحب وهذا اإلرضاء طول الحیاة. ویستمر هبركاتهما ورضاهما
  قدر ما یستطیع. ى، وینفذ وصیتهما علوات والقداسات عنهماالصل

  ه الثالثلبابا شنودــ ل كرم أباك وأمك، أ الخدمة الروحیة والخادم الروحيكتب: : المراجع
  
  
 

 

 

 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:             

  
  

  مجموعات عمل      
  

  : عائلتيأنا أحب 
سـوا  عـوایتوجّ  ،بـس كلهـم شـغالین سـوا ،مهـام مختلفـةو  أطـوالو  أشـكال اسـو كلهـم  يیـدأصـوابع  هشـب ةلائالع

 أعضـاء أصـابعواحـدة صـحیح بـس فیهـا  أیـدمـش قابـل لالنفصـال  هم جزء مع بعضـهُ  ا،یفرحوا سو  ىسو  یناموا
واحـــدة مـــا  أعمـــال فـــيكلهــا  تشـــتغلالصـــوابع بتحـــب بعـــض و  ... التخــین ،فیـــعالر  ،الكبیـــر ،الصـــغیر :دینتعــدِّ مُ 
وواحـد  هصباع للخاتم وواحد نشـاور بیـ ،د خاص بیهحدَّ ممكن كل واحد یبقى له دور مُ فعش حد یرفض حد و ین
  .واحدة مرتبطین ببعض یدا فيالنهایة هم  يطولهم لكن فأ

 من كف الید (ید طفل). بطاقات مستطیلة الشكل بحجم أكبر قلیالً  أطفالك ىع علوزّ  +
یكتبــون عبــارة تلغرافیــة لكــل فــرد فیهــا ... أحــد أوجــه البطاقــة و  ىلــعــائلتهم عقــل لهــم أن یرســموا صــورة ل   +

 .)٢( كما هو موضح بالشكل
.. ثـم یكتبـون اسـم . الصـمغ والترتـر باسـتخدامفي الوجه المقابل من البطاقة یزینون كف الید المرسـوم    +

 .)١. كما هو موضح بالشكل (.أحد األصابع . أمامكل فرد من األسرة 
 ته لهم.ر عن محبّ تقدیم هذا الكارت ألسرتهم هدیة تعبِّ  اآلنیمكنهم   +
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  )١شكل (
  .ارسم عائلتك واكتب عنها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢شكل (                                
  
  
  
  
  
  
  
  

  ورقية أنشطة                     
  

ــ م بطباعــة نمــوذج المنــزل مــن هنــا (یمكنــك طباعتــه علــى ُق
ورق ى، أو طباعتــــه علــــى ورق عــــادي ثــــم تدعیمــــه بــــورق مقــــوّ 

  .دةحدَّ ى)، وتلوینه ثم طیه ولصقه على الخطوط المُ مقوّ 
ــــــدوي  ــــــك اســــــتخدامه كعمــــــل ی ــــــالیمكن ، كمــــــا یمكــــــن لألطف

  ه.مت بتكبیر استخدامه كوسیلة إیضاح إذا قُ 
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  اسكتش عن الطاعة                نشاط تمثيلي                 
  

  :طاعة أرنوب
  .حبیبي من النوم یا ىاصحَ وب یا أرن اللی األم (أرنوبة):

  .ههأقایم  أناماما حاضر  حاضر یا      وب:ــأرن
  .هبتحبّ  ياللّ الجزر اللذیذ  لك عصیر هر محضّ  شانلع الی      األم   :

  .اااى وسع الطریقجا أناجزرر  إیه      وب:ــأرن
  .رخّ تأا جنبنا مش ه الليحاجات من الحقول  يشتر أنزل أه أنا حبیبي ص یابُ       األم   :

  ي.ا تیجلمَّ  لغایة همع ُكَرةلعب أهاروح عند فرفور  أناطیب       وب:ــأرن
  .تعالب كتیر ممكن تهجم علیك وتخطفك هفیهنا  شانلع يجأا ا لمَّ الال استنّ       األم   :

 

  . لّون البیت والسقف.١
  . قص حول الشكل.٢
. اثني عند الخطوط السمیكة ثم الصق ٣

  (الصق عند أماكن النجوم).
ــت لتحصــل ٤ ــأعلى البی . الصــق الســقف ب

 على الشكل النهائي 
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  ي.ماش      وب:ــأرن
  .ُكَرةلعب أمش قادر الزم  ُكَرةلعب أعاوز  أنایه مش قادر إعمل أ      وب:ــأرن
  .فرفور یا فرفور یا      وب:ــأرن
  

  .مین مین بینده على فرفور   فرفورة األم:
  .ُكَرةه لعب معأ شانلعفرفور  يتندهیلممكن  أنا،      وب:ــأرن

  ي.جا هنحاجة وزما يش یا أرنوب بعته یشتریلهمعل     فرفورة :
  .شكراً  يماش      وب:ــأرن
  ي.قوم اللفینك كفایه نوم ی يتویت یا يتویت یا      وب:ــأرن
  

  .كده یا أرنوب يیك بدر مصحّ  يیه اللإ (الكتكوت): يتویت
  .بسرعة الی ُكَرةنلعب  اللی      وب:ــأرن

  ي.ااانا جأكتیر  يلعب بقالأ يیااااه نفس ُكَرةیه إ     : يتویت
  .على دبدوب والخروف والزرافة والفیل ونعمل فریق ونلعب ينعد يتیج ما      وب:ــأرن

  .جوانأل فیهم وندخّ  يو أماتش حلو  ىیبقاهده  يو أفكرة حلوة      : يتویت
  

  .یا فیلوه یا فالفیلوه :يأرنوب وتویت
خلص انــا جــاي مــن غیــر كــالم هــأكمــان  ُكــَرةوأرنــوب و  يیــه ده تــویتإ ..مــین . ينــا جــاأ هیــو أ هیــو أ     وه :ـــلـفی

  .التمارین الریاضیة واحصلكوا
  .ول الشارعأعلى  يالل خر الجنینةآ يف ليالملعب ال يمستنینك ف يماش      وب:ــأرن
  .یا زوزة یا زوزة (الزرافة)      وب:ــأرن

  ي.یه ده أرنوب وتویتإ ... يمین مین عاوزن      ة:ــالزراف
  ه.نلعب النهارداه شكلنا هاللَّ  ... ُكَرةیه ده إ ... هعاش من شافكو     

  .بسرعة يتعالي و صنلعب ماتش النهارده خلّ اجمیلة ه جمیلة یا زوزة یا یا برافو علیكِ       وب:ــأرن
  .وراكوا يص فطار وهاجخلّ اه يماش      ة:ــالزراف

  .تتحرك تعرفاتتخن ومش هاكل عسل هأ ةیه یا دبدوب كفایإنت بتعمل أیه ده إ      وب:ــأرن
  .خلصأبرطمانات و  ١٠ ينا حتى فاضلأده العسل مفید ده  يتخن ازاایه هإ     دبدوب:

ص المهـم خلّـ .خوتك الجعانین ..إل ةشوی يداكده  ةیه كفایإ دأكلت أنت أهو  ١٠بیض أخبر  یا      وب:ــأرن
  ي.وتجر  ةعلشان تخس شوی ُكَرةنلعب اعلشان ه ىبق

  .وراك يجأخلص و اه يماش     دبدوب:
  ي.و أ يو أ ةیه اللوحة الحلوة دیه جمیلإفنان  یا فوفو یا يحبیب      وب:ــأرن
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  .رسمكأنا أو  هجای يالل ةالمر  یه رایك حلوة صح؟ تعالإ فوفو (الخروف):
  ة.شوی ُكَرةرسم ونلعب  ةفنان ممكن كفای یا يماش      وب:ــأرن

  .وراك ينا جاأحاضر روح و     الخروف:
  .نا فریقأوالدبدوب و  وفوفو ..وزوزة . يفیلو وتویت يو أیوه كده بقینا فریق حلو أ      وب:ــأرن
  ال.فوفو بسرعة ی شوط یا الّ لی     وب:ــأرن

  .فووووووووووه طااااخ    
  .علیها دورأروح أا راحت فین لمَّ  ُكَرةیه ده الإ      وب:ــأرن
  .سرعةخرج بأ اب لمَّ رعِ یه ده شكلة مكان مُ إ .ده الدنیا ضلمة مش شایف حاجة ..یه إ      وب:ــأرن

كتیـر مـا فطـرتش  ينـا بقـالأالنهارده و  ينت ضیفأده  ،بتاعتك ُكَرةال ذخأرایح فین یا أرنوب مش هت     التعلوب:
  .وجعان

  ي.یه یعنإنت قصدك أ      وب:ــأرن
  .)ةأرنوب بسرع يفووووووة فووووووة (یجر     
  ى.طلع فوق الشجرة بسرعة استخبأا لمَّ     

  .دور علیهأا یه ده راح فین أرنوب شكله مشي من هنا لمَّ إ     تعلوب:
ـ ،مـن تعلـوب أنقذتني شانلع ،یارب كشكر أ ،هه الحمد للَّ الحمد للَّ       وب:ــأرن ا التعلـب مـبسـرعة قبـل  حروّ أ المَّ

  ي.یالقین
  .ستر یاربا .بیضأحت البیت یا خبر یه ده دي ماما زمانها روّ إ      وب:ــأرن

  .قلت مفیش خروج وكده بهدلت هدومكوا اتملت تراب أنارایح فین یا أرنوب هو مش      أرنوبة :
  ى.متا يجیت نتِ أیه ماما إماما ...       وب:ــأرن

  ي.من بدر      أرنوبة :
  .ُكَرةسف بس ماكنتش قادر ملعبش أنا أماما بجد  ش یاهمعل      ب:و ــأرن

  ي.عمل كده تانامش ه يماما من سف ماتزعلیش یاأنا أسف أنا أبجد     
  ي.جا يسبوع اللحرمك من المصروف األازعل منك بس هایا أرنوب مش ه يماش      :ةوبــأرن
  .حاضر .. ماما یا يالمصروف ماش .. یهإ      وب:ــأرن
مـن  .يیت ماما ماتزعلش منـوكمان خلّ  ،لتعلوب وحافظت عليَّ من ا ينقذتنأیارب علشان  شكركأ      ب:و ــأرن

     .نمیي. آصحابأوحافظ على ماما و  أرنوب حلو وبسمع الكالم دایماً  ىبقأ يینفضللك یارب خلّ 
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ــ   یوســـف ذراء مـــریم و مـــع أمـــه العــ.. ذهـــب یســوع .ســـنة  ١٢هـــو عمــره األرض و  ىا كـــان ربنـــا یســوع علـــلمَّ
 شــانلعدي كانــت عــادة كــل الیهــود فــي عیــد الفصــح الزم یعیــدوا فــي أورشــلیم ي أورشــلیم ... و النجــار للهیكــل فــ

هـم ... لعـذراء مـریم أن یسـوع مـش موجـود مععند الرجـوع فوجئـت اموا الذبیحة هناك ... وقعدوا هناك أیام و یقدِّ 
یكــل وســط عــوا أورشــلیم ... هنــاك وجــدوا یســوع فــي اله.. بســرعة رج.؟! قالــت لیوســف فــین یســوعو  اً قلقــت جــد

  بیسمعهم.المعلمین قاعد بیسألهم و 
  .خالصعلیك حنا قلقنا ابني ...  ... لیه كده یا :قالت له مریم

ـ ،كان الزم أكون فیما ألبي ... لكنه أطـاع مـریم أمـه أنا :قالها یسوع ا رجـع كـان طـول الوقـت خاضـع ولمَّ
  .لنجاریوسف األمه العذراء مریم و 
البشـــر والطبیعـــة ... نالقیـــه المالئكـــة و . رغـــم إن هـــو اإللـــه اللـــي بتخضـــع لـــه كـــل الخلیقـــة و .ربنـــا یســـوع .

ــ اً فطاعــة الوالــدین أمــر مهــم جــد ،الطاعــة منــا أهمیــةیعلِّ  شــانلعالعــذراء  ألمــهبیخضــع   ىا أعطــعنــد ربنــا ... فلمَّ
وصــایا تخــص ربنــا  ٤. لــوح مــنهم علیــه .. لــوحین ىكانــت الوصــایا دي علــبــي الن ىربنــا الوصــایا العشــر لموســ

  ؟!إیــه ىهــ الثــانياللــوح علــى  .. تعرفــوا كانــت أول وصــیةوصــایا تخــص عالقتنــا بالبشــر . ٦یــه عل ثــانيولــوح 
ٕاكــرامهم أهــم مــن بقیــة طاعــة الوالــدین و  األرض) ... یعنــي ربنــا خــالّ  ىلكــي تطــول أیامــك علــ أمــكو  أبــاك أكــرم(

  ... ... ال تقتل تسرق ... ال تزنِ  ال :زي الوصایا
یكرم االلـي هـ :قـالأول وصـیة بوعـد ... ربنـا وعـدنا و  .. كمـان دين أهمیة طاعة وٕاكرام الوالدین .ده یبیِّ و 
  .اركه ویطول عمرهبیا... یعني ه األرض ىتطول أیامه علاأمه هأباه و 

ألبیـه إبـراهیم  طیـعكـان مُ  :إسـحق المقدس ملیان بقصص طاعة جمیلة وٕاكـرام للوالـدین ... فمـثالً  الكتابو 
   ،وســـــف اللـــــي كـــــان مطیـــــع ألبیـــــه یعقـــــوب.. وكمـــــان یلربنـــــا .ل یتقـــــدم ذبیحـــــة طاعـــــة ألبیـــــه و ِبـــــلدرجـــــة أنـــــه قَ 

ــ    ،خوتــه بعــت بســرعة جابــه یعــیش معــه فــي مصــر بكــل إكــرامإ ا بقــي وزیــر فــي مصــر وعــرف مكــان أبــوه و ولمَّ
   إكرام شدید. أكرمهحدود أرض مصر و على  وقف مستنیهو 

وكـان  ،ك وهو عند سبع سنینلً قدس عن ملك صغیر اسمه یوآش مً یحكي لنا الكتاب المفي مملكة یهوذا 
  مه.لرئیس الكهنة اللي كان بیعلّ  اً مطیع جد

یهــا لینــا بســتان ككلنــا نعــرف القصــة الجمیلــة اللــي بیح ... كثیــرةولهــا بركــات  اً الطاعــة شــيء جمیــل جــد
مـع روح ازرعهـا ... و خـد العصـایة دي و  (أبـوه الروحـي) بمـوا أنبـاالرهبان عن القدیس یوحنا القصیر اللي قالـه 

كـان بیـروح ون مجادلـة ... راح زرع العصـایة و بدإن العصایة مش ممكن تتزرع وتطرح لكن یوحنا أطاع ... و 
تخّضــر العصــایة  .. خــالّ ن لنــا بركــة الطاعــة الحلــوة دي .بــیّ ربنــا ی شــانلعیســقیها ... و  شــانلعكــل یــوم مشــوار 

خــذوا " :قــال لهــمالرهبــان و  ىدّ ابمـوا أخــذ مــن ثمرهــا و  أبونــاكمــان لیهــا ثمــر ... لدرجــة إن و شــجرة كبیــرة  وتصـبح
   ".ثمرة الطاعةكلوا من 
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  ؟!هیدرســــه الكهنــــة ... وخدامــــه ومُ ءالكبــــار ... وآبــــا تــــهٕاخو مــــین فینــــا بیطیــــع بابــــا ومامــــا ... و  ىیــــا تــــر 
   .الطاعة تحل علیه البركة بنامعروف كمان إن و 
 

  تحفيظ اآليةنشاط           
 
-  
 -  

  الطریقة:
  ّفریقین ىم أوالدك إلقس: 

 ــالجانب المقابل ستجد ما یرشدك لآلیة  ىذهب إلا(مثال:  بها أوامر متتالیة لقاعة أوراقاً ع في جوانب اوزّ 
 .الخ) ...خطوات ستجد كلمات اآلیة  ٥م قدّ ت
 كـل فریق فـي البحـث عـن كلمـات اآلیـة فـيابدأ المسابقة بحیث یبدأ كل لكل فریق ورق البدایة ... و  عطِ أ 

 كلمة لآلیة). قة و أن تضع نسختان من كل ور  . (ال تنَس جوانب القاعة ..  
  ویكّون كلمات اآلیة في تنفیذ األوامر سیصل أوالً  األدقّ بالطبع الفریق األكثر طاعة و. 

  .تمام الحفظ حتىاجعلهم یرددوها بصوت مسموع   
              

  ألعاب      
  

  التشكیل: 
  ّاآلخر.  فریق بید فریقین یقف كل فریق في صف مقابل الفریق اآلخر ویمسك كل فرد في ال ىم أوالدك إلقس 
  ُبید آخر طفل في كل فریق. اً مسكقف أنت في الوسط م 
 .ضع في الجهة المقابلة صندوق به مجموعة من الكرات 
 

  طریقة اللعب:
 یــد  ىكــل طفــل أن یضــغط بــدوره علــ ىعلــو  ،یــد الطفلــین الممثلــین للفــریقینعلــى  اضــغط فــي وقــت واحــد

آخـر فـرد  ىتصـل إلـ حتـىاإلشارة عبر صف الفریـق كلـه  هكذا تسريو  ،فل الذي یلیه لینقل له اإلشارةالط  
خـــر یقـــف فـــي اآلفریقـــه و  ىإلـــ صـــندوق الكـــرات ویأخـــذ الكـــرة ویرجـــع بهـــا حجـــالً  ىإلـــ اً عســـرِ فیـــه فیجـــري مُ   
تأتي فـي   الحظ أن كرة واحدة فقط ر الصف) ... وهكذا لیكون هو آخِ بیدك مكان الطفل السابق ( اً كمسِ مُ   
 لذي یسبق فقط هو الذي یأتي بالكرة.أن الفریق ا ىكل دور بمعن  

  الفائز:
  رات.أكبر عدد من الكُ  ىبالتالي یسبق ویحصل علهو الفریق الذي یستجیب أسرع و   
  ناقش مع أوالدك أهمیة سرعة االستجابة والطاعة.  
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  تدريب                 
  

  ي.تخو إ لبابا وماما و  يأصلِّ  يصلِّ أب وأناكل یوم 
  ي.ماما حتى لو الطلب بتاعهم مش عاجبنحاضر" لبابا و كلمة " أقولحاول اه
            

               صالة                       
 

هم ... مـن یوسـط أعـیشعیلة جمیلة  يألنك ادیتن أشكركرعایتك ... تك و یسوع على محبّ  يیا رب أشكرك
یكـون  شـانلع، یوسـف النجـارو  ءراذنت عملت مع ماما العأما زي  یعهموأط أحبهم يااز  منيعلِّ  يرب فضلك یا

  .مینآ. نا ..ییارب ساكن وسط یماً اد أنتتكون ح قلبك و بیتنا حلو ویفرّ 
 

 تقييم               

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
    

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

  يعرف

 یوسف النجار.للعذراء مریم و  اً طیعن الرب یسوع مُ كیف كا 
 أمثلة من تاریخ الكنیسة للطاعة.أمثلة كتابیة و  یذكر 
 بركات طاعتنا ألبوینا وٕاكرامهم. یذكر 
  ّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر

 یطیعهماشعور أبویه حینما  یصف. 
 عائلتهصورة للرب یسوع وسط  رسم. 
 النموذج الموجود باألنشطة الورقیة. یصنع 
 قصة شجرة الطاعة للقدیس یوحنا القصیر. یمثل  

  

  يتدرَّب
 غیر رغبته. ىاألمر عل اإن بد حتىطاعة والدیه و  ىعل 
  ُألجل عائلته. يصلِّ ی  

  

    

 
 

   

@ 
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  برمهات شهر من الثانياألسبوع 
  ) مارس (

  
  رحلة يوم
  ( آبائي ) 

  
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

   برموده ٩ـــ السنكسار  
ــ للبابا شنوده الثالثــ      .الخدمة والخادم الروحي ـ

 سقف العام.ــ الصلیب طقسیًا ـــ األنبا رافائیل األ

 االفتخار بالصلیب 

 :مساعدة الطفل أن  
 :عالمة الصلیب تُبِعد الشیطان عنَّا. یعرف  

 :باالفتخار بعالمة الصلیب یشعر. 

  َّلهزیمة الشیطانرشم عالمة الصلیب على  ب:یتدر.  
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  إليك عزيزي الخادم ...                        
  

ن إحــداهما رأســیة تــربط الســمائیین باألرضــیین واألخــرى عرضــیة تــربط الشــعوب ببعضــهما الصــلیب قــائمتیْ   
ویجــب علینــا أن نفتخــر بــه ألنــه  ،ه ولــم یكــن صــدفةخطــة اللَّــ ي.. وفــ. هلــذلك كــان الصــلیب قصــد اللَّــ الــبعض.

د أن یرسـم اإلنسـان عالمـة الصـلیب فهـو یعلـن إیمانـه بالثـالوث، اإلیمـان ه بنجـاح، فمجـرّ ه وخطتـق قصد اللَّـحقّ 
  د... واإلیمان بالتجسُّ . الواحد باإلله الواحد

.. اإلیمـان بالصـلیب أنـه . كما أن االنتقال مـن الشـمال إلـى الیمـین یعلـن اإلیمـان بعمـل الصـلیب والفـداء      
 الصلیب. ىه والتيحیاة المسیح  فير بأضعف نقطة والعجیب أننا نفتخ فیه. نحتمي يقو 

:یقول القدیس بولس الرسول   
 ،ویقــول:  
  

ـــك الجبـــار إنمـــا بالمســـیح  يفالعمـــل القـــو       ـــم یكـــرز بـــذلك المل ـــذلك القـــدیس بـــولس ل ال یحتـــاج إلـــى دعایـــة ل
 صدق المسیحیة. ى.. وهذا أعظم برهان عل. ل العالم كله للمسیحالمصلوب فتحوَّ 

هـو إلـه موسـى، والیونـانیون سـخروا  الـذيلـه معجـزات الیهود رفضوا اإلیمان بإله مصلوب ألنهـم یریـدون إ     
أن هـــذا جهـــل، ومـــع هـــذا فالقـــدیس بـــولس الرســـول أخـــذ یكـــرز لهـــم بهـــذا اإللـــه  واعتبـــروابـــالكرازة بإلـــه ضـــعیف 
  المصلوب حتى آمنوا.

   
 
:كمــا قــال فعــالً  ،وأصــبحت هنــا قــوة الكــرازة لیســت بالفلســفة والحكمــة إنمــا بقــوة الصــلیب      
 
 

الصــلیب كــان وســیلة إعــدام للمســیح كیــف یتخذونــه رمــز للمســیحیة ووســیلة  الــبعض قــائًال: یتســاءلوهنــا      
  .. الخ.. قونه على منارات الكنائس. یلبسه المسیحیون على صدورهم ویعلِّ .فخر.

  
  : كاآلتيواإلجابة 

نحـن ا ألجلنـ بَ بـل ُصـلِ  ذنبٌ ألنه مُ  بْ صلَ فالمسیح لم یُ  ًا،باستحقاق لكان الصلیب عار  بَ لو أن المسیح ُصلِ    ــ١
  .ذنبین لذلك فالصلیب فخرالمُ 

م كـل مـا كـان ، فهو كان یعَلـعن قوةٍ  بَ لِ فالمسیح صُ  ًا،لكان الصلیب عار  عن ضعفٍ  بَ لو أن المسیح ُصلِ    ــ٢
  .. وابــن اإلنســان . : "هــا أنــا صــاعد إلــى أورشــلیملتالمیــذللــذلك قــال  ،علیــه ومتقــدم للصــلیب بكــل قــوة مٌ قــدِ مُ 
م إلــیهم فــي شــجاعة وقــال لهــم تقــدّ  يالجنــود لیقبضــوا علیــه ومعهــم ســیوف وعصــوحینمــا أتــى " ..".. مســلَّ یُ 

  م الضعفاء.وهُ  ي.. فكان هو القو . قالها بقوة ،)٥: ١٨ (یو "أنا هو :یسوع
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لـم  .. وبـذلك. ولكنه عاد وقـام مـرة أخـرى بقـوة ،صوا من السید المسیحالیهود أنهم بالصلیب تخلَّ  وقد ظنّ       
  .كان قوة یكن الصلیب ضعف إنما

 ضـعف ولكـن قیمتـه الداخلیـة قـوة ... لـذلك نقـول فـي لحـن "أومونـوجینیس" الخـارجيالصلیب في مظهـره       
  .من القوة هو أعظمُ  ماأظهر بالضعف  نْ یا مَ  (الوحید الجنس) في یوم الجمعة العظیمة:

  
  :الخادم عزیزي
 اً وأیضــتعبــه، ا یظهــر فیهــا بــذل اإلنســان و ه، كمــلَّــ.. حمــل الصــلیب تظهــر فیهــا یــد ال.الخدمــة الصــعبة       
 هـذه مثـلو  ... الصـلیب لحمـل واستعداده ه،وبراحت بنفسه اهتمامه وعدم الناس، لخالص ومحبته للملكوت، محبته
:لهـم قـال حینما تالمیذه، الرب إلیها دعا التي ىوه كبیر، أجر لها الخدمة
 ... كهذه. ةخدم نمِ  الرب تالمیذ یهرب ولم  
  ...ال أن نستریح نحن، ونتركهم یتعبون  نعم، خیر لنا أن نتعب لكي یستریح الناس.  

  

 

 

 

 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:             

 

  حـوار فكـرة                     
  

   :األدوات
 ـــسـماعات  ـــالمستشـفى  ـــالبـولیس  ــ يالمطاف ــمة الموجودة على الصیدلیة صور لبعض العالمات (العالَ   

  .)Tمهندس حرف  ةمسطر  ـــ ةسبور  ــشاكوش 
 

   طریقة العرض:
 أو الشـيء الـذي یرمـز لـه ىواطلـب مـن كـل طفـل تخمـین المبنـ ،في البدایة اعرض الصور على األطفـال  

مســطرة  ــــســبورة  ــــثــم اعــرض علــیهم صــورة شــاكوش  ،مثــل الصــیدلیة عالمــة الثعبــان أو الكــأس) ةبهــذه العالمــ
النجـار) بعـد االنتهـاء مـن ـــ  سالمـدرِّ ـــ  المهنـدس ـــتور(الدك تنتمـي األشـیاءهـذه  أيإلـى  ، واطلـب مـنهمTحرف 

ن هــذا المبنــى أأعــرف  يننــأیب كمــا ز بعالمــة الصــلمّیــمُ  يننــألهــم  وأوضــحالتوضــیح. احضــر عالمــة الصــلیب 
  كنیسة من خالل عالمة الصلیب.

  ؟لماذا فهل نفتخر بهذه العالمة؟   
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  قصة تمهيدية                 

  
وبتحـــب ربنـــا جـــدًا وبتـــروح الكنیســـة وبتحضــــر  يوكانـــت شــــاطرة قـــو  ،كـــان فیـــه بنـــت فـــي كلیـــة الصـــیدلة     

 الـذيیسـخر مـن الصـلیب  أن أرادوكـان قـدام دكتـور  ين شـفو وفي یوم من األیـام كـان عنـدها امتحـا .القداسات
معـك، وفكـر  التـيالـدرجات بعـدد الصـلبان  فقال لها بعـد أن سـألها وجاوبـت بتفـوق سـأعطیكِ  ،على صدرها رآه
عدد سیكون (صلیب على الید وصلیب على الصدر وصـلیب فـي میدالیـة) فقـال هـذا، أمـا  أقصى أنذهنه  في

ترجع فــي احضــرتك مــش هــ أنه للحظــات ثــم اســتجمعت قوتهــا وقالــت لــه متأكــد اللَّــ إلــىرفعــت قلبهــا  الطالبــة
یـــزال فـــي  فـــي مـــدارس األحـــد واشـــترت كـــیس صـــلبان وال ل تأكیـــد ال، وكانـــت الطالبـــة خادمـــةكالمـــك، فقـــال بكـــ

  .األحدسوف تقوم بتوزیعه في مدارس ألنها شنطتها 
ولكـن  ،اإلطـالقعلـى  ةله غیر متوقع بالنسبة لمفاجأةاكانت  الذيالطالبة الصلبان أمام الدكتور  أخرجت     

حصــلت علیهــا  التــيوهــى الدرجــة  ،صــلیب ٩٧وصــل عــدد الصــلبان  ،مــن أجــل التزامــه بكلمتــه فعــل كمــا قــال
  الطالبة. 

  

  
  
  
  

فـي  ،في عهـد القـدیس ثـاؤفیلس البابـا الثالـث والعشـرین حصلت زمان ةوالد عن حاجأنهارده یا لا ينحكاه     
والد وبیعمــل حســب كــالم أیــا  اً جــد یــاً ل یهــودي اســمه فیلوكســینوس كــان غنرجــ ، كــان یعــیشســكندریةمدینــة اإل
ایق ویقــول: "لیــه بنعبــد المســیح واحنــا مّضــ واحــد فــیهم كــان قاعــدوكــان فــي المدینــة فقیــران مســیحیان  ،النــاموس

. حسـاب عنـد ربنـا لـدنیا ملهـوشمـال ا"إن : فأجابـه الثـاني قـائالً  .؟"اً جـد فقراء. وهذا الیهودي فیلوكسینوس غني
واللصوص والقتلـة. فاألنبیـاء كـانوا فقـراء  األوثان ابیعبدو  يلناس اللول ةطاعطاه للخُ أكنش ام اً ولو كان له حساب

سـبهوش یسـمع الكـن الشـیطان م ،)٤٠: ٢٥(مـت  خـوتي الفقـراءإ :والرب یقول سل أیضاً مضطهدین وكمان الرُّ 
أن  فقـــال لـــه: "ال یحـــلّ  .الیهـــودي وســـأله أن یقبلـــه فـــي خدمتـــهســـینوس كـــالم صـــاحبه الفقیـــر وذهـــب إلـــى فیلوك

: "خــذني عنــدك وأنــا عطیتــك"، فأجابــه ذلــك المســكین قــائالً ن كنــت تریــد صــدقة أإن بــدیني فــمــن یــدیِ  إالَّ  یخــدمني
 : "أحقـاً ه الـرئیس أمـام جماعـة الیهـود قـائالً أعتنق دینك وأعمل جمیع ما تـأمرني بـه". فأخـذه إلـى مجمعهـم فسـأل

 ،"نعــم". وهكــذا جحــد المخــدوع المســیح اإللــه أمــام جماعــة الیهــود :مثلنــا؟" فقــال تجحــد مســیحك وتصــیر یهودیــاً 
ن خشـب ودفعـوا لـه قصـبة علیهـا ل لـه صـلیب ِمـمَ عْ فأمر الرئیس أن یُ  .وأضاف إلى فقره في المال فقر اإلیمان

وقـل  ،طعنـه بالحربـةام لـه هـذا الخـل و وقـدِّ هـذا الصـلیب،  ىبصـق علـا" :ثم حربة وقالوا له سفنجیة مملوءة خالً إ
 ىثمة الصـلیب المجیـد سـال منـه دم ومـاء علـه به. وعندما طعن بیده األتك أیها المسیح". ففعل كل ما أمر طعن

الحاضــرین وآمــن كثیــرون مــنهم  ىالخــوف علــ ىفاســتول .كأنــه حجــر یابســاً  األرض. ثــم ســقط ذلــك الجاحــد میتــاً 
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ثم أخذوا من الـدم ومسـحوا بـه عیـونهم ووجـوههم  ،"السید المسیح اإلله الحقیقيب نحن مؤمنون" :وصاحوا قائلین
ت عمیـاء فأخـذ مـن الـدم ورشـمها فأبصـرت للوقـت فـآمن هـو دَ وِلـ ةكـان عنـده ابنـ منـه فیلوكسـینوس، وأخذ أیضاً 

   .ن الیهودوأهل بیته وكثیرون آخرون مِ 
إلــى  ىلس وجماعــة مــن الكهنــة والشــعب وأتــبعــد ذلــك أعلمــوا البابــا ثــاؤفیلس بــذلك. فأخــذ معــه األب كیــر 

ثــم نــزع الــدم مــن األرض  مجمــع الیهــود وأبصــر الصــلیب والــدم والمــاء فأخــذ منــه وتبــارك وبــارك الشــعب أیضــاً 
اسـم دهم بِ وبعد أن أخذ إقرار الحاضرین باإلیمـان عمَّـ .ل الصلیب إلى الكنیسةنقناء للبركة وأمر بإووضعه في 

  .دین اسمه القدوسباركهم ثم مضوا إلى منازلهم شاكرین السید المسیح وممجِّ ب واالبن والروح القدس و اآل
  
  
  
  
  

  

  أسئلة التذكُّر والفهم                
 

  ؟جداً  يالغن الیهوديما اسم الرجل   ــ١  
  ؟الثانيالفقیر  المسیحيماذا قال الرجل   ــ٢  
  ؟طلبه فیلوكسینوس من الرجل الفقیر الذيما هو   ــ٣  
  ؟زل من الصلیب المجید الدم والماءحدث عندما نماذا   ــ٤  
  ؟الذي آمن به نْ الرجل المسیح؟ ومَ  هذا أنكرلماذا   ــ٥  

  
  

  ألعاب                     
  

   هدف اللعبة:
  بالصلیب. االفتخار      

  األدوات:
  ـــربنـا  ـــبصـلیب  ـــ إالّ  ـــ أفتخـر ـــأن  ـــلـي  ـــ (حاشـا :اآلیـةمجموعة مـن الكـراتین ُملصـق علیهـا كلمـات 

 المسیح).ـــ  یسوع
 .صلیب له قاعدة 

  
  

  ؟
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  طریقة اللعب: 
  ّضع في الجهة المقابلة مجموعة الكراتین.ن و فریقیْ  ىم أطفالك إلقس 
  ّالجهـة المقابلـة ویـأتي  ىض أحـد أفـراده إلحضـار الكـراتین بحیـث یجـري إلـاطلب من كل فریـق أن یفـو

 فریقه. ىبها حجًال إل
 ــ ــ اً وعلیــه أیضــ ،اآلیــةشــكل هــرم بحســب كلمــات  ىاتین علــب الكــر الفریــق أن یرتِّــ ىعل  ىأن یحــافظ عل

 الهرم) الصلیب. ىیضع علیه في النهایة (أعل حتىیقع  لئالّ  توازن الشكل الهرمي
  أو إضافة الشاهد بحیث یكثر عدد الكراتین. اآلیةأكثر صعوبة بتطویل  اآلیةملحوظة: یمكنك جعل 
  أوًال.هو الفریق الذي ینهي الشكل  الفائز:

  
 

  عمل مجموعات              
  

  : األدوات
  .)كربون ــدبابیس ضغط  ــصور للصلیب  ــقلم فارغ  ــفرخ أبیض (    

 
  طریقة العرض: 

ونبـدأ نسـألهم  ،فـرخ الـورق بحیـث تكـون الصـورة تحـتبـیض أسوف نحضر صورة الصلیب ونخبئهـا بفـرخ   
ضـربه فیخـرج اه :ه إیـه؟ یجـاوب طفـل ویقـولني بعملُّـالبیـت یضـرب فـيا أخویـا لمَّ  مثالً  ،شيء یضایقهم أيعن 
س دبـوس علـى الفـرخ فیخـرج ویـدبّ  ،هآكید أموني؟ یشتِ ا لمَّ  أصحابيس دبوس على الفرخ، ونسأل هل أشتم ویدبّ 

بــیض النهایــة انــزع الفــرخ األ يوفــ ،نكتــب اســمه بــالقلم الفــارغ إیجــابيعلــى الســؤال بشــيء  اإلجابــةوهكــذا، عنــد 
  یجابیة سوف نجد اسم الطفل مطبوع على الصورة.اإل األشیاءمكانها ثقوب لكن  السلبیة اءاألشین أوستالحظ 

علــن بینمــا بأعمالنــا الحســنة نُ  ،آالم أخــرى یســوع المصــلوب مالآ ىنضــیف إلــ بأخطائنــا أننــانــاقش أطفالــك   
  ا.مات عنَّ  نْ مَ انتمائنا وطاعتنا لِ 

بحیـث ُتطبـع  ،فیهـا همائأسـملكتابـة  ىعالمـات أخـر و  ،األوالد الـدبابیس هـایضع فیالمات د عحدِّ  ملحوظة:  
  صورة الصلیب بعد نزع الكرتون األبیض.  ىعل
  

  تدريب                     
  

ا بـَدر منـك مـن َمـسـفك لِ أ اً نـعلِ لـة مُ أمامها فـي كـل لی صلِّ  ،حجرتك صورة لصلیب رب المجد یسوعق في علِّ   
    م توبة یومیة.قدِّ أخطاء و 
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  صالة                      
        
        
ومــن بصــلیبك وأتمســك بــه وبقوتــه قــدام العــالم، ألنــه أ يجعلنــا ،ألجلــي بتَ لِ مــن ُصــ ربــي یســوع المســیح یــا"  

إیمــاني بــك  فضــعِ ي یــارب الشــیطان عنــدما یریــد أن یُ هــزم عــدو الخیــر، ابعــد عّنــأســالح قــوي بــه أســتطیع أن 
  مین.  آیني ... وقوّ  ساعدنيوبقوة صلیبك، 

  
 

 تقييم                   

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 جداً  يالغن الیهودياسم الرجل  یذكر. 
 شكل الرجل الفقیر ماذا فعل لیعیش عند فیلوكسینوس یصف. 
 الثانيالفقیر  المسیحيا قال الرجل ماذ یذكر. 
 ن الرجل الفقیرطلبه فیلوكسینوس مِ  الذيما هو  یذكر.  
 ماذا حدث عندما نزل من الصلیب المجید الدم والماء یذكر.  
 هذا الرجل المسیح أنكرلماذا  یفسر. 
  ّآیة الدرس ریكر.  

  

  يشعر

  ّن شاهدوا الصلیبأن بالسید المسیح بعد یالحاضر  إیمان لیمث. 
 ي.مْ ل ماذا حدث للحاضرین من المرضى والعُ كیف یتخیّ  یرسم 
  ُم أمامهـا صـالة یومیـة یقـدِّ صورة لصلیب رب المجـد یسـوع و  قعلِّ ی

  في حجرته.

  

  يتدرَّب
  ّكل وقت فيس قدَّ االفتخار بالصلیب المُ  ریقر. 
 بالرب یسوع اإلیمان فيللثبات  بالصالة هئأصدقامع  یتفق.  
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  برمهات هرش من الثالثاألسبوع 
  ) مارس (

  أبديتي  
  

 
 
 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .مطبوعات الراعي الصالح ـــ كنیسة مارجرجس بسبورتنج   

 القدیسون في السماء 

 :مساعدة الطفل أن  
 :كامل ىحیاة القمص بیشو  یعرف.  

 :إلیهااالشتیاق وعشرة رب المجد و  بجمال السماء یشعر.  

 قدوةوأخذهم  ،القدیسین واآلباء ىطخُ  ىعل بالسیر للسماء ىیسعأن  ىعل ب:تدرَّ ی. 
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    إليك عزيزي الخادم ...                 

  
نكرمهم في ذواتهم، ولكننا نكرم الفضیلة فیهم، إننا نكرمهم ال من أجلهـم ولكـن  ال القدیسین إننا حین نكرم

 كامـل وٕان كـان غیـره مـن القدیسـین ىاسـم المسـیح الـذي بـذلوا حیـاتهم مـن أجلـه، فـإن كـان أبونـا بیشـو  مـن أجـل
  . المسیح له المجدلسید اأنهم خدام  البارزین فلیسوا في ذواتهم شيء إالَّ 

نك كثیـر وفیهـا تعـب وٕارهـاق، دخلـوا مـن ألجـل نفوسـهم وٕانمـا عاشـوا حیـاة فیهـا َضـئًا هم ال یصـنعون شـیإن
أخلــوا  واحتملــوا آالم كثیــرة واضــطهادات متنوعــة وتركــوا الطریــق الســهل، طریــق الكرامــة والمجــد، البــاب الضــیق

وقنعــوا بالمســیح وحــده،  والمناصــب كرامــة العــالم واأللقــاب اً أنفســهم مــن بهــاء الحیــاة ومــن زخرفتهــا، طرحــوا جانبــ
فسیضـــطهدونكم"، اضـــطهدوا المســـیح  إن كـــانوا قـــد اضـــطهدوني" األرض ىعلـــ المســـیح فكـــان نصـــیبهم نصـــیب

فــي  یختـارون طریـق المسـیح یضـعون ذینكالــم وهكـذا ْلـم علیـه ظُ ِكـم وحُ ِلــ، ظُ عـاش فـي األرض مضـطهداً حیـث 
، وكــل اإلغــراءات وكــل المناصــب یتركونهــا ویطرحونهــا أرضــاً  مــن العــالم، حتــى عــون مجــداً قلــوبهم أنهــم ال یتوقّ 

، بــل یدوســونها بأقــدامهم مــن ینكــروا اســم المســیح یحتقرونهــا ویضــعونها جانبــاً  ض علــیهم لكــيعــرَ المزایــا التــي تُ 
  .)م١٩٧٩نوفمبر  ٢٣عظة لألنبا اغریغوریوس في عید النیروز عن ( .سیدهم أجل اسم

   
بالمتاعـب فیجـب علینـا  يءملـوٕان كـان العـالم  ،لیت یكون لنا نحن أیضَا هذا االحتمال الذي للقدیسینیا ف

ه وكخـدام لـه فـي وسـط عـالم یسـوده الظلـم واألسـلوب غیـر الالئـق أن نحافظ علـى مسـیحیتنا وسـلوكنا كـأوالد اللَّـ
  .هللَّ وغیرها من األشیاء التي ال تلیق بنا كأوالد ا

بصــلوات  ،ل بالقدیســین الــذین احتملــوا الكثیــر مــن العــذاب والضــیق مــن أجــل اســم الــرب یســوعفلنتمّثــ  
  مین.آ .السیدة العذراء مریم والقدیس أبونا بیشوي كامل وجمیع القدیسین
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 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                  

  
 

  الزجاجةو البيضة                رفكـرة حـوا                  
  

قطـع  ـــ(كبریـت)  ثقـاب أعـواد ـــقل من حجم البیضة أوزجاجة فارغة بفوهة  ــنحضر بیضه مسلوقة مقشرة   
  من الورق

یجـــد  ال ةوبعـــد مناقشـــ ،البیضـــة إدخـــال كیفیـــةفـــي  المخـــدومینضـــع البیضـــة علـــى فوهـــة الزجاجـــة ونـــاقش   
  سلیمة. بالبیضةاالحتفاظ  البیضة في الزجاجة مع إلدخال ن حالً و المخدوم

  .ستجدها تنزلق بسهولة البیضةدخل أو  وعود الثقاب المشتعلالزجاجة قم بوضع قصاصات الورق في   
 اآلنالـذین تنیحـوا  آبائنـامـن  ن كثیـراً أبـ للمخـدومین ... التجربـةیوضح الخادم بعـد ذلـك الهـدف مـن هـذه (  

 بعـض التغصـب ... ىإلـیحتـاج  األمـرألجلـه ... كـان جاهـدوا و  هـدفاً  أمـامهم. وضـعوا .. وصـاروا فـي السـماء
... یتــدخل هــو  إلیــهالوصــول  ىعلــ ٕاصــرارناقلوبنــا و  ةمحبــ ىه عنــدما یــر كــن اللَّــ) ... لالبیضــة إدخــال ةمحاولــ(

 سـاعدت كثیـراً  الزجاجـةداخل  الشعلة( ه ...ئتمتع بحضنه وسمالن ةهولبكل س إلیهیساعدنا لنصل بنعمته ... و 
  .)ةبسهول البیضةنزالق إفي 

  
  

   مجموعات عمل          
  

ر حِضــا ... ثــم ةمجّســمُ  الصــورةتكــون  ثیــبح حــول شــكل المســیح تقــّص و  لمســیحللســید ا ةر صــور حِضــا  
  .مةجسّ بحیث تصبح مُ  الطریقةتقص الزیادات بنفس بنت و  أوصور لولد 

   .من الكارتون مسلَّ  م بقّص قُ   
  .)قلم ــو البنت أالولد  ةصور  ـــالمسیح  ةصور  ــ ملَّ سُ ــ كل طفل (ورقه بیضاء  ىعل م بتوزیعقُ   
 ـــ االحتمـالـــ الخدمـة  ـــالمحبـة كامـل مثـل ( ىبیشو  أبوناالطرق التي توصلنا للسماء من حیاة  ةبعد مناقش  

  .)التواضع ـــ الصالة
والولـد  ح مـن فـوقیم بنفسه والمسـالسلَّ  بإلصاق یقوم أنبعد  مسلَّ  ةدرج ىعل فضیلةكل  ةیقوم الطفل بكتاب  

دیـه نحطهـا فـي  الصـورةنقوله و . لبنت) ..ا أوبیشوي مكان الولد  أبوناالبنت من تحت (ممكن لصق صورة  أو
  طول.  ىنعیش مع ربنا علو  ءمكن نوصل للسمامكل دیة طرق لو عملناها  إن شان تفكرنا دایماً لع إنجیلنا
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                                                                                       قصة تمهيدية                                                       
  

والفـائز بهـذه المسـابقة سـوف یأخـذ هدیـة  ،متـر ٥٠٠أعلن مجلـس الغابـة عـن مسـابقة فـي الجـري لمسـافة   
.. والسحلفاء وقـد األرنب .لحیوانات الفهد والنمر و واشترك في هذه المسابقة الكثیر من ا ،ن ملك الغابة األسدمِ 

اســتغرب جمیــع الحیوانــات مــن اشــتراك الســحلفاء فــي هــذه المســابقة التــي أخــذت المســابقة فــي جدیــة ولــم یكــون 
كمـا ذهبـت إلـى الجـیم  ،ن وتسـتعد للمسـابقة بـالجري كـل یـوم صـباحاً فقد أخـذت تتمـرَّ  ،مثلها في باقي الحیوانات

المسابقة بینما أخذ باقي الحیوانات في الضحك علیها یقولون لها  واشتركت في أنواع من الریاضة لتستعد لهذه
لوصــول للهــدف لك إصــرار وتمسُّــ كــان عنــدهاولكــن  ،مهمــا حــاولتي لــن تســتطیعي الوصــول إلــى خــط النهایــة

ت وَّ وفعــًال َصــ ،كــل الحیوانــات علــى خــط البدایــة تواســتعدوفعــًال جــاء الیــوم الموعــود  .علــى الهدیــة لحصــولوا
المســابقة وانطلــق جمیــع المتســابقین إلــى خــط النهایــة وفــي آخــرهم الســحلفاء وفــي انتظــام الحركــة  البــوق وبــدأت

نت السحلفاء وبعد مسافة تعبت بعض الحیوانـات وبعـد مسـافة أطـول بـدأ الـبعض اآلخـر یشـعر والنفس كما تمرّ 
راءه سـوى السـحلفاء فبـدأ وبدأت السـحلفاء تتقـدم فـي المسـابقة ونظـر الفهـد المتقـدم فلـم یجـد و  ،بوجع في العظام

سوى السحلفاء التـي التزمـت بـالتمرین  یتبقَّ یضحك ویقول إنه هو الفائز وبینما ینظر للخلف وقع في حفرة ولم 
  .ب وركزت في طریقها حتى ال تقع في حفرة حتى وصلت إلى خط النهایةدرِّ والتعالیم التي قالها لها المُ 

   .ًا لالستعداد للحیاة األبدیة قویّ هذه السحلفاء تضع أمامنا مثالً  فعًال إنّ   
شــرة مــع الــرب یســوع التــي تفــوق كــل تعــة العِ األبدیــة ومُ  الحیــاةیضــع أمــام عینیــه  أن فیجــب علــى اإلنســان  
 :وبــالقرب مــن القدیســین مثــل ءفــي الســما هكامــل لقــد أراد أن یكــون مــع اللَّــ ىفهــذا مــا فعلــه أبونــا بیشــو  ،فرحــة

طـوال حیاتـه یقتـرب مـن الـرب فـي خدمتـه  وغیـرهم مـن القدیسـین وظـلّ  ىنبـا بیشـو مارمینا واألنبا أنطونیوس واأل
  ع معهم في فردوس النعیم.لیتمتّ 

  
  

  نشاط تحفيظ اآلية                                                    
  

آیة الدرس: 
  

  
    فظ:طریقة الح

  . استخدام اللحن والحركات المصاحبةنقترح تحفیظ اآلیة ب  
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وبـدأ العمـل  ،ج من كلیة العلـومز في الدراسة وتخرّ لقد بدأ هذا القدیس حیاته وكان اسمه سامي كامل بتمیُّ   
بمسـئولیته  ه ویشـعرینظر إلـى المخـدومین كـأوالد اللَّـ ،س وفي نفس الوقت كان یخدم في الكنیسة بكل قوةدرِّ كمُ 

وكـان یـرى األوالد كـل یـوم خمـیس وجمعـة أسـتاذ سـامي  ،وه أكثـر فـأكثرلهـم یحّبـعْ لتوصیلهم إلى الرب یسوع وجَ 
م الكنیسـة لدرجـة إنـه علـى سـلّ  نومـهوكـان مـن كثـرة التعـب ممكـن تـروح علیـه  ،الطاحونـةزي  یخـدمفي الكنیسـة 

مـع الـرب  للحیـاةغ بیـرة كـان یشـتاق إلـى أن یتفـرّ وبعـد خدمـة ك ،هسـنّ  غرصِ أصبح أمین عام للخدمة بالرغم من 
ب نفسـه درَّ  ألنـهده إلـى قـوة القدیسـین الـذین سـبقوه. و نجیـل ویحـاول أن یصـل اإلیسوع في صـالة دائمـة وقـراءة 

  . ... وزاد شوق السماء في قلبه النعمةفي  نما حتىالكتاب  ةسات وقراءاالقدو  الصالة ىشویه شویه عل
 ،كامــل فــي الخدمــة فــأراد أن یقــود بقــوة محبتــه شــعبه إلــى الــرب ىلــب أبونــا بیشــو ق ىولكــن الــرب یســوع رأ  

  وفعـــًال فـــي یـــوم مـــن األیـــام أخـــذ األســـتاذ ســـامي كامـــل أوالده بمـــدارس األحـــد إلـــى دار البابـــا لنـــوال بركـــة البابـــا 
س ینـاقش إنهـم ادفي نفس الوقت البابا كیرلس السـ ) وكاندس (مزاره في دیر مارمینا بمریوطاألنبا كیرلس السا

سـتاذ ألوفعـًال قـال ل ،اسـم القـدیس مـارجرجسیحتاجون كـاهن (أبونـا) لكنیسـة اشـتروا األرض لهـا فـي سـبورتنج بِ 
ر وقـال إنـه لـیس وكـان أسـتاذ سـامي مـش مصـدق ولكـن فّكـ ،أرسمك أبونا یوم األحد الجايا سامي كامل أنا ه

وفعـًال اختـار الـرب تاسـوني أنجیـل  ،ر لـك العـروسمتزوج فقـال لـه البابـا إن الـروح القـدس الـذي اختـارك سـیختا
ج أســتاذ ســامي جــون وبعــد مــا تــزوّ م متزوِّ ن أن یعیشــوا فــي حیــاة الرهبنــة وُهــار االثنــالتــي كانــت تریــد الرهبنــة وقــرَّ 

   .اسم أبونا بیشوي كاملستاذ سامي كامل بِ األكامل بتاسوني أنجیل رسم البابا كیرلس السادس 
مجــرد ســقف یغطــي المكــان  ت كنیســة القــدیس مــارجرجس بســبورتنجوكانــ ىبیشــو  فعــًال بــدأت خدمــة أبونــا  
قـوة  ىوكـان عنـد أبونـا بیشـو  ،التي صارت اآلن كنیسة كبیرة یذهب إلیها الكثیر من النـاسو  ،ي الناس فیهلیصلِّ 

ة المحبـ وهـذه ،ل هذه المحبة لكل أوالد الكنیسـةقوة محبة الرب یسوع وحاول بكل جهده أن یوصِّ  ىكبیرة جدًا ه
ــــ ــــا  ةالقوی ــــل بمصــــطفى كامــــل وكنیســــة األنب ــــل كنیســــة المــــالك میخائی ــــرة مث ــــائس كتی ــــت ســــبب تأســــیس كن كان

كامـل واضـع هـدف  ىتكالهیمانوت باإلبراهیمیة وكنیسة القدیسین بسیدي بشر وكنائس أخرى وكـان أبونـا بیشـو 
یعطیــه  يءكــل مــن ســأل منــه شــ :ذ كــالم الــرب یســوع فــي الكتــاب المقــدسامــه طــوال حیاتــه فكــان ینفِّــدّ قُ  ءالســما

  .بمحبة كبیرة جداً 
 األثـاث ات كان في واحد صاحب محل صغیر جنب الكنیسة لم یكن معه مال كـافي لیشـترية من المرّ مرّ   

 ىكـان أبونـا بیشـو  ،كامل جاب له كل حاجة وكان الراجل ده مـش مسـیحي ىبیشو  أبوناالالزم لزواج بنته فراح 
   .ناس كتیر تحبه جدًا حتى غیر المسیحیین ته القویة خالَّ سبب محبّ كامل مثال لمحبة كل الناس وب

اإلنسـان یحـس بوجـع  يجه لـه مـرض صـعب خـالص بیخلّـ ءیسافر للسما ىا قرب الوقت إن أبونا بیشو لمَّ   
ولكنـه فـرح ألنـه  ،ا مبقـاش یقـدر یتحـركمتمسك بالخدمة لحد لمَّ  ىضل أبونا بیشو فِ  هوبالرغم من كد ،جامد جداً 

ي ربنــا اختــاره إلــى أن جــاء الیــوم الّلــ ،علــى الصــلیب اشــانّ لعمــا بابــا یســوع تــألم زي  إنــه فــرح بــاأللم هكــدب حــّس 
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لقـد ظـل أبونـا بیشـوي كامـل طـول حیاتـه  ء،علشان یسیب أبونا بیشوي األرض ویتمتع مع بابـا یسـوع فـي السـما
   .ق هدفهوحقّ  م١٩٧٩ مارس ٢١األبدیة إلى أن رحل للسماء في  الحیاةن نفسه على مرِّ یستعد ویُ 

ربنـا  لـيونعـیش فـي وسـط القدیسـین ال ءعـایزین نوصـل للسـما ،امناقـدّ  ءحنا كمان الزم نضع هدف السماا  
أكیــد یبقــى مــن  ،؟؟؟ الأجمــل منــه علــى األرض هبــا یســوع فیــمــع با ءهــل وجودنــا فــي الســما ،فــي وســطهم دائمــاً 

ویختــار واحــد مــن القدیســین اللــي  ء،یوصــل للســما شــانلعیعمــل إیــه اوه زايار الزم كــل واحــد فینــا یفّكــ هالنهــارد
مـا عـاش القـدیس أبونـا زي  ویحـاول یعـیش ،مع الرب یسـوع ءیوصل للسما شانلعیطلب صلواته ومساعدته اه

  كامل. ىبیشو 
  
  
  
  
  

  

  ر والفهمأسئلة التذكُّ       
 

 ؟ان یوصل لهشلع إیهوعمل  یه الهدف ده؟إ ه،شانلع عاش قدامههدف  هبیشوي كامل كان فی أبونا  
  َ؟كامل كاهن ىبیشو  أبونان رسم م 
  ّ؟المسیحیینغیر و  المسیحیینویخدم  ،حب لكل الناسكامل مُ  ىبیشو  أبوناح كیف كان وض 

  
  

  آثـار األقـدام                    ألعاب                     
  

  .نتبع آثار من سبقونا للسماء  هدف اللعبة:
  التشكیل : 

  . واحداً  یقفون صفاً  أطفالكاجعل     
 ىالتــي تســاعدهم علــ األقــدام... وبداخلــه ارســم مجموعــة مــن آثــار  خطــین یمــثال نهــراً  أمــامهمارســم و 

  .  عبور النهر
  : اللعبةطریقة 
وقـع یبـدأ حـدث و  ٕاذان یقـع فـي المـاء ... و أدون  األقدامآثار  ىعل یعبر النهر قافزاً  أنطفل  أول ىعل - 

 . األطفالر صف في آخِ  األولمن 
 . في العبور طفل طفل الداألو وهكذا یستمر  - 

   .األقدامآثار  ىقافزین عل ،النهر دون الوقوع یعبرونن م مَ هُ  الفائزون :

  ؟
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  تدريب                     

  
 ...ء رق وصولنا السماطُ  أوالدكناقش مع  - 
 .س ... وتوبة واعترافقدَّ كتاب مُ  ةمن صلوات وقداسات وقراء یقومون بهما  ةلمتابع ةروحی ةاستخدم نوت - 
  .االفتقاد ... الخ ـــ النظافة :في خدمة بالكنیسة ..... مثل أوالدك أشرك  ـــ
  

  ورقي عمل                     
  

  .وصمغ وصور قدیسین ألوانعها علیهم مع مقصات و ووزِّ  أوالدك) بعدد ٢( ،)١من الشكل ( نشئا  
  الخطوات اآلتیة:  همعطِ أو 

 )١شكل السحابة الموضح بالشكل ( قّص   -١
 .العرش ىعل للسید المسیح جالساً  ةر صو یسین و ن صور القدم ةمجموع قّص   -٢
 . الصورة أسفلالمكتوبة  اآلیةث تظهر صور القدیسین حوله بحیالسید المسیح و  ةالصق صور   -٣
 . ) ثم الصقها بخلف السحابة٢لشكل (با الموضحةقص القاعدة   -٤
بالســماء  رهم دائمــاً كِّ ذفــي حجــرتهم لتُــ أمــامهمالمكتــب  ىوضــع هــذا الشــكل علــ اآلن ألطفالــكیمكــن    -٥

 . وجمالها وقدیسیها
  :١الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢الشكل                   .الصق الطرفین ببعضاثني عند الخطوط ... و ــ   
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                صالة                     

 

 

.لكي أعیش دائمًا في حضنك وأُ  ،حیاتي في التوبة ربي یسوع .. سأعیش بنعمتك كل أیام     فرِّح قلبك بيَّ
  بیشوى كامل" قمصـ"ال 

 

 

 تقييم               

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

  جاهـــد و  أمامـــهكامـــل  ىبیشـــو  أبونـــامـــا هـــو الهـــدف الـــذي وضـــعه
 . ألجله

  ّون السماء جمیلة ویحاول وصف ذلككم ستك لیتخی. 
 للوصول لهذا الهدف ىبیشو  أبوناماذا فعل  یذكر . 
 یفعل هو لهذا الهدف أنماذا یمكن  یقترح.  

  

  يشعر
 في السماء. فرحاً  ىبیشو  أبوناصورة  یرسم 
 اقف هذا القدیس العظیم في الخدمةحد مو أ یمثل.  

  

  يتدرَّب

  ّقداســــــات یـــــة مـــــن صـــــلوات و االنتظـــــام فـــــي النوتــــــة الروح ریقـــــر
 .المقدس كتابال ةواعترافات وقراء

 ـ النظافـة ـــاالفتقـاد  :في بعض الخدمات في الكنیسة مثـل یشترك 
  .... الخــ  زیارة المرضى

  

  
  
  
  
  
  

    

  

@ 
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  برمهات شهر من الرابعاألسبوع 
  )ـ أبريل  مارس (

  حكاية سفر  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    يلقمص تادرس یعقوب ملطـــ ل سفر الخروج تفسیرـــ.  
  .ممدوح شفیقـــ  العهد القدیم يسیاحة فـــ 
  .كنیسة الشهید مارجرجس بمنشأة بردیســـ بستان الخدمة ـــ 

  القس عبد المسیح عبد السید

 سفر الخروج 

 :مساعدة الطفل أن  
 :الوصایا العشر. یعرف 

 :ربنا واهتمامه بنابرعایة  یشعر. 

  َّعلى طاعة الوصیة وحفظها ب:یتدر.  

 "  

 سفر الخروج)(   
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  إليك عزيزي الخادم ...                    

  
 :)تسمیته: (مقدمة سفر الخروج

ال یتجزأ من التوراة ككل، فكانوا یدعونه "هـومیس  اً ، وٕانما اعتبروه جزءاً العبرانیون لهذا السفر اسم م یعطِ ل
"وٕالــه شــیموت" أي  اً ن أســفار موســى الخمســة، وأیضــثــاني مــســیني" بمعنــى "الثــاني مــن الخمســة"، أي الســفر ال

"وهذه أسماء"، وهما أول كلمتین وردتا في السفر. أمـا اسـمه فـي الترجمـة السـبعینیة وفـي معظـم الترجمـات فهـو 
 صــحاحاتاأل. یشــیر هــذا االســم إلــى األحــداث الــواردة فــي Έξοδοςعنــي "الخــروج" التــي تُ  Exodusبالیونانیــة 

  خروج شعب بني إسرائیل من مصر.)، التي تروي ١٥ـــ  ١٢)، خاصة (١٥ـــ  ١(
  

 تاریخ الخروج:
  اختلف العلماء في تحدید تاریخ الخروج، وفیما یلي ملخص ألهم اآلراء:

 ،م ق. ٢٥٠بهذا الرأي مانیثو المصري حوالي عام  ىناد. تم الخروج في القرن السادس عشر قبل المیالد، ١
الــرأي ال یتفــق مــع االكتشــافات الحدیثــة وال مــع إذ رأى أن العبــرانیین قــد طُــردوا مــع الهكســوس. لكــن هــذا 

  ). ١: ٦مل  ١، ٤٠: ١٢، ١١: ١النصوص الكتابیة الواردة في (خر 
م. أثناء حكم رمسیس الثاني. یرى أصـحاب هـذا الـرأي أن الضـیق حـّل  ق. ١٢٩٠. تم الخروج حوالي عالم ٢

عهـــد خلفـــه رمســـیس الثـــاني م). واســـتمر فـــي  ق. ١٢٩٠ـــــ  ١٣٠٩بالشـــعب الیهـــودي أیـــام ســـیتي األول (
م)، اعتمدوا على أن بنـي إسـرائیل بنـوا مخـازن مـدینتّي فیثـوم ورعمسـیس قـائلین: أن  ق. ١٢٢٤ـــ  ١٢٩٠(

اسم "رعمسیس" هو اسم فرعون الذي تم الخروج في عصره. لكـن ال یمكـن األخـذ بهـذا الـرأي، ألنـه یحتمـل 
  اني بزمن طویل.أن یكون االسم قد استخدم في عمر سابق لزمن رمسیس الث

، وقد اعتمد أصحاب هذا الـرأي خطـأ علـى النصـب م ق. ١٢٣٠. تم الخروج في عصر منفتاح حوالي عام ٣
التــذكاري الــذي أقامــه َیفتــاح، والــذي یــذكر فیــه االنتصــار علــى إســرائیل وغیــره مــن األمــم التــي تقطــن فــي 

العكـس أن إسـرائیل قـد خـرج منـذ  فلسطین فـي ذلـك الوقـت. والحقیقـة أن وجـود مثـل هـذا النصـب إنمـا یؤكـد
  زمن واستقر في فلسطین وبعد ذلك تمت الحرب.

أثنـاء األسـرة المصـریة الثامنـة عشـر، أیـام تحـتمس الثالـث،  ،م ق. ١٤٤٧. الرأي األرجح أنه تم حوالي عـام ٤
)، إذ یـــذكر َیفتـــاح الـــذي عـــاش حـــوالي عـــام ٢٦: ١١أو فـــي زمـــن أمنـــوفس الثـــاني. هـــذا یتفـــق مـــع قضـــاة (

  م. أن ثالثمائــــة ســــنة قــــد انقضــــت علــــى دخــــول العبــــرانیین األرض، أي دخلوهــــا حــــوالي عــــام  ق. ١١٠٠
التـي قضـوها فـي البریـة لكـان تـاریخ خـروجهم حـوالي عـام  اً فإذا ُأضیفت إلیها األربعون عامـ م. ق. ١٤٠٠
  م. ق. ١٤٤٠

لسـنة األربعمائـة والثمـانین ) أن بیـت الـرب قـد ُبنـَي فـي ا١: ٦مـل  ١مع ما ورد في ( اً یتفق هذا الرأي أیض
م. یكـون الخـروج  ق. ٩٦٦أو  ٩٦٧لخروج الشعب من مصر. فإن كان قـد بـدأ سـلیمان فـي بنـاء الهیكـل عـام 

  م. ق. ١٤٤٧قد تم حوالي عام 
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مــع االكتشــافات التــي ظهــرت فــي أریحــا وحاصــور، ومــع مــا ورد فــي لوحــات تــّل  اً ویتفــق هــذا التــاریخ أیضــ
  ، أو بعده بزمن قلیل.اً أرض فلسطین في هذا التاریخ تقریبشعب قادم إلى العمارنة، التي تتحدث عن 

  
  :البریة فيالتیه 
لتصـق بـه، افعـل ا"الـرب محـور حیاتـك ف :البریـة یمكـن تلخیصـه فـي عبـارة واحـدة فـيالهدف مـن التیـه  نإ     

الشـعب إلـى القفـر، ثـم والـرب یأخـذ  .رض بال ماء، ثم یسقیه من الصـخرةأهذا فتحیا"، فالرب یقود الشعب إلى 
وهـا هـو  .والـرب یضـع الشـعب فـي مواجهـة أعـداء شرسـین، ثـم یقاتـل عـنهم وهـم صـامتون .یطعمه مـن السـماء

قــة، والشــریعة تمتــد إلــى كــل جوانــب حرِ لهــم مــن الشــمس المُ لهــم فــي ظلمــة اللیــل، ویظلِّ  یضــيء اإللهــيالحلــول 
ـــة الصـــحیة، ـــاة، حتـــى الطعـــام والشـــراب والنظافـــة والوقای   معهـــم،  يتمضـــ اإللهـــيســـحابة المجـــد  ىهـــوهـــا  الحی

فــي رعایــة  بیــد طفلــه األبفــت، الــرب یأخــذ بیــدهم كمــا یأخــذ إذا توقّ  إذا تحركــت، وال یقفــون إالّ  كــون إالّ یتحرّ  ال
  !!!  أبدیةوعنایة ومحبة 

  
 :سفر الخروج فيالمسیح 

فـي القـدیم،  ىخفـ: العهد الجدیـد مُ عن ارتباط العهد القدیم بالعهد الجدید قائالً  غسطینوسالقدیس أُ ث یتحدّ 
فـي السـیِّد المسـیح  فر الخروج، فقد رأى اإلنجیلي متىن في الجدید. یظهر ذلك بأكثر وضوح في سعلَ والقدیم مُ 

، كنبـوة  :ى الجدید. استخدم اإلنجیلي كلمات هوشـع النبـيإسرائیل الجدید وموس
  ). وكمــا اعتمــد إســرائیل القــدیم فــي البحــر األحمــر ١٥: ٢عــن هــروب الســیِّد المســیح إلــى أرض مصــر (مــت 

). ١٧ـــ  ١٣: ٣دن (مـت فـي میـاه األر  ـــإسرائیل الجدید  ــ)، اعتمد السیِّد المسیح الحامل فیه الكنیسة ١٤(خر 
التـي قضـاها  اً األربعین عامـ)، وكأنه كان یستعید ١١ــ  ١: ٤في البریة (مت  اً ى السیِّد المسیح أربعین یومقض

). موسـى ١٨: ٢٤التي قضـاها موسـى النبـي علـى جبـل سـیناء (خـر  اً األول في البریة، واألربعین یوم إسرائیل
)، ٨ـ  ٣: ٢٤علنت له علـى جبـل سـیناء (خـر سرائیل، قدمها بعد أن أُ ستلم الشریعة العظیم لیقدمها إلاألول، مُ 

). فكـان ٦، ٥ ه قدم شریعته للشعب علـى الجبـل (مـتالذي هو بعینه كلمة اللَّ  ــموسى الجدید  ــوالسیِّد المسیح 
  للعهد الجدید. اً العهد السینائي رمز 

  
 روج، إنمـا نریـد أن نؤكـد أن مـا ورد فـيیطول الشرح إن تحدثنا عن ارتباط العهدین بوضوح في سـفر الخـ

م )، یتمتع أعضـاؤها بطعـا٦: ١٩ه إلقامة "مملكة كهنة وأمة مقدسة" (خر لمواعید اللَّ  اً سفر الخروج كان إعالن
... هــذا كلــه مجــرد بــدء انطــالق.  )٢٥ه فــي وســطهم (خــر لیســكن اللَّــ اً ســقدِ ســماوي وشــراب روحــي ویقیمــون مَ 

  والتي تتحقق في كمالها في العهد الجدید.للصداقة اإللهیة اإلنسانیة 
  
 :روصایا العشال

ل الوصـایا اإللهیـة أو یتـذوق الشـریعة وهـو فـي أرض العبودیـة، لـذا خـرج بـه ما كان یمكن للشعب أن یتقبّ 
مه الشریعة هناك، مبتدأ بالقول: "أنا الـرب إلهـك الـذي أخرجـك مـن أرض مصـر مـن بیـت سلِّ الرب إلى البریة لیُ 
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وبالرغم من أن هذه العبارة جاءت كمقدمة للوصایا ولیست في شـكل وصـیة إالَّ أن الیهـود اعتبروهـا  ،العبودیة"
  من الوصیة األولى. اً جزء

)، ُكتبـت ٤: ١٠، ١٣: ٤، تـث ٢٨: ٣٤(خـر "  Decalogueبالكلمـات العشـر " شـرالوصـایا العى ُتسمَّ 
)، ١٨: ٣١(خــر  "ولــوحي الشــهادة") ١: ٢٩العهــد" (تــث ى "كلمــات دعَ )، وتُــ١٥: ٣٢علــى لــوحّي حجــر (خــر 

  ).١٦: ٢٥والشهادة (خر 
فــي ســفر  أن الــنّص )، والفــارق بینهمــا ٢١ــــ  ٦: ٥ة أخــرى فــي ســفر التثنیــة (هــذه الوصــایا مــرّ  نــّص  دَ رَ وَ 

ا فــي ســفر التثنیــة لقــة فــي الیــوم الســابع، أّمــه اســتراح بعــد الخِ لوصــیة تقــدیس الســبت أن اللَّــ اً الخــروج قــدم تبریــر 
  فارتكز على أنه في ذلك تذكار للخالص من أرض العبودیة والدخول إلى الراحة.

  
  :بین موسى والسید المسیح له المجد

 أنللمسـیح عنـدما أبـى  لمسیح ولكن بالطبع لیس مثله، فكان موسى رمـزاً شبه عمل السید اعمل موسى یُ  إنّ + 
   .یخضع للشیطان لیأخذ ممالك العالم أنلفرعون، كما أبى له المجد  ى حفیداً دعَ یُ 

رنــا مــن عبودیــة الفســاد كــان رمــزًا للشــیطان، والــرب یســوع حرَّ  الــذيرًا لشــعبه مــن فرعــون حــرِّ موســى كــان مُ + 
   .بالصلیب

ـــأنشـــأ موســـ+  ع الوصـــایا الروحیـــة، وأعطـــى نعمـــة علـــى تتمیمهـــا ا الـــرب یســـوع فوَضـــى الوصـــایا الجســـدیة وأمَّ
  .والسلوك بها

ه والنـــاس، والـــذین یغلبـــون ه وشـــعبه، وهكـــذا المســـیح لـــه المجـــد وســـیطًا بـــین اللَّـــبـــین اللَّـــ كـــان موســـى وســـیطاً + 
    .)٣:  ١٥.. (رؤ .نیمة موسى والحمل مون تر بواسطة المسیح سیرنِّ 
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 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                     

  

  أنشـطـة استكشـافية                     
  

   األدوات :
ـــذهــب  ة(سلســل :مثــل الثمینــةصــور لــبعض األشــیاء  ـــعربیــة  ـ ـــموبایــل  ـ ـــبــالون  ـ ـــتفــاح  ـ ـــفلــوس  ـ الكتــاب  ـ

  .المقدس)
  

   طریقة العرض:
یختـاروا  أنوبعـد شـیاء الثمینـة مـن حیـث وجهـة نظـرهم طفـال ویقومـون بترتیـب األاألعلى  نعرض الصور

ألن  ،الكتــاب المقــدس وهــأهــم األشــیاء  أن اعــرضهــذه األشــیاء ثمینــة أو غالیــة بالنســبة لــك؟ ثــم  نســألهم لمــاذا
 .ءللسما وتوصلنا التي نسیر علیها في حیاتنا ىبداخله وصایا ه

  
  نشاط تمثيلي                 

  
  مینا  ــاألم  ــ األب الشخصیات :
  بعـــد بكـــره  العربیـــة يإیـــه ... بتقـــول بعـــد بكـــره ... یعنـــ أخبـــارك ون ...چیـــوه یـــا أ التلیفـــون): فـــيمینـــا (یـــتكلم 

   .تبقى العربیة بعد بكره هنت بتقول نتیجة البكالوریوس بعد بكر أ؟ ... مش یا باشا ... عربیة إیه
نــه أ وعــدني ،بابــا لــي ي... بقــى بابــا ... ربنــا یخلِّــ ديســیِّ یــا  ّص ... بــ أفهمــك؟ ... أنــا مــش فــاهم حاجــة

ه هـانجح ... یبقـى العربیـة بعـد بكـره ... فهمـت شـاء اللَّـ ٕانالبكـالوریوس ... و  فـيعربیـة لـو نجحـت  لـي یجیـب
  .... (یخرج) السواقة أتعلم أروح شانلعبقى ... بقولك إیه سالم دلوقت 

  .یومین")(یمر طفل بورقة مكتوب علیها" بعد 
  .(یدخل مینا مسرعًا فرحًا)

  .نجحت یا بابا ... نجحت أنابابا ... بابا ...   مینا :
  .حبیبي... ألف مبروك یا  ابنيألف مبروك یا  (یدخل فرحًا): األب

  .يطب یا بابا ... یعن  مینا :
  .ابنيإیه یا  ي... یعن يیعن  :األب
  .ي... یعن يیعن  : مینا
  ؟ يابنیا  إیهفیه   :األب
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  حضرتك.نجحت و  أنا...  يیعن  مینا :
  ... الهدیة. أبوكفاكر یا حبیب  حضرتيو   :األب

  یوه ... الهدیة. أ  مینا :
   .... هدیتك حبیبي) ألف مبروك یا بنهمها القدِّ بشنطة هدایا صغیرة یُ  یأتي(یخرج و   :األب

العربیـات صـغرت لدرجـة هـو ...  رجة دیهر للد) إیه ده ... هو العلم تطوّ الشنطة باندهاش إلى(ینظر   مینا :
   .فین الهدیة ىهدیه ...  يركب فیها ازاها؟ ... طب ل جوة شنطة صغیرة كده !!! إیه دهنها تدخأ

  تشوفها. أنتهدیتك و  ابنيما تفتح یا   :األب
دیه  ىهل ... نجیإ... (یفاجأ) إیه ده ... إیه ده ...  أولهامن  باینه ىه... ما  ىه(یفتح الهدیة) ما   مینا :

بعربیـة ... أالقیـك جایـب  وعـدتني أنـتبعـدین أناجیل یـا بابـا ... و  عندي ناأنجیل .... ما إالهدیة ... 
  نجیل.إ يل

كلمـة غلـى مـن كـل كنـوز الـدنیا و أبالشـكل ده ... دیـه كلمـة ربنـا ...  اإلنجیـلتـتكلمش علـى  مـا ابنـيیا   :األب
  ربنا تغنیك عن كنوز الدنیا.

   .ى مش عاوزها ... أنا قلتلك عاوز عربیةأنا بق  مینا :
  ده. اإلنجیلتتمناه ...  الليوصیة ربنا جواها كل  أقولكعاوز  أناواسمع ...  ىاستن ابنيیا   :األب

یخــرج مینــا بینمــا البیــت ( فــيده أنــا مــش عــاوزه (ویعطیــه ألبــوه) وأنــا مــش قاعــدلك  اإلنجیــل) (یقاطعــه  مینــا :
   .بوه)أینادى علیه 

  ... افهم بس.  ىاستن ابنيا ی  :األب
  )المشهد ینتهي(یخرج و   
  )قةمعلّ  أبیهصورة (یدخل مینا والبیت كله حزین و   
ــا : ــاااه .  مین هــه راح أ.. .خــاطر عربیــة  شــانلع.. .دیــه مقــاطع بابــا  ة. أنــا قعــدت كــل المــد.(بحــدة نفــس) ی

   ي.زااقوله أنا آسف هاأنا  يدلوقت ءالسما
  .لى المكتب فیمسك به)ع اإلنجیلینظر فیجد (   

. .تـــه منـــه .ذخأكنـــت  يریتنـــ . یـــا.مـــا هـــوه .زي  لـــيجابـــه  اللـــي باإلنجیـــل. بابـــا لســـه محـــتفظ .یـــااااه .
ــ.. ه.. ده فیــه حاجــة جــو .یــه ده إ. .ده تخــین لیــه كــده . اإلنجیــل. هــو .یــه ده!! .إ.. .ومزعلتــوش  فــتح أا . لمَّ

جبتلك العربیـة  أنا.. .ألف مبروك یا مینا " ي:ل وبابا كاتب .... ده مفتاح العربیة ..!! یه دهإ. .كده . أشوفو 
  ."... أنتتقودك ها الليالوصیة . و .نفسك تقودها . اللي

آسـف  أنـافهمتش .. ا.. مـ.فهمتش ام أناو  تتمناه الليالوصیة فیها كل  لي .. هو قال. خسارةیاااه ... یا 
  .أبداً  يارفضها تانهمش و  حیاتي فياعرف قیمة الوصیة ه يطول عمر  أنا.. . یا بابا ... آسف
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    ـــ: تكـوین أسـفار موسـى الخمسـة( التـوراةأسـفار  يانثـ.. و .أسـفار الكتـاب المقـدس  ثـانيسفر الخـروج هـو 

 كانوا الذيالمكان  ـــه من مصر یتكلم عن خروج شعب اللَّ  الذيوهو السفر  )تثنیة ــعدد  ــالویین  ــخروج 
 .رض الموعدأ إلىلرحلة ا ـــستبعدین فیه مُ 

 أخیهوهو بطل السفر مع هارون  ...هو موسى النبى  كاتب السفر.  
  باختصارأحداث هذا السفر و: 

 سخرةالل علیهم الشغل و عبدهم فرعون وثقَّ تاس.. و .مصر  فيه كان یعیش شعب اللَّ  أن. 
 ســبت  يثــم وضــعته فــخوفــًا علیــه مــن القتــل  ،خبأتــه أمــه لفتــرةموســى و  دَ ِلــالوقــت نفســه كــان قــد وُ  فــي

 .تهربَّ . ووجدته ابنة فرعون و .الرب اعتنى بیه ... و .النهر  فيورمته 
  هرب إلى "مدیان".و  المصريقتل من شعبه و  عبرانيشعر بآالم شعبه فدافع عن كبر موسى و 
  علیقة (شجرة) مشتعلة بالنار  فيمدیان  فيینقذهم فظهر الرب لموسى  لكيصرخ الشعب إلى الرب

 ج شعبه من مصر.خرِ یُ وأمره أن یذهب إلى فرعون و  ،لم تحترقو 
  َّشـق أمام فرعون وساعده بضربات عشر حتى أطلق فرعون الشعب و  أخوههارون ه موسى و أعان الل

  .طاردهم الذيرهم فیه وأغرق فرعون عبّ لهم البحر األحمر و 
 عمـود هـم بالنهـار و لظلِّ .. بعمـود سـحاب یُ .بهـم  یعتنـيالبریـة  فـيسـنة  ٤٠سیناء قـاد الـرب شـعبه  في

أرســل لهــم أكــل  عنــدما جــاعوا.. و .ر لهــم میــاه مــن صــخرة ... عنــدما عطشــوا فّجــ باللیــلنــار یضــيء 
 .من السماء (المن والسلوى)

  االجتماعخیمة ـ "ب ةاسمّ المُ  ىهاركهم و یبهم و طوس فيأمرهم أن یبنوا له خیمة لیحل و." 
  الوصایا العشر"ه خوف اللَّ  فيا طریقهم لیظلو  فيوأعطاهم أیضًا ما یساعدهم ویرشدهم".  

، وفـى و أطاعنـا الوصـایا سـوف نصـبح سـعداء، ویعـرف أننـا لـأن الوصایا أو القواعد هامـة لنـا هیعرف اللَّ      
األرض الجدیــدة، وبینمــا یســیر  فــي اعــد ووصــایا لیكونــوا ســعداءقو  إلــىه أن شــعبه یحتــاج قصــة الیــوم یعــرف اللَّــ

ى جبــل ســیناء، وجــاءت ســحابة وغطــت ســمَّ الــرب مــنهم أن یقفــوا عنــد جبــل یُ الشــعب إلــى المــوطن الجدیــد طلــب 
یحتاجهـا النـاس یـوم ولیلـة وبینمـا  التـيالوصـایا  ه یریـد أن یعطـى موسـىه هنـاك، وكـان اللَّـجبل سیناء، ألن اللَّـ

وحین مـن ه علـى لـه موسـى عشـر وصـایا وقـد كتـبهم اللَّـه بأشـیاء كثیـرة، وأعطـى اللَّـموسى هناك كان أعلمه اللَّ 
  الحجر. 

ه الوصایا لموسى والشعب ألنـه یهـتم بهـم ویرعـاهم. واحـدة مـن هـذه الوصـایا تقـول أن علـى لقد أعطى اللَّ 
ه، وقـد أعطـى هـذه الوصـیة ألنـه تقلـد اللَّـ التـيیریـد أن یعبـد النـاس األصـنام  ه اله وحـده. اللَّـالناس أن تعبـد اللَّـ

  ة، ه بطریقــة ردیئــاللَّــ ســمااســتخدمت  إذاأمــان وســعادة. هــل  فــيیهــتم بهــم، وهــو یعلــم أن هــذه الوصــیة تحفظهــم 
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الكـــالم  فـــيه یســـتخدموا اســـم اللَّـــ ه وصـــیة أالّ ، ولـــذا وضـــع اللَّـــأو كـــالم ردئ ســـوف تجعلـــك ســـعیدًا؟ بـــالطبع ال
ه یعلـم أن طاعـة هـذه الوصـیة تجعـل اآلبـاء فاللَّـ ،یك دائمـاً االحلفـان. وقاعـدة أخـرى أن تحـب والـد ي، وفيءالرد
النـاس ویهـتم بهـم، ولـو  بحـیه لموسى عشر وصایا، ألنـه ألبناء سعداء، وهناك وصایا أخرى، لقد أعطى اللَّ وا

  .الوصایا سوف یكونوا سعداء وفي أمان ههذأطاعوا 
   أمامي.: أنا الرب إلهك وال یكن لك آلهة أخرى أوالً 

  .وصورة ثانیًا: ال تنحت لك تمثاالً 
   .اسم الرب باطالً ثالثًا: ال تنطق بِ 

   .ساً قدَّ جعله مُ او  رابعًا: ال تعمل في الیوم السابع
   .خامسًا: أكرم أباك وأمك

   .سادسًا : ال تقتل
   .تسرق سابعًا: ال

 .ثامنًا : ال تزنِ 
   .ال تشهد زورًا على جارك :تاسعاً  

 . ه كتـــب هـــذه الوصـــایا علـــى ألـــواح حجریـــةعاشـــرًا: ال تشـــته بیـــت جـــارك وال زوجتـــه وال عبـــده ... اللَّـــ
والشـعب صـنعوا إلـه مـن  وا بـأن موسـى قـد مـاتك وظّنـفي الجبل لعدة أیام، والشعب بدأ یتشكّ  يموسى بق     

الـذهبي لیعبـدوه، وأیضـًا مارسـوا  الـذهب علـى شـكل عجـل وأعطـوا األقـراط والنقـود لهـارون لكـي یصـنعوا العجـل
یدیـه  م غضـبه وألقـى بـاللوحین مـنحتـداموسـى نـزل مـن الجبـل ووجـد شـعبه ومـا یفعلـون و ، الكثیـر مـن الخطایـا

كتـب الوصـایا العشـر  وموسـىجدیـدة  وكسرهما، وموسى قام بكسر وٕاحراق العجل الذهبي، وموسى عمل ألـواح
  . ه، وهو یریدنا أن نطیعهدوا على اللَّ كانوا قد تمرّ  ، والناس الذین ماتواعلى األلواح

  
  

        نشاط تحفيظ اآلية                                           
  

   : اآلیة
"  
  

    طریقة اللعب:
ن) مكتوبـة علـى لوحـات مثـل لـوحي الشـریعة (مـن نسـختیْ  اآلیـةز كلمـات جهِّـ.. و .ن إلى فـریقیْ  أوالدكم قسّ 
  .شیئًا ما ان عالٍ كم فيوضعها 

فریقـه (حـاول أن یكـون الوصـول  إلىبلوح لوح من هذه الكلمات  یأتيًا ضوا واحدیفوّ  أناطلب من أوالدك 
  .آلیةلریق بترتیب الكلمات حتى الوصول ) ثم یقوم الفح به بعض الصعوباتأللوال

 .ن حتى تمام الحفظیة مع الفریقیْ ر اآلكرِّ ـــ 
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  أسئلة التذكُّر والفهم       
 

  وصایا؟ال ىما اسم الجبل الذي أخذ علیه موس  ــ١  
  ؟ىه لموسأعطاها اللَّ  التيكم عدد الوصایا   ــ٢  
  فائدة الوصایا؟ ىه ما  ــ٣  
  الوصایا العشر؟ ىه ما  ــ٤  

  
  مجموعات عمل      

  
  ِّعدة فرق إلىم أوالدك قس . 
  فریق مكتوب علیها الوصایا العشر بطاقات لكل ١٠جهز. 
  ِسـفر  يترتیب الوصایا بحسب ورودها فـواطلب منهم  ،لكل فریق البطاقات العشر وكتاب مقدس أعط

 .الثانيمنها على اللوح  أيمنها على اللوح األول و  أيروج و الخ
وتنـاقش معهـم حـول هـذه  رتب الوصـایا أوالً  الذيتحدید الفریق الفائز كل فریق من الترتیب و  ینتهيبعدما   

  .حیاتنا يكیف نطبقها فالوصایا و 
   

  أنشطة ورقية    
  

  .أوالدكح بعدد موضّ القطار انسخ شكل هذا الــ 
ـــ  ...  العربــةعلــى  ویضــعوا لهــا عنــوان یكتبونــه ةالشــواهد المكتوبــة علــى كــل عربــ واأیقــر  أناطلــب مــنهم ـ

   .الكبار بالمنزل) أو(یمكنهم االستعانة بالوالدین 
  .ن لدیهم المحطات الرئیسیة لسفر الخروجاآلن سیتكوّ ــ 

  
  
  
  

        

  ؟
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  اجز الصوتح            ألعاب      

  
  :التشكیل

 إلـى الثـانيبینما ینقسـم الفریـق  ... الوسط فيصف  في األولفریقین بحیث یقف الفریق  إلى أوالدكقسم   
  .صفین على الجانبین

  
  طریقة اللعب:

 أن الثــانيهــذا الوقــت یحــاول الفریــق  فــي ،عــالٍ آیــة بصــوت  األیمــنن یــذكر الصــف أ الثــانيعلــى الفریــق   
مـن  یسـمع اآلیـة مصـدر حـاجزاً  أویفهـم  أنمـن الفریـق  األیسـرتـى ال یسـتطیع النصـف ح أعلـى صواتاً أیصدر 

  الشوشرة.
  دوار الفرق.أر اللعبة عدة مرات مع تبدیل كرِّ ــــ   

  
      ه.میز صوت اللَّ نُ  أنوعلینا  ... لتضلیلنا .كبر عدد من اآلیاتأستطیع اكتشاف ی الذيهو الفریق  الفائز:
 
 

 
  

  تدريب      
 

  حفظ الوصایا العشرة مع فهمها وكتابتها على لوحة كبیرة كمثال لوحي العهد.  ــــ  
 مقدس ومحاولة العمل بوصایاه.قراءة الكتاب ال فياالنتظام ــــ   

  
          

                صالة                       
                   

  
 ــ ب مــن أجــل اهتمامــك ورعایتــك لینــا، أشــكرك یــار تــك لینــا، مــن أعمــاق قلبــي علــى محبّ  أشــكركي یســوع ربِّ

نطلـب منـك یـارب أنـك تحـافظ علینـا لنا مـن خـالل كتابـك المقـدس، یهاأشكرك یارب من أجل وصایاك اللي بتـد
 .نمیآذ وصایاك وتعالیمك بكل محبة وطاعة. ننفّ  حناا إنوتدینا القوة 

 

 

@ 
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 تقييم                   

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

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

  يعرف

 ه لشعبهوضعها اللَّ  التيا القواعد والوصای یذكر. 
 منظر الشعب عند جبل سیناء یصف. 
 ماذا فعل الشعب بالذهب یذكر. 
 ماذا فعل الشعب عندما مكث موسى في الجبل عدة أیام یذكر. 
 ه لشعبهاللَّ  أعطاها التيلماذا الوصایا  یفسر. 
  ِّآیة الدرس ریكر.  

  

  يشعر
  ِّمنظر الشعب عند جبل سیناء لیمث. 
 موسى بعد ما نزل من الجبل كیف یتخیل یرسم.  
 الورقیة باألنشطةالنموذج المذكور  یصنع.  

  

  يتدرَّب
  ّه في كل أمور حیاتهإطاعة اللَّ  ریقر. 
 قراءة الكتاب المقدس ومحاولة تنفیذ وصایاه. في ینتظم  
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  هودبرم شهر من األولاألسبوع 
  )أبريل  ( 

  كنيستي  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

 تأمالت في أسبوع اآلالم ـــ للبابا شنوده الثالث. كتاب   

 .أسبوع البصخة 

 :مساعدة الطفل أن  
 :ماذا كان یفعل المسیح في هذا األسبوعو  ،اآلالم أسبوعي شكل الكنیسة ف یعرف.  

 :في هذه الفترة المهآبمشاركة المسیح  یشعر. 

  َّال یفتح الكمبیوترفزیون و ییشاهد التل أالّ  األسبوعیحاول الطفل في هذا  أنــ  ب:یتدر.  

 .حافظ على طهارة المحلةفیُ  ،االعترافالتوبة و  مارس سرّ یُ ــ    

  
 

 

) ١٥، ١٤)، (مر ٢٧، ٢٦، ٢١مت ،(  
)١٩، ١٨، ١٢، ١١یو ( ،)٢٣، ٢٢(لو  
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  إليك عزيزي الخادم ...                       

  
  .العام األسقف یوأنس األنبا لنیافة كتاب من ... الرهبان اآلباء أحد مذكرات من

یــه بعین ونظــر إلــيَّ  .. وســجدت أمامــه ...لــى الــرب إلهــي فــي الصــباح البــاكر .أتیــت إ" :االثنــینفــي یــوم 
إلى هذه  نظراالحانیتین الشافیتین ... ثم احتضنني ... وبعد ذلك نظر الرب إلى شجرة التین، وهو یقول لي: 

ـــــي أجـــــد فیهـــــا ثمـــــراً  ـــــت إلیهـــــا لعل ـــــة، جئ ـــــدما رأیتهـــــا عـــــن ُبعـــــد مورق ـــــاً الشـــــجرة، فعن ـــــم أجـــــد إال ورق ـــــي ل   ، ولكن
األوقــات  إلــى حیــاتي فــي كثیــر مــنهــذه الشــجرة ترمــز  : لعــلّ القــدوس الحبیــب إلهــي فأجبــت ) ...١٣ :١١ مــر(

 أیهــا ، بــل وقلبــي یمتلــئ مــن خطایــا كثیــرة ... وهــا أنــتمــن ثمــر الــروح ثمــر، ولكنــي خــاوٍ ... إذ أبــدو وكــأني مُ 
 الحبیــب وصــمت ســتجوز آالمــًا كثیــرة عــن خطایــاي هــذه وخطایــا إخــوتي بنــي البشــر ... هنــا القــدوس الحبیــب
 والمجــد القــوة لــكــــ بتوبــة صــادقة  ــــ يأعمــاقت أصــیح مــن ، فصــر بعینیــه الحــانیتین ... ثــم نظــر إلــيَّ  القــدوس
  .وملكنا إلهنا عمانوئیل یا آمین األبد إلى حیاتي في والعزة والبركة

. یقول ذلك الراهـب: كنـت أجلـس عنـد .. م في الهیكلعلِّ م الثالثاء وهو یُ نلتقي بالرب یو  :الثالثاء یوم في
ؤسـاء الكهنـة وشـیوخ الشـعب بأمثـال عـن نهایـة العـالم والدینونـة العتیـدة أن م ر قدمي السید یوم الثالثاء وهـو ُیعلِّـ

، تقـدمت ء عودتنا إلى بیت عنیا فـي المسـاءتكون ... وتأملت كثیرًا في تلك الساعة ومصیري األبدي ... وأثنا
لـي الـرب  ... وقـال صي الصالح وتحدثت معه في األمثال التي ذكرهـا عـن الدینونـة العتیـدةألسیر بجانب ُمخلِّ 
  .رض ترسم بدقة أبدیتك الطویلة جداً على األ یا حبیبي إن أیامك القصیرة جداً  ل كثیراً بحنانه الفائق: تأمَّ 

: وكانـت تـهنلتقي بالرب فـي خلوتـه ببیـت عنیـا .... فیقـول ذلـك األب الراهـب فـي مذكرا :األربعاء یوم في
بمفـرده ینظـر إلـى بعیـد فتقـدمت إلیـه،  السید جالسـاً الساعة السادسة مساء والهدوء یخیم على المكان ... وكان 

؟ وحنانًا ... فسألته: لمـاذا لـم تـذهب للهیكـل الیـوم مملوء حباً وسجدت له ... وٕاذ به یحتضنني بوجهه الحاني ال
: ألـم تقـرأ فـي العهـد القـدیم أن الخـروف یكـون تحـت الحفـظ أربعـة أیـام، ویسـتریح فـي بقولـه ـــ له المجد ــأجابني 

 بنـي إخوتـك وعـن عنـك للـذبح نفسـي دّ عِ ألُ  فها أنا أقضي هذا الیوم في صمت واختالء السابق لذبحه ... الیوم
  ...  البشر

: راهـبنلتقي بالرب یوم خمیس العهد، وهو یغسل أرجل تالمیذه القدیسین ... فیقـول ال :الخمیس یوم في
نـي ... ثـم احتضـنني ... الحبیـب عنـدما رآ یة ... وسجدت أمامه ... وكم فرح إلهـيأتیت إلى الحبیب في العلِّ 

رجلــك وأرجــل إخوتــك  ِ مصــنع اآلن أیهــا القــدوس ... قــال لــي: سأغســل أرجــل تالمیــذي ثــ: مــاذا ستقلــت إللهــي
بتســم ؟؟!! ... ا... كیــف هــذا القــدوس أیهــا هــذا كیــف ، وانتــابتني قشــعریرة ...... هنــا انزعجــت للغایــة أیضــاً 

(الســید)... تــرى الحبیــب فــي هیبــة وهــدوء وقــال: ســوف 
.  ثــم  

 أنرت في مكاني وكنت أود ك ... تسمَّ جلَ ألغسل رِ عال ... : ت، وقال لييءالمجد بوجهه المض رب نظر إليَّ 
مت وُیغطینـي خجلـي ودمـوعي، وابتـدأ الـرب ولكنـي تقـدّ  "،أبـداً  لـن تغسـل رجلـيَّ "ما قاله بطرس من قبلـي:  أقول

  إلهـــــي یغســـــل رجلـــــي ویمســـــحهما بالمنشـــــفة ... كانـــــت لحظـــــات رهیبـــــة للغایـــــة، ومبهجـــــة وعجیبـــــة للغایـــــة ... 
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الـذي منا بطـرس الرسـول: "علِّ ول رب المجد لمُ هذا هو ق هر والطهارة قد غمرني تمامًا ... ولعلّ ینبوع الطُّ  وكأن
  قد اغتسل ... هو طاهر كله"...
... وبالجهـد تمالكـت نفسـي، وأجبـت:  جـداً  یـراً أبكـي كث ؟ ... وكنـت أنـا أیضـاً وقال لي: ماذا بك یا حبیبـي

، حتـى كمـا لنـا هـو مثـالٌ غسـلك ألرجُ  أنهـا القـدوس وأوصـیتنا لنـا الیـوم أیُّ ، قـد غسـلت أرجُ إلهي الحبیب القـدوس
صنعت أنت بنا نصـنع نحـن بعضـنا بـبعض ... ولكنـي كـم مـن مـرة أتسـلط علـى إخـوتي، وكـم مـن مـرة أتعـالى 

، وكــم مــن مــرة رهم ... كــم مــن مــرة أرفــض مقــابلتهم، وكــم مــن مــرة أجــرح مشــاعلــیهم ... كــم مــن مــرة أهیــنهمع
) ... یــا لعظــم ٢٧ :١٨الحبیــب القــدوس إال حفنــة مــن التــراب والرمــاد (تــك  أیهــاأنــا  نمــو ...  اعتــذارهمأرفــض 

ـــــي جســـــدك الطـــــاهر ـــــي ســـــتحملها ف ـــــي البشـــــر، الت ـــــا إخـــــوتي بن ـــــاي وخطای ـــــامي ... إنهـــــا خطای ـــــاي وآث   خطای
) هنــــا صــــرخت بكــــل ٣ :٢هــــذا مقــــداره (عــــب  ا ... وتعطینــــا خالصــــاً ) ... وتجــــوز اآلالم عنَّــــ٢٤ :٢ بــــط ١(

 عمانوئیـل .آمـین األبـد إلـى والعـزة والبركـة دوالمجـ القـوة لـك :ین بالكنیسـة قـائالً صـلِّ مع جمهور المُ ي خلجات قلب
  ... وملكنا إلهنا

  ك تُ یئَ ِشــــن مَ ا، فلـــتكُ هَ بَ أن أشــــرَ  إالَّ  ي هـــذه الكـــأُس عنِّــــ رَ عُبـــ، إن لــــم یمكـــن أن تَ اهُ تَـــ"یـــا أبَ  :یقــــول عـــاد أیضـــاً 
 وأنــا ،غایــة ... وكنــت أقــف فــي ذهــول عجیــب تغطینــي دمــوع كثیــرةلل ) ... كــان الموقــف رهیبــاً ٤٢ :٢٦مــت (

... ثــم قــام الســید  ي هكــذا بــدموع وصــراخ شــدیدوات واألرض وهــو ُیصــلِّ أنظــر إلهــي القــدوس الــذي خلــق الســم
ى ثالثــة وصــلَّ  إذ أعیــنهم كانــت ثقیلــة ... فتــركهم ومضــى أیضــاً  نیامــاً  وذهــب لتالمیــذه ثانیــة ... فوجــدهم أیضــاً 

ألسـجد لمخلصـي الصـالح ... فقـط كنـت  أتقـدمأن  أیضـاً  أقـوَ ) ... ولـم ٤٢ :٢٦مـت ك الكـالم بعینـه (ذلـ قـائالً 
... ثــم والبركــة والعــزة إلــى األبــد آمــین : لــك القــوة والمجــد كــل كیــاني بصــوت تعوقــه دمــوعي وأقــولأصــرخ مــن 
وقــد تجمعــت كســحابة  ... رأیــت وكــأن جمیــع خطایــا األجیــال جــداً  عجیبــاً  یــت بعینــي قلبــي منظــراً أحــدث أنــي ر 
لتنســكب علــى الحبیــب القــدوس ... فكــان ال بــد للحبیــب القــدوس أن یحمــل خطایانــا قبــل أن یجــوز  كثیفــة جــداً 

 ، خطایــاي وآثــامي طیلــة ســنین حیــاتي ... كــان المنظــر رهیبــاً ا ... ورأیــت بــین هــذه الخطایــااآلالم والمــوت عنَّــ
بعینــي  أراه... كــل هــذا البــار خطایــا ونجاســات العــالم كلــه أن یحمــل القــدوس  جــداً  للغایــة ... وكــم كــان قاســیاً 

  علـــــى األرض  نازلـــــةٍ  كقطـــــرات دمٍ  هُ ، وصـــــار عرُقـــــلجاجـــــةٍ  ي بأشـــــدِّ صـــــلِّ . وفجـــــأة رأیـــــت إلهـــــي وهـــــو یُ قلبـــــي ..
 ، وكـم كانـت هیبتـها؟! تقـدمت إلـى ربـي الحبیـب القـدوسهـذ ... مـا جداً  ) ... وكان الطقس بارداً ٤٤ :٢٢ لو(

، وعرقــك یتصــبب جــداً  راً ؟ أرى وجهــك ُمحّمــصــي الصــالحخلِّ یــا مُ  كَ : مــاذا ِبــاللحظــة ... ســألتهوجاللــه فــي تلــك 
... ولكنه لـم  بنيایا  اطمئن: ي العراء ... أجاب الحبیب القدوسونحن ف كقطرات دم مع أن الطقس بارد جداً 

 وءةنبــ. ألــم تقــرأ فــي .. علــيَّ  جــداً  شــدیداً  یكــن بــاألمر العــادي أن أحمــل جمیــع خطایــا العــالم ... كــان ضــغطاً 
ــإشــعیاء ق "هــوذا الــذي  ثــم قــال لــي الحبیــب القــدوس: هیــا بنــا ... .)٨ :٥٣ش إ" (ذَ ُأِخــ ... ةِ طَ غْ ولــه: "مــن الضُّ

  ). ٤٢ :١٤مر" (!مني قد اقتربُیسلِّ 
ــ :وم الجمعــة العظیمــةفــي یــ قتــرب مــن العاشــرة صــباح یــوم یقــول الراهــب: كانــت الســاعة ت د ...وهــو ُیجَل

ــنــت بجهـد كبیــر أن أدخــل إلـى المكــان المُ وتمكّ ، الجمعـة حتــى  ص للجلـد فــي دار الوالیــة ... انتظـرت قلــیالً خصَّ
صـي مـع مجموعـة ُأخـرى مـن الجنـود صـي الصـالح ... ثـم أتـى ُمخلِّ لـد ُمخلِّ فـون بجَ أتى الجنود الرومانیون الُمكلَّ 

ض آلالم ، وقـد تعـرّ یلـة اللیلـة السـابقة... فلم ینم طعلى وجهه  ... كانت عالمات اإلجهاد الشدید واضحة جداً 
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ـــــ   باإلضـــــافة إلـــــى الحالـــــة التـــــي ُأصـــــیب بهـــــا فـــــي جثســـــیماني ،ان وقیافـــــا رئیســـــي الكهنـــــةكثیـــــرة فـــــي بیـــــت حّن
  .یسوع المسیح ُمخلصي الصالح يرب یا

فــي  ا خطــوة خطــوة.فــي درب آالمــه عنَّــ ، ونســیر مــع فادینــا القــدوساآلالم أســبوعهكــذا نلتقــي مــع ربنــا فــي 
: منــــا القــــدیس بــــولس الرســــولعلِّ ین مــــع مُ متــــرنِّ وأحاسیســــه وآالمــــه ... مُ مشــــاعره  

  
 تَ ْحــوالــدموع ... وُذبِ  ماآلالزت وادي مــن ُجــ المعصــرة وحــدك ... یــا ســتَ دُ  نْ یــا َمــ القــدوس الحبیــب ربــي

  جــــــل خطایانــــــا وقســــــاوة قلوبنــــــاأمــــــن  وانحنیــــــت بالصــــــلیب مــــــن أجلــــــي ومــــــن أجــــــل إخــــــوتي بنــــــي البشــــــر ...
لنـا ... تلـك التـي جعلتـك تحتمـل كـل هـذه اآلالم مـن أجلنـا ...  لنـا یـارب عـن أغـوار قلبـك المفعمـة ُحبـاً  اكشف

  . )٥ :٥٣(إش  من أجل آثامنا وقٌ خطایانا، ومسحُ  من أجل وحٌ وأنت مجرُ 
س لـك حیاتنـا كـرِّ ، ونُ ترك كل ما للعـالمنحییة ... فافتح یارب عیون قلوبنا الداخلیة لترى أسرار صلیبك المُ 

بـدم المسـیح،  مكتوباً  : تسلمت خطاباً مثل ذلك القدیس الذي حینما ُسئل: لماذا كرست حیاتك؟ قال بالكمال ...
  یقول فیه: 

  
 

 

 

  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                  
    

  
  فداني يسوع: مسرحية    نشاط تمثيلي                                            

 
 !أصحابي یا الخیر صباح :سـترم

 !ترمس یا ترمس  :ترمسة
 .كزیِ ا ترمسة یا أهالً  :سـترم

 .ااشيما ... غیري من تحكي عایز نتك نتأ بقى ... ربنا أشكر  :ترمسة
 .األول في أصحابنا لىع حيتصبّ  مش بیط ... مستنیكِ  ناأ طبعاً  ال :سـترم

 .حلوة حاجة لكو  لّ والفُ  الخیر صباح ... جماعة یا أوي آسفة أنا  :ترمسة
 ؟امبارح قلتلك مازي  األحد مدارس رحتي  ...شویه جد منتكلَّ  وخلینا بقى هزار كفایة طیب :سـترم

 .خالص خالص خالص حاجة فهمتشاوم ديسیّ  یا حترُ   :ترمسة
 زاي؟؟؟ا !سالم یا :سـترم
ـ ... هـممع أرنـم عارفـةش كنتامـا أنـن وبعـدی، عارفاهـاش مـا أنـ تـرانیم مـوابیرنِّ  كـانوا األوالد أوالً   :سةترم  یـاا أمَّ

 .یهإ إنما مبارحا ةرَ كُ  ماتش حتة فیه كان ترمس
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 .األحد مدارس في خلینا ... دلوقتي الماتش دخل اللي یهإ ماتش؟ :سـترم
  .مبارحا بتاع ده األطفال برنامج شفت نتأ هو ... وامرنّ  األوالد ما وبعد ... حاضر حاضر  :ترمسة

 
 .التلیفزیون عن كالم وكفایة زيركِّ  أرجوكِ  ترمسة یا: یقاطعها ترمس
 وجیبـوا روحـوا :بتقـول .جدیـدة ترنیمـة مهـمعلِّ تُ  يتاسـون بـدأت مـوارنّ  األوالد مـا بعـد ... ماشـي ماشـي  :ترمسة

 ... السودان في ولفوا روحوا ... لبان هاتوا تعالوا روحوا ... وألوان أشكال
 .مكان كل في ونادوا روحوا ترنیمة تقصدي :سـترم

 !بالي؟ هواخد مش وأنا معایا نتك أنت هو دي، ىه ووهأیو   :ترمسة
  .دول الحلوین والبنات األوالد مع هنا األحد مدارس في دي الترنیمة متاتعلِّ  أنا بس ال ال :سـترم

 ) ...بعـدین معایـا حسـابك أصـحابنا نسـیب المَّـ طب( ودنه في مهتكلِّ  يغیر  من هنا بتیجي دهك بقى  :ترمسة
  .")بدالهم ذبیحة نفسه قدم": بتقول جملة في كان المهم (صوتها يتعلِّ 

  .یسوع ربنا عن دي هآ :سـترم
 .یهإ یعني فاهمه مش وأنا انّ شالع بنفسه ىحَّ ضَ  یسوع ربنا أن: تقول يتاسون وقعدت، بالظبط  :ترمسة

 .سألتیهاش ما لیه بط :سـترم
 مـع رةكـ مـاتش ونلعـب الكنیسـة فـي أصـحابي هاقابـل كنـت ... أوي مسـتعجلة كنـت بصـراحة أصـلي  :ترمسة

 .بعض
 !!یسوع؟ ربنا عن تفهمي إنكِ  نمِ  أهم رةالك یعني :سـترم

  ... ماهووو ... أصله ...  ال  :ترمسة
 .حاجة كل منایفهّ  حكاكیو عمو أنادي هاروح أنا فرصة عندنا لسه حناا العموم على :سـترم

  . معاك جایة أنا أقولك وال متتأخرش بسرعة طیب  :ترمسة
  
  ).حكاكیو عمو مع ویظهروا وترمسة ترمس ینزل(

  .كمامع أكون إني خالص مبسوط أنا حبایبي یا بكم أهالً  أهالً : حكاكیو عمو
ع یسـو  ربنـا نـهإ فاهماهـا ترمسـة كنتشامـ اللـي الكلمـة عـن السـكة فـي جـایین حنـااو  لـيى حكـ تـرمس
م توضـح لكـ شـانلع المقـدس الكتـاب مـن مـش دي بس حكایة لكم يكهاح أنا ،انّ شالع بنفسه ىضحَّ 
 .انّ شالع بنفسه ىضحّ  یسوع ربنا إیه یعني

 ودایمـاً ، الكبیـرة أختـه وال بابـاه كـالم بیسـمعشام ولـد كـان ده وشـادي ،شـادي اسـمه ولـد فیـه كان :حكاكیو عمو
 یـا بـالش: تقولـه أخته ودایماً  ،بتاعهم الشارع في بتعدي یرةثك عربیات هفی إنه رغم الشارع في یلعب
   ...یوم في ما لحد ... بداً أ بیسمع كالمها كنشام لكن ،شادي

 
 )ةمسرع شادي أخت سارة وتدخل األب ویظهر العرائس كل (تنزل
 !!!بابا یا لحقاِ  لحقاِ   :سارة
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 إیه؟ فیه سارة یا مالك  :األب
 دلـوقتي وهـو وجریـت خبطتـه سـریعة عربیـة تاءوجـ الشـارع فـي بیلعـب كـان بابـا یـا يشـاد شـادي   :سارة

 .كتیر دم وبینزل متعور
  .المستشفى على هذخأن بسرعة لالی ... حبیبي بنيا شادي ... خبر یا   :األب

 
 وسارة) األب یأتي ثم الدكتور وأمامه نایم شادي ویظهر وسارة األب (ینزل

 إیه؟ أخباره شادي ... دكتور یا هاه    :ارةـــس
 .فوراً  دم ومحتاج جداً  كتیر دم منه نزل ... جداً  جداً  خطیرة حالته شادي لألسف :الدكتور

 .یعیش شادي بس دكتور یا دمي أدیله مستعد أنا   :األب
 ! تموت ممكن نتأ دمك دیتها لو كده تقریباً  یعني ،جداً  كتیر دم محتاج شادي إن المشكلة :الدكتور

 .یعیش شادي المهم ،مهم مش   :األب
  .بابا یا حبیبي یا هئا هئا هئا    :ارةـــس
 

 حكاكیو) عمو ویظهر العرائس كل (تنزل
 وعـاش مـات األب إن النتیجـة وكانـت ،المستشـفى فـي بنـهال دمـه كـل األب ىدّ ا أوالد یـا وفعـالً  :حكـاكیو عمـو
  .شادي      

 
 شادي) ویظهر یوكحكا عمو (ینزل
  ...شانيلع ویموت بنفسه يیضحّ  ... بیحبني شانلع ده كل علشاني بابا یعمله ده كل بقى  :شادي

 
 وترمسة) وترمس حكاكیو عمو ویظهر شادي (ینزل

 .أوي حلوة قصة دي هئا إهئ   :ترمسة
ـ هـو بـس انّ شـالع یسـوع ربنـا عملـه اللـي بـالظبط ده هـو :حكاكیو عمو  لكـن بـس واحـد شـانلع مـامتش مـات المَّ
  .كله العالم شانلعو  شانكلوع شانيلع مات      

  .بیحبني یسوع ربنا كده أد  :ترمسة
  .فینا واحد كل وبیحب ترمسة یا أیوه  :حكاكیو عمو

 مسـلمینه ومـش عنـه بعیـد نفضـل حنـااو  كلـه ده الحـب ربنـا بیحبنـا یكـون ممكـن مـش عمـو یـا فعـالً   :ترمس
  ... حیاتنا

 یجـي یسـوع ربنـا من طلبتشام یاللي حبایبي ای كمان منتأو  جداً  كمب فرحان یسوع ربنا أوي حلو  :حكاكیو عمو
 همعـ تـروح شـانلع ،شـانكلع ومـات بیحبـك یسـوع ربنـا ألنـه دلـوقتي منـه طلـبا ،قلبـك فـي ویسـكن
 .قلبك جوه ویسكن یدخل شانلع له تفتح ومستنیك قلبك باب على بیخبط. ربنا ءالسما

 .نتأخراه مش إننا لماما قلنا حناا شانلع دلوقتي نمشي الزم حنااو  بسرعة جري الوقت ده ااهیاا   :ترمس
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 .بینا لالی ترمس یا حق معاك  :ترمسة
  .أصحابنا یا باي باي  :وترمسة ترمس
  ي.صحابأ يبا ي... باوالد أیا  مكمع يخدون :حكاكیو عمو

  یخرج الجمیع))((
  

  فكرة حـوار          
  
وممكـــن  ،تـــوبیس ... الـــخأ وتـــذاكر يالشیبســـ وأكیـــاسبـــان مثـــل اللّ  حاجـــات ثمنهـــا رخـــیص جـــداً هانجیـــب   ــ١

 غالیــــة جــــداً  أســــعاروالزجاجــــات الفارغــــة واكتــــب علیهــــا  األكیــــاسمثــــل  شــــیئاً  يو اال تســــ أخــــرىحاجــــات 
جـات وهل یا ترى ممكن حد یشـترى الحا األسعاروابدأ المناقشة معهم حول غرابة  األطفالاعرضها على 

  !!!؟دیه باألسعار دیه
   .لفكرة الفداء بالمناقشة وصلا

  .شیئاً  يو اننا ال نسأعلى الصلیب على الرغم من  جداً  يع ربنا فینا ثمن غالوكیف دف
 
  الستائر السوداء:  ــ ٢

  ال األطفال:ؤ ثم نبدأ بس اآلالم أسبوعستارة من ستائر  أوقطعة قماش سوداء  حضارا
  تشیر؟ يءش أي ىٕاللماذا تستخدمها الكنیسة؟ و متى نراها؟ و 
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 :ماآلال أسبوع
الكنیســة فــي "، البصــخة المقدســة أســبوعس، قــدَّ المُ  األســبوع ،اآلالم أســبوع" :أســماؤهالســنة،  أیــام أقــدسهــو 

وتتفــرغ تمامــًا  أشــغالهامــن  أجــازةفكــان كــل النــاس تأخــذ  ،ارك المســیح فــي آالمــه خطــوة بخطــوةتشــ األســبوعهــذا 
  كتـــب  أوحـــد فـــي قصـــص أال یقـــرأ و  ،بـــارال األخفزیـــون و یحـــد التلأفـــال یشـــاهد  ... آالمـــهلمشـــاركة المســـیح فـــي 

.. . لكــن الجمیـع یقضــوا معظـم الوقـت فــي الكنیسـة فــي تركیـز كامــل مـع المســیح.. و . ال عالقـة لهـا بهــذا الجـو
من الذهاب للمدرسة  أكثرلنشارك المسیح، فال نفعل  األسبوعنتفرغ بقدر اإلمكان في هذا  أن أیضاً فعلینا نحن 

 . یشغلنا عن المسیح آخر يءعن أي ش األسبوعفي هذا  نبتعد تماماً ... و  علینا فقطاللي وعمل الواجب 
ـــ أیـــام الُمهِلـــك نـــه كمـــا كـــان المـــالكأكلمـــة (بصـــخة) معناهـــا (عبـــور) فیهـــا نتـــذكر  ا كـــان شـــعب موســـى لمَّ

مـن  أنقـذناهلـك االبـن البكـر، كـذلك دم المسـیح مصر یعبر عن البیت الذي علیه عالمة الـدم فـال یُ  في إسرائیل
  .الكاله

  
  ف معًا على هذا الطقس الجمیل:ا نتعرَّ جو الكنیسة كله یكون روحي جمیل مقدس، فهیَّ 

ذلـك ألننـا .. و . تر الهیكـلنجلیـة، الصـلیب، وِسـ، المةعمداأل :باألسودفي الكنیسة یكون مكسي  يءكل ش
ي سـببت للمسـیح كـل نحزن على خطایانا التـ األسبوعألننا في هذا ، و آالمهنشارك المسیح في  األسبوعفي هذا 
  .هذا األلم
القــراءات التــي و  آالمــه، نغمتهــا حزینــة ألننــا نشــارك المســیح اآلالم أســبوعمیــزة جــدًا فــي لحــان تكــون مُ األ

 األسبوعهذا  أحداثقلبنا في مركزة على المسیح في كل خطوة، وذلك لكي نركز بكل عقلنا و  نقرأها تكون كلها
   .المبارك

.. وذلـــك ألن المســـیح . ى خـــارج الهیكـــلالهیكـــل مقفـــول، والبصـــخة ُتصـــلَّ  یكـــون ســـتر اآلالم أســـبوعطـــول 
  .. . أي خارج أورشلیم خارج المحلة صلبوه
  

  ماذا تعني كلمة محلة؟؟
 ىهــ إســرائیل(المحلــة) عنــد شــعب بنــي  لــذي یحــل فیــه المســیح مــع المــؤمنین،كلمــة محلــة معناهــا المكــان ا

 يءشـ أيیوجـد  أالربنـا طلـب مـن الشـعب،  ... نا وسط الشعبیكل، مكان حلول رب، ألن كان فیها الهأورشلیم
.. فكــان . الخطیــة فــي مكــان واحــده و یوجــد اللَّــ أنال یلیــق مكــان وجــود ربنــا، و  ألنهــاغیــر طــاهر وســط المحلــة، 

  كل شخص محكوم علیه بالصلب، یصلب خارج المحلة... أوُیطرد خارج المحلة،  األبرصمثًال 
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  خارج المحلة... بَ لمًا بالصلب، ُصلِ عندما ُحكم على المسیح ظُ و 
كـــأن الهیكـــل یرمـــز للمحلـــة، فنخـــرج نحـــن خـــارج ، و اآلالم أســـبوعتر الهیكـــل طـــول ل ِســـلهـــذا الســـبب، ُیقَفـــو 

نتتبع المسیح خطوة بخطوة  ــ كما اتفقناــ  .. فنحن. المحلة (الهیكل) كي ما نكون مع المسیح في مكان تواجده
  ... سبوعفي هذا األ

غیــر طــاهر،  يءیكــون فــي قلبنــا شــ أنال یلیــق قلبنــا، القلــب مكــان وجــود ربنــا، و  ىنــا، المحلــة هــبالنســبة لو 
ال یلیــق بوجــود المســیح، بــذلك نحــافظ علــى  يءنتــوب ونعتــرف لكــي نطــرد كــل شــ أنولــذلك، نحــاول باســتمرار 
  .نقيالقلب (المحلة) طاهر و 

  
فـــال یوجـــد ســـر عـــدا التوبـــة واالعتـــراف، ، مـــا األســـرارمـــن  ســـرّ  أيمـــارس ال تُ  اآلالم أســـبوعالكنیســـة فـــي 

كـل ذلـك و المعمودیـة،  ال سـرّ جنـاز عـام فـي یـوم أحـد الشـعانین، و ى رضـى، بـل ُیصـلّ ممسحة ال ال سرّ الزیجة، و 
هـذا ال و  ،حفرِ المعمودیة طقسهم مُ  سرّ الزیجة و  .. فسرّ . المقدسة األیامبدًا عن المسیح في هذه أكي ال ننشغل 

  .األسبوعمع جو هذا  أبداً یتناسب 
م لنـــا مناســـبات قــدِّ وذلـــك ألن صــلوات األجبیـــة تُ  ... جبیـــةي صــلوات األصـــلِّ الم، ال نُ اآل أســبوعكــذلك فـــي 

عــن األجبیــة؟  لكـن مــاذا نفعــل بـدالً .. و . نتفـرغ آلالم المســیح فقــط أننحــن نریــد القیامـة، و  أومتعـددة، كــالمیالد 
ي فــي كــل ســاعة مــن صــلِّ .. فنُ . مزمــور ١٢بیــة جعــدد المزامیــر فــي كــل صــالة فــي األ؟ كــال! يصــلِّ هــل ال نُ 

...  جبیــةلــك عوضــًا عــن مزامیــر األذ. و "لــك القــوة والمجــد" " أيتــي تــي جــوم ثــوك" ةتســبحمــرة  ١٢البصــخة 
ننظـر  ،.. فمـثالً " .العـزةلـك القـوة والمجـد والبركـة و " :هنقـول لـل ساعة نتبع المسیح في كل خطـوة و كأننا في كو 

هـــو بـــین الجنـــود و  أو ،حاكمونـــهالكهنـــة یُ  أمـــامهـــو و  "،المجـــدلـــك القـــوة و " :ونقـــول یمانيســـي عنـــد جثصـــلِّ لـــه ویُ 
  ... هذه التسبحة الجمیلة :.. في كل خطوة نقول له. بصلَ هو یُ و  ،دجلَ هو یُ و  أو ،یستهزئون به

كل  في مساءً  ٥الصباح و  فيساعات  ٥ ةالبصخ في يصلِّ نُ و  يیناحن الحز كلها باللّ  اآلالم أسبوعلحان أ  
  .)ةعشر  الحادیة ــ التاسعة ـــ السادسة ــ الثالثة ــ األولى( عةسا

ینـى ثـم ابـاللحن الحز  عربـيو  قبطـي اإلنجیـلثـم المزمـور و  ةمر  ١٢جوم  يت يثوك ت يصلِّ تقرا النبوات ثم نُ   
 نطلـب فیهـا مـراحم ربنـا ةجمیلـ ةطلبـ يبنصـلِّ  ةكل بصـخ نهایة فيو  ... بالعربي اإلنجیل ،سیرفالت يالطرح یعن

  .حیاتنا أموركل الناس و  نطلب فیها عن كلو 
طانیــات نكــون یالم فــيالزم  ألننــا الالمســاء  فــيطانیــات و یبالم مصــحوبةالصــباح  فــيدي بتكــون  الطلبــة  

  .انقطاعيصایمین 
  ة.من كده شوی أطولطقس خاص بیهم  افلهم ،نان مهمایومف العظیمة الجمعةخمیس العهد و  اأمّ   

  
  :لكل یوم للتوضیح) ةده حصلت معه مواقف كتیره مهمه (استخدم صور  بوعاألس فيربنا یسوع المسیح 

  أتانجحش ابن و  أتانهو راكب بمجد عظیم و  أورشلیمدخل  األحد:یوم. 
 فلعنهـا  ا اقتـرب منهـا ملقـاش فیهـا ثمـرلكـن لمَّـوفیهـا ثمـر و  مورقةتین شكلها  ةشاف شجر  :یوم االثنین

 ة.ولكن قلوبهم كلها خطی أبرارالظاهر  في یبانوا اللي ربنا ما بیحبش الناس شانلع.. . الحال في
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 الهیكل فيم الناس علَّ  :یوم الثالثاء. 
  ـ. .بیـت عنیـا . فـي احر تواسـسكبت مـریم علیـه الطیـب  األربعاء:یوم مـع الیهـود  فـقتفكـان بییهـوذا  اأمَّ

 .یسلِّمه لهم شانلع
 يیمانسجث فيى صلَّ التالمیذ و  رجلأغسل .. و . التناول أسسالفصح مع تالمیذه و  أكل :یوم الخمیس 

 .اشانّ لعبیتهان ه هناك وكان طول اللیل بیتحاكم و قبضوا علیو 
  المساء يالقبر ف يصلبوه ووضعوه ف الجمعة:یوم. 
 ر :یوم السبت  .اهم الفردوسالجحیم وودّ  في اللي القدیسین المسیح بعد موته ذهب للجحیم لیحرِّ
  تاألموایسوع من الرب قام  األحد:ویوم. 
المقــدس كــان یــذهب للهیكــل ثــم  األســبوعالمســیح فــي هــذا  أن ،اآلالم أســبوعفــي  جــداً  اً هامــ یئاً شــنالحــظ و   

   .كان بین الهیكل وبیت عنیا أي.. . یستریح في بیت عنیا
  

  ؟إذاً فلماذا بیت عنیا 
.. . مــوتمــن ال رز لعــاهــو المكــان الــذي أقــام فیــه المســیح و  ،رز لعــامرثــا و بیــت عنیــا كــان فیــه بیــت مــریم و   

المسـیح فـي وسـط  أنأي  ... فیـه كانـت مرثـا تخـدمو  ،ففیـه سـكبت مـریم الطیـب ،بالحـب يءكان هذا البیـت ملـ
نهیـئ قلبنـا بحیـث یكـون  أننحـاول  اآلالم أسـبوعلهذا في كـل و  ... ببالحُ  يءكان یستریح في مكان مل ،المهآ

 أســبوعهــذا لــیس فــي و  ... ســتریح فــي قلوبنــایفیــأتي المســیح و  ،النقــاوةبالحــب والطهــارة و  يءملــ ،شــبه بیــت عنیــا
 ... السنة أیامطول  لكن طبعاً و  ،فقط اآلالم

  
  

  تدريب                     
  

  ال یفتح الكمبیوتر.فزیون و ییشاهد التل أالّ  األسبوعیحاول الطفل في هذا  أن + 
  س.قدَّ المُ  األسبوعیكون له عالقة بأحداث هذا  ،قراءة كتاب صغیر مناسب  +
  .قلبهحافظ على طهارة فیُ  ،االعترافالتوبة و  س سرّ مارِ یُ  + 
  .بمریم ومرثاه فیتشبّ  ،یعمل عمل محبة مع غیره أن + 
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 أوالدكعها على ماثلها ووزِّ ما یُ  أو الصورةهذه  طبعا. 
  الشـاهد  عطـائهمامـع  األوالدعطـي الورقـة لكـل مجموعـة مـن نُ و  ،نمسح شـرح تفصـیل الیـوم أن أیضاً یمكن

 للبحث عن ماذا حدث في هذا الیوم. ٕانجیلالكتابي و 
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  همر والَفأسئلة التذكُّ       

  
  ؟اآلالم وعأسببماذا یبدأ 
 ؟األسبوع في المهمة األحداث ىهما یسوع یقضي وقته؟ و  كیف كان 
 بیت عنیا؟ لماذا اختار المسیح 
  َكان یسكن في بیت عنیا؟ نْ م 
   ّ؟)صلواتها(بوع؟ وكیف یكون الطقس ر شكل الكنیسة في هذا األسكیف یتغی  
          

              صـالة                     
  

 رني عنــدما أكــون فــي شــدة العــالم وضــد مبــادئ لقــوة صــلیبك، وأشــعِ  وٕادراكــاً  .. هبنــي فهمــاً . یســوع يربــ
  .یبكبقوة صل بل منتصراً  لست مهزوماً  يالعالم أن

 ون مـاذا مُ الذي قال لصالبیه: یا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال یعلَ  باً ني روحك المملوء حُ .. أعطِ . یسوع يرب
  .في أحضان محبتك ص القاتل أسیراً التي أوقعت اللّ  ىیفعلون. ألن هذه الصالة ه

 )كامل ىبیشو  أبونا أقوالمن (                          
 

 تقييم               

 

  ى أطفالك؟هل وصل الهدف إل
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف
 أسبوع رآخِ كان یقضي المسیح  كیف. 
  ؟لماذاكیف یكون شكل الكنیسة و 
  المهآبمشاركة الكنیسة المسیح في.  

  

  يشعر
  المسیح لنا جل فداءأبالفرح والشكر من. 
  المهآوفي نفس الوقت نشارك المسیح.  

  

  يتدرَّب

 ال یفــتح فزیــون و ییشــاهد التل أالّ  األســبوعیحــاول الطفــل فــي هــذا  أن
 مبیوتر.الك

  ُقلبهحافظ على طهارة فیُ  ،عترافاالالتوبة و  س سرّ مارِ ی. 
 ه ببیت عنیا.فیتشبّ  ،یعمل عمل محبة مع غیره أن  

  

  

   

@ 

  ؟
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  برموده شهر من الثانياألسبوع 
  )أبريل  (

  إيماني  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 تأمالت في القیامة ـــ للبابا شنوده الثالث. كتاب 

 الفرح بالقیامة 

 :مساعدة الطفل أن  
 :أن المسیح قام بنفسه (بقوة الهوته) یعرف. 

 :بالفرح الحقیقي وقوة النُّصرة على الخطیة یشعر. 

 على الفرح والشكر كل حین ب:درَّ یت. 

  

 ) ٢٤لو( 
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  إليك عزيزي الخادم ...                       
  

  :القیامة فرح
   واستمر معهم الفرح كمنهج حیاة ...  
لقــد فرحــوا بقیامــة الــرب، وفرحــوا بظهــوره لهــم. وفرحــوا بصــدق كــل مواعیــده. وفرحــوا بالقیامــة بوجــه عــام،   

مـا عـادوا یشـمتون بهـم. كـذلك بـالقوة التـي نالوهـا، وبالرسـالة التـي  الیهـود الموت. وفرحـوا ألن ىعل وباالنتصار
عهد الـرب بهـا إلـیهم بعـد القیامـة وفرحـوا بانتشـار الكـرازة. بـل فرحـوا حتـى بالضـیقات التـي القوهـا فـي شـهادتهم 

   :الكتــاب للــرب، وقــال عــنهم
 س إلیهم، وقوله لهـمدُ بتحقیق وعده لهم في إرسال الروح القُ  اً فرحوا أیض: 
  

  وقولــه  : اً وقولــه أیضــ  
  :كذلك
قــال المالكــان وهمــا یبشــران النســوة بقیامــة المســیح:   
  
  .اً ولنا أیض إن عبارة المسیح الحي مفرحة للتالمیذ  
مــن الناحیــة النفســیة، وٕان كــان مــن الناحیــة الالهوتیــة یــوم خــالص.  ومؤلمــاً  اً محزنــ اً كــان یــوم الصــلب یومــ  

بصاق والمسامیر، ولـم یـروا ذلـك الخـالص، وال رأوا فـتح اآلالم والشتائم واإلهانات وال ىولكن الناس لم یروا سو 
ــ ىرجــاء إلــ ىونقــل الراقــدین علــ الفــردوس بــاب فرحــوا. بقــدر مــا ا رأوا الــرب هنــاك. وكــان التالمیــذ فــي رعــب. فلمَّ

نفس القدر أو أكثر كانوا یوم األحد في فـرح بسـبب  ىكان التالمیذ في حزن وفي قلق شدیدین یوم الجمعة، عل
   القیامــة. وتحقــق قــول الــرب لهــم مــن قبــل: 

  
خارج القبر، وكانوا یظنون أنه ال لقاء. وفرحوا ألن السید قد انتصـر  اً رأوا الرب، ورأوه حی فرحوا ألنهملقد   

  صــوا مــن شــماتة وفرحــوا ألنهــم تخلَّ  فــي معركتــه ضــد الباطــل، وأنــه
ـــائهم. األعـــداء بهـــم، كمـــا تخلَّ  اآلن بإمكـــانهم أن یخرجـــوا ویواجهـــوا  وأصـــبحصـــوا مـــن قلقهـــم واضـــطرابهم واختف

الموقف، ویتكلموا بكل مجـاهرة وبكـل قـوة عـن قیامـة المسـیح. فرحـوا ألن الصـلیب لـم یكـن نهایـة القصـة، وٕانمـا 
  یماني وما بینهما وما بعدهما.سثة وجثكانت لها نهایة مفرحة بالقیامة، أزالت آالم الجلج

    
  عیـد بـأفراح القیامـة، التـي تشـعرنا بـأن المسـیح حـي معنـا. وأنـه "أراكـم فتفـرح قلـوبكم". ونحـن ن :هو قال لهم  

  .قلبهال یمكن أن یحویه قبر، هذا الذي یحوي الكل في 
ل في تـاریخ حیـاتهم، وفـي تـاریخ .. وكانت قیامته نقطة تحوّ . لقد فرح التالمیذ بقیامة الرب، فرحوا إذ رأوه  
دوهم بـالموت. هدِّ ما یستطیعه أعداؤهم أن یُ  ى.. أقص. قیامةفي روح ال اً حیة. لم یعد التالمیذ یخافون شیئالمسی
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المـوت هـو مجـرد انتقـال،  أنوما قیمـة التهدیـد بـالموت، لمـن یـؤمن بالقیامـة. وقـد رآهـا!! بهـذا آمنـت المسـیحیة 
  .ولم یعد یخشاه أحد اً وأنه ربح، وأنه أفضل جد

م بأنه سیقوم وسیرونه، وثقوا هم وعود المسیح لها تحققت أمامبوعده لهم. لمَّ  وفيَّ وفرح التالمیذ ألن الرب   
: التـي قـال لهـم عنهـا مثـل بتحقیق كـل الوعـود األخـرى اً أیض 
 بوعـده  اً ثقـوا أیضـ. و  

). ٨: ١حــل الــروح القــدس علــیهم (أع  متــى)، وأنهــم ســینالون قــوة ٧: ١٦عــن إرســال الــروح القــدس إلــیهم (یــو 
 اً كـل هـذه الوعـود منحـتهم قـوة وٕایمانـو  وثقوا بوعـده 

.اً وفرح 
  بكــل ألــم یالقونــه فــي ســبیل الشــهادة لهــذه القیامــة. لقــد أصــبح  اً بالقیامــة، فرحــوا أیضــ رح التالمیــذوفــي فــ  

  ) أصــبح األلــم ١٦: ٢كــو  ١ألنــه قــد صــار لهــم فكــر المســیح ( لأللــم مفهــوم جدیــد فــي فكــرهم وفــي شــعورهم،
 :المجد، كما حدث للمسیح في صلبه واضعین أمامهم هـذا الشـعار ىفي اقتناعهم هو الطریق إل

 وهكــذا تحملــوا األلــم وهــم یقولــون:  
 

بالقیامــة العامــة. والقیامــة أعطــت المســیحیین رجــاًء فــي  ىشــر لجمیــع المــؤمنین وبُ  اً وصــارت القیامــة فرحــ  
القـدیس  عرفوا أن القیامة لها مـا بعـدها. واسـتطاع ... هم، وزهدوا هذا العالمزوا فیه كل رغباتالعالم اآلخر، فركّ 

ــأن یُ  بــولس الرســول  :ر عــن ذلــك بقولــهعبِّ 
 عـــد فقـــال:عـــن اإلكلیـــل المُ  اً وتحـــدث هـــذا الرســـول أیضـــ 

 
  

مجـرد أن تقـوم، إنمـا  ىشرة الدائمـة مـع المسـیح. فرحـة القیامـة لیسـت هـوبهذا أعطتنا القیامة رجاًء في العِ   
ایـة فـي .. وهكـذا صـارت القیامـة وسـیلة، ولیسـت غ. بالحري أن نقوم مع المسیح، لنحیـا معـه، حیـث یكـون هـو

.. وســـیلة للحیـــاة مـــع الـــرب، والتمتـــع بـــه، فـــي فـــرح دائـــم، ال ینطـــق بـــه ومجیـــد، مـــع مصـــاف مالئكتـــه . ذاتهـــا
هــدف  ىه، التــي هــمــع اللَّــ األبدیــة ىالكــل، كطریــق یوصــل إلــ وٕایمــانوقدیســیه. أصــبحت القیامــة شــهوة الكــل، 

  .األرض ىحیاتنا عل
ن ن كانوا خائفین مـن انتمـائهم إلیـه! أمـا اآلفي قیامة المسیح، فرحوا بأنهم تالمیذ المسیح وخاصته، بعد أ  

  بعد القیامة فإنهم یفتخرون به.
، وعنـد بحـر طبریـة، أورشـلیم یـة فـي، فـي العلِّ اً أربعـین یومـ ةمـدوفرحوا بأن الـرب قـد سـمح بـأن یظهـر لهـم   

 ى.. ویتنـازل إلـ. في شـكوكه توما عقنِ إنكاره، ویُ  لبطرس ن قلوبهم، ویغفرئِ طمْ .. ویتحدث إلیهم ویُ . وفي الجلیل
  هم.هروبهم واختفائهم وشكّ  ىقوته، دون أن یوبخهم عل ىضعفهم، لیرفعهم إل

 الــرب رســالة: قــال لهــمعلــى  اســتؤمنوافــرح التالمیــذ، ألنهــم بعــد القیامــة و   
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لـون بسـببها. وتحقـق وهكذا أصبحت لهم رسالة عظیمة وجلیلة، یحیون ألجلهـا، ویجاهـدون لتحقیقهـا، ویكلَّ   
قــد فــرح عنــدما قــال لــه الــرب بعــد  بطــرس ال شــك أن :قــول الــرب لهــم

:القیامة 
ــ   :ا قــال لهــم الــرب بعــد القیامــةوال شــك أن كــل التالمیــذ فرحــوا لمَّ 
 

.. هـذا التجلـي . كما قام اً حینما یقیم المسیح أجسادهم أیض ،فرح التالمیذ بالجسد الروحاني الذي للقیامةو   
بإســهاب فــي هــذه  القــدیس بــولس الرســول ثشــریة فــي القیامــة مــن المــوت. وقــد تحــدَّ الــذي ســیكون للطبیعــة الب

:النقطــة فقــال 
 عــن  اً وقــال أیضــ  

    :الرب یسوع
علــي شــبه جســد مجــده فهــذا یعطینــا فكــرة عــن جمــال الحیــاة األخــرى وروحانیتهــا، وبهجــة االنطــالق مــن 

  المادة وكل قیودها، مع كل قدرات الروح ومواهبها.
  )الثالث هشنودلبابا ل ـــكتاب تأمالت في القیامة (عن  

  
  
 

 

 

  د أساليب التمهيد اآلتية:يمكنك استخدام أح                     
 

            أنشطة استكشافية       
  

عــة ه إلــى حــد مــا)، مجموعــة مــن األشــیاء المتنوِّ ءر مــا وراظِهــتحتــاج إلــى: قطعــة مــن القمــاش الخفیــف (یُ   
  .)(تفاحة مأخوذ منها قطمة مثالً 

 لألطفـالمواجهـة  تكـون جمیـع التفاصـیل أال) مـن وراء القمـاش، راعـي اعرض أحد األشـیاء (التفاحـة مـثالً  )١(
  . ومرئیة  
  .األطفال: ما هذا؟ اسألهم عن شرح كل ما یرونه من تفاصیل اسألــ   
  .إزالتها، ثم اسألهم عما عرفوه من تفاصیل بعد القماشم بإزالة قُ ــ   

   :م بتوصیل الهدف كاآلتيالقیامة، قُ خالل شرحك لقصة التالمیذ بعد  )٢(
 اً ا كالم بابا یسوع، بس بیفهموه نص نص. مش كل كالمه كان واضـحقبل القیامة، التالمیذ كانوا بیسمعو 

مـا  بالقیامـة فهمـوا .بابـا یسـوع تفاصـیل كتیـرة مـا كـانوش فاهمینهـام ا بعد القیامة، شرح له... أمّ لیهم تماماً 
  .وبالقیامة فهموا كثیر من النبوات وتأكدوا من الهوته ،بلِ من قَ  ه لهمقال
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 بيةكتا جولة                 
  

  ؟المشترك الشيء وهذه الصور وما ه أحداثما الفرق بین 
  

  فتیخوس أ
   الرسل أعمال

  )١٢ــ ٩: ٢٠(

  ابنة یایرس  إقامة  
  )٥٦ــ  ٤٩: ٨ لوقا(

صرفة  أرملةابن 
  صیدا 

   ملوك األول
  )٢٤ــ ١٧: ١٧(

 أعمالطابیثا ( إقامة  
  )٤٣ــ  ٣٦: ٩الرسل 

  

المیت عن  إقامة
طریق عظام 

   لیشعأ
  )٢١:١٣ مل٢(

  
  ن ــاییـن أرملةابن  إقامة
  )١٧ـــ ١١: ٧ا ـ(لوق

  

  

  

  

  قیامة المسیح (البشائر األربع)
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ـ، قـیمهمیُ  نْ َمـفجمـیعهم احتـاجوا لِ  ،عن الفـرق بـین قیامـة المسـیح وبـین كـل هـذه القیامـات أطفالكناقش     اأمَّ
  .صرته على الموتهوته وعلى نُ على الكبر دلیل أوهذا  ... المسیح فقد قام بذاته بقوة الهوته

  
  

  ألعاب                     
  

  :قوة الذاتیة وبین القوة الخارجیةالفرق بین الـــ 
  الصور: صورة من الحاجة التي تحرك كل ىما ه اسألهمو  ،األوالد أمامقم بعرض هذه الصور ـــ 

  
   

  

  

  

عربیة لعبة: ممكـن تتحـرك ـ ١
زم لوحــدها (قــوة داخلیــة) وال ال

  ریة.او الزم بطأیدفعها حد 
  

ـــــ ٢   ــــــذه الصـهـــــ نْ َمـــــلِ ـ ــــــةورة؟ ـ  إقــامـ
ــــــلع ــــــ؟ هأقـامــــــه نْ َـ ازر؟ مــــــ ــــــل قـ ام ــ
 ـىد علــــــاهــــــان شـكـــــ نْ ده؟ َمـــــحــــــلو 

  ذلك؟
  

قیامــــــة الــــــرب یســــــوع: مــــــن  ـــــــ٣  
 ـ هـم الشـهود (الجنـود نْ ؟ مَ أقامه

 المالكــ القبر الفارغ  ــ المریمات
ـــ شــاهدوا القبــر  )بطــرس ویوحنــا ـ

ـــــــ واألكفـــــــان موضـــــــوعة اً فارغـــــــ  ــ
  ظهورات المسیح) 

بـــأي قـــوة قـــام: قـــوة داخلیـــة   
  اإلله.قوته هو وهو 
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  نقاط هامة في القیامة للخادم:
 ــالمســیح قــام بجســد مُ  أن ىیجــب التأكیــد علــ لكــي یــذكرهم بحیاتــه  مــع التالمیــذ وهــذه معجــزة أكــل د ولكنــهمجَّ

 وح.ر  أو خیاالً نه لیس أویؤكد لهم ، معهم
  الكبیرة لنا رغم طبیعة الجسد النوراني. محبتهو  بفدائهالصلیب في جسده لكي یذكرنا  آثارحمل المسیح 
  ِّله. بإرادتهسلم نفسه أ الذيالموت على  انتصارهد قیامة المسیح تؤك 
 ) اإلنساند ناسوته (ابن د یؤكِّ نفسه) والتجسُّ  أقامالقیامة تؤكد الهوت المسیح(. 
  إیماناً ل بدونها یبطُ أساس المسیحیة و  ىوه ،قي لناحقی القیامة فرح. 

 
  الدرس:

  ...نتم تختاروا نهایة لهاأحكي لكم عن حكایة و أ ها  
صغر بلد فـي أكمان في و  ،ودذم داخل طفل جمیل اسمه یسوع في مكان فقیر جداً  دَ لِ في یوم من األیام وُ   

  م الشــیوخ كــان ســاعتها عنــده علِّــل الهیكــل یُ نــه دخــأ حتــىفــي كــل كالمــه  ز جــداً مّیــیســوع وكــان مُ  فلســطین، كبــر
  مه؟مین علّ الوا منین جاب الكالم الحلو ده و قسنة و  ١٢

ن یعمـل كـل أیسـتطیع دمتـه عجیبـة وكـان بیحـب كـل النـاس و كانـت خخدمتـه و  أابتـدسنة و  ٣٠ل یسوع كمّ   
بـارك فـي  ،اء)(البحـر والهـو  خضـع الطبیعـة لـهأ ي،مـالعُ  ىشـف ،أنفـسص خلّـ ى،مـوت أقـامى، مرضـ ىشف ،شيء

  .أیام ةقام لعازر بعد ما مات بأربعأ أخیراً و  ،عجیبةو  جمیلةكانت كلها معجزات الخبزات والسمكتین ... و 
قـال كـالم  هأنـقـالوا و  ،فجـدِّ نه مُ أقوا له قضیة لفِّ یُ  أنفقرروا  وحسوا بقوته لكن شیوخ الیهود خافوا منه جداً   

 شـانلعخـدوا فلـوس أیعنـي یـأتوا بشـهود زور ( أنهـم فاضـطروالك مالقوش حد یشهد بذ أنهمه ورغم غلط عن اللَّ 
  .یقولوا حاجات كذب)

  ... ومات یسوع یسوع بالصلب ىحكموا عل أخیراً و   
  .)أطفالكالنهایة ...؟ (تناقش مع  يیه رأیكم لو كانت دإ  
  الموت انتصر علیه. اً ذإ ... مْ قُ ولم یَ  ...لو كان المسیح مات   

مــات عــادي یبقــى مــافیش ... لــو المســیح تجســد وعــاش و  ســد والصــلب والقیامــة: التجأساســهاوالمســیحیة 
  ظل سلطان الخطیة والموت كما هو. ال انتصار و قیامة و  أعطاناال و  ،هناك فداء

  له.إوساعتها مش ممكن یكون المسیح . .. الموت غلب المسیح ىلو اتصلب بس بدون قیامة یبق  
ودلیـل الهوتـه  ... لحقیقـي ودلیـل انتصـار المسـیح علـى المـوتفرحنـا ا ىهـالزم یكون هنـاك قیامـة و  ىیبق

   .كمان
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  یة:ممكن نقرأ معهم الجزء الخاص بظهور المسیح للتالمیذ في العلِّ 
 
 

 
 
 
 
 

.. وظهــر كمــان .للمریمــات  األولنــه ظهــر أمنهــا . ربنــا یســوع المســیح ظهــر ظهــورات كثیــرة لتالمیــذه ..  
ــ. وضــعوه .. أیــنعلــم أولســت  ديســیِّ خــذوا أ :وقالــت لــه ســتانيالبُ نــه أرتــه فكّ  اللــيمــریم المجدلیــة ل ا ناداهــا یــا ولمَّ

عندما اكتشفوا الطریق و  فيهم مع يظهر لتلمیذي عمواس ومش .قالها تقول لتالمیذه على قیامته ،هتمریم وعرف
وحكـوا للتالمیـذ  أورشـلیم ىإلـعوا بسرعة بسرعة من كتر فرحتهم رجكسر خبز معهم عرفوه و عندما نه المسیح و أ

  .توما)تالمیذ بدون یهوذا و  ةوجودوهم مع بعض (عشر  أثناءفي ما حدث، و 
كنش المســیح امــ جدیــدةه حاجــة یــد .وقــال ســالم لكــم أیضــاً قــة والشــبابیك غلَّ مُ  األبــوابظهــر المســیح رغــم   

  .كان یحمل جسدنا بكل صفاتهنه كان یقدر لكنه أمع  نه یدخل من الحیطةأبیعملها قبل كده 
ومــش بــس كــده ده قــام  ... نــه قــامأنــه مــات لكــن لســه مــش متأكــدین أألنهــم كــانوا متأكــدین  خــافوا جــداً  مَّ ُهــ  

في نفس الوقت ممكـن یأكـل معهـم نه هو هو المسیح و أ د لكن یحمل عالمات الصلب لیؤكدمجَّ سد نوراني مُ بج
 ضـابط اإللـهألنـه هـو  القیامـة)(الصـلب و  یحـدث أنذلـك قبـل نه شرح لهـم كـل أیفكرهم كیف نهم و ئیطم شانلع

  .الكل
كـده قـدروا  شـانلع حقیقـي سـالم وفـرح أعطـاهمو  شـيءلهـم كـل  مفسـراً  زي زمان تكلم المسیح معهم عادي  

 یبشروا لكل الناس بالبشارة المفرحة ده.
وقالـه  ثانیـةالمسیح مـرة فظهر لهم ربنا یسوع  .بنفسي أشوف الزم ،مش مصدق أنا :ا وصل توما قالولمَّ   
یـا  شـوفتني شـانلعربنـا یسـوع  قالـه  ... لهـيإ و  يربـ :فصـرخ وقـال ... وجنبـي يیـدأ فـيیـا تومـا  إصبعكهات 
كــد بهــا أســیح مــع تالمیــذه كانــت لربنــا یســوع الم . وظهــورات كثیــرةمنــوا ولــم یــرواآطــوبى للــذین  ..منــت .آتومــا 

ـ بنفـرح جـداً  حنـاا كـده شـانلع .الفـرح العظـیم أعطـاهمو قیامته  ـ فـير ا نفّكـلمَّ كـل  فـيا نكـون مـع ربنـا القیامـة ولمَّ
ه مــا التالمیــذ فرحــوا بوجــودهم معــزي  ..القــداس . فــي ..قــراءة الكتــاب المقــدس . فــي ... الصــالة فــي ..وقــت .

  ه.كمان بنفرح بوجودنا مع حناا
  
  
  
  
  



- ١٣٦  - 
 

  
  نشاط تحفيظ اآلية                                                   

  
    درس :آیة ال

 طریقة الحفظ:
ویقوم بالنحت بالقلم الرصـاص كلمـات اآلیـة قـدام  ،بالشمع هاغطیها كلّ یو  ةیقوم الخادم بتحضیر ورقة كبیر   
  دهان آخر فتظهر اآلیة. أيبالبویة أو  الورقةثم یقوم بدهان  ،األوالد

  
  
  
  
  

  

  تذكُّر والفهم  أسئلة ال       
 

 ؟أوالً ظهر المسیح  نْ لمَ   ــ١
 یة؟كان في العلِّ  نْ مَ   ــ٢
 یسوع  في وسطهم؟الرب  رأواصف شعور التالمیذ عندما   ــ٣
  ؟ماذا قال لهم المسیح؟ وماذا طلب  ــ٤
  جراحاته؟ أراهمالمسیح معهم و  أكل أنكیف كان شعور التالمیذ بعد   ــ٥

  
  

                    ثيليتم نشاط                
  

   .و جزء منه، أهذا الفیلم بفیدیویمكن االستعانة 
 ١/٤جزء وورمي هیرمي

وكــل شــویة تلــوم  ،ن شــكلهامــ وهــو یحكــي حكایــة دودة زعالنــة جــداً 
فراشــة  ىإلــبشــكل مختلــف لغایــة مــا تحولــت  ل لمــاذا لــم یخلقهــاأســربنــا وت
مختلفــة  طبیعــة جدیــدة جــداً  أعطتنــاالقیامــة فــي حیاتنــا التــي  عمــله فــي حیاتنــا و اللَّــ إرادةن تبــیِّ  ى.. وهــ.جمیلــة 

  .تنا البشریة الضعیفةعن طبیع ماً اتم
/http://www.catholicicing.com/religious-easter-craft-for kids-make 

  

  ؟
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  الشكل النهائي            أنشطة ورقية    

  
  

 األدوات المطلوبة:
  )صمغ ـــ مقص ــلوان أ ــ كرتون(  

 
  ة:الطریق

مــن الصــور الموضــحة  نســخاً  طبــعـــ ا١
  .أوالدكبحسب عدد 

  
ــــــ ٢ ـــــــوفـ ـــــــالزمـــال األدوات ألوالدكر ـــ ة ــــ

رول ـــــــ  مقصــــاتـــــــ  للعمــــل (صــــمغ
  .)ألوانـــ ورق منادیل 

  
ـــــ ٣ اجعلهـــــم یقصـــــون الصـــــور حســـــب ـ

بعـــــــد  النهـــــــائيالمحضـــــــر بالشـــــــكل 
  تلوینها ..

ثم لصـقها علـى رول ورق المنادیـل   
  .النهائي لیكونوا الشكل
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  تدريب        

   
فـي  ،فـي القـداس ،تراه في صـالتك ،تفرح مثلما فرح التالمیذ حتىه في كل شيء حولك اللَّ  ىحاول أن تر 

ه تقبلــه كمــا یقبــل اللَّــو  ،عدهفــرح عنــدما تــراه وتســاا ،هر أنــه صــورة اللَّــفــي كــل شــخص تقابلــه تــذكّ  ،النــاس حولــك
 الناس بكل عیوبهم. 

فـي الضـیقات  حتـىفـرح معـه اشكره في كل حین.  ىب نفسك علدرِّ و  ،في الطبیعة ،تقابل معه في الهدوء
  ل لك فرح وسالم.رسِ شكره علیها فیُ او 

  
  

  
            

                صالة                   
  

  ... یارب
 فــي بحضــورك أتمتــع ..فرح .أكــل یــوم فــ فــي أراك أن منــيعلِّ  ... لــت حــزن اآلالم بفــرح القیامــةمــن حوَّ  یــا

 وأكـون ..فرح بحضـورك كـل حـین .أفـ ..االفخارسـتیا . في شبع بكَ أو  ..الكتاب . فيبكالمك  أتلذذ ..الصالة .
  آمین. معك. دائماً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

@ 
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 تقييم                 

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 قام المسیح، كیف قام؟   متى یذكر  
 وا المسیح قـائم مـن بـین األمـوات یر  أنشعور التالمیذ قبل  یصف

   .رأوه أنبعد و 
 المسیح.یقوم  أنبد  لماذا كان ال یفسر  
  ّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر

 ظهـــر  أنر بعـــد ثـــم التغّیـــن و یـــة وهـــم خـــائفالتالمیـــذ فـــي العلِّ  لیمثِّـــ
  .المسیح وسطهم

 یةالمسیح في العلَّ  یرسم. 
 النموذج المذكور باألنشطة الورقیة یصنع.  

  

  يتدرَّب

  ّي ویطلب من ربنا یسوع قوة القیامةصلِّ یُ  أن ریقر. 
 لیشبع بسر االفخارستیا. بانتظامالقداس  یحضر أن 
 ه تشــــعره بــــالوجود مــــع اللَّــــ التــــي الُممارســــات الروحیــــة فــــي ینــــتظم

  .الخ قراءة الكتاب المقدس ...ـــ  القداســ كالصالة 
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  برموده شهر من الثالثاألسبوع 
  )أبريل  (

  مجتمع  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

 .بركات الطاعة للكبیر 

 :مساعدة الطفل أن  
 :ه یفرح حینما نسمع كالم الكبیرأن اللَّ  یعرف. 

 :طیعالمُ  لإلنسانتي تمنحها الطاعة بالبركة ال یشعر. 

  َّعلى طاعة كالم الكبیر ب:یتدر. 

  
 

   ــ موقع األنبا تكال یوحنا القصیر ـــ سیرة القدیس ىباب ٢٠السنكسار 

 
 



- ١٤٥  - 
 

  
  إليك عزيزي الخادم ...                    

  
  ؟یوحنا القصیرالقدیس هو  نْ مَ 

یوحنا القصیر أو األنبا یوأنس القصیر أو األنبا یحنس القصیر، القس ببریة شیهیت. هو بخالف  القدیس  
 ... خــالف یحــنس كامــا الــذي مــن القــرن التاســع اً یهیت الــذي مــن القــرن الســابع، وأیضــمــص شــأنبــا یــوأنس قُ 

، وقـد تتلمـذ غسل قدمي ُمخلِّصـنا الصـالحى الذي نبا بیشو األللقدیس  والقدیس یحنس القصیر هو األخ الروحي
 .القدیس األنبا بموا القمص بشیهیت كالهما على یدي

الراهـب الـذي یتـرك العـالم  تكشف لنا سیرة هذا العظیم بین آباء البریـة بوضـوح عـن الخـط الروحـي لحیـاةو   
 فّ ُكـماویات وانشغل باإللهیات. وفي هذا كله لم یَ ه. فقد انسحب قلب أبینا إلى السفي اللَّ  اً شقفیه بل عِ  اً رهال كُ 

 اً ســمّوه الروحــي الفــائق كــان متواضــع خــوة المحتــاجین. ومــعم بالحــب مــا أمكنــه لإلقــدِّ عــن العمــل الیــدوي لكــي یُ 
  .ب الحب والتواضع والطاعةه واه. هكذا ارتبط قلبه باللَّ اً ومطیع

  
  :الدعوة السمائیة

ن لـه أخ وكـا اً ائلـة فقیـرة، وكـان أبـواه تقیـین جـدلـدة طیبـة بالصـعید مـن عم. بب ٣٣٩هـذا القـدیس سـنة  دَ ُولِ   
. شعر یوحنا بالدعوة السـماویة وهـو فـي الثامنـة عشـر مـن عمـره، فقـام اً فاضًال أیض اً أكبر، صار فیما بعد راهب

حداثـة سـّنه طلـب منـه الترّیـث  األنبا بمـوا له. وٕاذ رأى اً ا منه أن یتخذه تلمیذجَ رَ ، وَ القدیس بموا لفوره وذهب إلى
یوأنس أجابه أنه على استعداد لطاعة معلمـه فـي كـل األنبا اة النسكیة، ولكن لعّله ال یحتمل الجهاد وشقاء الحی

ة ظهــر لــه مــالك الــرب وصــام ثالثــة أیــام قبــل أن یقبلــه، وبعــد هــذه األیــام الثالثــ األنبــا بمــوا ىمــا یــأمره بــه. صــلَّ 
ص كثیـــرون لجماعـــة كثیـــرة، وســـیخلُ  اً ، ألنـــه ســـیكون أبـــاً ا فعلـــت بقبولـــك الشـــاب یـــوأنس تلمیـــذمـــ وقـــال لـــه: "ِنْعـــمَ 

ثـم ألـبس یـوأنس  ،ى وصـام ثالثـة أیـام أخـرىثـم صـلَّ  ،اً عظیم اً ة اإللهیة فرحبهذه اإلشار  األنبا بموا بسببه". ففرح
  .م ٣٥٧اإلسكیم، وكان ذلك في عام 

 
  :جهاده الروحي

لمـدة أسـبوع،  اً أحیانـ الطعـام ه. كان ینقطع عنب نفسه أن یمسك لسانه وبطنه وقلبه من أجل محبته للَّ درَّ   
 .وٕاذا أكل ال یمأل معدته بالخبز

 .ارتبط صومه بصلواته، فكان دائم الصالة في مغارة تحت األرض  
ــ   ــال ه، فلــم یكــن یفكــر فــي أمــٍر مــا فــي العــالم. ففــي ل فــي اللَّــكــان مشــغوًال علــى الــدوام بالتأمُّ یــوم جــاءه الَجمَّ

ــ ــ حضــر الســالل كــان مشــغوًال بــالتفكیر حتــى نســيَ ا دخــل لیُ لیحمــل عمــل یدیــه ویبیعــه، فلمَّ ــالجمَّ ال ال. قــرع الجمَّ
ال" ال، السـالل للجمَّـر: "السـالل للجمَّـر األمر، واضطر في المـرة الثالثـة أن یـدخل قالیتـه وهـو یكـرّ الباب وتكرَّ 

  .الل عن الجمَّ حتى ال ینشغل بالتأمُّ 
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  ـه:طاعتـ
مه طاعة تامة یؤدي كل مـا علِّ لمُ  اً وي كوكب البریة، وكان یوأنس مطیعبالروح لألنبا بیش اً عاش یوأنس أخ  

وقـال لـه: "یـا یـوأنس ازرع  اً یابسـ اً ه ذات یوم أن یمتحنه، فأعطاه عـودمعلِّ یأمره به في رضا وسكون. وقد أراد مُ 
ر وظل یسقیها ثالث سنین. أزهر بعدها هذا العود الیابس، وتحـول هذه الشجرة"، فأخذها منه وزرعها على الفو 

"ذوقــوا بهــذه الشــجرة، وكــان یقطــف مــن ثمرهــا ویقدمــه لإلخــوة قــائًال:  اً فرحــ بمــوا إلــى شــجرة باســقة مثمــرة. وامــتأل
أن  األنبـا بمـوا ضـاریة. فسـأله ضـبعة وانظروا مـا أشـهى ثمـرة الطاعـة". وقـد حـدث أنـه كـان یسـكن أحـد المقـابر

دها إلــى هنــا". مضــى األنبــا یوحنــا القصــیر، وكــان ربطهــا وُقــیمضــي ویــأتي بهــا، قــائًال لــه: "إن أقبلــْت نحــوك أُ 
مــي طلــب منــي أن علِّ تقــدم إلیهــا فهربــت منــه. ســار خلفهــا قــائًال: "إن مُ  الضــبعة الوقــت مســاًء، فلمــا أقبلــت نحــوه

. وٕاذ خشـي علیـه مـن األنبـا بمـوا أمسكك وأربطك". فوقفت، وأمسـك بهـا وربطهـا وأقبـل بهـا إلـى الشـیخ، فتعجـب
. وقــد ."، وللحــال أطلقهــا .اً فمضــیت واحضــرت كلبــ ،ضــبعة الكبریــاء قــال لــه: "لقــد طلبــت منــك أن تحضــر لــي

ــ ا حانــت ســاعة انتقــال المعلــم جمــع اإلخــوة وأمســك بیــدي قضــى یــوأنس فــي خدمــة معلمــه اثنتــي عشــرة ســنة، ولمَّ
لمكـان كوا بهذا األخ فإنه مالك في جسم إنسان"، ثم التفت إلى یوأنس وقال: "ِعش في ایوأنس وقال لهم: "تمسَّ 
 .الطاعة" الذي غرست فیه شجرة

ظلت تلك الشجرة قائمة بمنطقة دیر األنبا یحنس القمص ببریة شیهیت حتى وقت قریب، قیل أنهـا كانـت   
  .أو بعد ذلك م١٩٢١موجودة إلى حوالي عام 

  
  ه:ــتواضع
قــیم المســكین مــن ه الــذي یُ كــان یحســب نفســه أحقــر النــاس، لكــن ال بــروح الیــأس بــل بــروح الرجــاء فــي اللَّــ  

ه. ع بغنــى نعمــة اللَّــه ویتمتّــمــن اللَّــ اً ربــتمییــز رفــع أعماقــه لیصــیر أكثــر قُ رتبط بــروح الالتواضــع الُمــالمزبلــة. هــذا 
وبسبب تواضعه قیل: "إن یوحنا كان یحمل شیهیت كلها بتواضعه، كمـا یحمـل اإلنسـان نقطـة مـاء علـى كفـه". 

!" رجـع إلـى مكانـك یـا قصـیرا" قـال لـه:وحدث في مرة أن التقـى بـه أحـد الشـیوخ وهـو فـي طریقـه إلـى الكنیسـة ف
عــاد القــدیس إلــى قالیتــه دون أن ینطــق بكلمــة. فتبعــه الشــیخ ومــن معــه لیــروا مــاذا یفعــل، وعلــى أثــر . ف وطــرده

دخوله القالیة فاحت رائحة البخور. وسمعوا من یقـول لـه: "احفـظ نفسـك یـا یوحنـا وداوم علـى التواضـع، لتكـون 
  .لوا القدیس الكنیسة بكرامة عظیمةه، وأدخدوا اللَّ معه، ومجّ ه". تعجب الشیخ ومن خلیًال البن اللَّ 

  
  اده:ــجه

ل أسـئلة الرهبـان امتاز یوأنس بصبر شبیه بصبر أیوب، إذ كان یتحمل كـل مـا یالقیـه مـن صـعاب، ویتقّبـ  
ما سـأله عـن موضـوع یعـود ومناقشاتهم بصدر رحب، ولو كان فیها ما یوغر صدره. جاء شیخ یسأله، وكان كلَّ 

ســاه فیعــاود الســؤال. وبعــد مــدة خجــل الشــیخ منــه ولــم یــذهب إلیــه لكــي ال یضــایقه بتكــراره لألســئلة. التقــى بــه فین
ویوقـدها ثـم طلـب منـه أن القدیس فسأله عن سبب انقطاعه، فأخبره عن السبب. عندئذ سأله أن یحضر شمعة 

ت مــن هــذه األولــى قــد تــأذّ  ویوقــدها مــن الشــمعة األولــى، بعــد ذلــك ســأله: هــل تظــن أن الشــمعة اً یحضــر شــموع
الشــموع؟ وهــل ضــعف نورهــا؟ أجابــه بــالنفي، عندئــذ قــال لــه: هكــذا لــن یــؤذیني ســؤالك؛ وبالحقیقــة ال حــرج مــن 
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هكــذا اســتطاع أن ه. و ن اللَّــن تقّربــي ِمــذلــك، وٕان جــاءني جمیــع رهبــان شــیهیت، ألن تجمعهــم حــولي یزیــدني ِمــ
 .یكسب الشیخ بصبره

كنى معـك". وكـان كـل یـوم یطـرده قـائًال لـه: ه فأخرجه وقال له: "ال أستطیع السُّـأراد أبوه الروحي أن یختبر   
"اذهب من هنا"، أما القدیس یحنس فكان یصنع مطانیة بتواضع قـائًال: "اغفـر لـي یـا أبـي فقـد أخطـأت". وظـل 

ع سبعة أكالیل الكنیسة، فرأى المالئكة تض اً ٍل، وفي یوم األحد خرج أبوه قاصدخارج الباب سبعة أیام وسبع لیا
  .إلیه بمحبة وفرح هلَ بِ أسرع إلیه وقَ نورانیة فوق رأس األنبا یحنس القصیر، وللوقت 

  
  ه:ــنیاحت
ه أن یریحه من متاعب هذه الحیاة ظهر له القدیسون األنبا أنطونیوس واألنبا مقـاریوس الكبیـر ا أراد اللَّ لمَّ   

الیوم التالي لهذه الرؤیا رأى تلمیذه روحه الطـاهرة صـاعدة ، وفي السماءواألنبا باخوم وأعلموه بأنه سیرحل إلى 
 .ء تحیط به زمرة من مالئكة السماءإلى العال

  ... صالته وقوة طاعته تباركنا جمیعاً .السبعین من عمره  اً ، بالغم. تقریباً  ٤٠٩تنّیح عام   

  

  

 

 

 

  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                            
  

 قصة تمهيدية                     
  

موعـة تنقل مج أنها.. كانت هناك خادمة ال تقوم بخدمة في الكنیسة سوى . اإلسكندریةكنائس  إحدىفي   
مـــن نقـــص فـــي وســـائل نقـــل  األوقـــاتحیـــث كانـــت الكنـــائس تعـــاني فـــي تلـــك  ـــــبســـیارتها الخاصـــة  األطفـــالمـــن 

  .وكانت فرحتها شدیدة بتلك الخدمة ــالمخدومین 
 ة.. وفـي یـوم وتلـك الخادمـة متوجهـ.ق علیهـا ن والدها كان ال یعترف بالكنیسة والخدمة بل وكان یضـیّ لك  

  .فها، رفض والدها خروجها بل وعنّ أسبوعالمعتاد كل كنیسة لنقل مجموعة المخدومین كال ىلإ
سـئول لكـي رت علـى الفـور االتصـال بالكـاهن الم، وقـرّ جدًا لرفض والـدها خروجهـا للخدمـة حزنت الخادمة  

  ؟أوامره يي بالخدمة أم تعصیرشدها ماذا تفعل فهل تطیع والدها وتضحّ 
   ،هأن رفــض العصــیان وأمرهــا بالطاعــة الكاملــة لوالــدها ألن هــذا أولــى عنــد اللَّــ الَّ إفمــا كــان مــن الكــاهن   

  .یجابيإل ذلك بشكل ب منها أن تتقبّ ، وطلأن یطیع ویخدم أقرب الناس له اإلنسانإذ یجب على 
طانیاتــك هــذا األســبوع یوقــال لهــا بــدًال مــن الغضــب اغلقــي علــى نفســك بــاب حجرتــك وكّرســي صــلواتك وم  

   لخالص أبیك".
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ي مـن أجـل رت تنفیذ ما سمعته من الكاهن. أغلقت باب حجرتهـا وبـدأت تصـلِّ وقرّ  اً امتأل قلب الفتاة سالم  
ابنتهمـا وكآبـة وجههـا، لكـن علـى العكـس طانیـات مـن أجلـه. كـان والـداها یتوقعـان ثـورة یوالدها وكانـت تصـنع م

  .تها في التعامل معهماالحظا ابتسامتها وسالمها الداخلي ورقّ 
ي ألجـل والـدها، إذا بهـا تجـد والـدها یقـرع علـى صـلِّ في لیلة الیوم السابع، بینمـا كانـت الفتـاة فـي حجرتهـا تُ   

نـائم  وأنـااللیلـة  ألنـي األب وأكمل. .. "!ي"سامحیني یا بنت الباب، ففتحت له وٕاذ به یحتضنها وهو یبكي قائُال:
حلمــت بــأني كنــت فــي ضــیق وظــالم وفجــأة ظهــر نــور وكأنــه مــالك وطلــب منــي أن أخــرج للنــور وقــال لــي أن 

  خروجي كان سببه هو صلواتك من أجلي.
  
   حوار فكرة                  
  

تلبس عرائس  ــمسرح عرائس  ــم یمكن أن یكونوا اثنین من الخدااسكتش بین شخصیتین "كدو" و"ماندو" (  
  .)سواء في الید أو تلبس كاملة

  .یه أخباركإ.. .صباح الخیر یا ماندو    :  كدو
  .یهإنت عامل أ. .أنا كویس .   ماندو:

   .تمام ... بس بطني وجعاني قوي   :  كدو
  .یهإوال  یظةابنت أكلت حاجة أ.. .لیه كده    ماندو:

   .وي شیبسياثالث أو أربع باك كلتش غیرأنا ما أ. دا .ال .   :  كدو
  .نك تأكل شیبسيأنت مامتك بتسمح لك أ. هو .یه ده .إ   ماندو:

 :تقـول لـي .. ده علـى العكـس دي دایمـاً .ن مـامتي سـمحت لـي أكـل شیبسـي أ. مین قال .ال طبعًا .   :  كدو
  .نه بیوجع بطنناممنوع الشیبسي أل

   .مانعاك عنه. ما دام مامتك .نت بتجیبه ازاي .أال مّ أ   ماندو:
  .بتدیني مصروف وأنا بحب الشیبسي قوي فبجیبه ى. ه.في كل مكان . ایایعني ماما مع ىه   :  كدو

  .یه دلوقتيإتعمل هادي بطنك وجعاك أطب    ماندو:
دیث حول طاعة الكبیر حكه في الشرِ سرة فیبدأ ماندو یُ تي خادم األأأن ی ىلإیتألم كدو بشده من ألم بطنه   

  .نبا یحنس القصیرالخادم كالمه عن فضیلة الطاعة وبركاتها ویحكي لهم قصة األوهنا یبدأ  ...
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.. اتولــد فــي بلــد فــي الصــعید وكــان . نسوأیــ أوزمــان ولــد صــغیر اســمه یوحنــا  هالحلــوین كــان فیــ يحبــایب  
لرهبـان بیقعـدوا مـدة ن اأشـاف  ألنـه، نـه الزم یبقـى راهـبأنـه قـرر أ، لدرجـة یحب الكنیسة والحیاة مع ربنـا أويب

  .قوي كان قصیر ألنهوه یوحنا القصیر .. وعلى فكرة سمّ .ي بیحبوه لكبیرة مع ربنا ال
وطلـب  ،"كبـر أب فـي البریـةأبمـوا " األنبـانـه یتـرهبن فـذهب للبریـة عنـد أ.. حب .سنة  ١٨ا بقى عنده ولمَّ   
  نــه أ.. وقالــه .وثالثــة  ثانیــةلــب مــرة ط هولكنــ نــه لســه صــغیرأ، لكنــه رفــض وقــال لــه نــه یقبلــه تلمیــذ عنــدهأمنــه 
كـان فیهـا  ،أیـام ٣ ینتظـرنـه أنه حابب الرهبنـة طلـب منـه أبموا  األنباا لقي لمَّ و  ،كل حاجة فيیسمع كالمه ها 

 ،كتیر ألوالد أبیكون راهب كبیر و ها ألنهارسم یوحنا  :مالك وقاله هلء ي ویصوم لغایة ما جابموا یصلِّ  األنبا
ــبِّ  أیــام ٣بمــوا  األنبــاصــام  وفعــالً  ــ األنبــاس كمــان وبعــدین ل ــا ِل  كــان راهــب مطیــع جــداً  وفعــالً  ،بس الرهبنــةیوحن

وفـى یـوم  ،یسمع الكالم لغایة فـینهایعرف هو  شانلعبموا حب یعمله امتحان  األنبالكن  ،وبیسمع الكالم جداً 
 معقولـــة هالم الغریـــب دالكـــ إیـــه.. نـــه یـــروح یزرعهـــا .أطلـــب منـــه ناشـــفة و  یةعصـــا أعطـــاهو یوحنـــا  األنبـــا ىنـــاد

 أي فــير یفّكــ مــن غیــر مــا نــا ولكنــه قــال حاضــر وبــسیوحنــا مــافكرش زیّ  األنبــا.. لكــن ناشــفة تتــزرع . یةعصــا
كمـان كـان  هبـس دو  همـش كـدزرعهـا و الصـحراء و  فـيراح و  یةالعصـا ذأخـ فعـالً و  ،نـه یسـمع الكـالمأحاجة غیر 

یـه إد أعـارفین  هفضـل علـى كـدیسـقي العصـا و  همیـیجیـب  شـانلع هكل یوم یـروح مشـوار كبیـر لغایـة بیـر المیـ
یوحنـا  األنبـاقول لكـم فضـل هـا أنـایقول ... هـا ي... هـا مـین تـان  أسـبوع ها یوم ... ... یهإد أ.. مین یفتكر .

 ٣الروحــي لمــدة  أبــوهضــل یطیــع نــه فِ أل هحبــالطاعــة بتاعتــه، و  يأو ربنــا حــب ســنین و  ٣لمــدة  یةیســقي العصــا
یـــوم وهـــو رایـــح یســـقي  فـــية و أربنـــا حـــب یدیلـــه مكافـــ هكـــد شـــانلع ،غریبـــة ا شـــوفناهاكلنـــ حنـــااحاجـــة  فـــيســـنین 
عطــى أمــن الثمــر و  ذخــأنبــا یوحنــا و فــرح األ ،كمــان ثمــرعــت ورق و طلّ  العصــایةعقولــة ... م هیــه دإ ... یةالعصــا

 ،اهـم مـن الثمـرةدّ اونـادى الرهبـان كلهـم و  بمـوا جـداً  األنبـافرح  ،زرعها يلال یةثمر العصا هد إن قالهنبا بموا و لأل
  "."ذوقوا ثمرة الطاعة :وقال لهم

ك". وكان كـل یـوم یطـرده قـائًال لـه: اكنى معأراد أبوه الروحي أن یختبره فأخرجه وقال له: "ال أستطیع السُّ   
طانیة بتواضع قائًال: "اغفر لي یا أبـي فقـد أخطـأت". وظـل ی"اذهب من هنا"، أما القدیس یحنس فكان یصنع م

الكنیسة، فرأى المالئكة تضع سبعة أكالیل  اً ٍل، وفي یوم األحد خرج أبوه قاصدبعة أیام وسبع لیاخارج الباب س
  .بمحبة وفرح هأسرع إلیه وقبلنورانیة فوق رأس األنبا یحنس القصیر، وللوقت 

ه أن نطـــیعهم مثـــل الوالـــدین والمعلمـــین یریـــد اللَّـــ نْ لَمـــ ه خصوصـــاً فضـــیلة الطاعـــة بركـــة خاصـــة أمـــام اللَّـــل  
  . وال نطیع من یأمرنا بالشر من أصدقاء السوء وغیرهم. .لطة .السُّ  بصحاوأ

  .آمین ... وبركة طاعته تكون معنا.صالة هذا القدیس 
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  أسئلة التذكر والفهم                    

  
 ؟قدیسنا یوحنا القصیر دَ لِ وُ  أین 
 في أي سن أراد أن یصبح راهبًا؟ 
  َالروحي؟ أبیهنا لیكون القدیس الذي اختاره قدیس نْ م 
  ُبموا لیوحنا القصیر لیختبر طاعته؟ األنبامه علِّ ما هو االختبار الذي وضعه م 
  َّه لطاعة یوحنا وبعد كم من الزمن؟هل استجاب الل 
  حوار؟ فتحا.. ... هل بشكل عام أم ماذا .كیف أطیع 

  
      ألعاب                     

  
  )األوامرطاعة (  هدف اللعبة:

  ـــــــكیل: التشــــــ
  ّم أطفالك إلى عدة فرققس.  
  ُالخـادم بمسـاعدة  أوامـرحد أفراده لیكون مندوب الفریق الذي سـوف ینفـذ أب من كل فریق أن یقدم طلَ ی

 .فریقه
  ُقلـم بـیج  ـــشـعرة صـفراء  ـــة شـعر توكـ ـــفـردة شـراب أحمـر " :ز الخادم مجموعـة مـن الطلبـات مثـالجهِّ ی

 مكانه. إمكانیاتم حسب كما یترأى لكل خاد ،"لخا ...
  طریقة اللعب: 

 .اجعل الفرق تجلس بجوار بعضها البعض 
 م في طلب الطلبات واحد تلو اآلخرالخاد ویبدأن أمام الخادم و یصطف المندوب. 
 ه في الحصول على الطلب بأسرع وقتبعد طلب الطلب یساعد كل فریق مندوب. 
  تبأسرع وق لألمریحصل الفریق على نقطة بمجرد تنفیذه. 

  .هو الفریق الذي یحصل على أعلى النقاط   الفــــــــــــــائز :
  یجب على الخادم أن یؤكد على فكرة أن عامل السرعة في الطاعة له دور كبیر.   :  ملحوظـــة

  
  

 
 

 

  ؟
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  تدريب                 

  
مرشد الروحي روحیًا ال مهم أن طاعةعلِّ ویُ  أوالدهالروحیة لمتابعة  النوتةمن هذا الیوم الخادم في عمل  یبدأ

  .هو أمر ضروري
            

          صالة :                        
  

 .من أطاع من أجلنا حتى الموت .. یا.حبیب قلبي یسوع   
 .. لنحصد محبة الناس عن أعمالنا..ازرع طاعتك في قلوبنا   
 .خلیقتك على ن. وتحنَّ .من أجل مرضاتك . ىهولتكن طاعتنا لهم   
 .إلیك التجأت ألني تسلمني . وال.ضعیف . فإني ترذلنى ال  
 .. لنحیا لمجد اسمك.ین علینا .تولِّ ن قلوب المُ حنِّ   
 آمین. طیع.العبد الصالح واألمین المُ  أیها إليَّ . تعال .. ولنسمع یوم الدینونة صوتك القائل  

 

 متقيي                

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

  ُمه الروحي.علِّ اسم قدیسنا وم  
  د والرهبنة.ه للتوحُّ بّ وحُ  ،اإللهیةمحبته للتواجد في الحضرة  
 موا عنهب األنباوصلوات  ،طریقة قبوله للرهبنة.  
  ا القصیریوحن األنبااختبار الطاعة الذي دخله.  
  ّحيو قدیسنا مداوم على طاعته ألبیه الر  المدة الطویلة التي ظل.  
  ّر آیة الدرس.یكر  

  

  يشعر
  یحنس القصیر للرهبنة األنبامحبة بمشاعر.  
  َّالروحي أبیهه له بمجرد قراره بطاعة بالقوة التي منحها الل. 
  طاعته لمرشده الروحيبالبركة الناتجة عن.  

  

 .وبشكل سریع لینال بركة الطاعة ذوي السلطة ر أن یطیعیقرّ    يتدرَّب
 الروحیة المواظبة على النوتة.  

  

  

   

@ 
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  برموده شهر من الرابعاألسبوع 
  )أبريل ـ مايو  (

  فضيلة للحياة  
  

 
 
 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   فن االعتذار ـــ تعریب القمص إشعیاء میخائیل. ــ  
  عبد المسیح. ىو ص التائب ـــ القمص بیشــ دیماس اللِّ     
 صدقي. ىبیشو  القمصـــ الجمعة العظیمة ـــ     

 :مساعدة الطفل أن  
 :متى وكیف یعتذر یعرف.  

 :بأهمیة االعتذار یشعر.  

  َّخطئاالعتذار عندما یُ  ب:یتدر .  

  
 

  ٢٣(لو ( 

 
 

  آسفأقول. 
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    ادم ...إليك عزيزي الخ                  

  
     :دیماس
دیمـاس فـي مدینـة عسـقالن مـن  دَ ِلـوُ جـه للشـمس الغاربـة"، یتّ  الذياسم (دیماس) معناه في التقلید القبطي "     

 دَ ِلــه وكانــا غنیــین جــدًا، وقــد وُ ى ثیــؤدورا مــن أرض كنعــان، وكــان أبــواه یخافــان اللَّــأم تُــدعَ و أب ُیــدعى أقلونیــوس 
ه وأوصـیاهما عرف شیئًا عنها، ولكن نعرف أن أبواهما ربیاهما في خـوف اللَّـدیماس ألخت ُتدعى أوذكسیة ال ن

متــه علــى الــوالء الكامــل ألُ  يه، فنشــأ دیمــاس كمــا ینشــأ كــل یهــودكثیــرًا قبــل موتهمــا أن یثبتــا علــى االیمــان باللَّــ
  ووطنه ودینه.

وقــت طویــل حتــى مــات  یمــضِ  لكــن الظــروف السیاســیة كــان لهــا جانبــًا كبیــرًا مــن التــأثیر علــى حیاتــه، فلــم     
هما صنعا صدقات كثیرة لعدة أیام، واستمرا عـدة سـنین یجاهـدان حتـى ءنا بإكرام جزیل حتى أن أبنافِ األبوان ودُ 

فمـا أن تبـددت  ،طریقـًا الصـطیادهما وٕاهالكهمـا رّ ر عـدو كـل ِبـحسـدهما ودبَّـ إبلـیسیكمال وصیة أبیهما، ولكن 
وهیأ لـه صـدیقًا ردیئـًا  ،ر في طرق خاطئة لجلب الثراءففكّ  ،س بمشوراتثروتهما حتى مأل الشیطان أفكار دیما

  على أن یسلكا طریق الخطیة. طریق الشر واسمه یسطاس فاتفقا معاً  يیصحبه ف
 تعصـباً مُ  واطنـاً یـذكر تـاریخ تلـك الفتـرة فـي تـاریخ الیهودیـة كـان مُ  علـى مـا لكنه لم یكن دیماس لصًا عادیاً      

وقـد انضـم إلـى خالیـا سـریة قامـت بمـا نسـمیه بحـرب العصـابات، وقـام دیمـاس  األجنبـي لاالحتاللوطنه كارها 
قاومه رؤساء الیهود ظاهریًا ولكـنهم أیـدوه باطنیـًا حتـى صـارت نهایتـه بجـوار  الذيبنصیبه في هذا العمل  فعالً 

  .الیمین أقصى إلىالشمال  أقصى. وهناك تحولت حیاته من .المسیح على الصلیب .
ص في لحظة إنما كانت توبته على مراحل، كان أوًال ُیشارك زمیله تعییـر المسـیح خلُ ص الیمین لم یَ + اللِّ   
)، ثـم طلـب ٤١ :٢٣ لوعلى زمیله معترفًا بخطئه ( وردّ  ،)٣٩ :٢٣ )، ثم امتنع عن ذلك (لوقا٤٤: ٢٧(متى 

ظروفــه  فــي إنســانیفعلــه  أننــه عمــل كــل مــا یمكــن أكمــا  ،)٤٢ : ٢٣ ملكوتــه (لوقــا قبولــه فــيمــن الــرب یســوع 
  رب) واعترف بملكوتـه یا اذكرني. واعترف بالهوت المسیح (.قه .صدی أمام. فدافع .مقید على الصلیب .وهو 

  .الغفرانو  التوبةطلب و  ،)ملكوتك فيمتى جئت (
  

  ص الیمین: زت اللِّ أشیاء میّ 
أخـرج الشـیاطین  نْ قام المیت، وال َمـأ نْ مَ  ع الجموع، والشبِ مُ  لم یؤمن بالسید المسیح صانع المعجزات، وال  

وأنكـره أحـد  ،بـل نبـذه فیـه العـالم كلـه ،والفریسـیین الكتبـةمن بالمسیح في وقت كان یسـخر منـه رؤسـاء آ. لقد ..
جــاء هــذا اللــص یشــهد لكمــال المســیح لــیس كإنســان فقــط بــل اعتبــره ربــًا . خــر وتركــه البــاقونتالمیــذه وأســلمه اآل
لـذلك فـاللص الیمـین حالـة فریـدة فـي  ،لـكین الطبیعیة شيء مـن سـمات الربوبیـة والمُ یبدو للع وملكًا في وقت ال

  ر.اإلیمان وحالة صعب أن تتكرَّ 
وصـار هـذا  ،ع بالوعـد اإللهـيق على یمـین السـید المسـیح اغتصـب الملكـوت وتمتّـلِّ ص الذي عُ هذا اللِّ  إنَّ   

  ...  األجیالبركة للمؤمنین عبر  الوعد سرّ 
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إنه من النفـوس المضـیئة فـي الفـردوس علـى الـرغم مـن  "ص الطوباوياللِّ ـ "ب هذا القدیس بلقِّ الكنیسة تُ  إنّ   
اســـتطاع أن یســـرق  ... لكنـــه لـــّص  القدیســـین فـــي فـــردوس النعـــیم وهـــو فـــي ظـــلّ  ،ســـیظل یتبعـــه أن لقـــب لـــّص 

  الفردوس في لحظات.
  

  :یعتذر أنم طفلك عزیزي الخادم علِّ 
  مـــع الســـیطرة الكاملـــة علـــى المشـــاعر،  األبـــوینوجـــود روح الحـــب مـــن  يفـــق طبَّـــتُ  أنیجـــب  التربیـــة دائمـــاً   

 أن!! ولكن مع تعاطف كامـل مـع الطفـل ومعاناتـه نتیجـة تصـرفاته، ومهـم بالصراخ مصحوباً  التأدیبوال یكون 
  غیر راضین نتیجة ما صدر عنهم من أخطاء. أنهمر اآلباء (الخدام) أوالدهم شعِ یُ 

ن تكـون النتـائج عـن أثابتة وواضـحة، و  مبادئتضع  أن فیجب أوالً  ،یعتذر أنك م طفلعلِّ تُ  أنوعندما ترید   
   نه:أخ في ذهن الطفل رسِّ ه العملیة تُ عادلة وثابتة، فهذ المبادئكسر هذه 

  :أفعالهمسئول عن كلماته وعن 
 يعــانیُ یطیــع ویكســر هــذه القواعــد ســوف  ال أنقــًا، وعنــدما یختــار نــه عنــدما یتبــع التعلیمــات ســیكون موفّ أو   

نـه عنـدما أبـأن هنـاك أشـیاء جیـدة وأخـرى خاطئـة، و  األدبـيفي الطفل اإلحساس  ينمالنتائج، وهذا كله سوف یُ 
 اإلحســاسقابــل نتــائج ســیئة، وهــذا ســوف یُ  ســیئاً  قابــل نتــائج جیــدة، ولكــن عنــدما یفعــل شــیئاً یفعــل الجیــد ســوف یُ 

  .یخطئما لالعتذار عند احتیاجهیفهم مدى  أنسوف یساعد الطفل  األدبي
  
  م لغة االعتذار:یتكلَّ  أنم طفلك علِّ 

لآلخـرین سـوف یزیـد مـع  سيءیُ االعتذار عندما یجرح أو  أهمیةعن  واإلدراكم هْ مستوى الطفل في الفَ  نَّ إ  
م عمیـق ْهـالعمر، وعندما یكون األطفال في سـن السادسـة سـوف یصـبح اعتـذارهم لـه معنـى أكثـر، ألن لـدیهم فَ 

لآلخـرین، ونحـن نعتـذر حتـى  ونسـيءنجـرح  فإنناوأشیاء خاطئة، وعندما نفعل الخطأ أن هناك أشیاء صحیحة 
  ن نستكمل عالقاتهم معنا.أیسامحونا و  أنیشعر هؤالء اآلخرون بشعور أفضل من جهتنا، ونحن نأمل 

 م مفردات جدیدة لالعتـذار وهـو صـغیر وقلیـل الفهـمیتعلَّ  أنالطفل یستطیع  أننؤكد علیه هو  أنفما نرید   
ر عن اعتـذاره وهـو فـي عبِّ م الطفل كیف یُ ، ولكن أهمیة االعتذار سوف تنمو عندما یكبر، وسوف یتعلَّ واإلدراك

  سن صغیر. 
 أبـــداً مـــوا لـــم یتعلَّ  أنهـــممـــوا لغـــة االعتـــذار هـــو یتعلَّ  أن نتجعـــل الكبـــار ال یســـتطیعو  التـــي األســـبابحـــد أ إنَّ   

 االعتـذارم لغـة ن سن سنتین حتى السنة السادسـة) یـتعلَّ رة (مِ مفردات االعتذار في الطفولة، وفي الطفولة المبك
أوالدنـــا مصـــطلحات  علـــى تعلـــیم رّ ِصـــنُ  أنوخـــالل هـــذه الســـنوات األولـــى نحـــن نحـــثهم علـــى االعتـــذار، ویجـــب 

   .)... أخرىر هذا مرة لن یتكرَّ  ـــ خطئمُ أنا  ــأنا آسف االعتذار مثل (
وقــدوة لهــم فــي  نكــون مــثالً  أنعــن طریــق  ىهــمــوا لغــة االعتــذار یتكلّ  أنم بهــا أوالدنــا علِّــأقــوى طریقــة نُ  إنَّ   

ن درســًا، أل أقــوىمعاملــة قاســیة بــدرت مــنهم، فهــم یعطــون  أو ألفــاظعــن  ألبنــائهمذلــك، وعنــدما یعتــذر اآلبــاء 
  ... همؤ آبادون ما یقوله اآلباء، واألطفال الكبار یفعلون ما یفعله األطفال الصغار یردِّ 

  عندما نعتذر ألطفالنا عن خطأ ارتكبناه في حقهم! ىهوأصدقها أفضل لحظات  نإ  
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 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                            

  
  مجموعات عمل                 

  
  األدوات: 

  .سلوتب) ـــغراء  ـــأدوات لصق (صمغ  ــصور  ٣  
  

  طریقة العرض: 
وبعــد  ي،ویعیــدوا ترتیبهــا مــن تــان هاو یلصــقن أن األطفــال طلــب ِمــون ،ونقطعهــا إلــى أجــزاء ةنحضــر صــور 

  لصقها. 
  ؟وال أل يتان الصورةرأیكم عرفنا نرجع  إیه  
ــ بالضــبطهــو أ   ــ ،بیــه كمــان عالقتــيو  متقطعــة)صــورته  يوأخلِّــأجرحــه ـ (لشــخص مــا بــ نســيءا لمَّ ا لكــن لمَّ

عتذر أالزم  اً إذ .األولزي  عالقتناو  ،ولاألزي  رجع صورتهأعملته و  الليالغلط  أصلحعتذر للشخص بحاول أ
  .زعالن یبقى ما ینفعش شانلعله  أساءت الليللشخص 

  
 

  فكـرة حـوار                     
  

   األدوات:
ـــ(تورتــه  :مــثالً  مشــهورةعلــى مواقــف  تــدلّ  التــي األشــیاءأو بعــض  رةالمصــوّ بعــض المواقــف    ـــ  بابــا نویــل ـ ـ
   .مریض وشخص یزوره ...) إنسان

  
   .)شكراً  ــ  Happy new yearــبكل موقف (عید میالد سعید  المناسبة الكلمةهذه المواقف اعرف  وفى  
هذا الموقـف  فيتقال  أنیمكن  التيذكر المفردات  أطفالكاطلب من و  ،اعتذارلمواقف  ثم اعرض صوراً   

  .)(اطلب كثیر من المفردات
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  نشاط تمثيلي                 

  
   :تقدیم هذا االسكتش فياشترك مع زمیلك 

   .یبدأ االستهزاء بزمیله  : ١خادم 
   .تخین جداً   : ٢خادم 
   .ده كله إیهیا بطیخه ...  إیه  : ١خادم 
   .بس إیهلك  عملت أنا...  لیه بتحب تتریق عليَّ  أنت هوعرف أنفسي  أنا :  ٢خادم 
   .تخین یا تخین أنتشان لهو كده وخالص عأ :  ١خادم 
لـو سـمحت  ... ربنا ... لكن مش بحب تریقتـك علـيَّ  ابن أنتشان لبحبك ع أناقني یا (فالن) صدِّ  :  ٢خادم 

   .ممكن..  انيتل تقولي یا تخین احترمني وبطِّ 
  .طیب یا تخین یا تخین یا تخین بتغیظك یا تخین .تخین .. لیه یا :  ١خادم 
   .بكلسه بح أنالكن  أضربكممكن  أنا إنعارف  أنتوبعدین  :  ٢خادم 
جایــب ســندوتش  أنــاعــارف  أنــتهاصــالحك  أنــاهاتضــربني یــا تخــین ...  أنــتطــب طــب خــالص   : ١خــادم 

   .تخین یا تخین شان تتخن وتبقي تخین یالع تأكل رأیك إیه ،كبده من عند بتاع الشندوتشات
   .بالهنا والشفا أنت لْ عم متشكر خالص كُ  ال یا :  ٢خادم 
   .رت تخس یا قالبیظووقرَّ  أنتتخین ...  لیه یا :  ١خادم 
   .صایم أناسیدي  ال یا :  ٢خادم 
بطنـي دي  ) آآآه یـا بطنـي آآه یـابوجـع فـي بطنـه لسـندوتش وبعـدها یحـّس ا ویأكـل( أنـا كلأخالص  :  ١خادم 

  .آآهي مش قادر بطني بتتقطع آتحصلّ  ةمر  أول
  

   .عاهقاعد بیذاكر م ٢سریره وجنبه خادم على  نایم ١خادم  :ثانيمشهد  یبدأ
ه هانـذاكر مـع بعـض وهاتحضـر االمتحانـات وتخـف الـدكتور قـال اللَّـ شاء إن صاحبيتخافش یا ام  : ٢خادم 

   .كویس ىه هاتبقاللَّ  شاء وٕاننك الزم ترتاح بس هو شهر إ :لمامتك
 الســنةوشــكلي مــش هــاخش االمتحانــات  أذاكــرعــرف أ كــده مــش هــا أنــااالمتحانــات بعــد شــهر یــاه  :  ١خــادم 

   .دي
 .. ءعاد الـدوایشان دلوقتي ملع ىیلال بق ،ه هاتخش ونذاكر وتنجح كماناللَّ  شاء إنعم متقلقش  یا  : ٢دم خا

   .اللی ىبق ءشان الغدالع
س علیك كتیر ویاما كنت بأغلِّ  إني. مع ... بتعمل معایا كده .لیه . أنت) هو ویسأله ءخد الدواأی( :  ١خادم 

   !!س علیكغلِّ أقولك یا تخین و أقعدت 
ي الّلــ إیــه ،ا بابــا یســوع كــان مصــلوبفــاكر لّمــ ،ةلــي حكایــى ســتاذ عــادل حكــأ ةهاقولــك فــي مــرّ  أنــا :  ٢خــادم 

    .حصل معاه
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  ص الیمین والخادم:یدور حوار بین اللِّ 
  : الخادم
  ؟حكایتك ىه إیهفنا بنفسك؟ وتقول لنا ممكن تعرّ   

  
   :دیماس
م علینـا الرومـان بـالموت َكـوجسـتاس، وحَ  وصـدیقيبارابـاس فـي أورشـلیم مـع  اً كنـت لّصـ نا اسـمي دیمـاسأ  
ـتوكان هناك ناس ك ،الوالیة وفي یوم الجمعة العظیمة أخذونا من السجن إلى دار ،صلباً  ا رأینـا یـر واندهشـنا لمَّ

مــن أرجــوان وٕاكلیــل شــوك وامــتأل وجهــه الجمیــل بالبصــاق والــدماء والــدموع  قــد ألبســوه ثوبــاً و ، یســوع الناصــري
م النـاس النـاس وبـیعلِّ  ينـه كـان بیشـفأسـمعناه عنـه  اللـي، كـل بـريءنـه أوكان واضح لینـا ولكـل النـاس  ،والعرق

  . كنا لصوص بنسرق ونقتل ونهرب حناا ،وحشة حاجة أيعملش افي الهیكل وفي كل مكان وم
كانـــت  صـــلب أیضـــاً لنُ  اآلخـــراللـــص  وأخـــذوني مـــع ،م بـــیالطس بـــإطالق بارابـــاس وصـــلب یســـوعَكـــلكـــن حَ      

وأنـا علـى یمینـه وزمیلـي علـى یسـاره وصـرت مـع زمیلـي ، ةالساعة الثالثة فصلبوا یسوع في الوسط على الجلجث
  نهــم أل ،غفــر لهــما ،اهُ تَــ"یــا أبَ : وعنــد الســاعة السادســة قــال یســوع كلمتــه األولــى ،ف ونشــتم الكــل حتــى یســوعنجــدِّ 

 ون"لُ ون ماذا یفعَ مُ ال یعلَ 
 ؟!وسط الكراهیة بّ هذا الذي یمتلئ قلبه بالحُ  نْ رت شویة مَ فكّ   
أبشــع آالم الصــلب كنــت أحــاول أن أرفــع جســدي كلــه ألستنشــق قلــیًال مــن  . مــا.كــان جســدي ینــزف آه .  
ر وهیــرودس وبــیالطس وبارابــاس الشــری یســوع البــار یتــألم ير ازافــوق طــاقتي، كنــت بفّكــ اآلالمكانــت ، الهــواء
  .أحرار
  !؟نْ مَ ه. یعطیني أن أعود للوراء ألبدأ مع اللَّ  نْ ومَ  ،ألتوب ةیعطیني فرص نْ : مَ یتتمنّ   
ن كنـت إ ،صـنا معـكص نفسـك وخلِّ خلِّـ :للمسـیح یصـرخ قـائالً  جسـتاس أمـاخوسفجأة وٕاذا بصـوت زمیلـي   
  .هاللَّ  أنت

ثـم التفـت إلـى  ،"ئاً ییفعل ش ویسوع المسیح لم ،النَ عَ استحقاق ما فَ  ننالُ  ، ألنناجوزینا دلٍ عَ ا نحن فبِ "أمّ  قلت له :و 
 يواللّـ ،جملة فـي حیـاتي كلهـا أجملوهنا سمعت  ،ك"وتِ لكُ مَ  في ئتَ متى جِ  یاربُّ  رنياذكُ " :الرب یسوع وقلت له
 يلـة دوالجم ،ح الفـردوسته ... ده بكلمـة مـن الـرب یسـوع اتفـعملتـه ومـش بـس كـد أنـا ياللّ بیها غفرت لي كل 

  ."نك الیوم تكون معي في الفردوسإ :لك أقول: "الحق الرب یسوع ليقالها  ياللّ 
عــن  االعتــذارو  التوبــةمــن  أحلــىفــیش  مــاو  ي،خطــائأعتــذر عــن كــل أمــن زمــان و  أتــوب نفســيكــان  أنــا  
  .الخطأ
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  أسئلة التذكُّر والفهم         
 

  ؟ما اسم اللص الیمین  ــ١  
  الرب یسوع ؟ من بدالً  هصراحیرودس ه أطلقهو الذي  نْ مَ   ــ٢  
  ماذا فعل الیهود بالسید المسیح؟  ــ٣  
  على الصلیب؟ وص الشمال من الرب یسوع وهماذا طلب اللّ   ــ٤  
  هو الوعد الذي وعده به الرب یسوع؟ ص الیمین للسید المسیح وماماذا قال اللِ   ــ٥  

 
  

  ألعاب                 
  

  )خطف القبعة(    اسم اللعبة:
   .سف) حتى بعد اللعبآ :خر لحظة (أنا أقولآاالعتذار في    دف :ــــاله

  )قبعة(        األدوات : 
  ، ٢، ١م األوالد قین متســـاویین ولیقـــف كـــل فریـــق فـــي خـــط مســـتقیم ثـــم رّقـــیاألوالد إلـــى فـــر  قســـم  التشكیل : 

  .الخ ...، ٣
 الخــادم رقمــاً  يخــر، ینــادلفریــق اآلیلعــب كــل ولــد مــع الشــخص الــذي یحمــل الــرقم نفســه فــي اـــ  طریقــة اللعــب:

ن یحمـــالن هـــذا الـــرقم نحـــو القبعـــة التـــي توجـــد فـــي ایـــركض الالعبـــان اللـــذ ٢ولـــیكن  ،عشـــوائیاً 
مـن دون أن یلمسـه  همنتصف الحجرة أو في ید الخادم ویحاول كل منهما أن یأخذها إلـى خطـ

  .خرالالعب اآل
  .ة لفریقهالقبعة یحرز نقطة واحد ذالالعب الذي ینجح في أخــ       
  .یمسك بالقبعة یفوز فریقه بنقطة ن الالعب من لمس خصمه بینمالكن إن تمكّ ــ       
   .خرآالخادم على رقم  يیعود الالعبون إلى أماكنهم في الخط وینادــ       

   .هو أول فریق یحرز عشر نقاط   ز :ـــائــــــــــالف
أثنـاء اللعـب ولـیس  هاالعتـذار لخصـمه إذا قـام بضـربولـد بتقـدیم الیقـوم كـل   ةفي نهایة كـل مـر    ة :ــــملحوظ

  .هلمس
  

  ؟
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 كتابية جولة                 
  

قــدمت  التــي الكتابیــةبعــض الشخصــیات  أســماءبطاقــات تحمــل  أســماء ،بطاقــات عمــل أوالدكع علــى وزّ   
 .بها شواهد أخرىبطاقات و  ،اعتذاراً 
 الـذيبالشـاهد  ةكـذلك ربـط كـل شخصـیو  ،الشخصـیات بحسـب وجـودهم بالكتـاب ترتیـب أوالدكاطلب من   

  .یناسبها
 التــيیســتخرجون كلمــات االعتــذار و  ،الكتــاب المقــدس علــى هــذه الشــواهدب وابحثــی أن أطفالــكن اطلــب ِمــ  

  .ثم ناقشهم معهم ةمتها كل شخصیدق
 

  .)بیجایلأ ـــیعقوب  ـــ+ الشخصیات (االبن الضال   
  .)٣٣تكوین  ـــ ١١: ١٥ا لوق ـــ ٢٥ األول(صموئیل  ة+ الشواهد غیر مرتب  

  
  

  تدريب                      
  

  عتذر عنه.أو  "،سفآ" :ف أقولتصرُّ  أيفي  خطئأُ عندما  
  عتــرف أذهــب بســرعة وأ ،یســامحني أنن ربنــا طلــب ِمــأ ،ف یضــایق الــرب یســوعتصــرُّ  أيفعــل أعنــدما

 .ألبونا
  

            
               صالة                   

               
  

ــ      ربــي یســوع  ســامحني یــا .تضــایقت منــهاف فعلتــه ي یســوع المســیح ســامحني علــى كــل شــيء أو تصــرُّ رّب
وأن أبعـد عـن  ،م توبـة حقیقیـةربـي یسـوع أن أقـدِّ  وسـاعدني یـا .أخطئعندما  االعتذار أقدمدائمًا كیف  منيوعلِّ 

مــا ســامحت زي  أعتــذر فــي كــل وقــت منــيوعلِّ ربــي یســوع ســامحني  یــا .ضــبكف یغعــل أو تصــرُّ كــل شــيء أو فِ 
 .مینآ...  وسامحني ساعدني ،ك الفردوساه معذخأت نك هاأص الیمین ووعدته اللِّ 
  
  
 
 

@ 
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 تقييم                   

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

  التقييم  في نهاية الدرس تأكد أن طفلك يستطيع أن:  الهدف

  يعرف

 ص الیمین.اللِّ  اسم یذكر 
 معه. شعور دیماس عندما رأى السید المسیح مصلوباً  یصف 
 اً تركوه حر  الذيص اسم اللِّ  یذكر. 
 ص الیمین.ماذا قال السید المسیح على الصلیب للِّ  یذكر 
  ِّتوبة اللص الیمین على الصلیب.  ریفس 
 ص الیمینمها اللِّ قدَّ  التي التوبة أعمال یذكر. 
  ّآیة الدرس. ریكر  

  

  عريش
  ِّص الیمین على الصلیب.توبة اللِّ  لیمث 
 ص اللِّــمنظــر الســید المســیح علــى الصــلیب و  كیــف یتخیــل یرســم

  .بجواره

  

  يتدرَّب

  ّأن یحب أسرته كما هم یحبونه ریقر .  

 أسرته ىه عللیشكر اللَّ  في صالته یومیاً  ینتظم.  
  ًّال بالرب یسوع.تمثِّ یسامح أصدقاءه مُ  أن ریقر 
  ّذاراالعت لغة میتكل. 
  ُاالعترافو  التوبة سرّ  مارسی.  
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