


 

 
  

  

 
 

 
 

 

 

 

 
  

  
  
  
  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اســـــم الكـتــــاب
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  ـرالناشـــــــــــــــــ

  الطبعـــــــــــــــــة
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  بتدااال  السادسالصف ـ  مناهج الرتبية الكنسية

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

   للكنيسة القبطية األرثوذكسية باملجمع املقدس لجنة اإلان والتعليم

  بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاهرة 

 طبعة تحضية      
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   :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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 َس البر
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مون
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 قصة الملك
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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 شنودــ لالمیالد  يمن وح.  
 

  باركني بمیالده العجیب.یسوع یُ الرب  

 :مساعدة الطفل أن  
 :نه یرید قلبه لیسكن فیهأله و  الفائقةالمسیح  ةمحب یعرف . 
 :صخلِّ بالفرح بمیالد المسیح المُ  یشعر . 
  َّه)هیكل اللَّ  جسديس (قدَّ یحافظ على جسده مُ  أنعلى  ب:یتدر. 

 

  
 

 )٢٠ــ  ٢:  ٨قا لو  ، ١٢ـ ـ ١: ٢ ىمت(   
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  .  .إليك عزيزي الخادم .                

  
كمـــا كـــان موســـى النبـــي یســـتعد  اً تمامـــیســـوع، الـــرب إعـــداد القلـــب الســـتقبال فتـــرة  ىفتـــرة صـــوم المـــیالد هـــ

ا عیــد مــیالد الســید المســیح هــو )؛ أّمــ٢٨: ٣٤وأربعــین لیلــة (خــر  اً دة أربعــین یومــه فصــام ُمــالســتالم وصــیة اللَّــ
  یسوع داخل القلب ومحاولة جعل القلب مكان یصلح لمیالد یسوع المسیح داخله.الرب بمثابة تجدید میالد 

، لــم لهیــاً إ اً ى مــریم فكــان مــیالدُتــدعَ  الً ُجــه القــدوس، ومــن عــذراء لــم تعــرف رَ المســیح مــن روح اللَّــ دَ لقــد ُوِلــ
 في صورة الناس آخذاً  ، صائراً ه" صار جسداً "كلمة اللَّ ال من بعد! فیسوع المسیح هو یحدث له نظیر من قبل و 

فریـد واآلب  ، وهـو ذو مجـد إلهـي"ابن اإلنسان"نفسه  اودع، وعاش كإنسان بین الناس )٧: ٢ ي(ف "شكل العبد
، ص وضــع نفســه كالعبــد، اختیــاراً خلِّــ؛ لكــن المُ  :نـاداه مــن الســماء

ل وعجیــب حتــى یرفــع كــل العبیــد إلــى درجــة بنوتــه! ذهِ باتضــاع ُمــ 
 ؛ وأخلـى نفسـه مـن كـل

یحملهـا كاملـة مـن أجلهـم  يلكـ خصیصـاً  غ لشـركة اآلالم مـع النـاس، هـذه اآلالم التـي ُوِلـدَ مجد ظاهر حتى یتفرّ 
  جها في النهایة بموت اختیاري من أجل خالص كل البشریة.لیرفع لعنتها عن بني اإلنسان وُیتوّ 

عــل اإلنســان خلیقــة جدیــدة روحیــة بعــد أن كــان خلیقــة ترابیــة وحســب، وصــارت حیــاة اإلنســان فالمســیح ج
تراب األرض أو الجنس أو اللون أو العنصر الذي ینحدر منـه  ُعدْ ه إلى ما ال نهایة. وبالتالي لم یَ متدة في اللَّ مُ 

ة هــى ســبب فخــره ألنهــا وهــذه الجنســی ،اً ار، فكــل إنســان أصــبح جنســیته مســیحیاإلنســان ســبب فخــر أو ِعلــة عــ
ه لإلنسان بمیالد المسیح رفعت البشریة إلـى درجـة البنـوة، فصـار د؛ وعطیة اللَّ تجسِّ ه الكلمة المُ للمسیح اللَّ  نسبةً 

  ه ُیدَعون.الكل أبناء اللَّ 
اإلنسان جدیدًا یوم میالد المسیح، لمیراث أبوي محفوظ له في السموات، لفرح لن ُینزع منه ومجـد  دَ لقد ُولِ 

ال ُینطق به؛ هو عطاء مجاني لإلنسان الـذي شـبع شـقاء عبـر الـدهور؛ فكمـا كـان مـیالد المسـیح أعظـم هبـات 
  ه لإلنسان، هكذا صار لنا هذا المیراث معه في السماء كعطیة مجانیة.اللَّ 

 ه علـى نفسـهه واإلنسـان، هـو عهـد قطعـه اللَّـومیالد یسوع هو بحد ذاته "عهد محبة" قامت ودامت بین اللَّ 
في بیت لحم، في جسد أخذه، ولـن یتخلـى عنـه إلـى األبـد، فـي اتحـاد مـع اإلنسـان یفـوق العقـل والمنطـق، عهـد 

  مصالحة ُعظمى ووحدة مطلقة بین الالهوت والناسوت!
ه وكـل إنسـان علـى مسـتوى شخصـي كـأعلى مـا تكـون بهذا المیالد انفـتح عهـد ُألفـة ومـودة عجیبـة بـین اللَّـ

یومــًا مــن نحــو المســیح فنــاداه كأنمــا هــو ُینــادي فیــه كــل البشــریة  باآلأفصــح عنــه  العالقــة بــین حبیــب وحبیــب،
وكل إنسان:  

مـیالد  دومین، ینبغـي لـك أن تعـیش أنـت أوالً م على نقل روح المـیالد إلـى المخـقدُ عزیزي الخادم، قبل أن ت
ه الكلمـة، ینبغـي د فیـه اللَّـتعمل على تقدیس وتدشین القلب حتى یكون مكـان ُیوَلـ یسوع المسیح، تفرح به،الرب 

 أن تشعر داخل قلبك بالفرح العظیم تمامًا مثل المجوس 
 :فلتسمع صوت المالك هاتفاً  
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استقبال میالد یسوع المسیح داخل القلب یبدأ مع أول یوم في صیام المیالد، یبدأ بكشف الذات أمام مرآة 
یكشف اإلنسان أمام نفسه؛ ال ینبغي أن نكـون كالرجـل الـذي نظـر وجـه خلقتـه فـي مـرآة ثـم نظـر  الذياإلنجیل 

قلبـه الصـغیر  دّ ِعـأنـه یُ  اً ر یكـون اإلنسـان فـي كـل لحظـة ُمتـذكِّ )، بـل ٢٤ـــ  ٢٣: ١ ذاته وللوقت نسى ما هـو (یـع
   لَیسع ملك الملوك ورب األرباب.

د فیه ونسمعه یقول وجدت قلب "فُـالن" ر معجزة المیالد كل لحظة عندما یجد المسیح قلب البار فُیولَ تتكرّ 
ب المسـافة رِّ ه دائمـًا یریـد أن ُیقـلَّـه؟! لكـن الون ُیمكن أن یكون قلبـه مثـل قلـب اللَّـإنسان في الك أيحسب قلبي، 

ء عــدا الخطیــة وحــدها، ورفــع مــن طبیعــة اإلنســان يمثلنــا وشــابهنا فــي كــل شــ دَ د وُوِلــبینــه وبــین اإلنســان، فتجّســ
   الُترابیة إلى طبیعة سماویة.

ا العمـل مـیالده فقیـرًا مـن العـذراء مـریم فـي مـذود البقـر، أمـام هـذده و ه بتجسُّـاللَّـ تضاعال یا أخي ِعظم تأمّ 
الـرب أن نخجل من أنفسنا الملیئة بالكثیر من االهتمامات العالمیة التـي قـال عنهـا  بالُحب ال یسعنا إالَّ  المليء
  .قنخجل من القلب الذي یخلو من الُحب والتأني والترفُّ  یسوع 

س اإلنســان بأكملــه الــذي ُیقــدِّ  ــــ مــیالد المســیح ــــ هــولمســیح هــو أعظــم درس فــي االتضــاع، و مــیالد الســید ا
 :س حیـث المسـیح سـاكنقـدَّ ل القلب إلـى هیكـل مُ ویحوّ  
 ُم، ُمســتكبرللمــال، ُمــتعظِّ  ســه، ُمحــبّ لنف حــبّ ؛ واإلنســان بــدون مــیالد المســیح فــي داخلــه یكــون م،   

  ).٥ ـــ ٢ :٣تي ٢تها (ر قوّ ، تكون له صورة التقوى ولكنه ُمنكِ ىرض، بال حنوّ  بال
إلــى قــدیس  الخــاطئل اإلنســان س الفكــر والقلــب وُتحــوِّ حتــى یمنحنــا المســیح روح المــیالد التــي تُقــدِّ  فلُنصــلِّ 

  آمین. .علنا خاصتهنه جأعمه التي أعطانا إیاها و ه على جزیل نِ ولنشكر اللَّ  .نا السماوي هو قدوٌس اكما أن أب
  

  

 

  
  

  :تخدام أحد أساليب التمهيد اآلتيةيمكنك اس            

  
                                                                               فكرة حـوار       

  
  سنتحدث الیوم عن األخبار:

  األخبار؟ ىالمصادر التي نحصل منها علأهم  ىهما   ــــ
 ...) الجرائد ـــ الرادیو ـــ یونفز ی(التل    

  ق كل ما تسمع من أخبار؟هل تصدّ   ــــ
  حة؟فرِ هل كل األخبار التي تسمعها مُ   ــــ
  دینیة... سیاسیة، تابعها؟ ریاضیة،ما نوعیة األخبار التي تحب أن تُ   ـــ
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 الخـادم بقـراءة الشـاهدحیـث یقـوم  .دحـة بالتجسُّـفرِ ، وهـو البشـارة المُ نتقل الخادم بحدیثـه عـن خبـر الیـومثم ی  
 ). ١٢ ـــ ١:  ٢ (مت

 
 

  مجموعات عمل                
 

كـل مجموعـة فـرخ مـن  وأعطـي ،أفـراد ٥مجموعـات حسـب عـددهم، كـل مجموعـة حـوالي  ىم األوالد إلـقسّ   
جة، ثم یقوم مندوب عـن كـل بهِ الكرتون واطلب منهم عمل الفتة لإلعالن عن میالد رب المجد یسوع بصورة مُ 

   موعة لعرض اإلعالن.مج
  
 

  أنشطة استكشافية                 
  

  البیضة والزجاجة
  ١٢إلى  ٦ مناسبة ألعمار من
  دقیقة ٢٠وقت التحضیر : 
  دقائق ١٠وقت العرض : 

: بیضـة مسـلوقة ومقشـرة / وعـاء زجـاجي لـه فوهـة أصـغر بقلیـل مـن حجـم البیضـة لیمنـع ىبحاجـة إلـ أنت
  .ثقاب أعوادغیرة / مرورها من خالله / قطع ورق ص

طلــب مــن األطفــال محاولــة معرفــة كیفیــة إدخــال البیضــة إلــى ا: ضــع البیضــة علــى فوهــة الوعــاء و الطریقــة
یفكـروا فـي طـرق إلدخـال  أنتدخل من فوهة الزجاجة. اسمح للجمیع  أنداخل الوعاء بالرغم من إنها ال یمكن 

ضع بعـض قصاصـات الـورق  وعندما یستسلمون اتاالقتراحب بعض رّ هـا. جَ ئالبیضة من تلك الفوهة دون إیذا
عود ثقاب وادخله في الوعاء. عندما تبدأ قصاصـات الـورق فـي االشـتعال ضـع البیضـة  شعلاداخل الوعاء ثم 

  ن البیضة ستنزلق وتدخل الوعاء.أعلى فوهة الوعاء. عندما تخمد النار ستجد  فوراً 
عـل البیضـة تنزلـق داخـل الوعـاء؟ كـم واحـد مـنكم لـم رون مـا حـدث؟ مـاذا بـرأیكم جكیف تفسِّ  :األوالداسأل 

  ...ن األمر یبدو مستحیل أالبیضة إلى الوعاء؟ بالرغم  إدخالنه من الممكن أیؤمن 
ه یظهـر فـي الجسـد ن اللَّـأاقرأ النص الكتابي عن میالد المسیح من عـذراء وكیـف أن ذلـك یبـدو مسـتحیل 

  . دون أن یؤذیهاوكیف حملته في بطنها  ... د من عذراءولَ ن یُ أو 
  ممكن؟؟إنه ه مستحیل وما یراه اللَّ إنه ماذا تقول هذه التجربة عن ما نراه نحن 

ه ظهــر فــي ذلــك قــد یبــدو مســتحیل لكــن اللَّــ أنرغــم  أشــهر ٩ه تجســد مــن عــذراء وحملتــه فــي بطنهــا اللَّــ
  الجسد.
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  :هنهاردلح لنا درس اتوضِّ  ةرسمتعالوا نرسم مع بعض   

   
                     
  
  

      اإلنسان    )١                                             ه                                                     ) الل١َّ                           
 ) خاطئ٢                                                                             ) قدوس                 ٢               

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 

  ... هید األسئلةونجاوب على  األرقامهنبص سوا على 
  كده؟؟ اإلنسانه عن د اللَّ اللي بعّ  إیهوالد أ) تفتكروا یا ١

  . والقداسة والخطیة ماینفعوش سوا خاطي اإلنسان               .ه قدوس: اللَّ اإلجابة  
   ؟إیه ىه اإلنسانه و رة بین اللَّ ) المسافة الكبی٢

  . الخطیة  
. لكـن .. صـلوا لیـه بأعمـالهم الكویسـةنه قدوس وحاولوا یو إناس على مر العصور عرفت ربنا وعرفوا  هفی  

  . اإلنسانه و الكبیرة اللي بین اللَّ لألسف فشلوا ووقعوا في المسافة  اللي حصل؟؟ إیه
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  ؟هیحصلاللي  إیهه یالحفرة د جوهاللي بیقع  )٣
  الخطیة موت!  أجرةن أل ،یموت  
مـن  اإلنسـان.. وكمـان ینقـذ . الخـاطي باإلنسـانه القـدوس ي یوصـل اللَّـجـطب وبعدین؟! كـان الزم حـد یی  

  لي الزم یكون مافیهوش خطیة خالص!.. وبالتا. الموت ویوصله بربنا
  ؟؟األنبیاءنبي من  ترى بقى مین الحد اللي ینفع یعمل كده؟؟ مثالً  یا )٤

المـالك مخلـوق  أصـل.. . یـنفعش ؟؟ بـردو مـامـالك مـثالً  ،! طیـبیغلطبـ أكیدزینا و  إنسان ألنهینفعش  ما  
  كائن محدود؟؟ اإلنسانمحدود یصالحه على اله غیر اللَّ  معقولة.. بقى . یعني محدود ،زیي

  الحل؟؟ إیهفكان   
  ... فیهوش خطیة ما .. هو غیر محدود وكمان. ربنا یسوع الحنین هو الوحید اللي ممكن یعمل كده  

  ... إنسانذ على كان الزم حكم الموت بتاع الخطیة یتنفّ  ،یوصل لربنا اإلنسانشان لطیب وع )٥
  ... شان كده كان الزم ربنا یسوع ییجي بنفسه ویفدینا على الصلیبلوع  
ویقـوم  .. ویمـوت. .. ییجـي ویتولـد ویعـیش وسـطینا. نـاویفـدینا؟؟ الزم یعـیش حیـاة زیّ  زاياییجي اطیـب هـ  

  ... یسوع الرب.. میالد . يبنحتفل بیه الفترة د حناا... وده اللي  ده اللي حصل وفعالً  ... من الموت
 :بعـت لهـا المـالك اللـي قالهـا .. وفعـالً . د منهـاشان یتجّسـلع ءراذالع أّمنایسوع اختار  الرب  

 

 واحـد یرجـعكـل كـل الیهـود  أن أمـروصـدر  ،شـهور ةیسوع في بطنها تسع الرب ءراذالع أمناشالت  فعالً و   
، وألن العذراء ویوسف من نسل داود فكان الزم في بیت لحمفي الحتة الّلي سامیهم أیكتبوا  إلى موطنه علشان

 ءراذالعـ أمنـا ،.. وبعـد مـا وصـلوا. ءراذالعـ وأّمنـاراح یوسف النجار  فعالً ... و  یروحوا إلى بیت لحم مدینة داود
  ود بقر!ذي مكان غیر مأوش .. ومالقی. روا على مكان تلد فیهتعبت خالص وفضلوا یدوّ 

 هــم:ل ظهــر مــالك للرعــاة وهــم ســهرانین علــى رعیــتهم وقــال ،یســوع علــى طــول الــربوبعــد مــیالد   
 

  یسوع وسجدوا له.. الربشافوا  ود وفعالً ذفجریوا على الم  
 فیـه حاجـة غریبـة إن.. فلمـا شـافوه المجـوس فهمـوا . .. وده حاجـة غریبـة. وكمان ظهر نجم في المشـرق  

المجـوس  وامشـی .. وفعـالً . تولـدافیه شـخص مهـم  إنن لو ظهر نجم غریب فده معناه أ.. كان عندهم نبوات .
  ... یسوع فیها الربالنجم لغایة ما وصلهم للمغارة اللي  ءورا

  ... رّ .. مُ . .. لبان. ذهب :موا له هدایاهمقدّ   
  ... ایسوع عنّ  الرب لمهأتااللي  األلمرمز  :ر.. مُ . رمز الكهنوت :.. لبان. رمز الملك :ذهب  
   ..أسئلة.. تعالوا نتناقش في شویة . أخیراً   

  جسد كامل زینا؟؟ أخدیسوع  الرب+ هل 
 ،ءراذعلـى مامـا العـ س حـلّ دُ ا الروح القُـلمّ  علشان.. . .. ما عدا الخطیة. .. شابهنا في كل حاجة. طبعاً   

   ... خطیة أي.. من غیر . كلي القداسة بابا یسوع تولدا.. و . أحشائهار كل طهّ 
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   خذ جسدنا؟أیسوع  الرب إنبركات  إیهطیب  +
لینا  أصبحوالشغل والصوم..  األكلس النوم و سة.. قدِّ قدَّ ى كل حاجة فینا مُ یسوع خلّ  الربكده یبقى  طبعاً   

   . طبیعة جدیدة "باركت طبیعتي فیك"
یسـوع هـو  الـربن طالمـا صـرة علـى الخطیـة اللـي كانـت واقفـة بیننـا وبینـه.. ألروح الغلبة والنُّ  دانااوكمان   

   ه غلبة للبشریة كلها..ینسان.. یبقى غلبته دابن اإل
  

   نشاط تحفيظ اآلية                 
  

ه تفسـیره اللَّـ.. "عمانوئیـل الـذي . یسـوع للـربحصـلت  نالقیهـا.. . حاجة أيه كل ما نتعب من وكمان كد
   ي في قصة المیالد نالقیهم فرحانین..شان كده كل اللّ لوع معنا"

كـة فرحانـة وبتسـبح ئ.. المال. ثانیة بعد بشارة المـالك مایستنوش الرعاة.. . المجوس یسافروا مشوار كبیر
 :وتقول 

  ... ي بالكبس خلّ 
  ... .. الزم تقبل میالده في قلبك. ع ببركات ظهور المسیح في نفس جسدناشان تفرح وتتمتّ لع

 ،.. لـــو قبلـــت الـــدعوة. .. ویعـــیش معـــاك كـــل حیاتـــك. ط علـــى قلبـــك عشـــان یتولـــد فیـــههـــو كـــل یـــوم بیخـــبّ 
  ... یفوتك بركات كتیرا.. ولو ماخدتش بالك من دعوته ه. تتمتع بكل بركات المیالداه

  
 فـيقطـع صـغیرة مـن الـورق وتخبئتهـا  فـيوفتش": یقوم الخادم بكتابة كلمات اآلیة والشاهد  اختبئطریقة "

أو أكثـر حسـب عــددهم  م األطفـال إلـى فــریقینقّســیُ  .الغرفـة أو الكنیسـة (مكــان إلقـاء الـدرس) فــيدة تعـدِّ أمـاكن مُ 
ثـم  ،ختبئة وتجمیعها حتى یحصلون على اآلیة النهائیـة والشـاهدفریقه عن األوراق المُ  في ویقومون بالبحث كلٌّ 

  دونها معًا أكثر من مرة للحفظ.یردِّ 
  
  
  
  
  
  

   ر والفهمأسئلة التذكُّ       
 

 مخلـوق سـماوي ... سـبق لـهفي مهمـة رسـمیة كـذلك فـي مشـهد رهیـب لـم ی أورشلیموفد من المشرق یزور   
تهم حیـــث علــى رعّیــ ین لــیالً الســاهر  الرعــاة(مــالك الــرب) وجمهــور مــن الجنــد الســماوي یلتقــون بمجموعــة مــن 

  . عاةفي جدول قارن بین الوفد القادم من المشرق والرُّ  ص العالم.خلِّ بمیالد مُ  یخبرونهم

 
 

  ؟
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  تدريب      

 

حسـب  ارسـم حجـم كـل خـروف ... ذه الفضـائلهـ ىحـدإتمثل فضائلك واكتب على كـل خـروف  تيارسم   
نه وفــي كــل ســمِّ ره وتُ كبِّ اختــر أصــغر خــروف وفكــر كیــف ســتُ  ... لخــروفاحجــم الفضــیلة التــي ستســجلها علــى 

  . طلب من الرب أن یساعدك لتنمو هذه الفضیلةاصالة 
 

  صــالة      
     

  
 الـذيتنـزل إلـى عالمنـا وتأخـذ جسـدنا  لكيوتركت مالئكتك الذین یخدمونك  السماويت عرشك یا من ترك

.. نحن الذین تركنـاك وأغلقنـا أبـواب قلوبنـا أمامـك أیهـا اإللـه .تك العظیمة لنا ر محبّ ظهِ تُ  لكيهناه بخطایانا شوّ 
ــا إلیــك یــا اللَّــنفــتح قل لكــيقــة وتطــرق علــى أبوابنــا غلَ ولكنــك تقــف أمــام األبــواب المُ  ،حــبالمُ   لتســكن فیهــا ،هوبن
.. یــا ربنــا یســوع المســیح .وأنــا معــك  معــيتتعشــى  لكــيونكــون معــك علــى مائــدة واحــدة  ،فهــا وتمألهــا نــوراً نظِّ وتُ 

 نــيوأعطِ  ،معــيصــوتك عنــدما تــتكلم  تســمع اً ذنــیــارب أُ  نــيأعطِ . .وأعــیش أنــا معــك . معــيأنــك تعــیش  مســرَّتك
  . حیاتيجمیع أیام  بیك یارب فرحفأله لمذود تستریح لتحوّ  قلبيف نظّ  ربتعال یا ،حیاتي فيأراك  لكي اً عین

  
 

  تقييم        
 

 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

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

  يعرف
 وأنـــه یریـــد أن یســـكن فـــي قلبـــه ، أن اللَّـــه یحبـــه حـــب فـــائق بـــدون ثمـــن

  .سه وُیسِعدهقدِّ لیُ 
  

    بالفرح بعید المیالد ومیالد المسیح الُمخلِّص.   يشعر

    س للرب. قدَّ ألنه هیكل مُ  ،طاهراً  حافظ على جسدهعلى أن یُ    يتدرَّب

  
  
  

 

@ 
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  طوبى شهر من الثانياألسبوع 
  )يناير  (

  عيد الغطاس  
  

 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  د الالهوت ـــ للبابا شنوده الثالث.محاضرة معه    
  تفسیر إنجیل یوحنا ـــ للقمص تادرس یعقوب ملطي. 

 .اللَّه الواحد 

 :مساعدة الطفل أن  
 :قانیمه واحد مثلث األاللَّ  أن یعرف. 

 :عظمته.  ه و بوجود اللَّ  یشعر 

  َّالواحد اإلله ىإل الصالةعلى  ب:یتدر. 

  
    

)٧: ٢ مر) (١٠: ٤ مت) (٧: ٥ یو( 
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  إليك عزيزي الخادم ...                    
  

 ةلهـاآلد تعـدُّ  أونـه نـوع مـن الشـرك أیظنونه یفصلونه عن التوحید و  أنهمالذین یحاربون التثلیث  ةمشكل إنّ   
ــ التـيوكـل االتهامــات  ةلهــآ بثالثـة إطالقــاً ال نـؤمن لـه واحــد ال شـریك لــه و إنــؤمن ب كمسـیحیینلكننـا نحــن و  ه توجَّ

 فــينحــن نــرى حتــى الشــیطان یــؤمن ... فكیــف و  اإلطــالقعلــى  بالمســیحیة عالقــةلــیس لهــا  اآللهــةد تعــدُّ ب إلینــا
    .. .ه واحد ن اللَّ أب أعماقه
..ح نفســــه عنــــدما قــــال لتالمیــــذه .الســــید المســــی أوضــــحه األمــــرهــــذا و    

  ِأسماءلیس و  اسمب.  
الثالوث  أنها الحیة العاقلة ةلهیعندما نتحدث عن هذه الذات اإلو  ،القدسالروح  فياالبن  في باآلهكذا و   

   .هذا من باب التفاصیل ولیس من باب الفصلف
  

  :)غوسو ه (اللعقل اللَّ 
  ه؟؟نه عقل اللَّ أ(اللوجوس) كیف  الكلمة أمَّا ،ذلك في ةمشكل اله و الروح القدس هو روح اللَّ  أنواضح   
 الیونـاني األصـلهـذا  وعلـى  Logosالیونـاني األصـل معـانيحـد أوكالهما  "الكلمة" أیضاً ى سمَّ ویُ  العقل:  

  .)١:١یوحنا ( إنجیل فيقول ن
  .ه"اللَّ  Logos ـكان اله و كان عند اللَّ  Logos ـوال  Logos ـالبدء كان ال في"  
 ي، أيو الكـالم العـادأطـق لیس النُّ و  "المنطق"ومعناها  نجلیزیةباإل  logic ةلوجوس جاء منها كلم ةكلمو   

ه ه خلــق العــالم بعقلــه واللَّــي اللَّــأ) ١كــان (یــوبــه  يءل كــل شــفتحــوَّ  "العقــل المنطــوق" أو "النطــق المعقــول"نــه أ
 .عقله كائن واحدو 
 

  : االبن
 الــوالدة ففــي الروحانیــة الذاتیــة البنــوةمــن  آخــرنــوع  إنمــا ةتناســلی ةلیســت بنــو و  ةاالبــن بنوتــه لیســت جســدی  

  .یوجد انفصال الثالوث: ال في الوالدة أما ،هناك انفصال :الجسدیة
  .المعرفةفیه كل كنوز العلم و  خبئاً مُ  "ةبالحكم" أیضاً  يَ مّ االبن سُ   

  
  قنوم:أ ةمعنى كلم

لـــه  حقیقـــيقنـــوم هـــو كـــائن األو  .الواحـــدةالـــذات  فـــيز عـــن ســـواه ق علـــى مـــا یتمّیـــطَلـــتُ  ةســـریانی ةكلمـــ ىهـــ  
 إذایكـون  بالتـاليو  .اآلخـرینقنـومین مع األ الطبیعة فيالجوهر  فيولكنه واحد  ةرادإله به و  الخاصةشخصیته 

  :إلىنظرنا 
  .باآلقنوم أمن حیث الكیان غیر المحدود كان  ــ :اإللهیةالذات 

  .قنوم االبنأكان  ةغیر المحدود الحكمةطق و من حیث النُّ  ــ               
  .قنوم الروح القدسأكان  الحیاةمن حیث  ـــ               

  



- ٢١ - 
 

  ة.لهآ ثالثةلیس و  ،له واحدإالروح القدس االبن و و  بفاآل  
  النطق. ةمع صف        ههو اللَّ   االبن     ـــ            الوجود. ةمع صف       ههو اللَّ        باآلـــ  إذًا:
  .الحیاة ةمع صف      ه  هو اللَّ     الروح القدس    ـــ                               
  

  التسمیات:
  .والباثقومن حیث هو الوالد  يءكل ش أصل: باعتباره باآل

  .قنوم مولودمن حیث األو  ،طقمفهوم النُّ  في اإللهیةلذات االبن: هو ا
  .یر انفصالغمولود منه ب يءالصادر من ش يءوالش ،ن النطق صادر من الكیانأل    

  ن الـروح القـدسإفـ ،تنبثـق مـن الكیـان الحیـاة أنق باعتبـار ِثـنبَ هـو مُ و  ،الحیـاةمفهـوم  فـيه : هـو اللَّـالروح القـدس
  .باآلق من ثِ نبَ مُ   

  
 

 

 

  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                            
  

    وأوقدها ةقم بإحضار شمع      فكرة حـوار            
  

 ة.نار واحد فهىومع ذلك  حرارةیخرج منها نور وینبعث منها  ةنار واحد بالشمعة  
  اللحظةنفس  في والحرارةمع وجود النار وجد النور.  
  والحرارةوالنار نفصل بین النور  أنال نقدر. 

  
 
  

  استكشافية ةطنشأ                 
  

  مثلث من الكرتون األبیض  إحضار  
  ج  ب، ،أرؤوس  ةالمثلث له ثالث

  .لكنه مثلث واحد  
  
  
  

  هو ذهب :أ
  هو ذهب ب:
  هو ذهب ج:

  ههو اللَّ  اآلبوكذلك   
  ههو اللَّ  واالبن

  هوالروح القدس هو اللَّ 

 

 



 ذھب

  أ

 ج  ب

 اللَّه

 اآلب

 الروح القدس االبن
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  :تمایزة ومتساویة فى الجوهر نأخذ مثاالً قانیم مُ أالثة لشرح فكرة الجوهر الواحد لث  
  مثلث من الذهب الخالص، له ثالثة زوایا متساویة أ، ب، ج

  الرأس (أ) هو ذهب من حیث الجوهر. 
  الرأس (ب) هو ذهب من حیث الجوهر.
  الرأس (ج) هو ذهب من حیث الجوهر. 

واحـد، هـو جـوهر المثلـث ولكـن (أ) لـیس نفسـه فالرؤوس الثالثة لهم جوهر واحد، وكینونـة واحـدة، وذهـب   
ألن (أ) لو كـان هـو (ب) النطبـق الضـلع (أ ج) ، هو (ب)، (ب) لیس نفسه هو (ج)، (ج) لیس نفسه هو (أ)

  .على الضلع (ب ج) وبذلك ینعدم الذهب
  
  
  
  
  

بـس و علیـك عقـل  أقولطیب ینفع  ،علیك جسد وبس أقولب ینفع طیّ  ،علیك روح وبس أقولینفع یا مینا   
  ؟؟إیهوال  ،مینا ثالثةمش  ،صح .. مینا أقول.. . إیه أقول.. طیب .

نفصـل جسـده عـن  أوب هل نقدر نفصـل روح مینـا عـن جسـده طیّ  .عقلمینا واحد ولكن لیه جسد وروح و   
  فیش مینا خالص!! نقصت یبقى ما ةحاج أين لو ینفعش أل ما طبعاً  ؟عقله
لوا صـبیف ةمـش مؤمنـ الليالناس بقى  ةهو مشكلأ...  قانیممثلث األ له واحدإنه أوالد بنقول أكمان ربنا یا   
 ةثالثــ فــيلــه واحــد إبنعبــد  حنــاا إنمــش عــارفین و  ة،لهــآ ةمســیحیین بنعبــد ثالثــال حنــاا اقــانیم ویقولــو أ الثالثــةبــین 

 ،الصـحةن مـ أسـاسمالهـاش  ةلهـآ ثالثـةبنعبـد  حنـااالمؤمنین بأن  حناا ینالإبتتوجه  التيكل االتهامات و قانیم أ
  :هانشوف ما يز 
 :الســــید المســــیح نفســــه قــــال لتالمیــــذه   + 

.  اسمبِ مش  بأسماءیه؟؟ إكان قال  ةلهآ ثالثةلو هم.  
 رسالة یوحنا األولـى فيوكما    +

   
   ...". له واحدإنؤمن ب بالحقیقة" :بنقول اإلیمانقانون  فيوكمان   +
 ةعلـى صـور  قَ ِلـخُ  فاإلنسـان ،نفسـه ناإلنسا :الوحدةللثالوث و  األول فيما قلنا  يز  الجمیلةومن التشبیهات   + 

  .مثالهه و اللَّ 
الـروح القـدس ذات واالبـن و  باآلكـذلك  ،عقـل واحـدو  ةواحـد لـه كیـان واحـد وروح واحـد إنسـانهـو  فاإلنسان  

ه بروحـه وبعقلـه واحـد ولـیس لهوش روح. فاللَّـامـ أوه مـالهوش عقـل اللَّـ إنمحـدش یقـدر یقـول و  ةواحد ةإلهی
   .ثالثة

   .م عن التفاصیل مش الفصلیم بیتكلَّ نقانه مثلث األأو  هم عن اللَّ نتكلَّ  اوالد لمَّ أیا  حناایبقى   + 
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    :قنومأ ةمعنى كلم
  ة.الذات الواحد يفز عن غیره بتطلق على ما یتمیّ  ةسریانی ةكلم يد "قنوم"أ ةكلم  
هـو روح مینـا مـا بنقـول جسـد مینـا مـش  يز  ،مش هو االبـن مـش هـو الـروح القـدس بن اآلأحنا بنقول اف  

   .نسان واحدإلكن مینا 
   :االبنب و اآل

  .لقب االبن ةیه حكایإ  
ـــ    ــا أالمــؤمنین بیقولــوا غیــر مــا النــاس زي  ين االبــن مولــود یعنــأمــش معنــى ـ ــتان ربن  طبعــاً  ،فجــوز وخّل

  الالالالالال.
  مثال:
یعتـه ن العقـل بطبأنـى كـده لكـن مع ،طبعـاً  ال ؟!تجـوزاكده العقـل  ينع.. ی.فكار احنا بنقول العقل والد األ  
زالـت  ولكنها مـا ،تروح للناستب كتیر و كُ  يتتكتب فو  فكارتخرج األو  ،فكار على طولأع یطلّ ر وبیشتغل و بیفكّ 

   .لم تنفصل عنهجوه العقل و 
   .حكمتهخلق العالم بعقله و  يب خلق العالم باالبن یعنن اآلأا نقول لمَّ و   + 

   .ثنان واحدهما االب خلق واالبن خلق و فاآل اً ذإ  
  .)١(یو "به كان يءكل ش" :نجیل بیقولما اإل يز   

  
  مثال:
یـــت نـــك حلّ أفـــى الواقـــع  ؟هـــالّ ح يالّلـــ عقلـــكتهـــا وال ینـــت حلّ أفهـــل  بعقلـــك، يد ةلأیـــت المســـنـــك حلّ إ :نقـــول  
  .ةواحد ةحاج وعقلكنت أو  ةلأالمس

  
  والهرطقات: يالتثلیث المسیح

 يحـــام يثناســـیوس الرســـولأیـــام البابـــا أ. .ریـــوس .أاســـمه لواحـــد  فـــي القـــرن الرابـــع زمـــان ةبدعـــ يكـــان فـــ  
  ؟؟فاكرینه ،مانیاإل
 ؟!بن مخلوق ... ینفعن االإریوس قال أ - 
ن یخلـق أفـال یمكـن  ،هن االبـن هـو عقـل اللَّـأفهـم نـه لـو كـان أل ،الثـالوث الواحـد ةریوس كده لم یفهم عقیـدأ - 

نـه أه للَّـ حاشـا طبعـاً و  ... هـو بعـدین اتوجـد، و نـه مـاكنش موجـودأمخلوق  ةن معنى كلمأل ،ه لنفسه عقالً اللَّ 
 ة.لحظ أي يیكون بدون عقل ف

 ن یكون االبن مخلوق.أیمكن  : الاً ذإ - 
  .زلاالبن موجود منذ األ أيزل ه عقله موجود منذ األاللَّ ــــ   
  .زلما قلنا منذ األ يز  ،دقنوم االبن موجود قبل التجسُّ ألكن  ،د كان له وقتن التجسُّ أصحیح     
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  نشاط تحفيظ اآلية       

  
   آیة الدرس:

   
  

  .من مرة أكثرروها ویكرّ  ،عوا اآلیة من اإلنجیلاألوالد الشاهد ویطلَّ  يعطیُ   
  
  
  
  
  
  

  

  أسئلة التذكُّر والفهم         
 

  ؟آلهةثالثة  أمله واحد إهل نحن نعبد ـــ   
  .مثالً  يیعط ه واحد وفى نفس الوقت مثلث األقانیم؟اللَّ  إنبنقول  يزاـــ ا  
  ه؟هو اللَّ  االبنأنكر صاحبها أن  ةذكر بدعـــ ا  

  
  

  تدريب                     
  

 م إیماننا المسیحي األرثوذكسي واإلقرار بهمع فه ،الصالة بقانون اإلیمان في كل صباح. 
 هلنسلك كأبناء حقیقیین للَّ  ،طلب إرشاد الروح القدس الساكن فینا. 
 ةتییات اآلوالد بحفظ اآلأن یقوم األ: 

 - . 
 -  
 - . 
 - . 
 -  . 

  

  ؟
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              صالة                        

        
        
، الصـغار األطفـاللینـا نحـن  وأعلنتهـاذاتـك عـن الحكمـاء  أخفیـت ألنكنشكرك  یسوع المسیح ربنا الحبیب  

   .تعرفك مثلما عرفناك نحن أن يناس كتیر كانت تشته
 أكثـربهـا نعرفـك  التـي ،والدك روح الحكمـة والفهـمأ حنـاا ناأعطِ . من الحكمة الممتلئالثالوث القدوس  أیها  

  . مینآ .نحیا بكالمك يلكالكتاب المقدس  فينقرأها  آیةكل  في
  
 

 تقييم                     

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

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

  يعرف
 قانیمه واحد مثلث األاللَّ  أن.  

  .اآلیات الداّلة على أن اللَّه واحد مثلث األقانیم  
  

    . حیاته فيه بوجود اللَّ    ريشع

  يتدرَّب

  أعلـن هأنـشـكر ربنـا أو  ،مركـز أكون أحاولرشم الصلیب أكل مرة 
   .ذاته وعرفني لي

  .على حفظ اآلیات الدالة على أن اللَّه واحد مثلث األقانیم 
  .عمل بحث في أن اللَّه واحد مثلث األقانیم  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

@ 
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  طوبى شهر من الثالثاألسبوع 
  )يناير  (

  مجتمع  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .تفسیر سفر القضاء ـــ للقمص تادرس یعقوب ملطي 

  
 النشاط 

 :مساعدة الطفل أن  
 :لهيإأن الدفاع عن الوطن هو أمر  یعرف. 

 :يءبأهمیة تقدیم مشورة الرب في كل ش یشعر. 

  َّي علِّـن هـذا هـو مـا یُ أل ؛بعملـه نمـا یقومـو  إتقانفي  األوالدأن یبدأ  ب:یتدر
 .شأنهم وشأن بالدهم

  
       ـ األجبیة)ـصالة باكر  ٢٦(مزمور 

 
 

   ٨ــ  ٦(سفر القضاء.( 
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  إليك عزيزي الخادم ...                    

  
  :جدعون

 ةبشد القاطع الباتر :سمها معنى. 
  َالتعبیر إذا جاز(ب رِ أتى من بیت خَ  ...يِّ بیعزر ش األوآى یدعَ البعل یُ  حد كهنةأبن ا؟ هو نْ م(...  
 وعـار وهـروب فـي مغـایر وكهـوف وجـوع للطعـام  )٦ :٦(قـض ة مذلـ: الوقـت شعب إسرائیل في ذلـك ةحال

  ؟ى.. ما السبب یا تر . برعِ ع ومُ فزِ ألم بشكل مُ  ...
 صــحاح الســادساأل یـة فــيآأول  :الســبب: ةالحالــة كانــت حالــ 

 الخطیة. هو والسبب ، ...مستوى كلعلى  يءد لكل شاستعمار واستعبا
 

 ؟قرباً  شكل الحالة بأكثر ىما ه   
 ٦ـــ  ١ :٦سفر القضاة  نظر منا  
شـعور  ـــ أنانیـة ـــتخریـب  ـــ خـواء رهیـبفضـاء و  ــــ هروبــ ظلم  ــجوع  ــشعور بعدم القیمة  ــعدم استمتاع   

عـدم غیـاب الوضـوح و  ـــتلـك المشـاهد علـى  االعتیـاددم فقـط و ة مشـاهد كثیـرة ألشـیاء تهـرؤیـ ـــ خـوف ـــ بالضیاع
  .نفس صغر ـــ د من الثوابتالتأكّ 

   
  العالج؟ما هو 
 :ولدیه ،عبریة معناها تراب) ة(كلم ةعفر  في جدعون یجدو  ،الرب ویجد الرغبة في النصرةأن یأتي مالك       

 التواضع والمحبة. 
 ٢٥:٦قض ( للرب بناء المهدوم. مذبحو  ةقامإ.( 
  جیداً  عرفهاأأمور أنا یبعدني عن الرب من أشیاء و  .. كل ما.هدم كل المذابح الغریبة. 
  ُّ٢٤: ٦قض ( ... االستحسان البشريالشخصیة و  لیس باإلرادةك بروح الرب و التحر.( 
  ٨ ــ ١: ٧قض ( هو االنتصاربوضوح و  رؤیة الهدفالتنقیة والدافع و.( 
 ١٨ :٧قض( ... بنفس الرؤیةعمل كفریق واحد و ال(.   
 ١٨:  ٨قض ( نحن مصدر رعب إلبلیس أن نصبح ... العدو حتى النهایة ةمطارد.( 

  
   ؟هعن وشخصیتو  هعن يء. علمًا بأنه یعرف كل ش.جدعون . ىكان الرب یر  كیف

 .البأس الرب معك یا جبار" جبار بأس .".. 
  ُص إسرائیلخلِّ هذه و  "اذهب بقوتك ص آخرین.خلِّ قادر بقوته أن ی .".. 
  كرجل واحد "ستضرب المدیانیین ...رجل واحد متمكن .".. 
 ال تموت. ال تخفالسالم لكَ : فقال له الرب" ... شخص جدیر بالحیاة . .".. 
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   أنفسنا؟ى .. كیف ننظر إل.نفسه  ىكیف كان جدعون یر 
 . أسألك یا سیدي :قالها للرب ةكلم .. أول. تائه. .شخص عنده تساؤالت كثیرة" ..." 
 ..وأنا األصغر في بیت أبي ى،في منسَّ  ىلَّ الذُّ ى ها عشیرتي ه" ...غیر قادر  . طفل". 
 من جدید ةحیا نفخة ىنة تحتاج وتحتاج إلدخِّ مُ  ةفتیل. 
  
 

 

 

  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                  
  

  فيلم         

  

  ؟ا فهمواوالد ماذویسأل األ ،)(بائعة المنادیل الصغیرة فیلم عن االبتسامة  
  

  
  لعبة مكر الخيط                 ألعاب                     

  
  .قطعه بسهولة یمكنخیط قوي ال  دوات المطلوبة:األ
  

    طریقة اللعب:
بـــربط یـــده بـــأول الخـــیط ویختـــار واحـــد مـــن  )الخـــادم / الخادمـــة(، ثـــم یبـــدأ یجلـــس الجمیـــع فـــي شـــكل دائـــرة  

. وبعـدها یقـزف هـذا المخـدوم ذا الشخص هـو یحبـه ألجلـهفي ه اً یجابیإ یئاً كر قائًال شبالمخدومین ویقزف له بال
 ىلـإ. وهكـذا .یجـابي فـي هـذا الشـخص الـذي یحبـه ألجلـه .اإل يءخر الشـآخر على أن یقول هو اآل ىلإكر بال

  . أن یخترق تلك الشبكة فال یستطیع .. ویطلب من أي خادم آخر.أن تتم شبكة المحبة تلك 
مشــاعر المخــدومین  ى؟ ومــا هــ. وبمــاذا نســتفید منهــا.لــك اللعبــة .ق علــى تیتــرك الخــادم للمخــدومین التعلیــ  

  ؟یجابیة بهمن الجوانب اإلو ر اآلخر حین ذك
  

أي جهـد لرفعـة  یـألوا وال ...كل هذا لیبدأ تحضیر ذهنهم لفكـرة تقـدیم كـل الجهـود فـي خدمـة المجتمـع   
  .رایة بلدهم

  ِّةضا الدائم في حالة فیلم االبتساموذلك عن طریق الر. 
  یجابیات في المجتمع حتى تتم المحبة الكاملة والتضحیة ألجل المجتمعیجاد اإلإأو عن طریق. 
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  قصة تمهيدية                                                                                                                                                                     
  

.  
ص شــعبه ممــا أصــابه خلِّ م الجهــد والقــوة لــیُ هــذه كلمــات رب المجــد والتــي یطلــب فیهــا مــن جــدعون أن یقــدِّ   

سـالة لنـا فـي ر  ىلهـي، وهـذه هـإوترمیم مجتمعنا فهـذا أمـر  إصالحفیجب علینا جمیعًا أن نشترك بكل قوانا في 
موهـا حتـى م كیـف یتقنـوا جمیـع الخبـرات التـي تعلَّ تعلُّـ ىإلـفي مثل هـذا السـن بحاجـة ماسـة  واألوالد. .. األرض

كمـــا فـــي قصـــة هـــذا  یئاً منـــه شـــ واوال یـــوفر  ،وهـــذا یســـتدعي تقـــدیم كـــل الجهـــد .موعملهـــ مبمســـتوى تعلـــیمه وایرتقـــ
  العجوز.

  
  ي من األلم واإلجهاد في نهایِة كل یوم. م في السن یشتكتقدِّ كان هناك رجٌل شیٌخ مُ   
  ولماذا كل هذا األلم الذي تشكو منه؟  :سأله صدیقه  
 ،ضــهماروّ : ُیوجــد عنــدي بــازان (البــاز نــوع مــن الصــقور) یجــب علــيَّ كــل یــوم أن أُ فأجابــه الرجــل الشــیخ  

ـــزم أن أحرســـهما مـــن الجـــري خارجـــاً  ـــان یل ـــيَّ أن ،وكـــذلك أرنب ـــيَّ أن  ،اوأدربهمـــ فودهمـــاأ وصـــقران عل ـــٌة عل وحی
   .خدمهأومریٌض عليَّ أن أعتني به و  ،عليَّ أن أحفظه دائمًا ُمقیَّدًا في قفٍص حدیدي وأسدٌ  ،أحاصرها

إنسـان یراعـي كـل هـذه األشـیاء  ألنه حقًا ال یمكـن أن یوجـد بد أنك تضحك، ما هذا كله ال :قال الصدیق  
  واحدة. مرة

.. إن البـازین همـا .ولـه لـك هـو الحقیقـة المحزنـة ولكنهـا الهامـة إننـي ال أمـزح ولكـن مـا أق قال له الشیخ:  
، واألرنبـین همـا قـدماي  إلى ما ال یحل النظر إلیه باجتهـاٍد ونشـاطٍ  ضهما عن عدم النظرروِّ عیناي وعليَّ أن أُ 

، والصــقرین همــا یــداي وعلــيَّ أن أدربهمــا علــى حفظهمــا مــن الســیر فــي طــرِق الخطیئــةوعلــيَّ أن أحرســهما وأ
 لسـاني وعلـيَّ أن أحاصـره وألجمـه باسـتمرار ى، والحیُة هـبما أحتاج وبما یحتاج إلیه اآلخرلعمل حتى تمداني ا

، واألسد هو قلبي الذي ُتوجد لـي معـه حـرٌب مسـتمرة وعلـيَّ أن أحفظـه دائمـًا شینال ینطق بكالم معیب مُ حتى 
ــقیــدًا كــي ال تخــرج منــه أمــور شــریرةم دي كلــه الــذي یحتــاج دائمــًا إلــى یقظتــي ا الرجــل المــریض فهــو جســ، أمَّ

أن  ىإن مــن أعظــم األشــیاء التــي فــي العــالم هــ...  إن هــذا العمــل الیــومي یســتنفد عــافیتي وعنــایتي وانتبــاهي.
وال تـدع أیَّـًا مـن نزواتـك وضـعفك وشـهواتك تقهـرك  ،تضبط نفسك وال تـدع أي شـخٍص آخـر محیطـًا بـك یـدفعك

  .ه ألجلهك اللَّ ال یوجد أعظم مما خلق وتتسلط علیك.
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  :مقدمة
حتى أنهم أخرجـوه مـن  ،ین لهحبِّ ه، وغیر مُ طیعین لوصایا اللَّ . أصبح الناس غیر مُ .كان بعد أیام یشوع .  

ه ن شـعب اللَّـأ. لدرجـة .أن یحرقوا حقولهم وبیوتهم . إسرائیلحیاتهم. فسمح ربنا أن المدیانیین المجاورین لبني 
  ًا من المدیانیین.هرب وعاش في كهوف هرب

الغلـــة ألن المـــدیانیین كـــانوا بیحرقوهـــا أول  یـــأكلوه خصوصـــاً  يءوبـــالطبع ماكـــانوش بیعرفـــوا یزرعـــوا أي شـــ  
هذا الشـخص هـو  لكن كان هناك من لم یخف من المدیانیین، وعمل كل ما یستطیع حتى یعیش شعبه. بأول.

ة وكــان یطحــن حبــوب الحنطــة فــي معصــرة یــزرع فیــه الغلــ اً فوجــد مكانــ ،إســرائیلوهــو مــن شــعب بنــي  جــدعون
  سریة مخفیة عن عیون المدیانیین.

  
  :سر شعبهأ كّ فُ ه یختار جدعون لیَ اللَّ 

. "الرب معـك یـا جبـار البـأسوقال له: "مالك الرب وظهر لجدعون  ى، أتوفي أثناء قیامه بطحن الحنطة  
یـن كـل عجائبـه التـي أكـل هـذه األمـور، و صـابتنا أذا كان الرب معنا فلمـاذا إیا سیدي  أسألك" :فقال له جدعون

  ."مدیان فِّ د رفضنا الرب وجعلنا في كَ دنا الرب من مصر. واآلن قصعِ خبرنا بها آباؤنا قائلین: ألم یُ أ
". وأعلمـه المـالك أن الـرب سـیكون مـن كـّف مـدیان إسـرائیلص اذهب بقوتك هـذه وخلِّـفرد المالك قائًال: "  

 اً الــذي كــان كاهنــ ــــ. وطلــب الــرب مــن جــدعون أن یأخــذ ثــور أبیــه .ن .معــه ویضــرب بــه جمیــع شــعب المــدیانیی
علــى حطــب الســاریة بعــد أن یقطعهــا (ســاریة = عمــود مــن الخشــب  قــة للــربحرَ مــه مُ قدِّ ویُ  ــــللبعــل (أي الصــنم) 
  قیم هو مذبح للرب في نفس المكان.یُ و  مذبح البعل بعد أن یهدمو  ُینَصب رمزًا لإلله)،

 
 :جدعون یطلب عالمة

. خــاف جــدعون وطلــب مــن .ضــد المــدیانیین . إســرائیله مــن جــدعون أن یقــود جــیش بنــي اللَّــ أرادعنــدما   
ه یقــف بجــواره، فوضــع قطعــة مــن الصــوف علــى د مــن أنــه أمــر إلهــي وأن أللَّــالــرب عالمــة خاصــة حتــى یتأّكــ

كلهـا فأنـك یـارب  ضاألر على قطعة الصوف وحدها وجفاف على  كان طلّ  إذ" :ه قائالً اللَّ  ىإلى وصلَّ  األرض
الصــوف فمبتلــة  ةزّ َجــا كلهــا جافــة أّمــ األرضوفــي الصــباح كانــت  ،كمــا قلــت" إســرائیلســوف تنصــر شــعب بنــي 

  حتى أن الماء الذي بها مالء قصعة كبیرة.
 األرضه على ل طلّ رسِ د فطلب من الرب في اللیلة التالیة أن یُ راد أن یتأكّ أغیر واثق و  ولكن جدعون بقيَ   
ولكــن قطعــة الصــوف  ،لــةبلَّ مُ  األرض.. وفــي الصــباح كانــت .) الصــوف فتبقــى جافــة زة (قطعــةا الَجــأّمــ ،جمیعــاً 
  .صرةطیهم النُّ نه سوف یعأو  إسرائیلأن یقود شعب بني  هدیر ین جدعون أن الرب . فتیقّ جافة
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  :جدعون والحرب
ل العـدد قلِّ ره أن یُ ه أم.. ولكن اللَّ . إسرائیلجندي من كل أرض  ٣٢٠٠٠انطلق جدعون بجیش كبیر من   

مــن كــان ، فــأمر الــرب جــدعون أن یقــول فــي الشــعب أن كــل همءأعــدانهــم بقــوتهم غلبــوا أحتــى ال یظــن الشــعب 
. وقـــال الـــرب عشـــرة آالف قـــيَ ، وبَ لفـــاً أفرجـــع مـــن الشـــعب اثنـــان وعشـــرون  ،فلیرجـــع وینصـــرف ومرتعـــداً  خائفـــاً 

لــى المــاء. وقــال الــرب إلــك هنــاك، فنــزل بالشــعب  یهمفــأنقِّ المــاء  إلــى. انــزل بهــم لجــدعون لــم یــزل الشــعب كثیــراً 
الكلــب فأوقفــه وحــده. وكــذا كــل مــن جثــا علــى ركبتیــه للشــرب.  لــغُ بلســانه مــن المــاء كمــا یَ  لــغُ لجــدعون كــل مــن یَ 
هم لشــرب بِ َكــفجثــوا علــى رُ  بــاقي الشــعب جمیعــاً  اوأّمــفمهــم ثــالث مئــة رجــل.  إلــىوا بیــدهم ُغــلَ و وكــان عــدد الــذین 

سـائر الشـعب  اوأّمـدفع المـدیانیین لیـدك. أو  صكمخلِّ أُ لغوا و لرب لجدعون بالثالث مئة الرجل الذین الماء. فقال ا
  مكانه. إلىفلیذهبوا كل واحد 

م مــع زال خائفــًا جعــل جــدعون یســمع ســرًا أحــد جنــود المــدیانیین یــتكلَّ  وألن الــرب كــان یعلــم أن جــدعون مــا  
یمة المدیانیین فتسقط الخیمة من ساعتها وقد فسـرها لزمیلـه برغیف خبز یسقط على خ وٕاذ رآه لمٍ صدیقة عن حُ 

  .ن اللَّه دفع إلى یده المدیانیین وكل الجیشوأ، جدعونهذا سیف أن على 
  

  :جدعون یفوز بالحرب
ط لهجمـة لیلیـة فـأعطى لكـل جنـدي ، خطّ إسرائیلشعب بني أن النُّصرة ستكون ل مند جدعون وعندما تأكّ   

.. ونــزل هــو ورجالــه وأحــاط بالمــدیانیین وأعطــى عالمــة لرجالــه .فــي داخــل الجــرة  بوقــًا وجــرة فارغــة ومصــباح
ن، وهربوا مـن و .. فخاف واضطرب المدیانی.وكسروا الجرار وأشعلوا المصابیح  األبواقوعندها نفخ الرجال في 

  .إسرائیلأمام وجه شعب بني 
ال أملـك " :" فـرد جـدعون قـائالً علینـاملـك أأنـت : "سـرائیل لجـدعونإبعد هذا النصر الكبیـر قـال رجـال بنـو   

  ."لك والسلطان على حیاة الناسألن ربنا وحده هو الذي له الحق في المُ  ،علیكم أنا
  
  

  نشاط تحفيظ اآلية      
  
:درســـة الـــآی 

  طریقة الحفظ:
علـى الصـدر وبعـد  لتعلیقـهویقـوم بعمـل خـیط علـى شـكل سلسـلة  A4 ىإلـیكتب اآلیة على كرتـون مقطـع   

ا أن یحمــل كــل مــنهم نصــف الكلمــات أو ّمــإ. .فــریقین . ىإلــتردیــد اآلیــة أكثــر مــن مــرة یقــوم بتقســیم المخــدومین 
   :مثل األوامرقول بعض كبیرة فیقوم بإعطائهم كل الكلمات لكل فریق ثم ی األسرةتكون 

 ترتیب اآلیة بشكل صحیح. 
 ترتیب اآلیة بالمقلوب. 
 . وهكذا.وضع الشاهد في نصف اآلیة ..  
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  الفهم   أسئلة التذكُّر و                     

  
 ؟ما اسم الشعب الذي حاربه جدعون 
  ؟اً الئق اً ه أمر د من دعوة اللَّ محاوالت جدعون للتأكّ  أنهل ترى 
  َّه جدعون بتصفیة أعداد المحاربین؟لماذا أمر الل 
 ؟ربكیف كانت خطة الح 
 ؟دة لالقتداء بها في جدعونراها جیّ أهم الصفات التي ت ىه ما 

  
  

  تدريب       
 

رسم على  ــبحث  ــحفر  ــكمبیوتر  ــأشغال یدویة  ــأركت  ــماكیت  ــرسم قن (تّ یطلب الخادم عمل یدوي مُ   
ه المخـدوم أي موضـوع یختـار  لك نوح ... أوفُ  ــخیمة االجتماع ( :لخدمات مثالا ةالزجاج) حتى تستفید منه بقی

 .)بنفسه
  

            
   صالة                       

                 
  

  ... ي یسوع المسیحرب یا
  .. واجعل منها قوة واقتدار.استلم ضعفاتي 

  ..  واجعل منها أعظم انتصار.استلم نقائصي 
  أنا لٌ طَ .  بَ ... لكني معك ..قد أكون ضعیفًا 

  
  
  
  

 
 

@ 

  ؟
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 تقييم                       

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

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

  يعرف

 اسم الشعب الذي حاربه جدعون یذكر.  
 حاربینمُ ه تصفیة عدد اللماذا أراد اللَّ  یذكر.  
 ه فیهاة الحرب وعمل اللَّ خطّ  یصف.  
 م منهاشخصیة جدعون وماذا تعلَّ  ُیقیِّم.  
  ّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر
 بطریقة تمثیلیة عن حرب جدعون مع المدیانیین. ُیعبِّر 
 بصالة قصیرة عن احتیاجه لَّله في عمل سوف یعمله. ُیعبِّر  

  

    .كما هو مذكور بالتدریبعمل من أجل الخدمة بالكنیسة،  تقدیم   يتدرَّب
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  طوبى شهر من الرابعاألسبوع 
  ) ــ  فبراير  يناير (

  
  كنيستي

  ( آبائي )رحلة يوم 
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 الثالثة قداسات مع سیرة واضعیهم فيتأمالت دراسات و.   
 لألنبا متاؤس

 .معاني داخل القداس اإللهي 

 :مساعدة الطفل أن  
 :القداس فيأهمیة األجزاء المختلفة  یعرف.  

 :بالفرح أثناء القداس یشعر. 

  َّالقداس فيمن كل جزء  االستفادةعلى  ب:یتدر.  

   
    
 

 

  ١٥: ١٤كو ١( )،٥٦ــ  ٥٤: ٦(یو.( 
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  إليك عزيزي الخادم ...                   

  
 بــاب ه و بیــت اللَّــهــى  الكنیســةو  ،ســتنا القبطیــة هــو جــوهر الصــالة والعبــادة الجماعیــةینك فــي يلهــالقــداس اإل

 .دیسینقبیت المالئكة ومحفل ال ىهو  ء،السما
 السـیرافیم فـى صـفوف طغمـات سـمائیة تحل المالئكة ورؤساء المالئكة والشاروبیم و وقت صالة القداس  في

الكاهن للروح القدس، فأنه یحل حلـوًال  استدعاءحظة ، لتلك اللحظة الرهیبة فيحول المذبح بمجد عظیم، و 
ـــى جســـد ودمعظیمـــًا وســـط تهلیـــل المالئكـــة ویحـــوِّ  ـــا یســـوع المســـیح بِ  ل الخبـــز والخمـــر إل ـــ ســـرٍّ ربن   ك درَ ال ُی

الكنیســة أثنــاء صــالة القــداس هــو لحظــة مــن  فــينقضــیه  الــذي، ولــذلك فــإن الوقــت يبشــر وال یحتویــه فكــر 
ومـا  ،ذلـك الوقـت فـيیحیط بنـا  الذيیكون مخفیًا عن عیوننا ذلك المجد  لحظات السماء على األرض وقد

عــوا علــى هــذا المجــد فــرأوا وشــهدوا وشــهادتهم طلّ تأن یألننــا مــا زلنــا جســدیین ولكــن كثیــرین اســتحقوا  ذلــك إالّ 
 .حق

  ـهم ال یستفیدون من حضور القـداس و رغم كل هذه األمجاد یقول كثیرون أنو  ح أسـبابلـذلك یجـب أن نوضِّ
  من القداس: االستفادةعدم 
  .إلى الكنیسة يءالمج فيالتأخیر  .١
 .المردات في االشتراكعدم  .٢
 .المردات فيعدم التركیز أو التأمل  .٣
 ...) دون الروحیات(النظام وبیع القربان . باإلداریات االنشغال .٤
 .عدم التناول .٥
 .اعترافالتناول بدون  .٦
 
 التـيیشـبع مـن الوجبـات الـثالث الروحیـة الدسـمة ضـره و یح الـذي اإللهيمن القداس یستفید المؤمن  لكيو   

  :ىهیقدمها القداس و 
  َّبركســـیساإللیكون و و (قـــداس الموعـــوظین): البـــولس والكـــاث التعلیمـــيالقـــداس  فـــية مَ ِســـالوجبـــة التعلیمیـــة الد 

ا أشـبع بهـ التـيبـالخمس خبـزات والسـمكتین  اآلبـاءشـبهها أحـد  التي ،العظةو  اإلنجیلالسنكسار والمزمور و و 
 .)٩الرب الجموع (لو

 ــ ینصــح  الــذي ،مــردات قــداس المــؤمنینصــلوات و  فــيه ركة القویــة مــع اللَّــوجبــة العبــادة العمیقــة الدســمة والشَّ
فوعــة طــوال مر  یجــب أن تظــلّ و  ،"عنــد الــرب ىهــ" :فیجیبــوه "ارفعــوا قلــوبكم": أولــه قــائالً  فــيالكــاهن الشــعب 

  .الذهن أیضاً بالروح و  يصلِّ القداس فیُ 
 یحیــا إلــى األبــد  یأكــل منــه نْ َمــ الــذي: الخبــز النــازل مــن الســماء المقدســة اإللهیــةتنــاول مــن األســرار وجبــة ال

:وكما قال الرب 
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                            
  
  

  (Puzzle)       فكرة حوار        
  

رهــا بواحــدة نضــایق ونــروح نغیّ ا؟ هیــهإنحس باطلــع جــزء منهــا مــش موجــود، هــو  puzzle اشــترینالــو رحنــا   
نقعـد نـدور علیهـا لحـد ا؟ هیهإنعمل اه ،ب لو بعد ما اشترینا واحدة كاملة، لو فیه واحدة ضاعت مننا، طكاملة

ن مـن غیـره الصـورة أل؟ أهمیـة الجـزء ده إیـه، ما كل األجـزاء التانیـة موجـودة ؟؟ه، طب لیه بنعمل كدما نالقیها
یـنفعش نشـیل حتـه منـه أو ننـام  اء منـه لیـه أهمیتـه فمـكذلك القداس كل جز  ،تفضل ناقصةاتكمل لكن هامش ه

  الخاصة. هبركتمنه ألن كل جزء فیه لیه أهمیته و حته  في
  

  "األعضاء المختلفة"              فكرة حوار أخرى:
  

 ياألعضاء دیـه؟ یعنىـ يیه هو أهم عضو فإ، جسم واحد إال أنه لیه أعضاء كتیرنسان رغم أنه سم اإلج  
یـنفعش لیـه؟ علشـان كـل  ؟ مـابقى عـیناهـ هأنـا النهـارد :ن العـین أهـم منـه فیقـوم یقـررأیـوم الفـم یحـس  يینفع ف

، منا تعبـانیبقى كـل جسـهـاكل جزء مهما كان صغیر لو تعـب نسان لیه أهمیته و جسم اإل يجزء وكل عضو ف
یـه لیـه ألن كـل جـزء ف ،ینفعش نشیل حته منه أو نبدل حته بحتـه تانیـةاكذلك القداس كل جزء فیه لیه أهمیته م

 الخاصة. هأهمیته وبركت
 
  

              قصة تمهيدية        
  

ا بقـت رئیسـة الـدیر أنهـا لمَّـ ىهـ ،حاجة صـغیرة عنهـا ملك حكيها؟ صحّ  ،يإیرین ڤعارفین تما مأكید كلك  
ـــحّبـــ الصـــلوات والتســـبحة  فـــي بعـــض مـــعیشـــتركوا الراهبـــات  يتخلِّـــ يیعنـــ ،ركةت تعمـــل حاجـــة اســـمها حیـــاة الشَّ

ظهـرت ـــ لكـي تشـجعهم ــــ اعات وفي األكل... في بدایة تنفیـذها لهـذا النظـام حـدث أن العـذراء والقداس واالجتم
تــدیلها قنــدیل  الصــالةیحــة را ىهــهــا فرحانــة و قیتال اللــيالراهبــة و رایحــین الكنیســة بــدري خــالص،  مّ للراهبــات وُهــ

 ..لعــذراء وماخــدتش حاجــة، واللــي مــاراحتش ماشــفتش ايمطفــفرحانــة تــدیلها قنــدیل مــش  تالقیهــا اللــير و نــوّ م
  ؟؟!تفتكروا ده معناه إیه
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              جولة كتابية        

  
العهــد  فــيتقــدیمات مقبولــة ه رجــال الــذین قــدموا للَّــ ةعلــیهم أن یســتخرجوا الخمســنعطــى الشــواهد لألطفــال و   
   :القدیم

 .)٤ـــ  ١: ٤هابیل (تك  .١
 .)٢٢ـــ  ٢٠: ٨نوح (تك  .٢
 .)٢٠ـــ ١٨: ١٤صادق (تك  ملكي .٣
 .)١١ـــ  ١: ٩ن (ال هارو  .٤
  .)١٣ ـــ ٥: ١زكریا (لو  .٥

  
  
  
  
  
  ّقـداس الذبیحـة  ــ٣، (قداس الموعوظین) التعلیميالقداس ــ ٢، مة الحملتقدِ  ـــ١: مأقسا ٣ن من القداس یتكو

 .)(قداس المؤمنین
 

 األول:القسم 
   مــش بنســمعها: ة بتتقــال بــسســریّ  صــلوات هفیــو  ،حاجــات بنســمعها ٥ن مــن یتكــوّ  :مــة الحمــلبتقدِ  نبتــدئ  

ات األجبیـــة بعـــدین یصـــلوا صـــلو الشمامســـة یلبســـوا مالبـــس الخدمـــة و فیـــه أبونـــا و  یبتـــدئ :االســـتعدادأول حاجـــة 
عـــن الســـید المســـیح  كثیـــرةات صـــلوات األجبیـــة كلهـــا فیهـــا نبـــو  يبنقولهـــا فـــ اللـــيالمزامیـــر  شـــانلع؟ عـــارفین لیـــه

یحــاول ع المزامیــر و كــان بیــوزّ  يالّلــه علیــه الشــماس قالــ يالّلــالمزمــور  يصــلِّ الزم كــل واحــد فینــا یُ  هكــد شــانلعو 
   .ل فیهیتأمّ 

كمــان ده بــال عیــب و  الــذيیختــار الحمــل الطــاهر  شــانلعأبونــا بیغســل أیــده  :مــلالحَ  اختیــارحاجــة  يانتــ  
 یـةاآلحنـا افیهـا نفتكـر م الحمل و یقدِّ  الليالزم یكون علیها الكاهن  اللينقاوة القلب والطهارة الداخلیة  إشارة إلى

 :بتقـول اللي 
   
 مجـــداً كرامـــًا و إكرامـــًا وإ  "مجـــداً : أبونـــا واقـــف علـــى بـــاب الهیكـــل وبیقـــول يقـــنال :مـــلدورة الحَ حاجـــة  ثالـــث  

قدســـة الجامعـــة ه الواحـــدة الوحیـــدة المنیانـــًا لكنیســـة اللَّـــبُ و  الـــروح القـــدس. ســـالماً واالبـــن و  باآلللثـــالوث القـــدوس 
هـم أعطِ  مت بواسـطتهم.دِّ الـذین قُـمت عـنهم و دِّ والذین قُ هذه القرابین لك رب الذین قدموا اذكر یاآمین. الرسولیة. 

الصـالة  ،س عمرنـا مـا أخـدنا بالنـا مـن عمـق الصـالة دیـهكـام مـرة سـمعنا الصـالة دیـه بـ ."يهم األجر السمائكلّ 
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الحیـــاة األخـــرى و  ،والكنیســـة الواحـــدة ،: اآلب واالبـــن والـــروح القـــدسىهـــو  المســـیحي إلیمـــانامحـــاور دیـــه فیهـــا 
ح رافــع الحمــل علــى رأســه بعــدین یــدور الكــاهن حــول المــذبو  .كــافئ كــل واحــد بحســب أعمالــهحیــث یُ  ،بالســماء
صــنعه الــرب  الــذيهــذا هــو الیــوم "" معنــاه يبــى بــ يفــا ا"اللیلویــ :األیــام العادیــة لحــن فــيبعــدین بنقــول تكریمــًا و 

ـــ يیعنـــ، ..".هج فیـــه بـــتفلنفـــرح ولن ن یعـــایز حنـــا فرحـــانین مـــش زهقـــانین و اا نـــروح القـــداس الزم نـــروح القـــداس و لمَّ
  .القداس یخلص

حنـا كمـان او  القـارورة بالصـلیبو  مع رشم الحمل ةالرشومات الثالثالكاهن  يصلِّ یُ  :الرشومات رابع حاجةو   
الصـینیة وسـط اللفـائف یشـیر إلـى  فـيع الحمـل وضْ و  ،س أفكارنا وأعمالناربنا یقدِّ  شانلعنرشم نفسنا بالصلیب 

بعد مـا أبونـا  هكد شانلعو  ،القبر وسط األكفان فيإلى وضع الرب یسوع  أیضاً و  ،المذود فيوضع الرب یسوع 
والزم كلنــا  "الــروح القــدسمعنــاه "المجــد لــآلب واالبــن و  اللــي" ي ...ابتر د بالتمجیــد "ذوكصــیــرُ الشــعب  ،یخلــص
 :بعـدین أبونـا یقـولو  ،صـنا مـن كـل خطیـةیفـدینا ویخلِّ  شـانلعجـه علـى األرض  ياللّـأننا نمجد ربنـا  فينشارك 

بركتهـا  ذخـأهـل بو  ،كل كلمة فیها يفمعانیها و  يزنا فة ركِّ مرّ  هیفظنها بس هل فاا حأكید كلنّ  ياللّ  صالة الشكر
ل فیهـا أتأّمـكلماتهـا و  فـيز أركِّـستغل الفرصة و أالقداس  يیا ریت ف ،ص وخالصأخلّ  شانلعقولها بسرعة أوال ب

  .يدهالاوكمان أشكره وقتها على كل حاجة شخصیة  ،وأشكره يهالدّ اكل حاجة ربنا  يوف
 

  : الثانيالقسم 
ل للكل أنه یتناول من جسد الـرب حِ  يأبونا بیدفیه و  بالتحلیلیبدأ  (قداس الموعوظین) التعلیميالقداس   
بعـدین و  ،عملناهـا ونطلـب مـن ربنـا أنـه یغفرهـا لنـا اللـيحنا كمان نفتكر كـل الحاجـات الغلـط افیه الزم و  ،ودمه
طلـب عـایزین نطلبـه  يفیها نفتكـر أن البخـور ده بتترفـع بیـه صـلواتنا لربنـا فـأو  دورات البخورحاجة اسمها  في

   .الوقت ده يف يصلِّ نُ له  يصلِّ ایزین نُ حد ع يوأ، الوقت ده يمن ربنا نطلبه ف
أعرف منــه عیــد مــین بــ وده بركســیس وبعــدین السنكســارالبــولس وبعــدین الكــاثولیكون وبعــدین اإل أقــر یُ و   

دین أن القــراءات ونكــون متأّكــ يمهــا منــه والزم نركــز جــدًا فــوأطلــب شــفاعته وأحــاول أشــوف حاجــة أتعلّ  هالنهــارد
ا نكون وصلت لنا على األقل رسالة ونحـاول قداس غیر لمَّ الینفعش نطلع من افم ،نا حاجةلی لوصِّ ربنا عایز ی

ــوبعــدین  ،الیــوم ده ننفــذها فــي ه قــدوس القــوي قــدوس اللَّــ" :بــالعربي ىهــو  "أجیــوس" ىهــ يالّلــ تقدیســات ةالثالث
 الرامــياألجیــال أن یوســف  اتنقلــت مــن خــالل اللــيوبیقــول التقلیــد وده بیبقــى فیــه الحاجــات  "... الحــيقــدوس 

 ،"يه قـدوس القـوي قـدوس الحـ"قـدوس اللَّـ :نـوا جسـد السـید المسـیح سـمعوا مالئكـة بتنشـدونیقودیموس وهمـا بیكفِّ 
 هكـد شـانلعهـم یها بنشـترك معا بنصـللمَّ و  ،صلوات مالئكة بتمجد ربنا يبنقولها د الليوده یعرفنا أن الصلوات 

كــل ده اتولــد ومــات وقــام مــن األمــوات وصــعد إلــى الســموات و  اللــيبربنــا  فرحــانینحنــا مركــزین و االزم نصــلیها و 
  ي.من أجل
وبعــدین  .وفیهــا كــل واحــد فینــا یرفــع قلبــه لربنــا ویطلــب منــه أنــه یســمع صــوته اإلنجیــل أوشــیهقــرأ بعــدین تُ   

 یـدخل اللـيتحركش و نافعلینا أننا مـ س"قدَّ المُ  اإلنجیلنصتوا لسماع اه و قفوا بمخافة اللَّ "والشماس یقول  ،اإلنجیل
 كـــالم عـــن ســـماع تش حـــدّ نشـــتِّ ام شـــانلعصـــوت  ينعملش أامـــو  ،یتحركش عنـــد البـــابامـــ یقـــفالكنیســـة وقتهـــا 

     .سقدّ الكتاب المُ 
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  القسم الثالث: 
التنــاول الزم الصــالة و  شــانلعده مهــم جــدًا و  اإلیمــان بقــانوننبتدیــه قــداس المــؤمنین (قــداس الذبیحــة)   

لشــعب حتــى ال یجــرؤ أحــد ویتنــاول ا ُیحــذِّر شــانلع یــدهابعــدین أبونــا بیغســل و  .یحإلیماننــا الصــح إعــالنیســبقه 
ٕاشـارة لطهـارة الـنفس و أیضـًا اسـتعدادًا للمـس وتقسـیم الجسـد المقـدس و  لذا یبرئ نفسـه مـن ذنـبهم. استحقاقبغیر 

  والجسد قبل التقدم لألسرار.
حنـا غلطنـا فكـان عقابنـا المـوت اخطیـة و  ربنا خلقنـا مـن غیـر زايا فيل بنتأمّ  افیهو  الصلح صالةبعدین و   

ه ونتناول م معنقدر نتكلَّ  بالتاليه و بین اللَّ مكاننا وبقى فیه صلح بین البشر و  وأخذ العقوبةانا فدولكن ربنا جه و 
بــین بعــض البشــر كمــان الزم یكــون فیــه صــلح بینــا و ه و مــا بقــى فیــه صــلح بــین اللَّــ يوز  ،ســةقدَّ المُ  األســرارمــن 

 شـانلعقلبنـا محبـة لكـل النـاس و  فـيل حد لكـن الزم یكـون هو مزعّ تناول و ها ینفعش حد یكون یام كده شانلعو 
علــن أن إیماننــا صــحیح ألن بعــد مــا نُ  اإللــهبعــدین نقــول بشــفاعة والــدة و  ،قدســةبلــة مُ ل بعضــنا بعــض بقُ بنقبِّــ كــده

   .قدر نتشفع بالعذراءنوأننا بنحب بعض الزم وقتها 
 ،یضـًا""ومـع روحـك أ :نـرد"الـرب مـع جمـیعكم" و  :بأن أبونـا یقـول أدبوت بیحوتس تمجید صلواتبعدین فیه   
مــا هــو تنــازل لینــا  يه ز حنــا نرتفــع إلــى اللَّــاا أن منَّــ یطلــبهنــا و  ،"عنــد الــرب ىهــ" :" فنــرد"ارفعــوا قلــوبكم :ویقــول

أبونـا بیقـول  هبعـد كـدو  ،عـادل""مسـتحق و  :"فلنشـكر الـرب" فنـرد: اآلخـر أبونـا یقـول يفـفنتقرب منه ونتحد بیـه و 
صـنا فـدانا وخلَّ  الذيحه المالئكة و سبِّ تُ  الذيو  يءش لربنا الكائن قبل الدهور وخالق كتمجید لقطع كلها تسبیح و 

 :اآلخـر یقـول الشـعب يفـو  ،لیدین األحیاء واألموات سیأتيوقام وصعد إلى السماوات وجلس عن یمین اآلب و 
  .بركة كل الصلوات دیه ذخأن شانلعحنا بنقوله او ن مركزین و كل ده الزم نك تك ولیس كخطایانا""كرحم
یده بالشوریة ار أبونا بأنه یبخّ  أالقداس یبد فيده أهم قسم و  وحلول الروح القدس التقدیس صلواتبعدین   

س ربنــا أّســ زايانفتكــر هنــا و  ،رشــومات ٣ اوالكــأس ویرشــم كــل واحــد فیهمــ القربــانیمســك  شــانلعده اســتعداد و 
 شـانلعالبشـر كـانوا بیتفقـوا فیهـا علـى ربنـا  ياللّ نفس اللیلة  فينا العظیم ب ربّ ن لینا حُ بیِّ یُ  ياللّ العظیم ده  السرّ 
كانـت  اللـيل الخطیـة نحاولش نصحح من نفسنا أو نبطّ امأننا نغلط و  غم حب ربنا لینا إالّ حنا كمان ر او  ،یقتلوه
نغلطش مـاز و مّیـالیـوم ده مُ  ينحاول نخلّ  بالنا أن بعد القداس نأخذكمان الزم و  ،أن ربنا یموت ألجلنا فيسبب 

وبعـدین یسـتعرض حیـاة الـرب یسـوع وآالمـه  ،فیه على أد ما نقدر كنوع مـن الشـكر علـى حـب ربنـا العظـیم لینـا
.." . أیضـًا نصـنع ذكـر آالمـه المقدسـة قطعـة "ففیمـا نحـن فـيالعامـة  ةللدینونـ الثـانيمجیئـه وقیامته وصـعوده و 

أبونــا  يصــلِّ یُ و  ،ول الــروح القــدس لتقــدیس األســراره ألنــه لحظــة حلــمخافــة اللَّــوهنــا یصــرخ الشــماس بالســجود ب
وســالت شــدة تواضــعه فهــو یســتجیب لتبســاطة الــروح القــدس و  فــيهنــا نتأمــل و  ،صــالة اســتدعاء الــروح القــدس
   .الخمر إلى دم الربل الخبز إلى جسد الرب و یحل ویحوِّ الكاهن بمجرد نطق الكاهن و 

ألن الخبـز   " بخشـوعخاللها الزم كل الشعب یقـف ویقـول "كیریالیسـون. یـارب ارحـمو  السبع ياألواشیبدأ   
هذا الوقت تكون أكثر قـوة  فيصلواتنا  بالتاليو  ،ودم حقیقي لربنا یسوع المسیح حقیقي ال إلى جسدالخمر تحوَّ و 
   .وقت آخر أيأكثر قبوًال من و 

 ال یوجــد مــن النســاء إالَّ كتیــر مــن الرجــال و  لمجمــع بــه أســماءممكــن نســأل لیــه او  مجمــع القدیســینبعــدین   
مجمــع ال .قدیســینفیش فــیهم نســاء و امــ بالتــالياألســاقفة و ؟ وده ألن المجمــع ركــز علــى البطاركــة و العــذراء مــریم



- ٤٠ - 
 

ان وقــت المجمــع الزم نطلــب حنــا كمــا كــده شــانلع ،الروحــيطریقنــا  يتشــجعنا فــبیمثلــوا ســحابة بتحــیط بینــا و 
   .شفاعتهم

نقـول لربنـا نـذكره و  يحـد نعرفـه متـوف هفیـحنا كمان لـو اهنا یذكر الكاهن الراقدین باالسم و و  الترحیمبعدین   
   .ینیح روحه

المـیالد وواحـدة تانیـة لعیـد  قسـمة لعیـد :مـثالً  يللمناسبات المختلفة یعنـ ةقسم ه صلواتفیو  القسمةبعدین   
كمان و  ،اتقدیم نفسه ذبیحة عنَّ الرب و  مكانت سبب آال يفیها كل واحد فینا یتذكر خطایاه اللو  ،الغطاس وهكذا

م وخاللهـا أبونـا بیقّسـ ،مـن ربنـا أنـه یطهرنـا مـن كـل خطیـةنطلـب مـع أبونـا و  بیصـلیِّه اللـيكـالم أبونـا  يز فـنركِّ 
   .بنختمها بالصالة الربانیةو  ،فیها الجسد

الوقـت ده الزم نفكـر  يفـو  ،لینـا عـن كـل خطایانـا لّ یطلـب ِحـلنـا و ي أبونـا بیصـلِّ فیهـا  ياللّ  التحالیلبعدین   
   .نطلب من ربنا المغفرة علیها ونحاول نقدم توبة لربنا فیهخطایانا و  فيحنا كمان ا

یرشــم بیــه نــص القربانــة و  فــي يالّلــهــو الصــلیب الكبیــر  اللــيون قســبادیأبونــا اال یأخــذ :األخیــرةالرشــومات   
ه ون ویحّطـقسـبادیباال ثانیـةشـم الكـأس مـرة بعـدین یر و  ،مرات ٣بیه الجسد وبعدین یرشم  ،الدم فيیغمسه الدم و 

 المســــیحي إیمانــــهن عِلــــیُ فیــــه أبونــــا  شــــانلعالقــــداس  فــــي عتــــراف وده جــــزء مهــــم جــــداً بعــــدین االو  ،الكــــأس فــــي
أبونـا  ينالقـوبعـدین التوزیـع و  ،خر حاجة یسجد أبونـا ویقـول صـلوات سـریةآو  ،شخص المسیح في األرثوذكسي

ة األولـى المـرّ  ،اسـم الـرب)بِ  تـياآلك بـارَ (مُ  :دة الشـعب یـردِّ كـل مـر  فيتین و یبارك بیها الشعب مر یرفع الصینیة و 
ترمـز  الثانیـةالمـرة و  ،اسـم الـرب)بِ  تـياآلك بارَ (مُ ز لدخول السید المسیح ألورشلیم وكان الشعب وقتها بیقول ترم

لحظــات  ه أهــمیــأن دوأثنــاء التنــاول الزم نعــرف ٍ  .المتقول نفــس الكــاالنــاس هــنهایــة العــالم و  فــي يانثــلظهــوره ال
یصـحش أبـدًا ابتتقال بعد ما كل واحد یتنـاول م اللياأللحان التسابیح و  فينشارك و  ،القداس فالزم نقف بخشوع

ص أبونــا التنــاول بعــد مــا یخّلــو  .ر القــداسِخــالزم نقــف بخشــوع آل ،نعمــل دوشــةنطلــع نــتكلم مــع بعــض ونهــزر و 
 ،ویــرش الشــعب بالمیــه ،الذبیحــةمــالك ف ر وأخیــرًا یصــة، ویشــّرب الشمامســ ،هویشــرب المیــ األوانــيیغســل أبونــا 

   .ع أبونا لقمة البركةبعدین یوزِّ و 
  .شاعرین بحضور الرب معنا مثاليالیوم ده نحاول نقضیه كیوم و  .حنا كمان ربنا على البركة دیهافنشكر     

  
  
  
  

  

  أسئلة التذكُّر والفهم         
 

 ؟طهو مبسو وح القداس و یر  اإلنسان يممكن یخلِّ  ياللّ یه إ تفتكروا  
  ؟حنا مبسوطیناننا نفهم القداس ونحبه ونروحه و إلیه مهم 
  ؟أقسام القداس ىهما 

  ؟
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 ؟قداس الموعوظین يماذا یجب أن أفعل أثناء القراءات ف 
 ؟ماذا یجب أن أفعل أثناء التوزیع 
 

  
  تدريب                 

  
 .الیوم ده فيیحاول یعیشه و  ،وت ربنا لیهیسمع ص بحیث ،القراءات في يز أو ا یحضر القداس یركِّ لمَّ  .١
ــ .٢ حیاتــه  فــيكــان ممیــز  إیــهویحــاول یشــوف  ،قصــة القــدیس ویطلــب شــفاعته فــيا یســمع السنكســار یركــز لمَّ

 .النقطة دیه فيأكون أنا كمان ممیز  يزااو 
سـه حواس فكـره و قـدِّ یطلب مـن ربنـا أنـه یُ و  ،مات یرشم هو كمان نفسه بالصلیبكل مرة أبونا یعمل رشو  يف .٣

 .یقدس القرابیناما ه يز 
ویطلـــب  ،أنـــه یثبــت فیـــه مـــن خـــالل التنـــاول ب هـــو كمـــان مـــن ربنـــایطلُــ ،وقــت الطلبـــات یرفـــع قلبـــه بصـــالة .٤

 .منه االطلبات اللي یریده
 .أمام الرب صالتهم فيیطلب منهم أن یذكروه و  ،ع بالقدیسینوقت المجمع یتشفّ  .٥
  
 

 تقييم                   

 

  ك؟هل وصل الهدف إلى أطفال
  

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

  يعرف

 أقسام القداس یذكر.  
 القداس فيأهمیة كل جزء  یصف.  
 القداس فيتقال  التيأهمیة القراءات  یشرح.  
   ّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر
  ّاآلخرینت من ه ویرفض التشتُّ كیف یقف بخشوع أمام اللَّ  لیمث.  
 أعطــاه هــذا الســر  الــذيه ب مشــاعره للَّــل ویكتــَمــحَ كــأس و  یرســم

  .العظیم

  

  يتدرَّب
  ّال یخـرج منـه إالّ  بحیـث القـداس مهمـا حـدث فيأنه سیركز  ریقر 

 .هبرسالة سمع فیها صوت اللَّ 
 األسبوع يقداس ویتناول على األقل مرة واحدة ف یحضر.  
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   أمشير شهر من األولاألسبوع 
  ) فبراير (

  حكاية سفر  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     ي.لقمص تادرس یعقوب ملطل ـــالكتاب المقدس  فيقدمات مـــ 

  ي.لقمص تادرس یعقوب ملطـــ ل حجيتفسیر سفر ـــ         
  . ا بیشوىآیوس ور لراهب القس مرقـــ لمدخل إلى العهد القدیم ـــ         
 . قاموس الكتاب المقدســـ         

 ـــ اللَّه أوًال  سفر حجي  

 ساعدة الطفل أن:م  
 :األنبیاء الصغار وعلى الخلفیة التاریخیة لسفر حجي َمْن هم یعرف. 
 ه یحبنا فساق هؤالء األنبیاء لیرشدنا للخالصأن اللَّ  :یشعر . 
  َّخالصنابهتمامه او  لنا محبتهله للَّ اعلى شكر  ب:یتدر . 

  
 

  حجيسفر 
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  إليك عزيزي الخادم ...                   

  
   . دعوة الشعب إلكمال إعادة بناء الهیكل  

  . حجي الكاتب:
  . السبيأورشلیم والیهود العائدون من  فيالشعب الساكن  :إلیهم رسلالمُ 

  ق.م  ٥٢٠ الكتابة: تاریخ
  ق.م ٥٧٦ حوالي عامهیكل أورشلیم  مَ دِ هُ  :طاراإل

  ق.م ٥٣٨ حوالي عام دهم إلعادة بناء الهیكلكورش یسمح للیهود بالعودة لبال  
  .لكنهم ال یستطیعون إكمالهالعمل و  ونأیبدالیهود   
  ق.م). ٥١٥ ـــ ٥٢٠وزكریا ( يحجّ بناء الهیكل یكتمل من خالل خدمة   

  
 اآلیة األساسیة: 

   . ، ویهوذا، زربابل، یهوشعحجي :الشخصیات الرئیسیة
  أورشلیم األماكن الرئیسیة:

  
  :مالمح خاصة

 بـياألد. یتسـم األسـلوب ياآلخران هما زكریا ومالخـ االثنان. السبيمن أنبیاء ما بعد  نبيهو أول  حجي  
  .لهذا السفر بالبساطة والمباشرة

. اتجــاه حتــى إنهــا تتحــدى كــل برامجنــاعــادة مــا تــدفعنا الضــغوط والمطالــب والتوقعــات والواجبــات مــن كــل 
   ما. فنسمع أوامر مثل: بشيءویبدو أن كل من حولنا یطالبنا 

  بهؤالء الناس! اتصلمن هناك! تمم هذا العمل!  اذهبهذا!  افعل
وسرعان مـا نجـد أنفسـنا  ،األسرة أو العمل أو المدرسة أو الكنیسة فيمال كثیرة سواء وهكذا ینتظر منا أع

و مهــم وراءنــا یغلقــه تـــراب مــا نتــرك مـــا هــ . وكثیــراً حّ ِلــالعاجــل والمُ  بالضـــرورينهــتم  الحیــاة دفعــاً  فــيمــدفوعین 
  .النسیان

 فـــيدارة الوقـــت ولكنهـــا تكمـــن لمهـــارة الجدولـــة أو إ االفتقـــاربـــات وال تطلِّ حجـــم المُ  ىهـــفـــال تكـــون المشـــكلة 
   .األمور أهم بالنسبة لنا حقاً  يمعرفة أ يالتقییم أ

وتنعكس قیمنا وأولویاتنا بصورة واضحة على كیفیة استخدامنا لمواردنـا وٕامكانیاتنـا كالوقـت والمـال والجهـد 
أولویاتنا ولكننا بعد ذلك نجـد ترتیب  فيه هو األول أن اللَّ  :بت أفعالنا أقوالنا فنحن نقولما كذّ  والموهبة. وكثیراً 

   ترتیب اهتماماتنا. فيأقل  اهتماماً أنفسنا وقد أعطیناه 
 حجــيمضــت انطلــق صــوت یــدعو النــاس ألن یفعلــوا مــا هــو أهــم وأولــى. كــان  منــذ خمســة وعشــرین قرنــاً 

ا مـع هـذا مـنهم أن یتجـاوبو  ه منتظـراً شعب اللَّ  ث معكان یتحد هكذا ،عمله ینبغي الذيیعرف ما هو المهم وما 
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 ،حضـوره وسـط شـعبهلرمـز  " الذي هوهبیت اللَّ "رت جیوش بابل هیكل أورشلیم ق.م دمّ  ٥٨٦سنة  ففي. النداء
ح للیهــود بــالعودة إلـــى مــدینتهم المحبوبـــة لیعیــدوا بنـــاء اســـمبال ق.م أصـــدر الملــك كـــورش أمــراً  ٥٣٨ســنة  فــيو 

الوقت نسوا الهدف وفقـدوا أولویـاتهم عنـدما تسـببت ولكنهم مع  العمل. واأوبدولهذا سافروا إلى أورشلیم  ،الهیكل
 إیـاهم للعـودة مجـدداً  داعیـاً  حجـيم عندئـذ تكلّـ ،)٥ ـــ ٤:  ٤توقیـف العمـل (عـز  فـيالمقاومات وفتور الحمـاس 

  ه.إلى القیمة الحقیقیة واألولویة كما یراها اللَّ 
  

  هذا الشأن. فيخطوات عملیة  التخاذیدعوهم  حجيوها هو 
 
 

  ع على إنجاز العمل. شجِّ العامل المُ  حجيعلى لسان  هوهكذا أصبحت رسالة اللَّ 
ه رنا بـدعوة اللَّـذكِّ ع والوعود. إنـه ُیـوالتوقّ  بالتحديأنه مملوء  صغیر إالَّ  فرٌ هو سِ  حجيبالرغم من أن سفر 

  حیاتنا وأولویاتنا. فيه وحقّ 
  
  :جمل السفرمُ 
  . )١٥ ــ ١: ١ يحجّ الدعوة إلعادة بناء الهیكل ( .١
 . )٢٣ ــ ١: ٢ يحجّ الهیكل (التشجیع إلكمال  .٢

 انزلقواأنهم  بتوجه سلیم إالَّ  واأبدبناء الهیكل. وبالرغم من أنهم  فيبمجرد عودة المسبیین من بابل شرعوا   
   ف العمل.وهكذا توقّ  ،خاطئإلى سلوك 

 اً رتبــة ترتیبــعلــى بقــاء أولویاتنــا مُ  حریصــین وبــنفس الطریقــة ولــنفس الســبب نحــن نحتــاج ألن نكــون دائمــاً   
حفــظ ا. االثنــینالخلــط بــین  حالتنــا الروحیــة أكثــر أهمیــة مــن حالتنــا المادیــة ولكــن مــن الســهل جــداً  . إنّ صــحیحاً 

   هم.ه وداوم على وضع األهم فاألهم فالمُ خدمتك للَّ  في نفسك نشیطاً 
  

    األولویات الصحیحة:
   .السبيلیم من همة إتمام بناء الهیكل عندما عادوا إلى أورشه للیهود مُ + لقد أعطى اللَّ 

وبعــد مــرور خمســة عشــر ســنة مــن عــودتهم لــم یكونــوا قــد أكملــوه بعــد، فقــد اهتمــوا ببنــاء بیــوتهم أكثــر مــن 
  .صحیحاً  بإعادة ترتیب أولویاتهم ترتیباً  يحجّ ولذا طالبهم  ،هبإتمام عمل اللَّ  اهتمامهم

  ملكوتــه.  ينتــابع العمــل ونبنــ أنا ه یطلــب مّنــولكــن اللَّــ ،همــن الســهل وضــع أولویــات أخــرى قبــل عمــل اللَّــ
  ح ترتیب أولویاتك. . صحِّ فعلهاهو صحیح وسلیم و  قلبك على ماثبِّت ف وال تختلق األعذار. ال تتوقّ 
  

  :اإللهيالتشجیع 
س وأن النصـر دُ للروح القُـ اإللهيد لهم الحضور م یعملون، وكان یؤكِّ ع الشعب بینما هُ شجِّ یُ  حجي+ كان 
   .اآلتيلك المسیا مُ  فيالرجاء هو لهم  النهایة وأن فيهو حلیفهم 
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ه ال نهائیــة وهــو إن إمكانیــات اللَّــ ،ه مهمــة لتعملهــا ال تخــف وال ترهــب أن تبــدأ عملــك فیهــاإذا أعطــاك اللَّــ
   .م حولك ومعك على الطریقن هُ ممّ  یعاً وذلك بأن یعطیك تشج ،تكمل أعمالك لكيساعدك سیُ 
  

  وسائل اإلیضاح:
مــن األنبیــاء  نبــي ِباســمورقــات بهــا حــروف كــل ورقــة  ٤ع علــیهم ونــوزِّ  ،ت عمــلمجموعــا ٤م األطفــال نقّســ  

ویقــوم الخـــادم  الزمنـــي،علـــى لوحــة كبیـــرة حســب التسلســل  األوراق یلصــقون االســم،نـــون وعنــدما یكوِّ  ،الصــغار
  اللوحة أمامهم مدة شرح الدرس. عنه وتظلّ مختصرة نبذة بمنهم  نبيبالتعلیق على كل 

  
   :األنبیاء الصغار

ر شـأن هـؤالء غ.. ولـم تكـن هـذه التسـمیة بسـبب ِصـ. والفولجاتـا جاءت هذه التسمیة في الترجمة السبعینیة  
  :نبي ١٢َصر نبواتهم المكتوبة ـــ واألنبیاء الصغار عددهم األنبیاء، وٕانما ِلق

   ". صخلِّ یهوه یُ " يتعن ةعبری ةكلم: هوشع .١
 وصـفاً  عطـيكمـا ی ،الثـانيجاءت بعد حكـم یربعـام  التي لقيالخُ  االنحالللنا بحالة  ي+ وسفر هوشع یوح  

  . ال كسماء ،كأرضٍ  إسرائیل ث عنلذا یتحدّ  ،والرعیة الرعاةعلى مستوى  الروحيللركود 
   ".هیهوه هو اللَّ " ية تعنكلمة عبری :یوئیل .٢

ـــ الـروح الـذي یسـبق یـوم الـرب العظـیم لینـزع  + وسفر یوئیـل هـو سـفر انسـكاب الـروح القـدس علـى البشـر  
 .لها بهجتها في الرب (الجراد) لیردّ  الخطیةحدث بسبب خرابها الذي  البشریةعن 

  .سانلّ ال نه كان ثقیلأ الیهوديوقد جاء في التقلید  "،حامل الثقل"أو  "ثقل"كلمة عبریة معناها   :عاموس .٣
كمــا فــتح  ،األمــم لدیــان كــه وأوضــح أن اللَّــ ،علــى فســاده إلســرائیله + یتحــدث هــذا الســفر عــن دینونــة اللَّــ  

  . لرجاء للجمیعباب ا
   ". تعبد لیهوهو المُ أیهوه " يكلمة عبریة تعن ا:عوبدی .٤

ت حیاتهــا لنهــب ســالتــي كرّ  ،ریــاءجبــال الكب الســاكنةة ختشــامِ المُ  البشــریة+ یتحــدث هــذا الســفر عــن الــنفس   
 .لك للربیكون المُ  النهایةوفي  ،ل بكَ فعَ بغیرك یُ  فعلتَ  كما ... تحطیمهملاآلخرین 

   ".حمامة"كلمة عبریة معناها  :یونان .٥
 النبـي أخطـاءه بتحویـل ویقوم اللَّ   ،یهتم باألمم یهتم بالیهود كما ،ه یحب جمیع البشراللَّ  أنن هذا السفر علِ + یُ 

 وءمــن حــدوث نــ اإلنســانلتحقیــق غایتــه نحــو  العاقلــةغیــر  الخلیقــة ویســتخدم حتــى ،ةإلــى خــالص النوتیــ
 .الخ ... ةینطوظهور یق، وٕاعداد حوت البتالع یونان

   ". همثل اللَّ "َمْن  أو "هل باللَّ ثِّ متالمُ " :يوتعن لمیخائیكلمة عبریة مختصرة عن  :میخا .٦
 ٧٢٢سـنة السامرة شاهد سقوط وقد عاش لیُ  اً ختصر مُ  كان لإسرائیلكن حدیثه عن  وٕاسرائیل، + تنبأ عن یهوذا  

 مأورشـلیبسبب خطایا یهـوذا وفـي نفـس الوقـت تنبـأ عـن مجـد  ألورشلیم ث عن ذات المصیرتحدّ  وقد م.ق
  .للغایةة بهجمُ ة ومر  ،بجهة التأدیمن  للغایةة شعیاء مر إم نبوته كوهو یقدِّ  .ل لیفتح باب الرجاء ..قبِ المُ 
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   ". تعزیة"أو  "راحة" أو "نیاحة" :كلمة عبریة معناها :ناحوم .٧
 نهاوأ شورأه وقد تحدث عن خراب نینوى ... وٕامبراطوریة اللَّ  ن هذا السفر عن مصیر االرتداد عنعلِ + یُ   

 . ه وعدلهوالمقاومین عن قوة اللَّ  الحيه برز السفر الصراع بین عمل اللَّ أ وقد .والقسوةبالعنف  ستنتهي
   ". نضِ حتَ المُ "أو  "نقعایُ " :معناه عبرياسم  :وققُّ بَ حَ  .٨

ــإذ یُ ، فــي وســط الشــعب بّ بســبب الفســاد الــذي یــدُ  النبــي+ یــئن    ه عــن تأدیــب الشــعب بواســطة ن لــه اللَّــعِل
 .وحكمته أعمالهه على حمد للَّ ة تسبحم قدِّ یُ  وأخیراً ، فیصرخ بسبب مرارة التأدیب ،الكلدانیین

   ". ه یستراللَّ "أو  "من یهوه "المخفى :معناه عبرياسم  :صفنیا .٩
 علـى جمیـع مسـتویاتهم والشـعب القـادة خـاً موبِّ  ،ع بـالخالصلتمتـُّل كطریـقٍ  التوبةث هذا السفر عن + یتحدّ   
 دت في العهد القدیم).جِ ب وُ حُ ة تسبح بذبأعواختتم  المرارةو بالویالت  وقد بدأ السفر(

  ". عیــدالفي یوم  دو مول"ال أي "يعیـد" :معناه عبرياسم  :يحجّ  .١٠
ه فــي اللَّــ ىكنفــرحهم بُســ عالمــة ،لخاصــةاه ال بیــوتهم بــدأ ببنــاء بیــت اللَّــیُ  أنفیلیــق  ،ه أوالً لَّــال أند الســفر + أّكــ

 الـداخليهیكـل الـرب  إقامـةإلـى  الحجـريمـن البنـاء  أفكـارهموقد نجح فـي نقـل  األولویة، وٕاعطائهوسطهم 
 .القلب في

   ".یهوه یذكر" :يكلمة عبریة تعن :زكریا .١١
 حـوالي السـبيیحمل لغة الرجاء لشعب عـاش تحـت نیـر  فقد جاء ،الحائرةللنفس  قویاً  عتبر هذا السفر سنداً + یُ 

عــن  عــاجزاً  عامــاً  ١٥ حــوالي يَ ل بقــعودتــه لبنــاء الهیكــ وعنــد، مــن الهیكــل والتقــدمات محرومــاً  ،عامــاً  ٧٠
  .التهدید أواالنتهار العنیف  لذا ال نجد فیه نغمة .العمل

  "رسولي".  أو "مالكي" ي:كلمة عبریة تعن ي:مالخ .١٢
فهـو األب  ،أسـئلتهمه علـى كـل جیب اللَّ فیه یُ  ،ه وكهنتهاللَّ  وبین ،ه والشعبهذا السفر هو حوار رائع بین اللَّ  +

  .لطةالسُّ الحوار ال  ثهم بلغةحدِّ یُ  أوالدهالصریح مع 
  

 

  
  

   ساليب التمهيد اآلتية:يمكنك استخدام أحد أ                                                                           

  
  

  ألعاب      
 

وعلـى األوالد  ،مـن األنبیـاء الصـغار نبـي اسـممـن  األولالخـادم الحـرف  لیقـو  :نبدأ الدرس بلعبة األسـماء
ثـم نبـدأ شـرح الـدرس بإعطـاء نبـذة  ،اسـمر آِخـ حجـيونتـرك  .یكسـب الـذيواألسرع هـو  اسمهأن یعرفوه ویقولوا 

  . كالتاليل ثم نكمّ  ،ارنه من األنبیاء الصغأعلى  حجيعن 
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ویسـأل  يحّجـمـن سـفر  أعـدادبقـراءة  ویبـدأ األحـدوسـط فصـل مـدارس  فـيیمسك الخادم بالكتاب المقدس 

  !!؟ سمها؟!! وما معنى يحجّ هو  نْ ترى مَ  یا الخادم سؤال ..
عــان كانــا یتوقّ هكــذا ألن والدیــه  يَ مِّ ربمــا ُســ "،عیــدالیــوم  فــيمولــود "ال" أو عیــديومعنــاه " عبــري اســم يحّجــ

 ،الصـغار األنبیـاء) وهو من الحرب في النهزامهمهو أسر الناس  السبيو عید ( فيبفرح كما  السبيالعودة من 
ه عـن اللَّـ ابتعـادهسـفره الشـعب بسـبب  فـي النبيخ هذا ... وبّ  "يحجّ "قدس وهو سفر الكتاب المُ  في اً سفر  بَ تَ وكَ 
عام رغم معرفتهم بقدسیته وبأنه مسـكن  ١٥ه لمدة بناء هیكل اللَّ  فيوتباطؤهم  ،ألنفسهمببناء بیوت  اهتمامهمو 

  . هاللَّ 
عامـًا  ١٨بعـد  أي) ١:  ٢ق.م. (عـز  ٥٣٦الرجـوع األول  فيل ابِ بَّ رُ بابل وصعد إلى یهوذا مع زَ  في دَ لِ وُ 

  ن أنبیــــاء مــــا بعــــد الرجــــوع مــــ يبــــر هــــو وزكریــــا ومالخــــعتَ ویُ  ،الســــبيبعــــد أن أطلــــق كــــورش الیهــــود أحــــرارًا مــــن 
  ي. السب

 النبــيعملــه قبــل زكریــا  م. الســنة الثانیــة لــداریوس، وقــد بــدأ ق. ٥٢٠عــام  حــوالي النبــويس عملــه ومــارَ 
  . یوم ٢٤شهور و  ٣فلمدة  حجيا أمّ  ،سنوات ٣لكن زكریا تنبأ لمدة  ،بشهرین وعمل معه

لكــن  ،بیــت الــربهــو إعــادة بنــاء  األول االهتمــاموكــان  الســبيعامــًا علــى العــودة مــن  ١٥وكــان قــد عبــر 
ه مــرة ثانیــة عــن اللَّــ ابتعــدلكــن الشــعب كــان قــد  انتهــتومــع أن المصــاعب  ،المصــاعب السیاســیة أوقفــت العمــل

نـذرهم یُ  يحّجـ.. وقـام .ه خـالل نـزع البركـة عـن محاصـیلهم . فأنـذرهم اللَّـ.واهتم كـل واحـد ببنـاء بیتـه الخـاص .
أم یوجـد  ؟حیاتنـا فـيه رقـم واحـد هـل اللَّـ :رفكِّ بد أن نُ  لك الولذ ،هبیت الرب لیرضوا اللَّ  فيعلى العمل هم ویحثّ 

   ه؟!أهم لنا من اللَّ  أخرىأشیاء 
  

  حجي: الخلفیة التاریخیة لسفر 
 ةمـد فـين من أربـع نبـوات نطـق بهـا . وهو یتكوّ .. النبي حجي. كتبه .النبوات الصغیرة . فيهو العاشر   
  ق.م ٥٢٠یس شهر من السنة الثانیة لداریوس هستاسبأأربعة 

أولئـــك الـــذین تركـــوا الهیكـــل خرابـــًا وبنـــوا ألنفســـهم بیوتـــًا  النبـــيالیـــوم األول مـــن الشـــهر الســـادس یـــوبخ  فـــي  ) ١
الهیكـل  فيالعمل  فَ استؤنِ وكنتیجة لهذا اإلنذار  .ك أعمالهم الخاصةبارِ ه سوف ال یُ ن أن اللَّ بیِّ مسقوفة ویُ 

  . )صحاح األولاألنفسه ( الیوم الرابع والعشرین من الشهر في
ع أولئـك الـذین یبكـون علـى تواضـع هـذا البنـاء الجدیـد بالمقارنـة مـع شجِّ یُ  ٢١الیوم  في، الشهر السابع في  ) ٢

ه سیهز األمـم ألن اللَّ  ،من مجد األول أعظمویتنبأ بأن مجد هذا البیت األخیر سیكون  ،بهاء البناء القدیم
ه اللَّــ يعطه هــذا البیــت مجــدًا، وســیُ ویمــأل اللَّــ ،ذهــبهمشــتهى كــل األمــم، فیعیــد لشــعبه فضــتهم و مُ  ســیأتيو 

  . )٢٨ ــ ٢٦: ١٢عب ) (٩ ــ ١: ٢ حجيهذا المكان ( فيالسالم 
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ســه، نجِّ س یُ قــدَّ الــنجس للمُ  ن مــّس إ، كمــا لنبــوة األولــى، یضــیف ملحقــًا ل ٢٤الیــوم  فــي، الشــهر التاســع فــي  ) ٣
ه سـتقترن ألجـل اللَّـ انتعشـت التـيه بركته، لكن غیـرتهم ه دنس عملهم، فلم یمنح اللَّ هكذا نسیانهم األول للَّ 

  . )١٠: ٢بأوقات ناجحة من الرب (
ل نسـل داود مثّـیُ  الـذيت زربابـل ثبِّ لحقـًا للنبـوة الثانیـة عنـدما یهـز الـرب األمـم سـیُ الیـوم نفسـه یضـیف مُ  في  ) ٤

  . )٢٣ ــ ٢٠: ٢( الملكي
 
 

                        نشاط تحفيظ اآلية                    
  
 

 
 

  . )اهدباإلضافة إلى الش اآلیةعددها ضعف عدد كلمات ى (المطلوبة: قطع من الورق المقوّ األدوات 
  .نفصلةورقة مُ  فيمرتین كل كلمة  اآلیة) یكتب علیها الخادم كلمات ١
  . أكثر من مرة اآلیةدوا معه ردِّ ) یطلب من األوالد أن یُ ٢
 الــذيوالفریــق  ،رتبــةالمكتوبــة ولكــن غیــر مُ  یــةاآلكــل فریــق كلمــات  يعطــن ویُ ) یقــوم بتقســیم األوالد إلــى فــریقیْ ٣

  .هو الفائز أوًال یكون اآلیةیقوم بترتیب 
  .معًا بعد تمام حفظها اآلیةن د الفریقیْ ردِّ ) یُ ٤

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  تدريب                
 

توبیخ الشـعب كأنـه لینـا  نأخذألننا  ؛عاوزین نتوب عنها ياللّ فاتنا تنا وضعنحضر ورقة ونكتب فیها أولویا
 هـذا ونجعلـه ،الضـعفات مـن القیـام علـىسـاعدنا ونطلـب منـه یُ  ،الصـالة كـل یـوم قـدام ربنـا فـيهـا یحنا ونقف با

  .وصلنا لحد فین األسبوعر غلبنا على حاجة نشطبها ونشوف آخِ تحیاتنا ولو  فيرقم واحد 

 
 

 

   بمشیئة    نبوة قط  لم تأتِ  ألنه

 

   بمشیئة    نبوة قط  لم تأتِ  ألنه

 ونـالقدیسه اس اللَّ ـنأُ  مبل تكلَّ  انـإنس

 ونـالقدیسه اس اللَّ ـنأُ  مبل تكلَّ  انـإنس

 سدُ ـروح القُ ـال من ینَ وقِ ـسمَ 

 سدُ ـروح القُ ـال من ینَ وقِ ـسمَ 
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  صــالة                

  
  

قوالــك وأرى عجائــب مــن ناموســك، لكــي أفهمهــا وأصــنع یــا ربــي یســوع المســیح هیــئ مســامع قلبــي ألســمع أ
مشیئتك. اجعل یارب من قلبي الصـغیر سـماء لُسـكناك ألرفـع صـوتي بالتهلیـل كشـبه السـمائیین، وُأقـدَّم لـك كـل 

  حین ذبائح الشكر والتسبیح. 
  آمین. .احرس یارب لساني ألنطق بكالمك وُأرتِّل وُأسبِّح لك مدى األیام

  
 

  تقييم                
 

 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

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

  يعرف
  َمْن ُهم األنبیاء الصغار؟  
  .معلومات عامة عن سفر حّجي  

  

  يشعر
 باالشتیاق لقراءة الكتاب المقدس .  
 حـــد األنبیـــاء الصـــغار مـــع أرســـم توضـــیحي لصـــور بعـــض أو  یرســـم

  . همق بحیاتموقف یتعلّ 

  

  يتدرَّب
  ّيقراءة أجزاء من سفر حج .   
 س معه في البیتقدَّ بابا وماما على قراءة الكتاب المُ  یشجِّع .  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

@ 
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   أمشير شهر من الثانياألسبوع 
  ) فبراير (

  أسرة  

  
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصفي.  أوسمخطوة لقدام ــ د. ـــ  
  ـــ الثقافة الجنسیة بدون إحراج ــ د. عادل حلیم.     
   ـــ منهج كنیسة مارمینا بشبرا ــ منهج أسقفیة الشباب ــ أولى إعدادي شهر نوفمبر.    

  . بیمن ألنبال ــ ساً قدَّ مُ  الجنســـ     
 . صدقي ىبیشو  للقس ــ الجنس عن مخدومیك تعلم كیفـــ     

 جسـدي هیكل اللَّـه 

 :مساعدة الطفل أن  
 :التغیُّرات الفسیولوجیة في جسده.   یعرف 
 :أنه في بدایة مرحلة الرجولة.  بأهمیة  یشعر 
  َّالرجولة الروحیة من خالل ممارسة التوبة واالعتراف على ب:یتدر . 

 

  
    

 )٢٠:  ٦كو ١ (  
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  ..  .زي الخادم إليك عزي                
  

بهـذا  االهتمـامب علـى الكنیسـة بدون معرفة صحیحة روحیة، لذا وَجـ سلیماً  ال یمكن أن نفهم الجنس فهماً   
   الموضوع لألسباب التالیة:

  شغف المخدومین للمعرفة:    ــ١
ض ألعضـاء فـي أجسـامهم، ویزیـد الشـغف مـع لدى األطفال كثیر من األسئلة في هذا المجـال الـذي یتعـرّ   

  دد. یادة السن بظهور المیول الجنسیة من أثر إفرازات الغُ ز 
  
  النظرة المقدسة للدوافع:  ــ٢

  را في التوعیة الجنسیة، لذلك مسئولیة الكنیسة هى التوعیة. قد ُیقصِّ  البیت والمدرسة  
  
  الفیض اإلعالمي:    ــ٣

  ة مسمومة. لذّ بة لِ جلِ مُ  استهالكیةلعة اإلعالم الجنس كسِ  استخدم  
  
  بناء الثقة:    ــ٤

خاطبـــه فـــي مجـــاالت نظریـــة بعیـــدة عـــن ظـــه مـــن فـــوق المنبـــر وال یُ ك المخـــدوم أن خادمـــه ال یعِ درِ حـــین ُیـــ  
  اهتماماته واحتیاجاته، حینئذ ینفتح له ویكاشفه أسراره. 

  ...  بد لنا من تقدیس القلب وطهارته حتى نفهم ونشعر بقداسة الجنس في حیاتنا، ال
  . .. ما أبهاها وما أعجبهاما أعظم فضیلة الطهارة و 

  ...  فضیلة السمائیین والروحانیین ىه
  ...  حیاة البتولیین والقدیسین الذین أحبوا العریس السماوي ىه
  ...  قوة مشتعلة ونضارة طبیعیة، وجمال ملوكي، ونصر باهر، وتهلیل الصدیقین ىه
  ه. عاین المؤمنون وجه اللَّ نقاوة القلب التي بها یُ  ىه
  ...  س التي یستریح لها الرب ویكشف أمامها أسراره المجیدةالنف ىه

تتناول طهارة األعضـاء الجنسـیة وسـلوك الغریـزة فـي  فالعفةالطهارة في المسیحیة أوسع معنى من العفة، 
ة الفضــیلة التــي تشــمل قداســة الفكــر وطهــارة المشــاعر وعّفــ ىفهــ الطهــارةا أّمــ .مجراهــا الطبیعــي دون انحــراف

نسان الطاهر طاهر في حواسه وفي خلجات قلبه وفي أقوال فمه وفـي نظـرات عینیـه وفـي ملمسـه السلوك. فاإل
  . اً اول حیاته الباطنیة والخارجیة معیتن اوكل م ،وملبسه وأحادیثه
جهـاد وسـهر ویقظـة  ىفضیلة مسیحیة من عمـل الـروح القـدس فـي المـؤمن ولكنهـا تحتـاج إلـ ىوالطهارة ه

ولكننا نستطیع أن نجاهـد لكـي نحفـظ طهارتنـا التـي منحنـا إیاهـا  اً ل أنفسنا أطهار ال نستطیع أن نجع قلب. نحن
  الرب یسوع باستحقاقات صلیبه وعمل نعمته وفعل روحه القدوس. 
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ــ  ،رنــا مــن دنــس الجســد والــروحس طهِّ دُ والكنیســة فــي كــل صــالة ترفعهــا فــي الســاعة الثالثــة تقــول للــروح الُق
: "نسـألك أن ینة الجسـد، ونخاطـب الـرب یسـوع قـائلى بـالروح وال نكمـل شـهو سیرة روحانیـة لكـي نسـع ىوانقلنا إل

ة روح النبــوّ  حییــاً ومُ  ســتقیماً مُ  . روحــاً ه الكلمــةابــن اللَّــفــي أحشــائنا یــا ربنــا یســوع المســیح  (روحــك القــدوس) دهتجــدِّ 
ه لطة أیها القادر على كل شيء ألنك أنت هو ضیاء نفوسـنا". وكمـا كـان اللَّـة، روح القداسة والعدالة والسُّ والعفّ 

لـــروح القـــدس عنـــدما یقبـــل جهـــاد الشـــاب مـــن الســـماء علـــى الذبیحـــة كعالمـــة لقبولهـــا، هكـــذا یعمـــل ا نـــزل نـــاراً یُ 
الحب اإللهي الذي یشبع نفسه ویمـأل  بنارم قلبه ضرِ ره من الدنس ویَ یطهِّ  مقدساً  اً علیه لهیبالضعیف إذ یسكب 

مشـــكلة العزلـــة والملـــل والســـأم، ویغمـــر قلبـــه بنـــدى الـــروح الرطـــب فتنطفـــئ نیـــران الشـــهوة  ویحـــلّ فراغـــه الـــداخلي 
  . ونعیماً  وسالماً  اً األعضاء وتمتلئ النفس فرح هدأوتَ  سكن حركات الجسدوتَ 

كـــل  ىللجســـد ســـواء جســـدك أو جســـد اآلخـــر. فالطـــاهر هـــو الـــذي ینظـــر إلـــ ســـةالنظـــرة المقد ىالطهـــارة هـــ
ــالتكریم كمكــان یســكن فیــه روح اللَّــ ه. إنــه ال یســتغرق فــي االســتهواء بالجمــال الجســدي لآلخــر ألنــه أعضــائه ب

والجمــال الحقیقــي أعمــق بكثیــر مــن تناســق  ،كمــا یقــول ســلیمان الحكــیم شٌّ ِغــ ســنَ یعــرف أن الجمــال باطــل والحُ 
م قـــیِّ بـــل إنـــه یُ  ،ولكنـــه ال یشـــتهیه أي ال یریـــد أن یمتلكـــه ویســـتهلكه اً ر الجمـــال حقـــقـــدِّ اء واأللـــوان. إنـــه یُ األعضـــ

مـا  عنـده هـو الغـالف الخـارجي ولكـن الـذي یشـده بـاألكثر هـو اآلخرین كشخصـیات ال كمجـرد أجسـاد. فالجسـد
   یحویه هذا الغالف من طباع مفاهیم وقامة روحیة وفكر وٕارادة وشخصیة.

  
  : يـب روحـالطهارة مطلــ  ١

بهــا  وصــار ملتزمــاً  ،س الطبیعــة اإلنســانیة عنــدما اتحــد بهــایــؤمن الشــاب المســیحي أن الــرب یســوع قــد قــدّ 
احــتفظ بجســده الــذي أخــذه مــن  وعنــدما صــعد إلــى الســماء وجلــس عــن یمــین أبیــه ،لخالصــها لهــا ومــدبراً  وراعیــاً 

ه فـي وهكذا دخلـت الطبیعـة اإلنسـانیة فـي أعمـاق الالهـوت كمـا أصـبح اللَّـ ،الروح القدس والعذراء القدیسة مریم
د عمَّ للرب وجسد اإلنسان المُ  ساً كرَّ المیرون مُ  أعماق اإلنسان لقد أصبح اإلنسان المختوم بالروح القدس في سرّ 

  جسده.  ىفي الكنیسة التي ه للرب وعضواً  للروح القدس ومسكناً  بالماء والروح قد صار هیكالً 
 هذا یقول الرسول بـولس: يوف 

 
 

:موضـع آخـر یقـول يوف
 

 :ناشـــد الرســـول أهـــل رومیـــة قـــائالً وٕازاء كرامـــة أجســـادنا إلـــى هـــذه الدرجـــة یُ  
 

،   
 :ومیـــة عـــن تقـــدیس أجســـادهمویقـــول الرســـول بـــولس للمـــؤمنین فـــي ر  
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رنا خلیقــة جدیــدة فــي أم إننــا قــد ِصــ فهـل نحــن نشــابه أهــل العــالم فــي أهــدافهم وطــرقهم وألفـاظهم وســلوكهم؟
  ؟!الداخل والخارج معاً 

  
  عزیزي الخادم، إلیك بعض اآلیات عن تقدیس الذات:

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 األوثـانه مع للَّ موافقة لهیكل ا آیةو  
 
  
  المراجع:ــ  ٢

  . األنبا بیمن ــ اً الجنس مقدســــ   
  . دقيص ىأبونا بیشو ــــ كیف تعلم مخدومیك عن الجنس ــــ   
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                  

  
                                                                               فكرة حـوار       

  
  : فكرة للحوار عن الهیكل -  

  الهیكل؟ ىلماذا نخلع أحذیتنا عند الدخول إل - 
  الكهنة داخل الهیكل؟كیف یكون حال الشمامسة و  - 
 األرض داخله؟ ىبقمامة عل ىتخیل شعورك إذا جاء شخص یجهل قیمة هذا المكان ودخله بحذائه أو ألق - 
  هل یوجد عالقة بین جسدك وبین الهیكل؟ - 

  به الهیكل؟ نَ شِّ مرشوم بزیت المیرون وهو نفس الزیت الذي دُ  ملحوظة: هل تعلم أن كل عضو من أعضائك
  

  :أخرى ةلعب
   .الشخصیة المساحةن یدرك مفهوم أ :لعبةالهدف 

   . طویلة ةمسطر  أومتر  ــ هادئةموسیقى  :المستخدمة األدوات
ثنـاء ذلـك أو  ةقصـ ةقـراء يفـ ویبـدأ ،المجموعـة مـامأیقـف  أنحـد المخـدومین أطلـب مـن یُ  خطوات النشـاط:

 فــي ونبــدأالمخــدومین  اقيوبــونالحــظ رد فعــل المخــدوم  ،یلتصــق بــه أن إلــى رویــداً  یقتــرب منــه الخــادم رویــداً 
    ؟و القلق وماذا نفعلأعندها الشعور بالضیق  یبدأ التي المسافة ةمناقش

مننــا مــاذا نفعــل؟ نــرفض ثــم  آخــرونؤكــد عنــدما نشــعر بالضــیق مــن اقتــراب  آخــرمــع مخــدوم  األمــرنطــرح 
  غریب؟ أوه عرفأ يشخص قریب منّ  يمنّ  اقتربذا كان من إ األمرهل یختلف  آخرثم نطرح سؤال  ،نبتعد

  
  

  نشاط تمثيلي                   
  

  : له األوالدمثِّ سكتش یُ 
  محل تصلیح:یدور حول   

LCD TV:  موجود جماعة أنا على فكرة یاهاي  hereعمل شویة تعدیالت قصديأشان بلع .  
TV Old:  َّجدیدة شایف یا سیادة الریموت؟ باقي األجهزة حواليَّ  ،مودیل قدیم یا عیني علي  

  . دور أحفادي لو كنت بتشتغل معایا كویس مكنتش جیت هنا وسمعت كلمتین من شاشة من   
  . أكید المشكلة جواكِ  ،أنا كل زرایري ممتازة فكرة المشكلة مش فيَّ  على الریموت:
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ر الصورة من كبِّ أنا عبد المأمور بعرض ألواني واضحة وبعرض الصور للمشاهد زي ما بیبعتهالي مُ  الشاشة:
  بالضبط الرسیفر

  . للسماعة شذراً  TV Oldهنا نظر 
  %١٠٠ع صوت نقي وواضح أنا بطلّ  ... ال أرجوك بالش نظرات الشك دي السماعة:

  ؟ك سلیمة جیت هنا لیهئا كل أجزالمَّ فزیون یطیب یا عم التل فیدیو:
TV Old:  راحــت علــيَّ  هنــأیظهــر  ،ةعرضــها رغــم إن كــل وصــاالتي مظبوطــأعشــان قنــوات كتیــر مــش قــادر 

  . مودیل قدیم وبقیت ،خالص
ممكــن نســأل  أكیــد الریوســتات اللــي جــواك فیــه مشــكلة.. ... أنــا حاســس إن المشــكلة جــواك یــا صــاحبي فیــدیو:

  . الصیانة أستاذ مارك مهندس
لكـن أنـت بتـتحكم مـن خـالل زرار لـف القنـوات فـي الریوسـتات اللـي  ،لّ زي الُفـ أنـتعـم ا شـوف یـ أستاذ مـارك:

دها عشـان تشـوف نـت بتحـدّ أوتنقـل تـردد الموجـة اللـي  ،دهنت بتحـدِّ أاللي  ةرقم القنا واللي بتنقل جواك 
  .  الـریلأل قناه معینة 

عــین لموجــة د مُ وبنــاء علــى طلــب تــردّ  ،دات المختلفــةالف الموجــات ذات التــردُّ آال ده محــاط بــــریــاإل وطبعــاً   
  . المطلوبة من خالل الشاشة ةلبث القنا ال بقبول ذلك التردد لتلك الموجة فقطـرییبدأ صاحبنا اإل معینة

  
  مدلول الشخصیات:

  نتأ جهازك:
  : حاسة النظرالشاشة

  : حاسة السمعالسماعة
  : باقي الحواسالریموت

  : فكركال (المستقبالت التي بداخلك)ـریأو اإل  الریوستات
 ،ستقبله ستقویهن تأ؟ كل الموجات موجودة حولك لكن الذي ترید هاستستقبلالتي الموجات  ما هىا أمّ   

الالئق في  األسلوبأي  ،المطلوبة القناةوهكذا ستستقبل الموجة الصحیحة التي تغذي فكرك علیها وتبث 
داخلك بل  ىفالناس ال تر  ،ة حواسك أي الشاشة والسماعةعلى قداسة وعفّ  التعامل مع الجنس اآلخر محافظاً 

وامنع  ،دات الصحیحةن مستقبالتك على التردُّ تكو  أنعلى  عملاف ،فقط الجزء الخارجي منك أي سلوكك ىتر 
  .أي فكر شریر قد یراودك
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 عطیة جمیلة: جسدي  
  ِف الورق. تلِ فه كما یُ تلِ ینزلق علیه دون أن یُ  الذين جسمنا. الماء یكوّ  الذي دِ لْ انظروا إلى الج 
  لإلنسان.  منظرًا جمیالً  يمنه لتعط أماكن فيالشعر یظهر 
 ع عدسـتها عنـدما یكـون النـور قلـیالً مـع الضـوء فتتسـأیضـًا رى البعیـد والقریـب. كمـا تتكیـف العین تتكیف لتـ 

تحتاج إلى ضبط المسـافة  التيبخالف الكامیرا  ،وتضیق عندما یزید النور. بدون تعب علینا وال تفكیر منا
 والضوء. 

  ِّالجسم.  أجزاءل الدم إلى كل القلب عضلة هائلة تعمل بدون توقف لتوص 
 ن جاز التعبیر" إهذا الجهاز " أعطاناء ولكن يخلق كل ش الذيه هو ه فیه، فاللَّ وعمل اللَّ  التناسلياز الجه

 الوقت المناسب.  فيجدید  إنسانوالدة  فيوكأننا نشترك معه 
  الجسم.  أعضاءالتعاون الموجود بین كل 
  محتویاتها. يتحم التيالقلب والمخ محفوظان داخل علبة من العظام القویة  
 

مختلفة لتساعد بعضها البعض وتكمل بعضها، لیس كل الجسد  أعضاءالجمیلة من  أجسادناه لقد خلق اللَّ   
   .ناأحبّ ها لتعمل معًا ألنه هذه كلّ  أعطاناه لكن اللَّ  .اً ُمخّ وال  ذناً أوال  عیناً 

  
  طبعًا ألنه:له قیمة:  جسديهل  
 تكون غالیة جدًا.  وبالتاليه من اللَّ  عطیة  -١
 حسن، ولكن اإلنسان خلقه حسن جدًا.  شيءكل  هللَّ خلق ا  -٢
لـوا أن تخیّ  ،كما یقول القدیس بولس الرسول:   -٣

 مًا جدًا!!كرَّ فكم یكون مُ  جسد المسیحهو  جسدي
 الفضة، اشتراهم بدمه. بكثیر من الذهب و  أكثر، جداً  يالسید المسیح بثمن غال اشتراهم وروحي جسدي  -٤
 هو تاج الخلیقة.  الذي جسد إنساند أخذ ه عندما تجسّ اللَّ   -٥
 . نورانيل إلى جسد ما سیتحد بالروح، ویتحوّ  أن هذا الجسد یوماً  ،على رجاء على المنتقل يصلِّ تُ الكنیسة   - ٦
 الروح القدس.  هیكلجسدنا هو   -٧
  
  وسوف تالحظ الفرق.  صور لك منذ یوم والدتك إلى هذا الیوموهذا الجسد یمر بمراحل متعددة للنمو، فالحظ  ـــــ
أن  تســتعد لكــيتنمــو  أجســادنا أنرنا بالســرور شــعِ بالضــیق بــل بــالعكس، یُ  اً وهــذا النمــو ال یســبب لنــا شــعور  ـــــــ

 الوقت المناسب.  في اً مّ أُ  أوتصبح أبًا 
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  مرحلة المراهقة:  فيالتغیرات الفسیولوجیة 
   تظهـر وذلـك بسـبب  نوثـةاألُ فتبـدأ مالمـح الرجولـة و  ،الحـظ جـداً هـذه الفتـرة بشـكل مُ  فـيینمو جسم اإلنسان

  هذه المرحلة.  يتبدأ تقوم بوظائفها ف التي واألنوثةهرمونات الذكورة 
  ِّــة تحــو ــیُ وكــل هــذا  ،بــةتقلِّ وعاطفــة مُ  ،وعقــل بــالغ النشــاط ،... جســم ینمــو بســرعةفجــائي ل هــى مرحل  قرِه

 . بفترة المراهقةذه المرحلة ى هسمَّ اإلنسان ولذلك تُ 
  

  فبالنسبة للولد: + 
 یشعر بالتعب فال تستغرب، بالتأكید ستقاوم هذا  أنومن الممكن  الطبیعيق لذا من رهِ مُ  الجسديالنمو  نإ

صحیًا لتواجه  أكالً فتأكل  أكلك يتراع أنبًا لدیك مثل الریاضة. لذلك یجب حبّ مُ  أمراً الشعور عندما تفعل 
  النمو.  يتحد

  ّك بسـیبدأ شـعر شـار  ،النمـو تحـت اإلبطـین فـي.. سـیبدأ الشـعر  أبیـكر جسمك بالتـدریج لتصـیر مثـل سیتغی
  بالفخر.  كَ رَ شعِ یُ  أنجمیل یجب  أمرقد تشعر بالحرج ولكن هذا  ،الظهور بشكل خفیف في

  إلى حد ما.  وعمیقاً  أجشسیصیر صوتك 
  

  فبالنسبة للفتاة: + 
  حم (وهــذا اســم جمیــل اشــتقت منــه كلمــة الرحمــة) وهــو العضــو ســمه الــرَّ مهــم جــدًا ا عضــوٍ  داخلــكِ  فــيهنــاك

یحــدث مــرة كــل شــهر وهــو  االســتعدادالوقــت المناســب، وهــذا  یحــینالجنــین عنــدما  الســتقبالیســتعد  الــذي
  . الطبیعيعالمة على النضج والنمو 

  نوثةاألُ ة إلى تغییر شكله من الطفول فيیبدأ الجسم  لكيمعینة من الجسد  أجزاء فيتراكم الدهون .  
  رًا قلیًال عند األوالد والبنات. رًا أو متأخِّ بكِّ مُ  يرات قد تأتهذه التغیُّ   

  
  مرحلة المراهقة:  فيالتغیرات النفسیة 

 ل نفسه)قبُّ (كل هذه التغیرات طبیعیة فالهدف من معرفة المخدوم لها هو تَ 
   المرآة كثیرًا.  أمامتقف فترة تركیز على الذات: الولد یهتم بذاته وبعضالته، البنت  
   َكاره ،حب مُ  ، يمنطو  ،نطلق مُ  ،كتئب مُ  ، بدون سبب (فرحان انفعاليب قلُّ فترة ت  .(...  
   ّبدایة تكوین شخصیة مستقلة.  فيمه بنسبة ما وذلك ألنه فیما تعلّ  الشك  
  الشلة.  برأياألكثر  االهتمامحساسیة الرفض أو  
  هـذه المشـاعر فـيم نـك تسـتطیع الـتحكُّ أ أیضـاً  الطبیعـيومن  بیعيطوهذا  ،نحو الجنس اآلخر االنجذاب،   

فحــین تظهــر ثمــرة التفــاح علــى  ،وقــت نضــوجها یــأتيفــال تــدعها تســیطر علیــك. فــال تقطــف الثمــرة قبــل أن 
 . فإن انتظرت حتى تنضج سیكون طعمها جمیالً  ،ةرّ تجدها مُ  أكلتها إنولكن  ،الشجرة یكون شكلها جمیل
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 جسدي تجاه مسئولیتي : 
یعمــل أعمــال ســیئة وشــریرة، وأیضــًا أن  ، حتــى الوأعضــائي وحواســي جســدي أراقــبن بمعنــى أُ  ضــبطه:  -١

 ... كیف؟؟؟ يتوتصرفا حركاتيضبط أ. وأیضًا أن وقدمي ویدي وأذني ولساني عینيمثل  حواسيضبط أ
 بذلــه:  -٢ 

 . ُه مــن خــالل عمــل الخیــر واألعمــال ذبیحــة حیــة للَّــ أجســادنام قــدّ فــنحن نبــذل ون
 الـذيسـان تسـجد للحمـد والشـكر، واللِّ  التـيكـب الصـالة، والرُّ  فـيترتفـع  التـي األیـاديه والنـاس. الصالحة للَّـ

 التيوالبطون  ،قرأت الكتاب المقدس التيتسعى لعمل الرحمة والخیر، والعیون  التي واألقدام التسبیح،یتلو 
 تركت الفراش باكرًا لحضور القداسات.  التيصامت، واألجساد 

  ده مـن تعهّـ  ده:تعهّ   -٣
لســـلیمة، والریاضـــة والوقایـــة والعـــالج مـــن األمـــراض، النظافـــة الجســـدیة، اشـــباع احتیاجـــات خـــالل التغذیـــة ا

 الجسد دون اإلفراط. 
 فــيإذا انحــرف أقــوم بتعــدیل مســاره وتوجیهــه  يَّ ، فیجــب علــداخلــيتنبــع مــن  لجســدي فقیــادتي توجیهــه:  -٤

 الطریق السلیم. 
  

  ؟أخطأنا إذاماذا 
o م نغسلها؟أكها بدون غسیل؟! اتسخت مالبسنا فماذا نفعل؟ هل نتر  إذا  
o  ستتسخ ثانیة؟ أنها دینتأكِّ مُ  أننابالرغم من  
o  ألبونــا  أروحو  ،أخطــأت أنــالــه  وأقــوله اللَّــ إلــىرجــع أ أن ىهــفنتــوب ونعتــرف. التوبــة  نخطــئهكــذا حیاتنــا

  الرجولة الروحیة.  ىهوهذه  إلیهاعزم على ترك الخطیة وعدم الرجوع  تينیَّ  يعترف وفأو 
o انتظارنا فين األبویة فنجد األحضا .  

  
  
  
 

   نشاط تحفيظ اآلية                
 

 
   

 

    
  بالصور. اآلیةیحفظوا  األطفال، واجعل اآلیةرموز تدل على كلمات  أو صور ضع    
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  مجموعات عمل              
 

  :اآلیاتافتح كتابك المقدس واستخرج واكتب هذه     
  : رطهارة الفكـ ١

a.  ٥ماذا یقول المسیح عن األفكار النجسة؟ (مت( .  
b. ٤تفكر فیها (في  أنقائمة باألشیاء التي یجب  عطِ أ( .  
c. ٨ر في هذه األمور؟ (رو یفكِّ  أنبد للعقل البشري  لماذا ال( .  
d.  ٥ننتصر على األفكار الشریرة؟ (غل  أنكیف یمكن( .  
e.  ١٣رو ب على الفكر النجس؟ (لنتغلّ  أیضاً نعمل  أنماذا یجب( . 

  :الطهارة والجنس اآلخرـ ٢
f.  ١٣ماذا یقول الكتاب المقدس عن العالقة الجسدیة في موضعها السلیم؟ (عب( .  
g. ) ٦كو  ١ماذا یفعل المسیحي عندما تهاجمه تجربة النجاسة؟( .  
h. ١٠كو  ١تعرفها إذا هاجمتك التجربة؟ ( أنأشیاء یمكن  ٣ذكر ا( .  

  : الطهارة والسلوك المسیحيـ ٣
i. ١٤المبدأ الذي نتبعه بخصوص المواضیع المشكوك فیها؟ (رو  ما هو( .  
j. ١٠كو  ١المبادئ التي ترشدنا في سلوكنا؟ ( ىه ما( .  

  
  تدريب      

 

  . الوقایة قبل المرض والعالج بعد المیكروب الوقایة خیر من العالج:
  قبل ما الحرب تشتد.  الوقایة:

لنفســك الزم أهــرب ألن أنــا مــش  لْ . ُقــ)١٩ة (تــك كــل الــدائر  فــيتقــف  اهــرب لحیاتــك والســكة الهــروب:  -١
نا مـن تـذكار الشـر . نجِّ " ..یوسف الصدیق"أحسن من داود وال أقوى من شمشون. أحسن مثال للهروب: 

 . س للموتلبِ المُ 
ونضـع كالهمـا أمـام المروحـة  ةفاضـیوأخـرى  ،ممكن الخادم یحضر زجاجة میـاه مملـوءة بالمیـاه أو الرمـل -٢

كــده  شــانلعد جاِهــكــذلك اإلنســان المــآلن والمُ  ،تتزحــزح كــت بســهولة والملیانــة التحرّ  فــنالحظ أن الفارغــة
 د مـاأل مـن وقـت الفـراغ علـى أبدًا. حـاول تقلِّـ فاضي.. ماتسیبش نفسك  وقتك امأل وتجاهد: تمتلئ الزم:
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، يیة، صـلِّ : اقرأ كتب روحيالجوان الروحيتقدر. الریاضة الجسدیة نافعة لقلیل، الخدمة، الصالة (العمل 
 تتحرك.  يوالفاضیة سهل أو  ،تزحزحها يأو ). الحاجة الملیانة صعب تناولا

ــ -٣ أعطانــا ســلطان أن نــدوس الحیــات والعقــارب وكــل الــرب لطان علیــك (ق دایمــًا أن الشــیطان لــیس لــه ُســِث
 المهم اإلرادة. قوات العدو) 

 . يءفكر شریر أو رد يییجى أ دایمًا كل ما تدریب صالة یسوع -٤
 ).٨:  ٧(میخا ...  سقطت أقوم ذاإ .يیا عدوت يب تشمتي : الة وعدم الیأسالشجاع -٥
خطیة  يتتكسف تقول ألب اعترافك عن أ أوعى .ياعترافوتدریب من أب  ،التوبة واالعتراف باستمرار -٦

 ..  تخفیه ... اكشف الفكر دایمًا وال أبونا إنسان وأب إنر كَّ ذوت ،أو فكر غریب
 

          صــالة       
  

 لوأتأّمــأنظــر طبیعتــك ومخلوقاتــك الجمیلــة  أن جعلتنــيبهــا  عأتمتّــ لكــيكنــوز كثیــرة  أعطیتنــي نْ یــا َمــ إلهــي  
مخلوقاتــك  ةبقیــعــن  زتنــيمیّ وقــد  ،أیضــًا أســمع وأســتمتع بجمــال خلیقتــك وجعلتنــيبــل  ،قــوة وٕادارة ســلطانك فــي

 جســديعنــدما أخــذت  جســديبــل رفعــت مســتوى  ،عنــدك شــيءأهــم  إنــي يَّ وكأنــك تشــیر إلــ بأشــیاء كثیــرة جــداً 
د هـذا العهـد مـن جـدِّ بـل وتُ  فـيَّ وأعـیش أنـا فیـك مـن خـالل حلـول روحـك القـدوس  فـيَّ المریض فأصبحت تعـیش 

 يفكـار أهـو جسـدك و  جسـدي أنى أكثـر وأكثـر وكأنـك تشـیر إلـ قلبـي فـيمن جسدك ودمك لتثبت  تناوليخالل 
ه ساكن فیـك ه وروح اللَّ عندما قلت أنت هیكل اللَّ  ليوعندما سمعت صوتك  ،حواسك هيَ  وحواسيأفكارك  هيَ 
 جســمي فــي ه أن أشــكرك علــى كــل مــاللَّــا یــا نــيأعطِ ..  شــأنيوكأنــك تریــد أن ترفــع مــن  لــيدت محبتــك تأّكــ

 ،نها تعیش معكأعلى  زيغرائوكل  أفكاريوكل  حواسيلك الكنوز وأحافظ على كل ت أن أشعر بغلوّ  نيوأعطِ 
 . .. آمین أكون أنا سبب فرحك ولكي ،القدوس اسمكد تمجِّ  لكيبل وتستخدمها 

  فرام السریانيأ مار
  
 

  تقييم      
 

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

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

  يعرف
 الدرس فيمن جاء ذكرهم  أسماء یذكر .   
 الخاصةیحاول اختراق حدوده  نْ ف مع مَ تصرّ كیف سی یصف .   

  

    . تجاه جسده ةلیئو بالمس   يشعر
    . الشخصیةمواقف اختراق حدوده  في ،"ال" :یقول أن ریقرّ    يتدرَّب

 

@ 

 



- ٦١ - 
 

   أمشير شهر من الثالثاألسبوع 
  ) فبراير (

  فضيلة للحياة  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  بشنس ٧السنكسار ـــ  
  تاریخ الكنیسة القبطیة ـــ للقس منسى یوحنا.ــ          

 ص أثناسیوس فهمي جورج.ــ األمانة في التعلیم ـــ للقم  

 :مساعدة الطفل أن  
 :الرسولي البطریرك العشرین ثناسیوسأ نبااألسیرة  یعرف.  

 :بأهمیة الثقة بالنفس یشعر.  

  َّإیاهمنحها  التيه بقدرات اللَّ و  بنفسهعلى الثقة  ب:یتدر .  

  
 

 
 

 .أثناسیوس ضد العالم 
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  إليك عزيزي الخادم ...                        
  

:شـــید فـــي شـــخص ربنـــا قـــائالً نشـــید األنافـــي ســـفر  الـــروح القـــدسأشـــار    
  فهـل یظـن ذلـك الـذي ال یتمسـك وال یحفـظ

 ك ویحفظ اإلیمان؟نه یتمسَّ أوحدة الكنیسة، 
م الرســول المبــارك بــولس علِّــفــي الكنیســة، عنــدما یُ نــه أهــل یعتقــد ذاك الــذي یقــاوم الكنیســة ویعمــل ضــدها،   

:لوحـــدة قـــائالً علـــن ســـر انفـــس األمـــر ویُ  
  

ســة، وال یســتطیع أن ینجــو مــن بــذر االنقســام ویفصــل نفســه عــن دعــوة الكنییــزرع الهرطقــة یُ  نْ لــذلك كــل َمــ  
 :، والــرب یحــذر قــائالً لــكالفُ الطوفــان، ألنــه خــارج  

. ومــن یجمــع فــي أي مكــان آخــر غیــر الكنیســة؟ للمســیح مقاومــاً  نْ ُكــ، یَ المســیحد ســالم فِســیُ  نْ وَمــ ،
كسـي المـنهج الروحـي والتعلـیم األرثوذ وهل یمكن لقلة ضئیلة ذات أهواء وآراء مضادة وتعالیم غریبة بعیدة عـن

  السلیم، إن تقسم هذه الوحدة النابعة من القوة اإللهیة الالنهائیة؟
ـنـه یُ أ ،مقسِّـنه یجمـع وهـو یُ أیظن الهرطوقي  كیف   ؟ مـاذا يق؟ وكیـف نظـن أن الهرطقـة سـتبنفـرِّ د وهـو یُ وحِّ

ویفصـل  المسـیحذاك الذي یقاوم كهنـة  المسیحاالنقسام!! أیظن أن له  ة إالّ فَ رِ نحَ حصد أصحاب االتجاهات المُ 
خــراب االنقســام، نــه یحمــل األســلحة ضــد الكنیســة، أســلحة الهرطقــة و أنفســه عــن شــركة اإلكلیــروس والشــعب؟ 

د علـى ذبیحـة ، وهـو عـدو المـذبح ومتمـرِّ یعـةِ ي البِ ر عطـى لآلبـاء األسـاقفة ومـدبِّ ه فـي الكنیسـة المُ ویقاوم تدبیر اللَّـ
  .لنسبة لإلیمان مشوش اإلیمان، وباالمسیح
، ال یسـتجیب لألسـاقفة ویـرفض الكهنـة، لـذا ادٍ َعـ، أخ مُ عاقٍ ع، ابن طیِّ س، عبد غیر مُ دنَّ وبالنسبة للدیانة مُ   

س حــق دنِّ ن ُیــأن یرفــع صــالة أخــرى بكلمــات غیــر قانونیــة، و أیجــرؤ علــى أن یتــرك الذبیحــة وموضــع المــذبح و 
فمــن الواضــح "أن نــوم   ي:صــلِّ حینمــا نُ  زیفــة.تقدمــة الــرب بــذبائح مُ 

الموت" هو السقوط واالبتعاد عن التعالیم األرثوذكسیة والعقائد اإلنجیلیة الرسولیة اآلبائیة، والذین یبتعدون عـن 
ون فـــي االنقســـام وفـــي جـــرح ع هرطوقیـــة، ال یســـلكون طریـــق اإلیمـــان الحـــق ویتســـببیَ ِشـــالحـــق بســـبب تعصـــبهم لِ 

  .أنفسهم
  لقمص أثناسیوس فهمي جورجل ــكتاب األمانة في التعلیم عن     
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  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                            
  
  

  قصة تشويقية              
  

  ):١مقدمة (
بئــر عمیــق فتجمــع  فــيدعتان كانــت مجموعــة مــن الضــفادع تقفــز مســافرة بــین الغابــات وفجــأة وقعــت ضــف  

ـــ  إن األســـفل فـــيا شـــاهدوا مـــدى عمقـــه صـــاح الجمهـــور بالضـــفدعتین اللتـــین جمهـــور الضـــفادع حـــول البئـــر ولمَّ
مـن البئـر  حاولتا الخـروجالتعلیقات و  هذه. تجاهلت الضفدعتان نه ال فائدة من المحاولةأمنها و  سئو میحالتهما 
  میتتـان  ألنهمـاتتوقفـا عـن المحاولـة  أنضـفادع بالصـیاح بهمـا اسـتمر جمهـور المن قوة وطاقـة و  عندهابكل ما 

اعتراهـــا الیـــأس و  اإلرهـــاقبهـــا  ا كـــان یقولـــه الجمهـــور وحـــلّ َمـــالضـــفدعتین لِ  إحـــدىانصـــاعت  أخیـــراً . ال محالـــة
ـــأ. البئـــر میتـــة أســـفل إلـــىفســـقطت  القفـــز بكـــل قوتهـــا واســـتمر جمهـــور  فـــيفقـــد اســـتمرت  األخـــرىا الضـــفدعة مَّ
 إلــىصــلت حتــى و  أقــوىو  أســرعتقفــز بشــكل  أخــذتتستســلم ولكنهــا  أنیاح بهــا طــالبین منهــا الصــ فــي الضــفادع
؟" تسـمعین صـیاحنا تكـونيلـم ألها جمهـور الضـفادع "أسـ ذٍ ئـع. عندالخـارج وسـط دهشـة الجمیـ إلىمنها الحافة و 

وال نجـاز المهمـة طـإیشـجعونها علـى  أنهـملـذلك كانـت تظـن  جزئـينهـا مصـابة بصـمم أفشرحت لهم الضفدعة 
  !!!الوقت

  هذه القصة لبدء مناقشة حول الثقة بالنفس: ستخدما
  الثقة بالنفس؟ هى ما  
  كیف نكتسبها؟  
  المعوقات وكیف نتغلب علیها؟؟ أهم هى وما  

  
  :)٢مقدمة (

نه في امتحان الفیزیاء في جامعة كوبنهاجن جاء أحد أسئلة االمتحان كالتالي: كیـف تقـیس أتقول القصة   
   اب باستخدام البارومیتر؟ارتفاع ناطحة سح

  . بقیاس الفرق بین الضغط الجوي على سطح األرض وعلى سطح ناطحة السحاب اإلجابة الصحیحة:  
ر رســوب صــاحب اإلجابــة دون قــراءة بــاقي إجاباتــه ت أســتاذ الفیزیــاء وجعلتــه یقــرّ إحــدى اإلجابــات اســتفزّ   

  على األسئلة األخرى. 
  :ة هىزّ ستفِ اإلجابة المُ   
البـارومیتر األرض، ثـم  ي الخـیط مـن أعلـى ناطحـة السـحاب حتـى یمـّس دلّـارومیتر بحبل طویل و ربط البا  

  س طول الخیط. قِ 
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ن الطالــــب قــــاس لــــه ارتفــــاع ناطحــــة الســــحاب بأســــلوب بــــدائي لــــیس لــــه عالقــــة غضــــب أســــتاذ المــــادة أل  
ن خبیـر نین الجامعـة عـیّ % وحسـب قـوا١٠٠أن إجاباتـه صـحیحة  داً م الطالـب مؤّكـتظلَّ ، بالبارومیتر أو الفیزیاء

 ، تــدل علــى معرفتــه بمــادة الفیزیــاءن إجابــة الطالــب صــحیحة لكنهــا الأللبــت فــي القضــیة. أفــاد تقریــر الحكــم بــ
  . إلثبات معرفته العلمیة. ثم طرح علیه الحكم نفس السؤال شفهیاً  ىر إعطاء الطالب فرصة أخر وتقرّ 

  ."ختارأا مدري أیهأاس ارتفاع الناطحة وال لدي إجابات كثیرة لقی: "وقال ر الطالب قلیالً كّ ف  
  . "هات كل ما عندك" فقال الحكم:  
  : فأجاب الطالب  

قــاس الــزمن الــذي اســتغرقه البــارومیتر ، ویُ مــن أعلــى ناطحــة الســحاب علــى األرض یمكــن إلقــاء البــارومیتر  ــ ١
  . اذبیة األرضیةحتى یصل إلى األرض، وبالتالي یمكن حساب ارتفاع الناطحة باستخدام قانون الج

، فنعـرف ارتفـاع ابناطحـة السـح البـارومیتر وطـول ظـلّ  ، یمكـن قیـاس طـول ظـلّ شـرقةإذا كانت الشـمس مُ   ــ ٢
  .نیْ ن وبین الظلّ الناطحة من قانون التناسب بین الطولیْ 

أن  ىتر هـطریقـة لقیـاس ارتفـاع الناطحـة باسـتخدام البـارومی أفضـلن إ، فـیـریح عقولنـا سـریعاً  إذا أردنا حـال   ــ ٣
   ". سأعطیك هذا البارومیتر الجدید هدیة إذا قلت لي كم یبلغ ارتفاع الناطحةنقول لحارس الناطحة: "

ا إذا أردنا تعقید األمور فسنحسب ارتفاع الناطحة بواسطة الفرق بین الضغط الجوي على سطح األرض أمّ   ــ ٤
  . أعلى ناطحة السحاب باستخدام البارومیترو 
بینمـا كـان الطالـب یعتقـد أن  ر اإلجابة الرابعة التي تدل على فهم الطالب لمـادة الفیزیـاء.كان الحكم ینتظ  

  أن اســـم هـــذا الطالـــب هـــو  . بقـــي أن نقـــولألنهـــا أصـــعبها وأكثرهـــا تعقیـــداً  .أســـوأ اإلجابـــات ىاإلجابـــة الرابعـــة هـــ
حــاز علــى جــائزة نوبــل فــي ركي الوحیــد الــذي انــه الــدنمأبــل  ) وهــو لــم یــنجح فقــط فــي مــادة الفیزیــاء.(نیلــز بــور

  .الفیزیاء
  

  تة؟ة وسمكة میّ ز بین سمكة حیّ كیف تمیّ 
  .شماالً  أو الریح یمیناً  اتجاهك حسب المیتة فتتحرّ  اأمّ  ،السمكة الحیة تستطیع السیر عكس التیار  
ال یثـق بنفسـه فیحركـه  آخـروبمبادئـه وبـین شـخص  بإیمانـهیثق بنفسه و  الذيهذا هو الفرق بین الشخص   
  .حولهمن 

  
  
  
  
  
  
  
  



- ٦٥ - 
 

  
  
  
  
  

ســنحكي الیــوم قصــة قــدیس عظــیم، نســتطیع أن نقــول أنــه بطــل مــن أبطــال الكنیســة ولــوال شــجاعته وقوتــه   
ه یرسـل فـي كـل زمـان شخصـیات فریـدة ا وصل إلینـا اإلیمـان بصـورة سـلیمة، فاللَّـوثقته في إیمانه وفي نفسه لمَ 

  الرسل األطهار.مه هو بنفسه لآلباء م الكنیسة اإلیمان كما سلَّ لتسلِّ 
  

  میالد القدیس:
ــوُ    ــدیْ ٢٩٦القــدیس أثناســیوس بمدینــة اإلســكندریة عــام  دَ ِل ــم، مــن وال ین، وعنــدما كبــر بعــض الشــيء ن وثنّی

ثناســیوس بــأخالق أصــدقائه جــدًا أر كــان لــه بعــض األصــدقاء المســیحیین. تــأثّ  ه قریبــًا مــن ســنكم،نّ وأصــبح ِســ
  ثلهم. د وأصبح ملو تعمَّ  ىوأحب الرب یسوع وتمنّ 

البطریــرك فــي  ىذتــه وذهبــت بــه إلــمــت اشــتیاقات ابنهــا وأخلِ فعَ  ا والدتــهأّمــ ،والــد القــدیس وهــو صــغیر يَ تــوف  
  .ندهما وصارا مسیحییْ ، فعمَّ ١٩ـ ذلك الوقت وهو البابا ألكسندروس البطریرك ال

  
  ید البابا ألكسندروس: ىتلمذته عل

مجموعـة مـن  ىالبحر، فـرأ ىرفته والتي كانت تطل علرفة غُ كان البابا ألكسندروس ینظر من شُ  وفي یومٍ   
) یمثـل د كان هناك طفل (القدیس أثناسـیوساألطفال یلعبون، ولكنه وجدهم یلعبون لعبة غریبة غیر معتادة، فق

ن الطقـوس جـدًا، فطلـب البطریـرك مـن بعـض الكهنـة تقِ األوالد، ولكـن األغـرب أنـه كـان ُیـ ةد بقیعمِّ دور أسقف یُ 
  هؤالء األطفال إلیه.روا حضِ أن یُ 

ـــ   ـــالرغم مـــن صـــغر ِس ـــا ألكســـندروس أن أثناســـیوس وب ـــه دور هـــام فـــي  إالّ  نهّ لقـــد شـــعر الباب ـــه ســـیكون ل أن
الكنیسة، فطلب من والدته أن یمكث أثناسـیوس معـه، وبالفعـل وافقـت األم، ورسـم البابـا ألكسـندروس أثناسـیوس 

كمـا أنـه أحـب قـراءة الكتـب  ،م منـه أشـیاء كثیـرة جـداً لَّـیـد البابـا ألكسـندروس وتععلـى  شماسًا، وتتلمـذ أثناسـیوس
  فهم اإلیمان األرثوذكسي بصورة سلیمة. ىفكان یحفظ منها الكثیر مما ساعده عل ،المقدسة

  
  ریوس:أبدعة 
ریـوس، وكـان یقـوم أ ىدعَ كـاهن ُیـ ١٧ـ وكان قد ظهر في عصـر البابـا بطـرس خـاتم الشـهداء البطریـرك الـ  

نكــر الهــوت الســید المســیح ویســتعین تعــالیم تحیــد عــن اإلیمــان األرثوذكســي، فكــان یُ  بتعلــیم النــاس فــي عظاتــه
ببعض اآلیات من الكتاب المقدس، فیأخذ فقط أجزاء بسیطة من اآلیات ویفسرها تفاسیر خاطئـة، فحرمـه البابـا 

لقـد  ،م حلم رآهعلیه وذلك بعد أن قصَّ  ،تالمیذه والذین كان منهم البابا ألكسندروس بعدم قبوله ىبطرس وأوص
ریـوس فعـل أ" :ق ثوبـك؟ فقـال لـهن الـذي مـزَّ ق، فسـأله یـا سـید َمـمـزَّ ولكـن ثوبـه مُ  وجمیالً  اً نیر وجهه مُ  اً إنسان ىرأ
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الكنیســـة لكـــي ینشـــر تعالیمـــه  ىریـــوس یحـــاول بكـــل الطـــرق أن یعـــود إلـــأفكـــان  ".بـــيألني عـــن َصـــذلـــك عنـــدما فَ 
  .الخاطئد أنه ال یرید أن یرجع عن إیمانه ه بعد أن تأكّ حرمانعلى  البابا ألكسندروس الخاطئة ولكن أصرّ 

  
  مجمع نیقیة:

: هـو المسـكوني (المجمـع ثم عقدت الكنیسـة مجمـع مسـكوني األول فـي نیقیـة فـي وقـت البابـا ألكسـندروس  
وكــان الهــدف األساســي مــن انعقــاده  ،مســتوي العــالم لمناقشــة أمــر مــا) ىاجتمــاع ألســاقفة وكهنــة الكنیســة علــ

ریــوس، فأخــذ البابــا ألكســندروس معــه تلمیــذه أثناســیوس فــاعترض بعــض الحاضــرین فــي البدایــة أدعــة مناقشــة ب
 ى، ولكــن بعــد ذلــك عنــدما رأوه یــتكلم بطالقــة وثقــة ولعلمــه الغزیــر القــاً أو أســقف اً لكونــه شماســًا فقــط ولــیس كاهنــ

ذلـــك الوقـــت رئـــیس ، وكـــان أثناســـیوس فـــي اً أســـقف ٣١٨القـــدیس إعجـــاب الحاضـــرین. وقـــد حضـــر هـــذا المجمـــع 
أنـه أظهـر براعـة فـي  القـدیس إالَّ  نّ م وبـالرغم مـن صـغر ِسـ ٣٢٥قـد المجمـع سـنة عُ  .سـنة ٢٥عمره و شمامسة 
أو هیئة ضخمة، وٕانما كان بسبب إیمانه الشدید وثقته  عالٍ  ریوسیین وكانت قوته لیس بسبب صوتٍ مناظرة األ

  .ه وبنفسهباللَّ 
فكـان ودیعـًا ولكـن  ،وجهـه هیئـة المالئكـة ىینزي أنه كانت تظهر عللقد قال عنه القدیس غریغوریوس النز   

كه باإلیمان السـلیم الـذي ه والتصاقه به وتمسُّ جته، فثقته بنفسه نبعت من ثقته في اللَّ بالرغم من ذلك قوي في حُ 
كـان  وٕانمـا ،الحاضـرین بـالمجمع جمیـع ه وأنـه أصـغرنّ ر فـي صـغر ِسـمه مـن القـدیس ألكسـندروس، فلـم یفكِّـتسلَّ 
مـًا إیـاهم مستشـهدًا باإلنجیـل وبآیـات فحِ د أثناسـیوس مُ ریوسـیون أقـوال عكـس اإلیمـان المسـتقیم، یـرُ ما یقـول األلَّ كُ 

یومنا هذا بالكنیسة مـن بدایتـه  ىیه إلصلِّ یحفظها، فكان نتیجة ذلك أن خرج مجمع نیقیة بقانون اإلیمان الذي نُ 
  (نعم نؤمن بالروح القدس). ىوحت
  

  :٢٠ـسیوس البطریرك الثناأالبابا 
كرسـي البطریركیـة.  ىقبل نیاحته بأن یتبعه تلمیذه أثناسیوس عل ىتنیح البابا ألكسندروس، وكان قد أوص  

، لكـن أجمـع النـاس أنـه الرجـل االسـتحقاقمكـان غیـر معلـوم لشـعوره بعـدم  ىرفض القدیس في البدایة وهرب إل
ــ أكثــرالمناســب وأنــه ال یوجــد أحــد  مهــم. فاضــطر القــدیس فــي النهایــة أن علِّ یمــان، یقــود شــعبه ویُ باإل اً كمنــه تمسُّ

  .٢٠ـ قبل وأصبح البابا أثناسیوس البطریرك الیَ 
فنفـاه  ،، ونجحوا فعًال في ذلكاإلمبراطورریوسیون البابا، فأخذوا في محاولة الوقیعة بینه وبین لم یترك األ  

ثناسیوس "العـالم أیا  :ر إیمانه ویقولون لهغیّ ستمالته لیُ ات كانوا یحاولون ااإلمبراطور مرات عدیدة وفي كل المرَّ 
  ."وأنا ضد العالم" :كله ضدك" ویجاوب

وتـرك لنـا  .آثـارهم ىوذلـك ألنـه شـابه الرسـل فـي جهـادهم وسـار علـ "الرسولي"القدیس بلقب  الكنیسة بلقِّ تُ   
  د الكلمة". العدید من المؤلفات منها كتاب "تجسُّ 

  اإلیمان األرثوذكسي. ىبعد حیاة ملیئة بالجهاد للمحافظة عل م ٣٧٣ح القدیس سنة تنیّ   
ه عـن نّ ر ِسـغَ عیقـه ِصـن مثل سننا، ومع ذلك لم یُ لقد كان القدیس صغیر السن، فبدأ حیاته الروحیة في سِ   
  مهمته في تثبیت اإلیمان في الكنیسة. أداء
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فة أن قیمتنا الحقیقیة نأخذها من حـب فالثقة بالنفس تنبع في األساس من العالقة الحیة بربنا یسوع، ومعر   
القدیس في حیاته كثیرًا من عـدم قبـول اآلخـرین لـه نظـرًا لتمسـكه  ىلقد عان .ه لنا ولیس من نظرة الناس إلینااللَّ 

ه، وأنــــه اســــتلم إیمــــان صــــحیح مــــن أبیــــه القــــدیس یقــــین أنــــه محبــــوب جــــدًا مــــن اللَّــــ ىولكنــــه كــــان علــــ ،بإیمانــــه
د مـن أنـه ، كمـا أنـه متأّكـىیـد مـن تربَّـ ىم وعلـبرأي الناس ألنه یعرف ممن تعلَّ  ألكسندروس، فأصبح غیر مهتم

  ه.اللَّ  ىغالي جدًا لد
  
  

  نشاط تحفيظ اآلية            
  

   :درسـآیة ال
   
 

  طریقة الحفظ:
.ععن طریق الكتابة والتسمی   
عهـا علـى األوالد حتـى تكـون علـى مكتـبهم وأمـام أعیـنهم طـول األسـبوع وزّ فـي ورقـة مطبوعـة و  اآلیـة طبعا  

  .وتسمیعها في المرة القادمة
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  أسئلة التذكُّر والفهم         
 

  ضع الرقم المناسب مكان النقط: .١
  ....... هو البطریرك رقم الشهداءلبابا بطرس خاتم ا ا، أمّ .......لكسندروس هو البطریرك رقم أالبابا ــ     
  سنة. ....... أسقف، وكان سن البابا أثناسیوس وقتها ....... بحضور ....... مجمع نیقیة سنة دَ قِ عُ ــ     

  وماذا كانت هذه البدعة؟ بسببها مجمع نیقیة؟ دَ قِ صاحب البدعة التي عُ  نْ مَ  .٢
  س وقت انعقاد مجمع نیقیة؟ماذا كانت الرتبة الكنسیة للبابا أثناسیو  .٣
  ه؟نّ لثقة القدیس أثناسیوس في نفسه بالرغم من صغر سِ  يفي رأیك ماذا كان السبب الرئیس .٤

 

  

  رياح الشمال            ألعاب           
  

ن أن قیمــة اإلنســان و أن یعــرف المخــدوم ى... الهــدف مــن اللعبــة هــ مكــان واســع ىتحتــاج هــذه اللعبــة إلــ  
وبالتـــالي فثقتـــه بنفســـه تنبـــع فـــي  .ض النظـــر عـــن شـــكله أو مالبســـه أو ..لـــه بغـــه الحقیقیـــة تنبـــع مـــن حـــب اللَّـــ

  ه. اللَّ  ىاألساس من ثقته في أنه غالي وله قیمة لد
 مـن یرتـدي لـون أحمـر، ىریـاح الشـمال تهـب علـ یقف الخادم في الوسط وحوله المخدومین ثـم یقـول مـثالً   

...  یرتــدي سلســلة بصــلیب مــن ىلشــمال تهــب علــفیتجمــع كــل مــن یرتــدي لــون أحمــر ویقفــون معــًا، أو ریــاح ا
ه فیتجمع كل المخدومین معًا، ویؤكـد كل من یحبه اللَّ  ىریاح الشمال تهب عل وهكذا وفي النهایة یقول الخادم:

  ه لنا ولیس الناس.في نظرة اللَّ  ىالخادم أن قیمتنا الحقیقیة ه
  

  :ن للمنزلویأخذه المخدوم  تبیان:ـــاس
  ز؟میّ ه مُ اللَّ  ر كیف خلقكفكّ   ــ ١
  جید فعلها وتستمتع عندما تفعلها؟اذكر بعض األشیاء التي تُ   ــ ٢
  جید فعلها؟األشیاء التي ال تُ  ىما ه  ــ ٣
فال یوجد أحد یفعل األشیاء التـي ال نحـب أن  ه جمیع الناس نفس المواهب واإلمكانیات،اللَّ  ىأعطماذا لو   ــ ٤

  نفعلها نحن؟
  في خدمة ومساعدة اآلخرین؟ إمكانیاتكخدم ر كیف یمكن أن تستفكّ   ــ ٥

  ؟
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  ز لدیهم؟هل تستطیع مساعدة أصدقائك في اكتشاف مناطق التمیُّ   ــ ٦
  كیف یكون شكل الكون؟ .اً واحد اً ماذا لو كان كل األلوان لون  ــ ٧
  
  

  تدريب                     
  

أن ه هـو مصـدر هـذه الثقـة و أن اللَّـ عـرف جیـداً ا،...) امتحـانموقف تشعر فیه بالثقـة فـي الـنفس (في كل   
  .ت فینا هذه الثقةثبِّ لنا هو الذي یُ روحه القدوس داخ

 
            

                   صالة                   
                 

  
"وأنـا ضـد  :قـال بكـل ثقـةحتـى ...  سـیوسأثنا البابـان زرعـت روح الثقـة فـي قلـب ، یا مَ ربي یسوع المسیح  
 بهــا علینــا نــا هــذه الــروح القویــة التــي تفــیضأعطِ ...  ثبــاتوقــف ضــد بدعــة أریــوس بكــل حــزم و و ...  "العــالم

   .بمحبتك
أن قیمتنـا الحقیقیـة نأخـذها نا أن نعـرف أعطِ ...  لتي تنبع من العالقة القویة معكزرع فینا الثقة بالنفس اا  
  مین.آلیس من نظرة الناس إلینا. منك و 

  
   

 تقييم                   

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

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

  يعرف
 ثناسیوس.أقصة  ذكری 
 قًا من نفسه.ثناسیوس واثِ أ البابالماذا كان  رفسِّ ی 
 مجمع نیقیة فيثناسیوس أكیف لمع  یشرح.  

  

    .مجمع نیقیة لمثِّ یُ    يشعر

    ه.اللَّ بثقة الالمواقف المختلفة النابعة من  فيالثقة بالنفس على    بيتدرَّ

  

   

@ 
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   أمشير شهر من الرابعاألسبوع 
  ) فبراير  ــ  مارس (

  أبديتي  
  

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

  
  
  

  
  

    تفسیر سفر الرؤیا ـــ للقمص تادرس یعقوب ملطي. ـــ  
 للقس أنطونیوس فكري. ـــ تفسیر سفر الرؤیا ـــ                    

  
   ما هى أورشلیم السمائیة؟  

 :مساعدة الطفل أن  
 أن الحیــاة فــي الملكــوت هــى حیــاة مــع اللَّــه، وهــذه أحلــى وأكبــر  :یعــرف

 مكافأة للمؤمنین به.
 بالشوق لدخول الملكوت والحیاة األبدیة مع اللَّه. :یشعر 
  َّكیف یبدأ الحیاة مع اللَّه من هنا على األرض. ب:یتدر 

  
 

 ) ٢٢و  ٢١رؤیا(  
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  .  .يزي الخادم .إليك عز                

  
 ب وصـفهصـعُ یَ  اً أمـر هـذا كان و  ،السمائیة) أورشلیمفي ه مع المؤمنین (لقاء اللَّ  یوحنا الحبیبالقدیس  رأى، 

ق مـــا علیـــه هـــذه المدینـــة لنـــدرك ونتـــذوّ  ،ق فیهـــان نتعّمـــألنـــا  فوضـــعه لنـــا فـــي صـــورة رمـــوز بســـیطة تاركـــاً 
  .ك بإرشاد الروحعلى قدر ما تستطیع قامتنا الروحیة أن تدر  ،السماویة

  ىمن هذه الرموز یـدل علـ ءبل كل شي ،في سفر الرؤیا ىكما ه المدینة حرفیاً  أوصاف أخدلذا ال یمكن 
 فیه. یتأمللمن  أعمق يءش

 وهـذا هـو الفـرح  ،لألبـده مـع اللَّـ ةً حیـا المدینـةالمـؤمنین سیعیشـون فـي هـذه  أنهـو  واألكیـدالواضـح  يءالش
 .لهم أةمكاف أعظمالحقیقي وهذه 

 ــ  فهــيَ  الســماویة المدینــةبــاقي  اأمَّ 
 

  دیسـینهـو ومالئكتـه وجمیـع الق ، نـراه فیهـا بالعیـان،هالملكوت هـو حیـاة مـع اللَّـ أنیدور درس الیوم حول، 
مـا لـم تـر عـین ولـم "ا وغیرهـا مّمـ المكافـأةن هـذه أو  ،األرض ىنبـدأ فـي هـذا مـن هنـا علـ أن. وممكـن لألبد

 .األبدیةتجعلنا نحتقر شهوات العالم الفانیة ونعمل لحیاتنا  "أذنتسمع 
  
 

  
  

   يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                  

  

  

                                                                          فكرة حوار                    

  

  !!  الفراعنة مثالً  ألیام اءور لینا واحد فینا یسافر بالزمن للوا لو كان عندنا آلة زمن وخلّ تخیّ  ،األوالداسأل 
  ؟؟حاجات من اللي عندنا دلوقتال بعضك ف للناس هناب یوصِ وحَ 

  القطار؟؟ ماشي دي سهلة  فصِ ممكن واحد یقوم یَ 
  ب العربیة؟؟ ماشي دي كمان سهلة یّ ط
  ؟؟؟ facebookف لهم ال صِ ب حد یعرف یَ یّ ط
   الموبایل ؟؟ أو؟؟ شن یلهم البالي ست ب حد ممكن یصفیّ ط

ف مـش ِصـومهمـا حاولـت تَ  ،كهربـاء وال كمبیـوتر وال انترنـت إیـهمیعرفـوش یعنـي  أصـالً  مّ صعب ..... ُهـ
  . الناس بتكلم بعض من دول مختلفة بالسهولة دي) أنممكن یصدق  أیامها !! (محدشایصدقو اه
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 حاجــات یشــبه وال ألفــاظكنش القــي ا... مــ ءا طلــع الســمالّمــ بالضــبطي حصــل مــع یوحنــا المهــم ... ده الّلــ
  .ي فوقبیها لینا اللّ 

  

 

   مجموعات عمل              
  

ثــم تحــاول كــل مجموعــة أن تصــف  ،مــن الصــورلكــل مجموعــة صــورة  عــطِ أم األوالد إلــى مجموعــات و قّســ
   الصورة التي لها للمجموعة األخرى بحیث تستطیع المجموعة األخرى أن ترسمها من الوصف.

ومــاذا لــو رأینــا الصــورة بأنفســنا أكیــد  ،ثــم اســأل األوالد هــل یســهل علینــا رســم صــورة مــن وصــف اآلخــرین
   سنرسمها بأجمل صورة.

ولكننـا لـن نـدرك روعـة  ،رعّبـحبیـب وصـف علـى قـدر مـا یسـتطیع الكـالم أن یُ م لنـا القـدیس یوحنـا اللقد قـدّ 
  عندما نراها في السماء. إالّ  ،ءالسما

  
  

  قصة تمهيدية                

  

 بـلِ ى طـائرات مـن قَ وكـان لـم یـرَ  ،أقـاربهمحـد أالمطار لتودیـع  ىإلسنوات) مع والده  ٥دخل طفل صغیر (
  ."في المطار كبیراً  حماماً  رأیتلقد " :منزل قال ألمهمئات الطائرات عاد لل رأىوعندما 

ــ ــایل یصــفهاأن وشــاف حاجــات صــعب  ءا طلــع للســماي حصــل مــع یوحنــا الحبیــب لّمــده الّل كتبهــا فــي  ،ن
  صورة رموز بسیطة.

  
 
 

  

  
ماكیـت لعـرض  أو power pointعـرض  سـتخدماً في سفر الرؤیـا مُ  ٢٢و  ٢١ األصحاحمن  أجزاءاقرأ   

  :ةاآلتیالنقاط 
 : )٢: ٢١شكل المدینة الخارجي ( .١

لهـا" نـة لرجُ زیّ مُ  "كعـروسٍ : فه اللغـة فقـال عنهـاسعِ فها لم تُ صِ یَ  أنیوحنا المدینة السماویة وحاول  رأىعندما   
  .  ه دي جدیدة زي العروسةاللَّ  :وتقول ةهدی أوشقة  أوزي كده لما تشوف حاجة جدیدة عربیة 

حجر یشب" یعنـي المدینـة كلهـا  أكرمه ولمعانها شبه "ولها مجد اللَّ  :لب منها شویة قاا قرّ ) ولمَّ ١١: ٢١(  
  ،نقــدر نفهمهــا) إحنــایوصــف جمالهــا بتعبیــرات  یحــاولیوحنــا  إن(وهنــا نشــوف  الكریســتال أوحتــة المــاس  هشــب
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 ىلهــا مجــد الجــالس علــ المدینــة أن أي ، :وقبــل كــده كــان قــال
د ألن مجـد مّجـلنـا جسـد مُ  ،ةدمّجـمُ  بأجسـادسـنكون  أیضـاً ه یعطي مجده لكنیسته (لعروسته) ونحـن فاللَّ  ،لعرشا

  .ناه سینعكس علیاللَّ 
  
 : )٣: ٢١( هذه المدینة أهمیة .٢

     
تـابوت العهـد  أیـامیشوفنا ویسكن معانا مـن  نهإكتر أربنا كمان نفسه  ،مشتاقین نشوف ربنا بالعیان إحنازي ما 

 أدمـش العكـس وده بیـدل  "،ه مـع النـاسمسـكن اللَّـ" :قـال نـهإوخیمة االجتماع وهیكل سلیمان ... ونالحـظ هنـا 
  :عـرشال ىیقول الجالس عل "٥ ةی"آربنا بیحبنا ومشتاق یسكن معنا. وفي  إیه

  .دةمجّ المُ  وأجسادناجدیدة من حیث المعرفة والفهم  ىتبقاكل حاجة ه
  
 : )٧: ٢١یدخل المدینة ؟! (ا ي همین اللّ  .٣

 ب غِلـجاهـد وال یتكاسـل ویَ ي مـن یُ أ: بغِلـیَ  نْ َمـ
  العالم الفاني. ٕاغراءاتة و الشیطان والخطی

: ٧ صــحاحأیــدخلوا المدینــة فــي  اوبیقــول یوحنــا عــن اللــي هــ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

: ١٤ صــحاحأوفــي  
 
 

 
 

 
 

  –السابقة  األجزاءجزء من  أيفي  لالتأمّ دم متروك للخا - 
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  ):٢٧و  ٨: ٢١المدینة ؟! ( ایدخلو ا اللي مش همین  .٤
 

 
دة بالنار والكبریت. الخائفون = أي الجبناء الذین قِ تّ هؤالء ال یرثون مع المسیح بل نصیبهم في البحیرة المُ 

روا القائمــة، علــى حیــاتهم الزمنیــة ومصــالحهم المادیــة. وهــؤالء أشــر الفئــات لــذلك تصــدّ  ینكــرون اإلیمــان خوفــاً 
ن الـروح القـدس، الـذي لـم یشـعر فـي حیاتـه باالحتیـاج، فالذي ینكر هو الخالي مـن النعمـة، أي غیـر المملـوء مـ

الروحیات، هذا اإلنسان حینمـا  ولم یطلب في حیاته االمتالء من الروح القدس، هو من انشغل بالزمنیات تاركاً 
   من عمل المسیح. دْ فِ ستَ علیه ساعة یطالبونه بإنكار اإلیمان سینكره. هذا لم یَ  يتأت

   یطان.السحرة = من یستخدمون قوة الش
. فالخـائف هـو مـؤمن من غیر المؤمنین والسـحرة حتـى یتصـدروا القائمـة؟ قطعـاً  سؤال: هل الخائفون أشر

یثـق فـي  دْ ُعـ، ولـم یَ ىوله كل اإلمكانیات حتى یمتلئ ویغلب (یمتلئ بالروح القدس) ولكنـه أهمـل وتكاسـل وتراخـ
  ه.اللَّ 

  ...األوثان = یدخل فیها عبادة الذات والشهوات والمال ةعبد
الكـذابین. وهـؤالء یسـتخدمون  أبـو) والشـیطان هـو ٤٤ :٨جمیع الكذبة = هم أتبـاع الشـیطان الكـذاب (یـو 

  الغش والخداع في معامالتهم. ویدخل مع هؤالء أتباع الوحش.
   ٢٧آیة 

  
  ):١٧و  ١٢ :٢١المدینة ( سور .٥

 
 

 
ه الیشـب شـفاف، فـإذا فهمنـا أن الیشـب یشـیر للَّـ=  يمن یشب والمدینة ذهب شبه زجاج نقبناء سورها 

  . )٣ :٤نفسه (رؤ
آمنـة  ىه هـو الـذي یحمیهـا وهـفاللَّـ ) إذاً ٥ :٢ه لهـا سـور مـن نـار (زك اللَّ  " =كان لها سور عظیم وعالٍ "
  . وال تعود ُتحاِرب إبلیس أو ُتحاَرب من إبلیس.تماماً 

  .كل العالم = )األربع(الجهات  ٤×  ] ه مثلث األقانیم[ المؤمنین باللَّ  ٣=  ١٢=  اً بابلها اثنا عشر 
  ).١٤ :٥ه، ویحیون حیاة توبة (أفه في كل زمان وفي كل مكان، الذین هم للَّ هم شعب اللَّ  ١٢رقم  إذاً 

ه فـي كـل ب اللَّـباب، حتى یدخل للمدینة السماویة كـل شـع ١٢رأینا رقم  = عشر مالكاً  اثناعلى األبواب 
كمـا وقـف  ،سـتحقینطین وغیـر المُ زمان ومكان. ووجود مالئكة على األبـواب إشـارة ألنهـم یمنعـون دخـول الشـیا

  على باب الجنة. وبٌ كار  اً قدیم
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 ):١٦: ٢١مقاییس المدینة ( .٦
 

 
وٕاذا رجعنـا لخیمـة االجتمـاع أو الهیكـل  ،نجد هنا أن المدینة مكعبـة أي أن طولهـا = عرضـها = ارتفاعهـا

  دس األقداس وحده هو الذي له هذه المواصفات أي مكعب. لوجدنا أن قُ 
 تكمـااله كلهـا متسـاویة، عـب إشـارة ألن صـفات اللَّـه في السماء، وهو مكوقدس األقداس یشیر لعرش اللَّ 

  ق، غیر ناقص في شيء. طلَ ه كلها متساویة. هو كامل كمال مُ اللَّ 
هــو  ١٠٠٠ه الــذین یحیــون اآلن فــي الســمائیات. فــرقم أي شــعب اللَّــ ١٠٠٠×١٢غلــوة) أي  ١٢٠٠٠( الـــ

  .رقم السمائیات
 
  : )١٣: ٢١المدینة ( أبواب .٧

 
 

 اً ه مثلث األقانیم، وعمل فیه الروح القدس، وكان حیّ حتى أن كل من یؤمن باللَّ  ،من كل جهة  ثالثة أبواب
  إنسان من كل جهات العالم األربع. وأليهذا یمكنه الدخول.  ... ،أي تائباً 

  
  ): ٢١: ٢١السوق ( .٨

 
  سوق المدینة = السوق هو مكان التعامل بین الناس وبعضهم البعض.

  .ي= ذهب نق سمائيومعامالتنا مع إخوتنا في السماء ستكون على مستوى 
  .في نقاء= كزجاج شفاف 

  
  ):٢٢: ٢١الهیكل ( .٩

 
بل هو فیهم وهم فیه، فال حاجـة لوجـود  ،ه ساكن مع شعبهه مع شعبه، واآلن اللَّ الهیكل هو مكان لقاء اللَّ   

. لقـد صـار م عنهـا ذبـائحقـدّ للخطایـا، واآلن ال خطایـا یُ  م فیـه ذبـائح غفرانـاً قـدّ تحـاد. والهیكـل تُ هیكل بعـد هـذا اال
   بال خطیة. وفي نقاوةٍ  ،ه على مستوى الوحدةنا مع اللَّ ؤ لقا
  

  ):٢٣: ٢١( اإلضاءة  .١٠
 

  المادیة بعد. ضاءةاإلنیر المدینة. وسوف ال نحتاج لوسائل ه نور، وهو سیُ اللَّ   
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  : )٢و  ١: ٢٢( شجرة الحیاة ونهر الحیاة  .١١
 
 

) وهـا نحـن فـي ١٠، ٩ :٢ الجنة، وأن الجنة بها شجرة حیاة (تك يسمعنا في سفر التكوین عن نهر یسق  
ا أراده لنـا َمـه یقودنا لِ س نسمع عن النهر وعن شجرة الحیاة في أورشلیم السماویة، فاللَّ قدَّ ختام أسفار الكتاب المُ 

  نذ البدء.مُ 
). فـالروح ١٤ـــ  ١٢ :٦٦ شإ( ،) ٥،٤ :٤٦ (مـز ،) ٣٩ ـــ ٣٧:٧والنهر = هو إشارة للروح القـدس (یـو 

  .اً وسالم اً وعزاء س كنهر یفیض حیاةً دُ القُ 
ون أن الشجرة موجـودة علـى النهـر ) وكَ ٦ــ  ١ :١ المسیح رأس الكنیسة ونحن جسده (مز ىهوالَشَجَرُة = 

أرسله لنا  الذيروح القدس، ده وبجسده ودمه كانت تصلنا بالأعطاها لنا المسیح بتجسّ  التيفالمعنى أن الحیاة  
  ).٧ :١٦یو ، ٢٦ :٥المسیح (یو

  ه.ه أو حیاة اللَّ ) فماء الحیاة هو روح اللَّ ١٤،١٠:٤من ماء حیاة = راجع (یو
  .حقیقیةً  ومحبةً  اً وسالم اً وفرح وعزاءً  اً وبر  ه خارجة ومتدفقة منه لتمأل الناس حیاةً حیاة اللَّ 

  
  
  
  
  
  
  

   أسئلة التذكر والفهم      
 

  :خطأ أوعالمة صح ضع 
 )   (  .شبه حجر كریم أولها نة لرجُ زیّ عروسة مُ  بأنهاوصف یوحنا المدینة  .١
 )  . (  أبواب ٣المدینة  أبوابعدد  .٢
 )   ال یكون بها ظالم. (   حتىكثیرة  إضاءةیوجد بالمدینة وسائل  .٣
 )    . ( األرض ىیوجد في وسط المدینة هیكل عظیم ال یوجد له مثیل عل .٤

  

  

  عابأل      
 

  . عن رموز المدینة األطفال واسأل power pointعرض ا أواصنع ماكیت للمدینة   

 
 

  ؟
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  تدريب      

 

  َّتبعد عنها أنر صفات الممنوعین من دخول المدینة وحاول تذك. 
 

 
          صــالة      

  
  "تحلیل صالة نصف اللیل"

 
 

 
 

 
 

  
 

  تقييم      
 
  

  ؟ف إلى أطفالكهل وصل الهد
  

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

  يعرف
 مكافـأةكبر أو  ىحلأوهذه  ،هحیاة مع اللَّ  ىالحیاة في الملكوت ه نأ 

 للمؤمنین به.
  َّهكن وصفال یم اً عظیم اً لنا مكان عدَّ أه الل.  

  

  يشعر
  ه.مع اللَّ  األبدیةبالشوق لدخول الملكوت والحیاة 
  َّمحبته العظیمة ىه علیشكر الل.  

  

  يتدرَّب
 الجیـدة  األعمـالهـو  فعـالً  ىومـا سـیبق زوال، ىإلـالعالم وما فیه  نأ

  ه.رضي اللَّ التي تَ 
 األرض ىه من هنا علالحیاة مع اللَّ  ىعل .  

  

      

 

@ 
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  اتبرمه شهر من األولاألسبوع 
  ) مارس (

  أسرة  
  

  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ــ للبابا شنوده الثالث٢الخدمة الروحیة والخادم الروحي (ـــ (  
ملطي. یعقوب للقمص تادرس ـــ (ح ــ ص) قاموس آباء الكنیسةـــ      

 

 أسرتيه مسئول تجا أنا. 

 :مساعدة الطفل أن  
 :نه مسئول تجاه أسرته وخالص أنفسهمأ یعرف. 

 :بالمسئولیة تجاه كل فرد من أفراد أسرته یشعر. 

  َّيء.كل ش ين یكون قدوة لهم فأعلى  ب:یتدر 

  
 

  ى.طوب ١٣السنكسار 
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  إليك عزيزي الخادم ...                  

  
فــي  اً صــالح اً . ولكنــه ال یكــون ســامریمــدارس األحــد عــن الســامري الصــالح فــي اً هنــاك خــادم یعطــي درســ  

فـي  اً تعاونـومُ  اً ن خـدوم.. لذلك كُ . حیاة نحیاها والناس، إنما ه ىعل ىلقد معلومات تُ بیته. إن الدین لیس مجرّ 
.. فـال تغضـب وال تلقـي محاضـرة فـي . البیت. تدخل البیت، فال تجد والدتك قد انتهـت مـن تجهیـز الطعـام بعـد

فــي إعــداد المائــدة. وٕان انتهیــت مــن تنــاول  اً دخــل وســاعدها فــي تجهیــزه، كــن معهــا أیضــاحفــظ المواعیــد، إنمــا 
  فك بضع دقائق؟  ي ذلك. هل األمر یكلّ طعامك، فال تتركهم یحملون بقایاك ویغسلون أطباقك. وٕانما اشترك ف

فـــي خـــدمتهم.  لـــون أهـــل البیـــت ثقـــالً حمِّ بعـــض الخـــدام ال یكتفـــون بعـــدم تعـــاونهم فـــي خدمـــة البیـــت، بـــل یُ   
  عنهم ترتیبه!  ىن یتولّ مَ في حجرتهم، لِ  اً بعثر العمل، ویتركون كل شيء مُ  ىیستیقظون من النوم، ویخرجون إل

التعــاون مــع أهــل  اً أیضــ ىهــ الخدمــة تحضــیر الــدروس وٕالقاؤهــا. ألیســتفقــط  ىلمــاذا تعتبــر أن الخدمــة هــ  
لهــم دروســهم. أو تســاعدهم فــي مــا یحتــاجون إلیــه.  خوتــك الصــغار فــي أن تشــرحإالبیــت؟ لمــاذا ال تتعــاون مــع 

 .اً ب یمكنك أن تفیدهم روحیوبهذا الحُ قون بك. ونك ویتعلّ وهكذا یحبّ 
مـن البهجـة والفـرح فـي البیـت، وتجعـل الكـل یحبونـك، وبخاصـة  اً ، تشـیع جـوّ اً ن بشوشـفي خدمتك للبیت كُ   

م ، وبابتســامتك اللطیفــة. وال تكــن مثــل أولئــك الــذین یكتفــون فقــط بحیــاة الــتجهّ بوجهــك البشــوش الحلــو الصــغار،
 الكتـاب قـول ، بل یریدون أن یكون كل أهل البیت مثلهم مكتئبین!! وینسونالبكاءت و والتزمُّ  الكآبةو 
، و   

رون أن . فال تجعـل أهـل بیتـك یتصـوّ اً ، ولكنه أمام الناس كان بشوششتهر بالدموعاالقدیس أرسانیوس  إنّ   
فكــرة  عطهــمابــل  ،ن بســببك، لــئال یخــافوا مــن التــدیُّ كآبــة ىكــل مــن یــدخل فــي الحیــاة الدینیــة، تتحــول حیاتــه إلــ

  .وسالم القلب البشاشة الروحیة عن
. احتفظ بتوقیر من هـو .. معلّ م كمُ تتكلّ  أالّ  اً تجرح شعور أحد. فاحرص جید حاول في خدمتك العائلیة أالّ   

 تها فــي خــدمتك لهــا.أن تراعــي حساســی اً حساســة، وعلیــك إذ فــسٍ عــرف أن كــل نَ . ا.. اً أو مقامــ اً أكبــر منــك ســنّ 
ب. لــیس هــذا هــو أســلوب خدمــة د، وتعاِقــخ، وتهــدّ م، وتــوبّ رغِ قنــاع ولــیس أن تنصــح، وتُــاعــرف أن عملــك هــو اال

"لیتــه مــا  :فســوف تقــول األســرة عنــك قــل. وٕاالّ أخوتــك الصــغار أو أخواتــك، أو مــع الكبــار بأســلوب إتتخــذه مــع 
  . .. "لغیره اً واحترام اً حبّ و  اً طفلقد كان قبل ذلك أكثر لُ  ،دخل في محیط الخدمة

. ســاعد أفــراد أســرتك أن یحبــوا یــرالخ تــه نحــوحریتــه، إنمــا ســاعده أن تتجــه حریّ  اً د أحــدفِقــفــي خــدمتك ال تُ   
، دون إرغـام، ودون تـوبیخ. وسـتكون إرادتهـم اً تلقائیـ الخیـر ، وسوف یفعلونالخیر ونوه سوف یحبّ وٕان أحبّ  ،هاللَّ 

 ه.یمكنك بعد كل هذا أن تلقي كلمة اللَّ  ... رتقد تطهّ 
مــن الكتــاب، مــن  ًا إن ســمعوا منــك حكایــاتونك جــدون الحكایــات وســیحبّ خوتــك الصــغار. إنهــم یحّبــإابــدأ ب   
 ،اً مهـم تراتیـل وألحانـحبون األناشید. علّ م یُ هُ  اً یر القدیسین، من قصص الحیوانات، من أخبار التاریخ.. وأیضسِ 
لــك. حتــى لــو  اً خاصــ ســوف یكونــون فصــالً . و .. اً وألغــاز  لهــم مســابقات موقــدآیــات مــن الكتــاب،  اً ظهــم أیضــحفّ 
مــن فــروع األســرة، أو مــن أصــدقائها وجیرانهــا. وســیأتي وقــت تحــب  وراءه أطفــاالً  أت بطفــل واحــد، ثــم جــرّ بــد
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 ى.. ویمكــن أن تكــون الحكایــات أثنــاء الجلــوس علــ. والــدتك أن تســمع حكایتــك، مــنهم أو منــك. وكــذلك والــدك
عرف أن عملـك ا طفال وسیسمعها الكبار معهم، بطریق غیر مباشر.المائدة، أو في حجرة المعیشة، مقدمة لأل

 قناع ولیس اإلرغام.هو اال
م أهلــك رغِ ا أن تُــأّمــ  :د شــاهد للحــق، كمــا أمرنــا الــرب قــائالً أنــت مجــرّ   

 :ه نفســه قــال للشــعببــل إن اللَّــ ،الســلوك الســلیم، فلــیس هــذا هــو عملــك ىخوتــك علــإ و 
 
 ــ ،ذلــك ىفــإن أقنعــتهم بــالخیر وفعلــوه باختیــارهم، ینــالون أجــرهم علــ ا إن فعلــوا أمَّ

 ، وبدون اقتناع، فأي أجر ینالونه؟!بضغط منك اً الخیر اضطرار 
 ب.عاقِ د، وتُ خ، وتهدّ م، وتوبّ رغِ ال تظن خدمتك أن تنصح، وتُ   

  
 :نصائح لخدمة أسرتك

  ن في شخصك. ویحترمون أسلوبك في الحیاة.ن عثرة لألسرة بل اجعلهم یحبون التدیُّ ال تكُ  ـ١  
  بل احترم الكل. ،طاء والتسلُّ مه من نصائح. وابعد عن روح الكبریفي ما تقدِّ  اً ن لطیفكُ  ـ ٢  
 ت والتضییق.من التزمُّ  اً من الخشوع اإلجباري، أو جوّ  اً ض علیهم جوّ ال تحاول أن تفرِ  ـ ٣  
  علیــك، فینكشــف صــومك اً لألســرة. وال تجعلهــا تشــكو خوفــ اً ب قلقــوال تســبِّ  فــي أصــوامك، اً ن حكیمــُكــ ـ ٤  

   خارج األسرة.
مســئولیاتك  ىحیاتــك الدراســیة، وال علــ ىر علــتك، وال تــدعها تــؤثّ فــي عبادتــك وخــدم اً ن حكیمــكــذلك ُكــ ـ٥  

  العائلیة.
  .الثالث هلبابا شنودل ــ ٢الخدمة الروحیة والخادم الروحي  :ن كتابع    
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   يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:                  

  

  المرايا وألواح الزجاج             تشويقية                       مقدمة                
 

ــ   تجیــب  .رینبأنفســهم وینســون اآلَخــ بــدل مــا یهتمــوا خــوتهمإمســاعدة  فــيروا فكــرة تســاعد األطفــال أنهــم یفكِّ
لكـن  ،ص فیها نشوف نفسـناا نبُ لمّ  "االمرای" .لك الفرق بینهمل ع طفل صغیر یقو وتطلّ  ،وتجیب لوح زجاج ،ةآمر 
  ؟ه مصنوع من المرایاتي بیحصل لو بیتنا كلّ اللّ  إیهمنا، وتسأله ادقُ  ياللّ نشوف اه لو بصینا فیه "لوح الزجاج"

یبقى البیـت كلـه اوهـ ،تـدخل وال الضـوءاط مـن المرایـات عمـر مـا الشـمس هإن لو البیت كلـه محـوّ  :ىه اإلجابة
   ...لینااحو  ياللّ نشوف الورد والجمال اضلمة ومش ه

فـرح،  بـأيال نحـس مامـا وبابـا  إخوتنـار فـي مسـاعدة اذا نرید وال نفّكـوهكذا لو مش بنهتم غیر براحتنا وبم  
  القداس ... ىإلالذهاب و  ،الصالة ىعهم علنا نشجِّ كُ  إذاوباألخص 

  
دون  ةداخـــل زجاجـــ ةتضـــع برتقالـــ أنكیـــف یمكـــن  :"ولـــد إنـــيال تقـــل "  

كــان هنــاك طفــل صــغیر أراه والــده زجاجــة عصــیر صــغیرة وبــداخلها ؟ كســرها
ب الطفل كیف دخلت هذه البرتقالة داخل هذه الزجاجـة تعجّ  ،ل كبیرةثمرة برتقا
عندها سأل والده كیف دخلـت ...  وهو یحاول إخراجها من الزجاجة الصغیرة؟

ــده إلــى ، هــذه البرتقالــة الكبیــرة فــي تلــك الزجاجــة ذات الفوهــة الضــیقة أخــذه وال
، یثة الثمـارحدیقة المنزل وجاء بزجاجة فارغة وربطها بغصن شجرة برتقال حد

ت األیــام فــإذا ومــرّ  ،وتركهــا ثــم أدخــل فــي الزجاجــة إحــدى الثمــار الصــغیرة جــداً 
ــ حینهــا عــرف الطفــل الســرّ ، بالبرتقالــة تكبــر وتكبــر حتــى استعصــى خروجهــا مــن الزجاجــة  ،بوزال عنــه التعجُّ

سیصـعب نزعهـا  دئالمبـالـو زرعنـا فـي أنفسـنا ونحـن صـغار " :ولكن الوالد وجد باألمر فرصة لتعلـیم ابنـه فقـال
 ىد األطفـال علـولـو تعـوّ  ،بكسر الزجاجة مثل البرتقالة التي یستحیل أن تخرج إالّ  اً تمام هكذا ،"منا عندما نكبر

 ىنـذ الصـغر علـوالمسـاعدة مُ  االنتمـاء سـسأُ ن فـیهم ویتكـوّ  ،نذ الصـغر سـوف یعتـادون ذلـكالقیادة والمسئولیة مُ 
   قدر طاقتهم.

 .هحتى نمتلئ من نعمة اللَّ  نفسناأ ىنغلق عل أالّ هكذا یجب   
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  ممتلئ بالهواء:
  :ماذا سیحدث

  نفخ بالون في داخل زجاجة ولكن لن تنجح. سنحاول  
    
  :نحتاجماذا 
  لتر فارغة. ٢زجاجة   ـــ  
  بالون.  ـــ  
  فلینة.  ـــ  
  مقص.  ـــ  
  مسمار.  ـــ  

  
  :ستفعلماذا 
  لون بفم الزجاجة حتى ال یفلت.نق البات عُ ادخل البالون في الزجاجة وثبِّ  ـ ١  
اســتخدم المســمار لعمــل فتحــة فــي جانــب الزجاجــة، یجــب أن تكــون هــذه الفتحــة فــي الربــع الثالــث مــن  ـــ ٢  

  الزجاجة.
  ع. علیك جعل الفتحة كبیرة لتسع الفلین.سادخل أحد شفرات المقص في هذه الفتحة وحرك حتى تتّ  ـ ٣  
غلق من الهواء، وبمـا أنـه یوجـد هـواء داخـل الزجاجـة فـال یك نظام مُ في الفتحة، واآلن لد ةادخل الفلین  ــ٤  

    یمكن للبالون أن ینتفخ، الطریقة الوحیدة التي تقدر بها أن تنفخ البالون هى بإزالة الفلین.
  یجب أن تجّهز الزجاجة وبها البالون والفلین ویكون كل شيء جاهز قبل البدء بالحدیث مع األطفال.  +
  

  :ستقولماذا 
واحد مـن أروع األمـور عـن اللَّـه هـو أنـه یریـد أن یسـتخدم كـل واحـد  إنّ   

فإنـــك لســـت كبیـــرًا جـــدًا أو صـــغیرًا جـــدًا، لتكـــون قائـــدًا  ه،منـــا مهمـــا كـــان عمـــر 
وخادمـــًا للـــرب. وفـــي ســـفر إشـــعیاء مكتـــوب إنـــه ســـیقودهم طفـــل صـــغیر، مـــا 

  رأیكم بهذا أن تكونوا وأنتم بهذا العمر قادة للرب؟
ســـــتعد لیجعلنـــــا نتحمـــــل أن یســـــتخدمك ویســـــتخدمني وهـــــو مُ یریـــــد اللَّـــــه   

مسئولیة عمله في رعایة الناس واالهتمام بهم ومحبتهم في كل فرصة تسـنح 
  لنا.

فـي الجانـب  ةنكون في كثیر مـن األحیـان مثـل هـذه الزجاجـة مـع الفلینـ  
لبـالون سـأریكم (جـرب نفـخ في جانب الزجاجة ال نقـدر أن نـنفخ ا ةوجد هذه الفلینتوالبالون في األعلى. وطالما 

وأحـاول نفـخ البـالون (انفـخ البـالون) أتـرون  ةالبالون) إنها لن تعمل ولكن انظر ماذا سیحدث عندما أزیـل الفلینـ
  ر لفتحة الفلین).شِ أإنه ینتفخ على الفور، كان من الضروري وجود مخرج للهواء في الزجاجة (
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  ... صـغیرة خـالص ىوبـدأت تحبـه مـن وهـ ... بنـا خـالصناخـد حكایـة قدیسـة كانـت بتحـب ر ا هـ هنهاردلا  
كان مسیحي وكان بیحب  ... . كان الوالي بتاعها اسمه مرقس.. زمان كان فیه بلد في مصر اسمها الزعفران

 ... هــا تحــب الكنیســةوخالّ  ... محبــة ربنــا ىاهــا علــربّ  ... هاها دمیانــبنــت ســمّ  أدالــهوربنــا  ... ربنــا قــوي قــوي
فكانــت تهــتم بــیهم وكــانوا  ... جولهــا القصــریصــاحباتها بمــن . وكــان كتیــر .. بتحــب ربنــا ىوهــ هكبــرت دمیانــ

 إن.. كانـت عارفـة كـویس . كانت بتهتم بكـل اللـي حوالیهـا هدمیان ... حاجات مفیدة ىعل عوا بعض دایماً یشجِّ 
راحت وبعد ما مامتها  ... بباباها ومامتها جداً  فكانت تهتم جداً . .. یهتم بیهماللي یحب ربنا الزم یحب والده و 

ــ دایمــاً  ... بصــاحباتها وتفتقــدهم وكانــت تهــتم جــداً ...  الســما كانــت تهــتم بباباهــا وا بیحضــر  أنهــمن علــیهم تطمِّ
لهـا  ىفبنـ.. . تعیش باقي حیاتها مـع ربنـا إنهاا كبرت طلبت من باباها ولمَّ  ... بیسمعوا كلمة ربنا ... قداسات

 ضیحبـوا ربنـا ویحبـوا بعـ ... عاشـوا فـي القصـر مـع بعـض كلهـم ... هاصاحبة لی ٤٠و ىقصر عاشت فیه ه
 حضـارإب فـأمر ... الملـك دقلـدیانوس یضـطهد المسـیحیین ویعـذبهم ىخلّـ ... الشیطان ماسكتش لكن طبعاً . ..

 ... ضعف مرقس الواليفَ . .. ر لألوثانیه بحاجات كتیر لو بخّ فه من العذابات ویغر ل یخوّ ضِ مرقس الوالي وفِ 
نـــك إاســـمع  إنـــي أفضـــلكنـــت  أنـــا" :راحـــت قابلـــت باباهـــا وقالـــت لـــه هعت دمیانـــمِ مـــا َســـ أول. المســـیح كـــرأنو 

لیش امــ أنــاو  ،مــالكش بنــت أنــتبتبخــر للــوثن  أنــت... طــول مــا  اإلیمــان أنكــرتنــك إســمع أ إنــيوال  ،استشــهدت
 ... مایخــافشو  باإلیمــان ثــانينــه یرجــع یعتــرف إر ه یقــرّ . وخــالّ .. جــداً  الكــالم ده بّكــت قلــب مــرقس جــداً  ."أب

یعــرف الملــك إنــه م . وصــمّ .. واستشــهد مــرقس رأســهفــأمر بقطــع  ... فــراح للملــك دقلــدیانوس واعتــرف بالمســیح
القائــد  رســالإبفــأمر . هــي الســبب.. هبنتــه دمیانــ أن. وعــرف .مــرقس. ىي كــان لــه تــأثیر قــوي كــده علــمــین الّلــ

ب وفضل یعذّ  ... ماعرفش تسیب المسیح لكن طبعاً  أنها هحاول القائد مع دمیان. تعذیب عند القصر.. آالتو 
وكـل  ىهـ رأسـهابقطـع  أمـرصـدر ألغایـة مـا  .فیها وكل مرة كان المالك میخائیل یظهـر لیهـا وتخـف خـالص..

  . .. كل صاحباتهاو  ىوراحت السما ه هواستشهدت القدیسة دمیان ... األربعینصاحباتها 
یه اللي كان ممكن یحصل لو إیا ترى  مع باباها؟ كدهعملت  هیانلیه دم ... سألكوا سؤالأودلوقتي عایز   

 ي وبنحـب ربنـا وهـو ده المهـممـع صـاحباتي فـي القصـر بنصـلَّ  ةعایشـنـا أ ،لیش دعوةام أناقالت " هكانت دمیان
لــت شــویة لكــن مــاعملتش حاجــة زع لــو كانــت مــثالً  أو "؟هتحصــل لــي مشــاكل لــو حاولــت معــاه أنــاوكمــان  ...

كانـت حاسـة  هالسـت دمیانـ. .. ءالسـما مرقس مایروحش حاجة من دي حصلت كان ممكن جداً لو أي ، معینة
وبســـبب حبهـــا لـــه وخوفهـــا الحقیقـــي علیـــه  ... ماكـــانش ینفـــع تســـیب باباهـــا یهلـــك ... بالمســـئولیة ناحیـــة باباهـــا

  ... ن ربناالشدید ده رجع تاني لحض . وبسبب كالمها.. متهكلّ و ماسبتهوش لكن عملت اللي علیها وراحت له 
نـا مـن سـاعة مـا بقیـت أمسیحي هو خادم" یعني  إنسان"كل  :بیشوي كامل كان له قول جمیل بیقول أبونا  

  "باخدم الكل.. أنامسیحي 
. م نحـس بالمسـئولیة مـن ناحیـة بعـض.... الز ة .خـو إ حلـوة مـن بابـا ومامـا و  أسـرةكل واحد فینا ربنا مدیلـه   
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 خـوتيإتـرى  ویـا .ي لهـمحضر قداسات؟ وأنا في القداس فاكرهم وبأصـلّ . كلنا بن.نكون واخدین بالنا من بعض.
نا مسئولین عن بعـض قـدام كلّ  حناا ؟حد؟ وال أل؟ ویا ترى باشجعهم وال هاقول ملیش دعوةاألبیحضروا مدارس 

  .ءل بعض للسمابعض ونوصّ  ىنحافظ عل إننا. .ربنا.
  

  نشاط تحفيظ اآلية        
  

   آیة الدرس:
 
 

  :طریقة الحفظ
ویجــري األطفــال أو  ،األرض ىأو ضــع عالمــة علــ ،لوقــوف طفــل واحــد ياألرض یكفــ ىعلــ ربعــاً رســم مُ ا  

وحینمــا تقــف  ،المربــع أو العالمــة ىأو تصــفیق بحیــث یتنــاوبون فــي المــرور علــ ،مــارش موســیقى ىیمشــوا علــ
ذلـك ثـم  ىویتنـاوب األطفـال علـ ،الموسیقى یقول الطفل الموجـود داخـل المربـع (أو الـذي بجـوار العالمـة) اآلیـة

  نهایة اللعبة. فيیقولون اآلیة معًا 
  
    
  
  
  
  

    ر والفهمأسئلة التذكُّ      
 

 نكر اإلیمان؟مت أن والدها أعندما علِ  هماذا كان موقف القدیسة دمیان. ١
 ا فعله؟والدها عمّ  إرجاعلماذا حاولت القدیسة . ٢
 هو القدیس؟ نْ اذكر قول ألحد اآلباء القدیسین عن مسئولیتنا تجاه أسرتنا وأصدقائنا ومَ . ٣
 ؟نكم كان عدد العذارى وكیف كانت مسئولیة القدیسة تجاهه. ٤
  ؟كئم عائلتك أو أصدقاضت له أو سمعت عنه شهدت فیه للمسیح أمااذكر موقف تعرَّ . ٥
 

                 
  ينشاط تمثيل                  

  
  .عذراء ٤٠ـالعفیفة مع ال هتمثیل سیرة الشهیدة دمیان فيتشارك األسرة كلها   

 
 

  ؟
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                            أنشطة ورقية             

           
  .تجاههمسئولیتنا رنا بمحبتنا لهم ومبرواز ألفراد األسرة كلها یذكّ   

  
  األدوات المطلوبة:

ورق  ــ استیكة ــ قلم رصاص ــمقص  ــمادة الصقة   
  ن (كانسن / فیبریانو)ملوّ 
  
  الخطوات: 
ه ورقـة خارجیـة كنمـوذج ونقّصـ ىنقوم برسم قلب علـ   .١

قلـــوب  ٤ن (الـــورق الملـــوّ  ىثـــم نقـــوم برســـم القلـــب علـــ
  كل لون). ىعل

وباسـتخدام  ،والمناسبة للصورة التـي سنضـعها فـي البـرواز من الطرق اآلتیة نقوم بوضع القلوب بأي طریقة  ـ ٢
  شكل البرواز. ىالمادة الالصقة نقوم بلصق القلوب لنحصل عل

  قه منه.تان أعلى البرواز لنعلِّ ثم نقوم بتثبیت خیط أو شریط سَ  ،غفرّ نقوم بلصق الصورة داخل الشكل المُ    ـ٣
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  تدريب      

 

  ... ي لعائلته كل یومكل واحد یصلِّ 
  ... نقول ألبونا أو ،همش بیعترف نحاول مع أولو فیه حد منهم مش بیحضر قداس و + 

 
  صــالة      

 
  

مــة كبیــرة وهــى نع أعطیتنــانــك أومــن أجــل  ،عــدّ تُ  ال التــي الكثیــرةیســوع مــن أجــل عطایــاك  يربــ أشــكرك یــا  
كمــان  حنــااینــا خلّ  يربــ كــل جیــل. مــن فضــلك یــا فــينــا شــهود لیــك یل عــتوبَ  ،المســیحیة الغالیــة والحیــاة األبدیــة

نقـدر نحـب الكـل ونجـذب  إننـاینا الحكمـة وادّ  ،سرتنادام أُ قُ  وخصوصاً  ،ام كل الناسلیك قدّ  حقیقییننكون شهود 
 ،الكل إلیك 

 
 

 تقييم               

  
  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

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

  يعرف

 العفیفة هدمیان ةقصة الشهید یذكر.  
 موقفها من أبیها عندما أنكر إیمانه بالمسیح یصف.  
  ّلماذا فعلت ذلك؟ ریفس  
   آیة الدرس. ریكرّ   •

  

  يشعر

  ِّأمام أبیها بعدما أنكر اإلیمان هشهیدة دمیانموقف ال لیمث.  
 مشهد  من الدرس أي یرسم. 
 المدرسة فيه ئه وزمالئبمسئولیته تجاه أسرته وأصدقا یشعر. 
 النموذج المذكور باألنشطة الورقیة یصنع.  

  

  يتدرَّب
  ِّء.ه ویوصلهم للسمائتجاه أسرته وأصدقا أن یكون مسئوالً  ریقر 
 هئأفراد عائلته وأصدقا في الصالة من أجل كل ینتظم.  

  

  

 

@ 
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  برمهات شهر من الثانياألسبوع 
  ) مارس (

  
  رحلة يوم
  ( آبائي ) 

  
 

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
      

  الثالث هشنودلبابا ــ لالنقاوة حیاة التوبة و ــ. 
  .لقمص بیشوى ودیعــ ل كنیسة وحیاة األرثوذكسيالخادم ـــ                

  
 رحلة یوم آبائي 

 :مساعدة الطفل أن  
 :قوة توبة القدیسة مریم المصریة یعرف. 

 :ه لخطایانا مهما كانتبحنان وغفران اللَّ  یشعر. 

  َّالتوبة الحقیقیة المستمرةعلى  ب:یتدر. 
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  إليك عزيزي الخادم ...                 

  
مـع  ةدامـت الخطیـة خصـوم ه، ومـااللَّـ ىرجوع إلـ ىه اً ذه، فالتوبة إانفصال عن اللَّ  ىما دامت الخطیة ه  

 :قـــالإذ عـــن عملـــه الرســـولي،  بـــولس منـــا القـــدیسعلِّ ه وهـــذا مـــا ذكـــره مُ الصـــلح مـــع اللَّـــ ىه، تكـــون التوبـــة هـــاللَّـــ 
.   

عمـل إلهـي یقـوم بـه الـرب فـي داخـل  ىهـ ،یحبونـه بـه للخطـاةیمنحـه الـرب قلب جدید طاهر،  ىالتوبة ه      
:اإلنســان حســب وعــده اإللهــي القائــل

   
ه. ومن أجل محبة البر. ألنه لـیس كـل تـرك للخطیـة ترك الخطیة، ولكن من أجل محبه اللَّ  ىه اً التوبة إذ  

أو المشــغولیة (مــع بقــاء  وف، أو الخجــل، أو العجــز،ر توبــة. فقــد یبتعــد اإلنســان عــن الخطیــة بســبب الخــَبــعتَ یُ 
ترك  ىا التوبة الحقیقیة، فه... أمّ  توبة. وال تعتبر هذه متاحةالتها في القلب)، أو بسبب أن الظروف غیر محبّ 

  ...  أبدیته ىرصًا من التائب علوحِ  ،ه ووصایاه وملكوتهًا في اللَّ بّ حُ  ،كراً الخطیة عمًال وفِ 
القــدیس  :مثــل. هكــذا تــروي قصــص القدیســین الــذین تــابوا ،تــرك الخطیــة، بــال رجعــة ىالتوبــة الحقیقیــة هــ     

  . وتاییس وسارة هیم القبطیة وبیالجیاألسود، والقدیسات مر  ىغسطینوس، والقدیس موسأُ 
 ةالحیـاة، بـال رجعـ ىمـد تاسـتمرّ ه، ل نحو اللَّـنقطة تحوّ  ىإن التوبة كانت في حیاة كل هؤالء وغیرهم، ه  

  الشیطان قد أغواني في خطیة واحدة مرتین"...  أنر "ال أتذكّ  ى:یشو برنا هذا بقول القدیس ذكّ خطیة. ویُ ال ىإل
عــدم درایــة بحیــل الشــیاطین، أو  ت عــن طریــق جهــل، أو تهــاون، أو ضــعف، أوكانــ ىربمــا الخطیــة األولــ  

ا الـذي یتــرك أّمـ .مــن الخطیـة واالحتـراسا بعـد التوبــة والیقظـة، فهنـاك كـل التــدقیق فـي الحیـاة، عـدم حـرص، أّمـ
، كلمـا یقـوم فیهـا د محاولـة للتوبـةعد. إنما هـذه مجـرَّ بَ  بْ تُ الخطیة ثم یعود إلیها، ثم یتركها ثم یعود ... فهذا لم یَ 

  ب بعد ...كتَ ته لم یُ حریّ  صكَّ  أسفل، إنَّ  ىه الخطیة إلالخاطئ تشدّ 
إنهــا اشــمئزاز مــن الخطیــة، ونــدم شــدید، ورفــض  ،الماضــي ىصــرخة مــن الضــمیر، وثــورة علــ ىالتوبــة هــ     
 ال یستحي".  لذلك قیل عن التوبة إنها "قاضٍ  ،القدیمة، مع خجل وخزي منها للحالة
ــاة اإلنســان ىبــة هــالتو       ــًا نحــو اللَّــ ىلیســت هــ ،تغییــر لحی تغییــر جــذري فــي حیــاة  ىه، إنمــا هــانفعــاًال وقتی

ه للخطـاة لكـي إلهیـة وهبهـا اللَّـ ةمنحـ ىالتوبـة هـ .رته قـد تغّیـحیاتـ أنعاشـره ه یشعر هو وكل من یُ یف ،اإلنسان
ــلــداخلي، وتــرُ عیــد إلــیهم الســالم اوتُ  ،بخطایــاهم لــةثقّ المُ رهم، وتــریح ضــمائرهم تطهِّــ التــي  ىرتبــتهم األولــ ىدهم إل

  حك. صالِ ، یطلب أن یُ ةه الممدو ... إنها ید اللَّ  كانت لهم قبل الخطیة
  

  التوبة والكنیسة: 
كــل إنســان: یــدخل فــي نطاقــه عمــل التعلــیم واإلرشــاد، وعمــل الرعایــة  توبــةالكنیســة لهــا عمــل كبیــر فــي      

  یاه من أجل خالص كل أحد، ونقل استحقاقات الدم الكریم.الروح القدس وعطا أعمال، ونقل واالفتقاد
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"خدمــة  التــي تقــوم بمــا أســماه القــدیس بــولس الرســول ىوهــ ،التوبــة ىالتــي تــدعو الخطــاة إلــ ىفالكنیســة هــ     
وذلــك عــن طریــق الــوعظ   :المصــالحة" و"كلمــة المصــالحة" تنــادي الخطــاة

  ه للناس ... وربما لوال عمل الكنیسة هذا ما تاب أحد.م كلمة اللَّ یم، وتقدِّ والتعل
ـ .ه زمانـًا، وبعیـدة عـن صـوتهت بعیدة عـن اللَّـظلّ  التيونجد قصة مریم القبطیة    ا شـعرت بصـوت ولكـن لمَّ

  .بقیة عمرها في محبته، واستجابت للرب، وعاشت كامالً  راً رت تغیُّ سة، تغیَّ ه وهو ینادیها عند األیقونة المقدَّ اللَّ 
  أین أنت واهتم بخالص نفسك. أخيیا  عرفا اً إذ  

  
  : للخادم مصیريالتوبة احتیاج 

ت اهتمامــه بنقــاوة القلــب وتطهیــر حواســه ثبِّــالخــادم األمــین فــي توبتــه والمنــتظم فــي اعترافــه وفحصــه لنفســه یُ  +
  وضمیره واغتساله من خطایاه أوًال بأول.

ص على ویخلّ  ،ب مخدومیه ویكسب نفوسهمیتوّ  أنیستطیع  إنسان ،لراجع عن خطایاهالخادم المهتم بتوبته ا +
  .كل حال قوماً 

صـیب الخـادم بـالهزال وعـدم یُ  يوالضـعف الـذ ،والفتـور الروحـيب الصـدأ الخادم المهتم بتوبته واعترافـه یتجّنـ +
  .اإلثمار

  . یة الروحیة نحو الفضیلة تدریجیاً عدم التوبة تصیب الخادم باالستخفاف والالمباالة، وفقدان الحساس +
 

    مـــن أهـــم هـــذه القواعـــد لكـــل ... ولعـــلّ ناســـب اتُ  ـ التوبـــة ىفـــي الطریـــق إلـــ ـ هنـــاك قواعـــد عامـــة أخیـــراً      
  النصائح التالیة:  
  خرج معها بقرار ... واُ  ،حاسبها ،جلس مع نفسكـ  ا١
 ال تلتمس لنفسك األعذار والتبریرات.   ـ٢
 الفرص.  وانتهزمن اآلن،  أبدا ،وبةل التال تؤجِّ ـ  ٣
 ه منك. ما یطلبه اللَّ  واعرف ،بخالص نفسك اهتم  ـ٤
 الخطیة.  ىإل ىعن الخطوة األول ابعد  ـ٥
 عن قساوة القلب، حینما تعمل النعمة فیك.  ابعدـ  ٦
 وابعد عن الخطایا التي تلبس ثیاب الحمالن.  ،د تقییم سلوككأعِ   ـ٧
 واسلك بتدقیق.  ،دة للكرومفسِ لصغار المُ عن الثعالب ا ابعدـ  ٨
    والتناول.  باالعتراف اهتم  ـ٩

  بعالج نقط الضعف التي فیك، وبالذات الخطایا المحبوبة لك.  اهتمـ ١٠
  ه، لتطرد منك محبة الخطیة. بمحبة اللَّ  اهتم ـ١١
  ذ منه قوة، لكي بهذه القوة تتوب.ه وخُ صارع مع اللَّ  ـ١٢
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 يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:            

 

  فكـرة حـوار                 
  

    .قلمو  سبورة  :األدوات
  ؟  =   ١٦+  ٧ x ٢٨٣ – ٤٣٧ + ٤٩١ طریقه العرض:

م بعمــل بعــض وُقــ ،الجمــع ةبعملیــ أبــدا ،تعملهــا قبــل بــدء كالمــك أنیجــب  الحســابیةلــدینا بعــض المســائل   
 ولكــن استســلم عنــدما تجــد نفســك فــي مشــاكل ،لــك األطفــالح النتــائج عنــدما یصــحّ  علــى وصــرّ  ،عمــداً  األخطــاء

حوا یصـحّ  أن األطفـالواطلب من بعـض  ،بالهزیمةاعترف  ة،نهائی نتیجةزال ال  وما ،ةیر ثكوباعتراضات  ،تامة
فـي  الخاطئـة ءاألشـیاكل واحد لدیه كثیر مـن  أناشرح كیف  .بإجاباتهمذ خَ ؤ ی أنویمكن  ،لوا الجمعویكمِّ  أخطاءك،

 األشــیاءاســتمروا وتجــاهلوا هــذه  إذا أنهــمبعــض النــاس یعتقــدون  ى،أخــر  أحیانــاً  وعمــالً  ،أحیانــاً  اعتراضــاً  :حیاتــه
یمكن  ال فالخطیة ة،یخطفهذه لیست  ،الحسابیةكما بالعملیات  النهایةفي  اً سیصبح صحیح ءكل شي الخاطئة
 أيجرحنــا  إذا "متأســفین"ن نقــول أو  ،ه بخطایانــانعتــرف للَّــن أبــ نــاءأخطاح نصــحِّ  أنیجــب  أیضــاً یعنــي  ،تجاهلهــا
   .هفهذه لیست طرق اللَّ  ىنستُ  أن أملنو  ،تماماً  الخاطئة أعمالناتجاهل ن أنال نستطیع  ،شخص

  

                               قصة تمهيدية                                                                                                      
  

 أثمـنوكـل واحـد یحـاول الحصـول علـى  ،لمـدة شـهر وارتحلـوالـوا تجوَّ  ذهبواامن تالمیذه  الثنینقال حكیم       
واجتمعوا بعد مرور الشهر. فسأل الحكیم  اً وعادوا جمیع .هلیفرح به اللَّ  اإلنسانمه في العالم یمكن أن یقدِّ  يءش

عـن وطنـه،  ى بحیاتـه دفاعـاً قطـة دم إلنسـان ضـحّ ففتح علبة صغیرة بها ن يء؟جد كأثمن شتلمیذه األول ماذا و 
  ولكنها لیست األثمن.  ،ثمین جداً  يءش نها فعالً إفأجاب الحكیم 

 لفتـرةل لهم حكایتهـا. كـان التلمیـذ یتجـوّ  ىوحكففتح علبة صغیرة بها نقطة ماء  ؟ثم سأل الثاني بماذا جاء  
 الوســادة ىتضــع طفلهــا الصــغیر علــ الزوجــةن كــوخ فــي الغابــة نظــر مــن النافــذة فــرأى وعنــدما اقتــرب مــ ،طویلــة

 ىقبل علأما  يَ ا نظر هذا الرجل المنظر نسلمَّ  ،جمیع بركاته ىیشكر ربنا عل أنهه وتوجّ  ،الصالةمه تعلّ  ىوه
اب قلـب الرجـل فیـه فـذ ،هاللَّـ ىإلـ الصـالةمـه الفـراش وتعلّ  ىتضـعه علـ هّمـأُ وكیـف كانـت  ،ر طفولتهوتذكَّ  ،عمله

فـي  يءشـ أثمـنإن هـذه  بالتأكیـد :الحكـیم وهـو یقـول ىوأخـذها إلـ بالدمعـةمسـك أف ،وجنتیه ىعل ةوانحدرت دمع
دموع  ،في العالم يءثمن شأ أحضرتالتلمیذ لقد  أیها ، ابتسم الحكیم بابتهاج وقال حقاً التوبة ةدمع ىالوجود ه

  التي تفتح السماء. ىه التوبة
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                   ينشاط تمثيل                  

  
ن في حالة تدریسها لألوالد مع وبین ولدیْ  ،ن في حالة تدریسها للبناتصاغ القصة بین بنتیْ تُ  مالحظة:  

  تغییر ما یلزم.
  .یا كوكي ازیك .. كوكيفوفا: 

   ؟في نفسك كده لیه ةعامل یه ده انتِ إ ،وحشتیني .. هاي فوفا: يكوك
  ... عندي هههههههه ةقل حاجأودي  ،كترأ وانتِ فوفا : 

      ... سالم سالم یا یا:  يكوك
   .بس ما تقولیش لحد سرّ  لكِ ل قو أفوفا : 

  .خیر:  يكوك
   .بس متقولیش لحد يبتاع  boy friendقابلاه ةنا بصراحأصلي أفوفا: 

  یه؟إ يبتقول انتِ  يلهو  یه یاإكوكي: 
   .والدأصحاب أدهم ي عني في سنّ یه ما كل اللّ إیوه وفیها أفوفا : 

   ؟یه الموبایل الجدید دهإ: يكوك
   ة.ي جابهولي هدیده هو اللّ  ،تشوفیه ةول مرّ أ آه انتِ  فوفا :

   .بنتي ده غلط خالص یا .. وكمان بتاخدي منه هدایا :يكوك
   ه.بیعملوا كد ةصحابي اللي معایا في المدرسأنا كل أیه ما إوفیها  .. لیه یعنيفوفا: 
 هوًال احنـــا لّســـأو  ،والد ربنـــا مـــا یعملـــوش كـــدهألكـــن  ،والد ربنـــاأمـــش  ةي فـــي المدرســـحابك الّلـــصـــأیـــوه أ: يكـــوك

ي بیعملـوا كـده دول الزم یبقـوا اللّـ ،المفـروض مـانعملش الحاجـات دي ،ابتدائي ةسادس ةصغیرین في سن
الزم  ة،ّفــوالع ةي كــانوا بیحكوهالنــا الخــدام عــن الطهــار نســیتي القصــص الّلــ كمــان انــتِ  ،كبــار ومخطــوبین

   .غلط ممكن تبعدهم عن ربنا ةي حاجأنقیاء ویبعدوا عن أوالد ربنا یبقوا أ
   .یبعدني عن ربنا عمله ده هاأنا بأیعني اللي فوفا : 

 ة،صــحابك الوحشــین اللــي معــاكي فــي المدرســأوكمــان الزم تبعــدي عــن  ،ده غلــط خــالص یــوه طبعــاً أكــوكي: 
ي علیهم في البیت وكأنـك بتخبّ  وطبعاً  ،كده ىه صغیرین علاحنا لسّ  ،وتقطعي عالقتك بالولد ده خالص

   .ب اعترافكِ الزم تعترفي بیها أل ةوكمان دي تعتبر خطی ،بتسرقي
   ة.نبسط شویأصحابي و أد قلِّ ألت بس نا قُ أ ،عرف كل دهأنا ماكنتش أ… یاه كل ده فوفا : 

  نـــك مــــش إ تمامـــاً  ةمهـــم تكــــوني مقتنعـــال بـــّس  ،عنهـــا ةمي توبـــوالزم تقــــدّ  ة،دي تعتبـــر خطیـــ ،طبعـــاً  ال: يكـــوك
   .تعملي كده تاني ها

  یسامحني ویقبل توبتي؟ الكن ربنا ه .. حاضرفوفا: 
ــوك فكرتینــي بمــریم  ،عملــیش كــده تــانيتالمهــم مــا  ،یقبــل توبتــك وبیحبــك وهــا ،تقلقــیش ربنــا حنــین جــداً  مــا :يك

  عارفة حكایتها؟ ة،المصری
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ــمــن أبــویْ  اإلســكندریةمدینــة القدیســة مــریم المصــریة فــي  اتولــدت   ا كــان ن مســیحیین ... ولكــن لألســف لمَّ
خطیـة الزنـا ... وفضـلت علـى الحـال  فـيبتدأ الشیطان في خداعها وأغواها ... فسـقطت اسنة ...  ١٢عندها 

ربنـا ال یشـاء  عـن ربنـا ... وكانـت خطایاهـا شـدیدة جـدًا، لكـن طبعـاً  ةفیهـا بعیـد عایشـةسنة كانـت  ١٧ده لمدة 
سـفینة كانـت مسـافرة  فیـه إنالصـیف ... شـافت  فـيیـوم  ففـيعاد عنـه ... ومش بیسیب أوالده بُ  ئلخاطموت ا

 ،وصــلت هنــاك تــروح معــاهم ... وفعــالً  إنهــارت شــان النــاس تحضــر عیــد الصــلیب هنــاك ... فقــرّ لألورشــلیم ع
عها من الدخول للكنیسة، ن فیه قوة بتمنإ و  .األرض .. يرت فتسمّ ات أن رجلیها كنیسة القیامة حسِّ  ةوهى داخل

... وتطلـب مـن ربنـا  ةبشـد يعن ربنا وكانت بتبكـ ةخاطئة وبعید هىت قد إیه وحسّ  ،بتدت تفوقاساعتها بس 
 فـــيلـــن تعـــود للخطیـــة  ووعـــدتها أنهـــا فعـــالً  ،بركـــة الصـــلیب تأخـــذنهـــا تـــدخل و إوتتشـــفع مـــن العـــذراء مـــریم  ...

 يوقعـدت هنـاك تبكـ، ك ودخلـت للكنیسـةت تتحـرّ أبتدایها جلت ر یوفجأة وهى وسط دموعها وندمها لق ،المستقبل
لحیاتها  أبداً  يترجع تاناتقدم توبة حقیقیة ومش هاه إنهاووعدت ربنا  ،یرةثلها ذنوبها الك نه یغفرإل لربنا وتتوسَّ 
 يتالقااألردن وهــ"اعبــري  :ام أیقونــة العــذراء مــریم ســمعت صــوت بیقــول لهــاقــدّ  يتصــلّ ب ىهــووســط مــا  ،األولــى

مــن ســاحة خرجــت مســرعة ، ثــم اعترفــت بخطایاهــا وتناولــت مــن األســرار المقدســةفتقــدمت و ...  "هنــاك كتــراح
وأعطاهــا ثالثــة دراهــم مــن الفضــة ابتاعــت بهــا ثالثــة أرغفــة مــن الخبــز ثــم القیامــة. وفــي الطریــق قابلهــا إنســان 

م توبـة سـنة تقـدِّ  ٤٧هنـاك  البریـة فـيومكثـت  عبرت نهر األردن إلى البریة وأخذت تسیر فـي الصـحراء القاحلـة
حـرب شـدیدة جـدًا مـع الشـیطان .. وفـى  فـيوكانـت القدیسـة مـریم  ،شئنا ... وكان أكلها مـن الحشـاوصالة لرب

  .بت علیهر نجحت واتغلّ اآلخِ 
 ،وشــافها مــن بعیــد فافتكرهــا خیــال ،البریــة خــرج قــدیس اســمه زوســیما القــس هنــاك فــيحیاتهــا  أثنــاءوفــى   

 هـو طبعـاً  بتعّجـا ،اسمهبِ ب منها نادت علیه رُ ا قَ ولمّ  ،قدامه ده ياللّ ف له مین الخیال نه یكشإوطلب من ربنا 
هـدومها كانـت دابـت شـان لع ،نـه یـدیها الثـوب بتاعـهإوطلبـت منـه  ،عرفت اسمه مـن غیـر مـا تشـوفه يزاا إنها

شـان لع ةي جایـجى عندها السـنة اللّـینه یإوطلبت منه  ،وحكت له على كل حكایتها. واتقطعت من طول المدة
بعـدها  ياللّـالسـنة  يیجـینـه إكلتهم .. وطلبـت منـه أفـ ،اها شویة عدس مبلـولدّ اوناولها و  اءیناولها ... وفعًال ج

القدیسـة اتنیحـت ... وكـان فیـه أسـد  أننه وجـد إ ،انتظاره مفاجأة في، لكن كان اءج نفس المیعاد .. وفعالً  في
 يولقــ "اتخلقــت منــه ىهــ اللــيالتــراب  فــي المســكینة دفــن مــریم"ابیحــرس جســدها ... ووجــد جنبهــا مكتــوب ... 

 فـازدادوا ثباتـاً  تها،إلى دیره وأخبـر الرهبـان بسـیر  ورجع. دفنهاو ى علیها صلّ األسد بیحفر في األرض ... وفعًال 
   .سنة ٧٦وعاشت  ،في السیرة الروحیة ماً في المراحم اإللهیة وتقدُّ 

  أبریل. ١٤ه اللي بیوافق دایمًا برمود ٦یوم تها تحتفل الكنیسة بتذكار نیاح  
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  أسئلة التذكُّر والفْهم        
 

  القدیسة مریم المصریة؟ تولدتافین  ــ١
   تها؟قابلها ونقل لنا قصّ  الليالراهب  ما هو اسم ــ٢
  حصل عند كنیسة القیامة للقدیسة مریم؟ ياللّ إیه  ــ٣

  

  

  ألعاب      

  .بعیداً  اضرب : اللعبة اسم
   .بالونات ٥ ت :األدوا

   .عن حیاتك السیئةاألمور  ابعد الهدف :
   .اإلمكانن متساویین بقدر قسمیْ  ىإل یقسمعب الذي ر في مكان اللّ ن یواجه أحدهما اآلخَ فریقیْ  التشكیل:

    طریقه اللعب:
یخرجـوا البـالون مـن  أن العبـي الفـریقین ىویجـب علـ ىالوسـط المنطقـةبـالونتین فـي  أویتم وضـع بـالون   

یجب  (ال ارةالصفّ  یستخدم أوفوا" رتفع "توقّ نادي بصوت مُ ثم یُ  ١٥ أو ١٠ ىالقائد إل نطقتهما بینما یعدّ م
) الفریــق الــذي ال یكــون البــالون فــي نیْ الفــریقألحــد  ةفضــلیقــد یعطــي األ وٕاالَّ  اللعبــة ىینظــر القائــد إلــ أن

ربمـــا  ،فبـــالتوقُّ  اإلشـــارة دمالخـــا يیعطـــ أنالون بعـــد حـــد البـــأیلمـــس  أنال یجـــب  ة،منطقتـــه یحـــرز نقطـــ
یخـرج  ویجب أالّ  ،في خلف كل فریق حین تبدأ ةحداكتر من و أن نضع البالونات إن استخدم أیستحسن 

  حد من منطقته. أ
  نتیجة.  ىهو الفریق الذي یحرز أعل الفائز:

  
جولة كتابية نماذج تائبة 

  
 الشاهد الشخصیة

)١١ ــ ١:  ١٩لو ( زكا  

الخاطئة المرأة )٥٠ ــ ٣٦:  ٧لو (   
ةالسامری   )٤٢ــ  ٤:  ٤یو ( 

 

 
 

  ؟
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  تدريب          

 

ــ ـــ١  وبعــد كــده یــروح ألبونــا ،خطیــة یــدخل غرفتــه ویحاســب نفســه ویتــوب عنهــا فــيا یقــع كــل واحــد فینــا الزم لمَّ
 .يیقعش فیها تانانه مإویحاول  ،ویعترف بیها ویتناول

 ...."ه كعظیم رحمتك للَّ ا یا ارحمني" ٥٠مزمور الـ الحفظ  ـ٢
  

  صــالة           
 

  
علــى الشــیطان، وتكــون  تنُصــرنينــك إطلــب منــك یــارب ألهــي الحــي، بإربــي یســوع الغــالي بأشــكرك ألنــك   

  .رب فأتوببني یاتوّ  .ینيساعدني وقوّ  .م توبة حقیقیة كل یوممعایا في حیاتي لكي أقدّ 
ل بالقدیسة العظیمة في التوبـة القدیسـة مـریم المصـریة، بـالرغم مـن قـوة خطیتهـا لكنهـا كانـت أتمثّ  واجعلني  

  بني منك أكثر وأكثر ... آمین.  وقرّ  ،قویة في توبتها، ساعدني یارب على خالص نفسي
 

 تقييم               

  
  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

  
  التقييم  د أن طفلك يستطيع أن:هاية الدرس تأّكفي ن  الهدف

  يعرف

  ه لنامحبة اللَّ  دائماً  یذكر .  

  ت دَ ِلـوُ  التـيیـذكر المدینـة . د مـن ذلـكمحبـة أسـرته لـه ویتأّكـ یعرف
 .فیها القدیسة مریم المصریة

  أمام كنیسة القیامة المصریةشكل القدیسة مریم  یصف. 
  السیدة العذراء ةأیقونماذا قال لها الصوت أمام  یذكر. 
   ِّآیة الدرس ریكر.  

  

  يشعر
 ل توبـة مـریم یمثّـ .ه وأسـرتهحضـن اللَّـ يالطفل أن األمان ف یشعر

 .وصالتها  المصریة
 ل ما حدث عند كنیسة القیامة للقدیسةكیف یتخیّ  یرسم.  

  

 .لربنا واالعتراف الدائم مستمرةتقدیم توبة  ریقرّ    يتدرَّب
 لحیاته الروحیة وحير  أبباتخاذ  هئأصدقامع  یتفق.  

  

  

 

@ 
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  برمهات شهر من الثالثاألسبوع 
  ) مارس (

  أبديتي  
  

 
 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 ملطي تادرس یعقوب ــ للقمصا تفسیر سفر الرؤی 
  
 لمسیسالیلة أبوغالسماء من خالل  ىإلع تطلُّ ال. 

 :مساعدة الطفل أن  
 :السماء وسبب جمالها ن اآلالم؟و یسدیحتمل الق لماذا یعرف. 

 :هبجمال الحیاة مع اللَّ  یشعر. 

  َّأن یعمل كمن سیسكن في السماء ب:یتدر.  


 

 

  ٣:  ٢١(رؤ(  
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  إليك عزيزي الخادم ...             

  
:للمدینة الجدیدة واألرض الجدیدة والسماء الجدیدة یلیق بها سوى أن تـدعوها اً لم تجد السماء اسم  
 ــه مــع النــاس"، ألن اشــتیاق النــاس لــم تقــل "مســكن النــاس مــع اللَّــ ه" بــل "مســكن الّل
ه ینتظـر األبدّیـة حبة الّله الفائقة! كـأن اللَّـظم مكنى معنا. یا لعِ ه للسُّ قارن باشتیاق اللَّ قاس وال یُ كنى معه ال یُ للسُّ 

إلى عبودیتنا بل نحن المحتاجون إلى ربوبیته. لهـذا یبـدأ  اً كنى معنا، مع أننا نعلم أنه لیس محتاجلیستریح بالسُّ 
 م المحتاجون إلیه، وهو یسكب حبه علـیهم، إذ أي أنهم هُ   بالقول
  إنــه إلــه كــل البشــر، وٕالــه المــؤمنین. لكــن فــي األبدیــة یــنعم أبنــاء الملكــوت

  .ه لهمبمفاهیم أعمق وعذوبة أكثر في ربوبیة اللَّ 
  تادرس یعقوب) ــ للقمص صحاح الحادي والعشرون(تفسیر سفر الرؤیا األ

ــا فیهــا    ــا فــي األبدیــة یمألن ــا  :الــرب بالمحبــة نحــوه وبمعرفتــه حتــى نصــرخ ونقــولوســوف نحی  امــتألتكفان
الــرب یمألنــا، ســوف نشــترك مــع المالئكــة فــي التســبیح وفــي طقــوس الفــرح  ویظــلّ  ودســمٍ  أنفســنا كمــا مــن شــحمٍ 

 ءحتـى یشـعر الحاضـرون أنهـم فـي السـما ،لمسیس بالتسـبحة قبـل قـراءة سـفر الرؤیـاالیلة أبوغ لهذا تبدأ ،األبدي
 ،م عـن الحیـاة األبدیـة وهزیمـة الشـیطانثـم یسـمعون سـفر الرؤیـا الـذي یـتكلّ  ،المالئكة فـي التسـبیح یشتركون مع

هناك لن یكون وجع أو حزن ألن األمـور األولـى  ،من هذا الجسد لنعیش مع المسیح لالنطالقفتشتاق أنفسهم 
  ).٤:  ٢١قد مضت (رؤ 

  
 

 

 

 تية:يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآل            

 

  فكـرة حـوار                 
  

  لون السماء من وجهة نظر كل واحد؟كیف یتخیّ  األوالدیسأل الخادم   
  ل كل هذه العذابات؟لماذا یختار القدیسین تحمُّ   

  
  مجموعات عمل               
 

 المالئكةـــ  (العرش یرسم أن: اآلتيراعي یُ  ل السماء ویرسمها ...لیتخیّ  ألوان أقالمكل طفل ورقة و  ىعطیُ   
  ).لهوأي شيء یتخیّ " ــــ رموز الرؤوس فقط" ةاألربعالحیوانات ـــ 
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  قصة تمهيدية        

  
  :جزیرة ما بعد الموت

فاجئـه أهـل المدینـة مـن حیـث علیهم وعند نهایـة السـنة یُ  غریباً  قیم أهلها كل سنة ملكاً مدینة كان یُ  أنقیل   
 أن. فحــدث وحزنــاً  جزیــرة یمــوت فیهــا جوعــاً  إلــىثــم ینفونــه  ،فــون بــه المدینــةویطو  لكــهُ فیخلعونــه مــن مُ  يال یــدر 
ــم مــا ســیُ ملّ  حكیمــاً  رجــالً  ــیهم، أدرك األمــر واســتطاع أن یعل تلــك الجزیــرة التــي  فــي يلــه فشــرع یبنــ يجر كــوه عل

فیهـا كـل خیـر  وكـان قـد أعـدّ  إلیهـا يَ فـكـل مـا ملكـت یـداه حتـى نُ  إلیهـارسـل وأخـذ یُ  ،وقصـوراً  دوراً  إلیهـاسینفونه 
  ًا.طمئنمُ  اً فعاش فیها غنیّ  ،ونعمة

  
 

  
  
  

  ودار بینهما الحدیث التالي: ،أحد األوالد في مدارس األحد اسمه مارك األستاذ سأل  
  كوا بالمسیح؟ مارمینا اآلالم الشدیدة جدًا وتمسّ مارجرجس و كیف احتمل القدیسین مثل  مارك:

لكـي نـدخل  بَ لِ بنا یسوع ألنهم یریدون أن یعیشوا مع المسیح الذي ُصـكوا بإیمانهم بر القدیسین تمسّ  إنّ  األستاذ:
ا استطاع أن یقنع اإلنسان باألكل مـن شـجرة معرفـة الخیـر والشـر صـارت الخطیـة الملكوت. فالشیطان لمَّ 

 اً ردنا أن نعیش بعیـدصنا یسوع المسیح لم یُ خلِّ ولكن ربنا وحبیبنا ومُ  ،یمنع اإلنسان من دخول السماء اً سبب
وبهـذا نسـتطیع أن  ،صـرة علـى الخطیـة وعلـى الشـیطانعطینـا النُّ ر خطـة لیُ بل دّبـ ،ع باألبدیةوال نتمتّ  ،عنه

ب علـى صـلَ نـا العـذراء ویُ مّ د السـید المسـیح مـن أُ وَلـأن یُ  ىوكانـت هـذه الخطـة هـ ،ندخل السماء مـرة أخـرى
ــیُ  بــل ،وال یغفــر لنــا خطایانــا فقــط ،ویغفــر لنــا خطایانــا بــدًال مّنــاالصــلیب  لطان بقــوة الصــلیب أن عطینــا السُّ

نغلب الشیطان. وكان القدیسین على طوال فترة تعذیبهم ناظرین إلى السماء في كـل وقـت وفـي كـل ثانیـة 
 ،حیـاة فـي منتهـى الجمـال ،حیـاة مختلفـة ،إلـى الحیـاة األبدیـة ایطلبون من الـرب أن یسـاعدهم حتـى یصـلو 

  تفتكر لماذا یا مارك؟
  و وجمیل؟أكید شكلها حل مارك:

ربنــا  زاياعــارف یــا مــارك  أنــتربنــا یســوع وٕاننــا نعــیش معــاه، وزي مــا  ىهــ ءأحلــى حاجــة فــي الســما األســتاذ:
نفرح لمــا نــرى ربنــا یســوع اتفتكــر أد إیــه هــ ،ا نحــس إنــه معنــایســوع بیســاعدنا فــي حیاتنــا وٕاحنــا بنفــرح لّمــ

نفضــل فرحــانین علــى اشــین معــاه وهنفرح ألننــا عایاالمســیح بعنینــا؟ ونكلمــة وهــو كمــان یــتكلم معانــا؟ وهــ
لیلة یوم السبت (تبدأ الجمعـة  ىلمسیس وهاوالكنیسة كمان بتحاول تشعرنا باألبدیة أثناء لیلة أبوغ ،طول

  .باللیل وتنتهي السبت صباحًا)
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وســفر رؤیــا یوحنــا هــو إعــالن یســوع  ".اســتعالن"أو  "إعــالن"كلمــة یونانیــة معناهــا  "لمســیساأبوغ"وكلمــة   
ــیُ  "ســفر الرؤیــا"ألن  )؛أبوغالمســیس(الكنیســة خدمــة ســبت الفــرح بهــذا االســم  تســمّ و  ،المســیح ز هــذه مّی
  . قرأ فیها كلهیُ  حیث ،الخدمة

أنـا "لمسیس هـو لحـن اى في لیلة أبوغومن أول األلحان التي تصلّ  ،لمسیس بصالة التسبحةاتبدأ لیلة أبوغ  
نــا وكلّ  ،قصــة داود عنــدما غلــب جلیــاتحــن یحكــي لنــا عــن وهــذا اللّ  ،)١٥١(مــز " خــوتيإالصــغیر فــي 

  نعرف أن داود غلب جلیات بقوة مین یا مارك؟
   .بقوة ربنا یا أستاذ مارك:

ونعــیش مــع ربنــا یســوع إال  ءنقــدر نغلــب الشــیطان ونــروح الســماافعــًال یــا مــارك وٕاحنــا كمــان مــش ه األســتاذ:
مـــع  واشـــتركنا ء،نـــا فـــي الســـماي الكنیســـة التســـبحة حتـــى نشـــعر كلنـــا إنبتصـــلّ  كـــدهبمســـاعدته لنـــا. وبعـــد 

الشمامسـة سـفر الرؤیـا  یقـرأ كـدهوبعد  ء،المالئكة في التسبیح بكل األلحان الجمیلة ونشعر إننا في السما
رســائل مــن ربنــا لكــل واحــد منــا  ىوهــ ،والســفر ده جمیــل قــوي قــوي وبیبــدأ الســفر برســائل لســبع كنــائس

وبعــد مــا نســمع كــالم ربنــا لكــل كنیســة  ،یطانونقــدر بیهــا نغلــب الشــ ء،تســاعدنا للوصــول للســما شــانلع
(یمكـن  "من له أذنـان للسـمع فلیسـمع مـا یقولـه الـروح للكنـائس" :بتقول الكنیسة اللحن الجمیل اللي بیقول

  .دوها)أن یقولها الخادم باللحن ویدع األوالد یردِّ 
لكــن أكیــد  ءالســماومهمــا حــاول القــدیس یوحنــا الحبیــب أنــه یصــف  ءبیحكــي لنــا جمــال الســماوهــذا الســفر   

ومــش  ،هنــاك حــزن أو ألــم هیبقى فیــامــش هــ ءقــال. ألننــا فــي الســماتأحلــى مــن أي كــالم ممكــن ی ءالســما
ــــربألن  ،نالقي حــــد متضــــایقاهــــ ــــیفرّ ایســــوع ه ال ــــا عل ــــا فــــي وســــط المالئكــــة اوهــــ ،طــــولى حن نفرح كلن

  .والقدیسین
ا اآلالم ألنهـم شـعروا أن السـماء أحلـى ومحبـة بابـا یسـوع قـدر القدیسـین أن یغلبـو  ،القویـة ءوبالمحبة للسـما  

  .اآلن فبعد ذلك لن یتألمون إلى األبد امو وٕان كانوا یتألّ  ،بكثیر جدًا من أي آالم تقابلهم
القدیس یوحنا الحبیب بیقول فـي سـفر الرؤیـا إنـه سـمع صـوت بیقـول:   

 دي فعـًال أحلـى حاجـة  ىوهـ
وأثنــاء  .بكــدهوالكنیســة كمــان بتفــرح  ،إننــا نعــیش مــع ربنــا یســوع اللــي بیحبنــا كتیــر قــوي قــوي ءفــي الســما

ل بالكرامــة محبیــه" (یمكــن أن یقولهــا صــنا فــي وســطها یكّلــخلّ "ومُ  ء:بتوصــف الســما ىالصــالة بتقــول وهــ
ــ .یكون لفرحنــا نهایــةاومــش هــ ،طــولى ویــدع األوالد یرددوهــا) وبكــده هنفــرح علــ الخــادم بــاللحن ا أثنــاء لمَّ

الكنیسة بتقرأ سفر الرؤیا الجمیل یبدأ أبونا یوقد في الكنیسة قنـدیل جـواه زیـت والزیـت ده بیترشـم بیـه كـل 
الزیـت ده بیترشـم و ( مسـیسلواسمه زیـت أبوغا ،الحاضرین في الكنیسة بعد االنتهاء من قراءة سفر الرؤیا

   ).اإلكلیلبیه الزوجان في أثناء الصالة في 
وهــو  ،اللــي بتحتفــل بیــه الكنیســة علــى األرضي القــداس اإللهــي بعــد االنتهــاء مــن ســفر الرؤیــا نصــلّ       

  بالفرح. يءال ینتهي ومل رسٍ بعُ  ءنحتفل في السمااوه ،من أجل خالصنا حبّ ه المُ تذكار یومي لخطة اللَّ 
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  أسئلة التذكُّر والفْهم        
  

  لمسیس؟اغأبو ما معني كلمة  ـــ  
  لمسیس؟اغأبو  لیلةطقوس  ىما ه ـــ  
   هذه اللیلة؟في الكاهن  األب یستخدمهما هو اسم الزیت الذي  ـــ  

  
  تدريب   

  
  .ءیكون لهم مكان في السما لكيیطلب األوالد في الصالة ـــ   
  یكتسبه. ًا لكيجید اً ن السلوكیات السیئة حتى یبطلها وسلوكم اً سلوك یحددكل واحد من األوالد ـــ   
  ء.ي في السمانطلب شفاعة القدیسین اللّ  ـــ  

 
  صــالة       

 
  

ا مكــان نــیل زومجهِّــ ،نــایل نــك رغــم أخطائنــا الكبیــرة بتغفــرإ و  ،بــك وعطفــك علینــاحُ  ىعلــ نشــكركربنــا یســوع   
  .نایلمجّهزه ي وننال ملكوت السموات اللّ  ،أوالدكنكون  أن.. یارب اجعلنا مستحقین ء.عظیم في السما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

@ 

 
 

  ؟
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 تقييم               

  
  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

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

  يعرف

  اآلالم؟ القدیسینیحتمل  لماذا• 
  ماء وسبب جمالها.الس• 
  .الدرس آیةیحفظ • 
  .لمسیساغأبو طقس لیلة • 
جـــل أالستشـــهاد والمـــوت مـــن الشـــتهاء امـــا الـــذي یـــدفع القدیســـین • 

  .المسیح

  

  يشعر
  .هبجمال الحیاة مع اللَّ  •
  .ل السماء وما یوجد بهایتخیّ  •
  .لإلنسانه عظم محبة اللَّ  •

  

  يتدرَّب

  .ءن في السمااهم مكیطلب األوالد في الصالة أن یكون ل •
مـــن الســـلوكیات الســـیئة حتـــى  اً ســـلوك یحـــددكـــل واحـــد مـــن األوالد  •

  یكتسبه. ًا لكيجید اً یبطلها وسلوك
  ء.نطلب شفاعة القدیسین اللي في السما •
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  برمهات شهر من الرابعاألسبوع 
  )ـ أبريل  مارس (

  حكاية سفر  
  
  

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 .سفر إشعیاء 

   
  .يلقمص تادرس یعقوب ملطـــ لشعیاء إر سفر تفسی ـ١
 .ينطونیوس فكر أ ـــ القسشعیاء إتفسیر سفر  ـ٢
  .عبد المسیح عبد السید القس ــــبستان الخدمة  ـ٣

 .حكایة سفر 

 :مساعدة الطفل أن  
 :جاءت في السفر. التيات و النب یعرف 

 :هاوأهمیت ةو بعظمة النب یشعر. 

  َّقابلهـا شعیاء وما یُ إ سفرات التي جاءت في و یحفظ النب أنعلى  ب:یتدر
 في العهد الجدید.
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  إليك عزيزي الخادم ...                

  
  

سفره: "إنجیل إشعیاء"، أو "اإلنجیل الخامس"، مـن یقـرأه یظـن أنـه  إشعیاء: "النبي اإلنجیلي"، وُدعيَ  ُدعيَ   
ید المســـیح وعملـــه الكفـــاري خاصـــة أمــام أحـــد أســـفار العهـــد الجدیـــد، وأن الكاتـــب أشـــبه بشــاهد عیـــان لحیـــاة الســـ

  یرى صورة حیَّة للفداء وأسراره اإللهیة العمیقة.  ،"الصلیب"
  

 إشعیاء: 
س علــى األقــل ســبعة أشــخاص یحملــون هــذا كــان اســم إشــعیاء شــائعًا بــین الیهــود، فنجــد فــي الكتــاب المقــدَّ   

ه ه" أو "اللَّــــنــــي "خــــالص اللَّــــ)؛ یع٢١:  ٣أي  ١ ، ٧: ١١نــــح  ،٧:  ٨قابــــل "یشــــعیا" (عــــز االســــم "إشــــعیاء" یُ 
ه العجیـب ًا واضـحًا عـن خـالص اللَّـه یحمل خطّ لِ جمَ ص". وقد جاء اسمه یكشف عن رسالته، فالسفر في مُ ُیخلّ 

  قیم الملكوت وواهب المجد. ق بمجيء المسیا الذبیح مُ الذي یتحقّ 
ب التقلیـد الیهـودي هـو " لتمییزه عن بقیة األشخاص الحاملین ذات االسم، وبحسـأموص"إشعیاء بن  ُدعيَ 

   أخو أمصیا ملك یهوذا وأنه نبي أیضًا.
ج ). وتـــزوّ ٣:  ٣٩ ؛ ٥:  ٣٨ ؛ ٢:  ٣٧ ؛ ١٥، ١:  ٢٢ ؛ ٣:  ٧وعمـــل فیهـــا (إش نشـــأ فـــي أورشـــلیم 

) ال لممارســـتها النبـــوة وٕانمـــا لمشـــاركتها رجلهـــا جهـــاده الروحـــي ومشـــاعره، ٣: ٨وُدعیـــت زوجتـــه: "النبیـــة" (إش 
معنـاه  شـوب"ای "شـآراألكبـر  يَ ُدعـ ،ن رمزیینسمیْ ان حمال رسالته. أنجبت ابنیْ  في تحقیق فكانت خیر رفیق له
). ٣: ٨ل النهب، اسرع الغنیمـة" (إش ل حاش بز" معناه "عجّ )؛ والثاني "مهیر شالَ ٣: ٧"البقیة سترجع" (إش 

  وكان االسمان متناسبین مع نبوات إشعیاء. 
  

 :النبوات
هــار خطایــا النــاس، بــل هــو یظهرهــا لیظهــر مــا وصــلت إلیــه البشــریة مــن فســاد النبــي لــیس هدفــه فقــط إظ     

ص نفسـه مـن الخطیـة ومـن المـوت، ظهـر احتیـاج كـل العـالم إلـى خلّـ(یهود وأمم)، وألن اإلنسـان فشـل فـي أن یُ 
ص خلّـلهـذا المُ  نواألنبیاء یشـیرو  ص خلّ مُ 

 
  لذلك تنبأ األنبیاء بنبوات كثیرة ضد األمم:  
  ك شعبي مصر".بارَ ه لیس ضد األمم بل هو ضد خطایاهم. بل نسمع "مُ اللَّ  .١
ه ضد الشیطان الذي هـو إلـه هـذه األمـم (أوثـانهم وعبـاداتهم). وهـذه األمـم بخطایـاهم أصـبحت ترمـز اللَّ . ٢

  للشیطان بأعماله.
  ص.خلِّ لمُ  لّ ، واحتیاج الكُ )ممیهود وأُ (إظهار فساد البشریة كلها . ٣
  .صخلِّ فساد ... لكن المسیح آٍت لیُ الفي كله غارق ص في: الشعب والعالم هدف األنبیاء یتلخّ  اً إذ  
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 إشعیاء في العهد الجدید: 
وقـد اقتـبس منـه  ،)٢٧: ٤٨سـیراخ (لسفر إشعیاء أهمیته الخاصة فقد حسبه ابن سـیراخ "تعزیـة صـهیون" 

   .بجانب تلمیحات كثیرة اً مباشر  اً نص ٢١ ــــأغلبهم من الیهود  ـــكتّاب العهد الجدید 
  نـــذ بـــدء انتشـــار المســـیحیة ُینظـــر إلـــى ســـفر إشـــعیاء كســـفر هـــام للشـــهادة عـــن شـــخص الســـید المســـیح مُ 
   ).١٨: ٤ لو(إلى شخصه  اً شیر ). وقد قرأ السید المسیح في إشعیاء مُ ٢٥ــ  ٢٢: ٢بط ١ ، ٣٩ــ  ٢٧: ٨(أع 

  
  :یات القبطیةچإشعیاء واللیتور 

ز على عمل السید المسیح الخالصي والكشف عن عصره الذي اتسم بعطیة ا كان سفر إشعیاء قد ركّ لمَّ       
إشــعیاء فــي طقــس بــاكر مــن كــل أیــام ســفر قــرأ فصــل مــن یمــا  اً شــار إلیــه بالمــاء والمطــر) لهــذا غالبــالــروح (المُ 

  الغطاس المجید. عید في صلوات اللقان في خمیس العهد وعید الرسل و  اً ، وأیضالصوم الكبیر
  

  :المسیح في سفر إشعیاء
فنبواتـه  ،اب العهد الجدید ولیس نبیًا من العهـد القـدیمعندما یكتب إشعیاء عن المسیح یظهر كأنه أحد ُكتّ      

صـف نـواحي عدیـدة عـن شـخص السـید ت ىعن المسیح أوضح وأدق من أي نبوات أخرى في العهد القدیم، فهـ
  المسیح وعمله في مجیئه األول والثاني. 

وٕانـه لمـن  .وتنبـأ إشـعیاء بعـدد منهـا ،األول للمسـیح يءنبوءة عن المجـ ٣٠٠یوجد بالعهد القدیم أكثر من      
  قت جمیعها.اإلعجاز أن یتنبأ إشعیاء وحده بهذا العدد من النبوءات التي تحقّ 

  
  له للخدمة:ء تؤهِّ شعیاإصفات هامة في 

ه وفـي مجـال الـدین، داهنة في كل ما یتصل بالحیاة مع اللَّـداورة أو المُ + كان شجاعًا حازمًا ال یعرف المُ   
ى بــه وهــو مــا یجــب أن یتحلّــ ،مــا يءفــي شــ اً أحــد ولــم یســتثنِ  يء،فــي شــ اً ال یخشــى أحــد ،فالملــك مثــل غیــره

  الخادم.
:ذا مشـاعر عطوفـة فیقـول ،الحـس + مع حزمـه وشـجاعته كـان رقیـق القلـب ُمرهـف  
 

:بآفقال عن مـو  ،بل أیضًا على غیرهم من األمم ،ولم تقتصر مشاعره هذه على شعبه     
 
بـل یجـب أن تمتـد إلـى خـالص اآلخـرین  ؟ف دموعه من أجل خالص نفسـه فقـطهل یكفي للخادم أن ُتذرَ      

  أیضًا.
 ى؟ثمــرة فــي كنیســة أخــر ... ناســیًا خدمــة محتاجــة وغیــر مُ  ؟ي ألجــل خدمتــه فقــطلــه أن ُیصــلّ  وهــل یحــقّ      

  .بالطبع ال
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 ة:يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتي            

 

  فكـرة حـوار                
  

   ؟إیه اللي معایا
 اللـين جعـل الطفـل یخّمـاو  ة،حاجـ ةحاجـ سـتخرجاو  ،بها أشیاء مختلفة ةكرتونر حضِ او  ،ي عین الطفلغمِّ      
فــي ایــد الخــادم. ویســأل  الّلــيف علــى هــذا الشــيء یتعــرّ عمــل بیهــا صــوت حتــى اوٕاذا لــم یعــرف  ،الخــادم یــدافــي 

  شعیاء؟إت في سفر اء؟ مین یعرف آیة جوٕایهشعیاء وهنالقي مین إي في سفر مستخبّ  یهإترى  الخادم یا
  

   قصة تمهيدية                
  

 ،الحلــوةم مــن صــفاتهم یــتعلّ  شــانلعفاتهم حوالیــه ویراقــب تصــرُّ  يالّلــام دایمــًا بیــبص للنــاس كــان هنــاك رّســ     
وفـي یـوم  ،جمیـل جـداً  هرسـموكـان  ،سـمبیشـوفها بالرّ  اللير عن الحاجات عبّ یُ  وكان دائماً  ،خطائهمأوكمان من 

  على الناس.  األسبوعكانت خالل  اللي لألحداثسبوع كان بیعرض رسوماته نهایة األ
والنـاس  ،هـا خـرابكانـت اللوحـة عبـارة عـن مـدینتهم لكـن كلّ  ،من المرات عرض لوحة غریبة جداً  ةوفي مر      

 ة،والنــاس بتســمع كالمهــم وكــل الشخصــیات مرســومة بــاأللوان الغامقــ ،ونــاس بتــتحكم فــي النــاس ،بتقتــل بعضــها
بین منهـا وكـأنهم ورسـم نـاس مقـرّ  ،شـمعة بیضـاء ونورهـا كمـان أبـیض ىحاجة واحدة وه إالّ  ،وكل اللوحة كمان

م إنه كان بـیكلّ  :القصةمهم إیه لكن هو فهِّ  ،من اللوحة دي ستغربت جداً االناس  ،لونهم أبیض أصبحكمان  مَّ هُ 
ه برحمتـه یرسـل لینـا واحـد ولكـن اللَّـ ،سـوداء ىتبقافقال له إننا لو معملناش كلمة ربنا في حیاتنـا هـ ،اعترافهأب 

ـ ،تمامـاً  كاللوحـةالمدینـة أصـبحت خـراب  ،وبعـد فتـرة ،وقتهـا النـاس ضـحكوا علیـه ،ر لینـاینقذنا وینـوّ  ا النـاس ولمَّ
 اللوحـةورسـم  اعترافـهسـمع لصـوت ربنـا مـن خـالل أب  حاجة غیر إنـه هم إنه معملشل قال يلیه مرة تان احو را

  دي. 
ترمـز  ةشـعیاء، اللوحـة ترمـز إلـى النبـوة، الشـمعإ إلـىام یرمز ، الرسّ "هاللَّ " إلىیرمز  "االعتراف أبهنا "     

  إلى المؤمنین. ونرمز ین للشمعة وإلى المسیح، المقترب
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                                                                     نشاط تمثيلي                 

 
  .نبدور مخدومیْ  انن یقوماواثن ،واحد یقوم بدور الخادم ـ امدّ خُ  ٣  

ــــالخ ال نرشـــم الصـــلیب مـــع بعـــض علشـــان نبتـــدي (ویبـــدأ برشـــم لـــی ،مســـاء الخیـــر یـــا والد عـــاملین إیـــه :  ادمـــــ
  .الفصل)لیب ومعه كل الموجودین في الص

  . ةننا فزنا في مهرجان الكراز إكل سنة وأنت طیب یا أستاذ ومبروك بمناسبة   :١مخدوم 
  نا. مبروك لینا كلّ  وألف ،بوأنت طیّ  ،أیوه شاطر حبیبي :  ادمــــــالخ

  .نا كسبنان اللحن اللي حضرتك یا أستاذ حفظتهولنا هو اللي خالّ أأیوه أنا فاكر  : ٢ مخدوم
الجـالس فـوق " :وأكید بالمناسبة دي (یبـدأ یقـول لحـن مراجعه معاكا أأیوه طبعًا وأنا النهارده كنت ه :  ادمـــــالخ

ـ"حتـى كلمـة ، ویبدأ المخدومین معه یقولوا "الشاروبیم ت األقـوال مـن النبـوات واألمثـال كمـا الیـوم تمَّ
   .)"تنبأ زكریا وقال

  ؟یا ده أصالً ومین زكر  ؟نبوات وأمثال هیإثواني یا أستاذ   :١مخدوم 
كـانوا بیقولـوا كـالم  ،یسـوع الـربالنبـوات واألمثـال دي زمـان قبـل مـا یتولـد  :ك یا سیديل قولاأنا ه :  ادمــــــالخ

وزكریا ده كان  ،النبوات واألمثال ىودي ه ،األرض ىهنا معانا عل يجییحصل في حیاته لما یاه
   .وه نبيده سمّ ك شانلوع ،یسوع الرب يءعن مج أوامن األنبیاء اللي اتنب

  ؟ستاذ هو زكریا بس اللي تنبأأیا  : ٢ مخدوم
  ، وآخرون كثیرون.شعیاءإده زكریا وكمان  ،ال طبعاً  :  ادمــــــالخ

  ؟شعیاءإیعنى إیه  ،شعیاءإ : ٢ومخدوم ١مخدوم 
  شعیاء.إتعالوا معایا نعرف مع بعض  :  ادمــــــالخ
  

 

  
  
  
  

، نشـأ فـي أورشـلیم اً ، وهـو أخـو أمصـیا ملـك یهـوذا وأنـه نبـي أیضـ"إشعیاء بـن آمـوص" ُدعيَ  إشعیاء النبي  
) ال لممارســـتها النبـــوة وٕانمـــا لمشـــاركتها رجلهـــا جهـــاده ٣: ٨ج وُدعیـــت زوجتـــه: "النبیـــة" (إش وعمـــل فیهـــا وتـــزوّ 

شــوب" معنــاه ای األكبــر "شــآر يَ الروحــي ومشــاعره، فكانــت خیــر رفیــق لــه فــي تحقیــق رســالته. أنجبــت ابنــین ُدعــ
    ).٣: ٨الغنیمة" (إش  سرعال النهب، معناه "عجّ  والثاني "مهیر شالل حاش بز" ،)٣: ٧سترجع" (إش  "البقیة
وألن الســالم  مــن الــرب"ص شــعیاء هــو "خــالإالخــالص، معنــى اســم  ىشــعیاء لیــه نغمــة خاصــة وهــإســفر       

فــي  )یس الســالمعــن (رئــ ئنبــحیــث یُ  ٩صــحاح أالواقعــة مــا بــین ت صــحاحاوهــو نتیجــة الخــالص فیمتــد فــي األ
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 ٦آلیة ا
  ّح أن الخالص یكون بسبب رئیس السالم. توض  

 "بالسالم للبعید والقریب:  ينادحیث یُ  ٥٧صحاح أوفي   
  : )١٨:  ٤٨( صحاحأویمتد كنهر في 

 النبـيوهـا هـوذا والمسـیا الموعـود"  ياآلتـ: فرِ المسـیح وُعـص أیضـًا بیعـرض نبـوات عـن شـخ ءشعیاإسفر      
ــتُ  التــيالعالمــة  يیعطینــا بــوحي إلهــ ب إلــى نَســتُ  قــة بــه لــئالّ ص وتحصــر فیــه النبــوات المتعلّ خّلــشــخص المُ ز میِّ

) ١٤: ٧ صــحاح(أ فــيد مــن عــذراء، فالوعــد الـوارد عنــه یوَلــ إلهیــاً  وهــو كونــه شخصــاً  غیـره،
 ٦: ٩ صــحاح(أ يیتصــل بالوعــد الــوارد فــ ( 
 

عطـى ون دٌ َلـد لنـا وَ ، "ألنـه یوَلـيسـیكون مـن جنسـنا البشـر  ونستخلص مـن الوعـدین حقیقـة ذلـك الطفـل، فهـو  
قـت كـل هـذه النبـوات تحقّ  قـدیرًا، أبـًا أبـدیًا، رئـیس السـالم، داود، ... عجیبـًا، مشـیرًا، إلهـاً  بنًا" وسیكون من بیتا

  ت في میالد یسوع المسیح له المجد.وتمّ 
:النبـيقال       
  :وقــال ســمعان الشــیخ 

  
بهـم علـى ودرِّ  ،ناسـب عـدد المخـدومینس یُ قـدَّ من الكتـاب المُ  اً عدد رتوفِّ  أن احرص على مالحظة للخادم:  

ث التـي تحققـت فـي العهـد احـدة واألبهم على محاولة الربط بین النبوّ وكذلك درِّ  ،استخراج اآلیات بداللة الشواهد
  الجدید.
 عانـد ولـم یقـاوم بـل بـذل ظهـره للضـاربین"لـم یُ : ٤٩ صـحاحأا النبوات عن آالم السید المسـیح فتبـدأ مـن أمّ   

حیــث  ٥٣ صــحاحأ يفــكــر مــا ورد ذِ  بنــا إلــى يهــذا یــؤدِّ وخــده للنــاتفین، ولــم یســتر وجهــه عــن العــار والبصــق" 
نبــوة أخــرى مــن أســفار العهــد القــدیم عــن آالم الســید المســیح، ي صــورة آالم الســید المســیح مســتوفاة أكثــر مــن أ

ثـم إوضـع علیـه  الـرب نه حمل خطایانا، مجروح ألجل معاصـینا، مسـحوق ألجـل آثامنـا،إ فیه سبع مرات رَ كِ فذُ 
 .هو یحملها، حمل خطیة كثیرین آثامهم ،ثمإ، جعل نفسه ذبیحة يب من أجل ذنب شعبرِ جمیعنا، ضُ 

ها فـي شـخص السـید المسـیح یلـزم مراجعـة نصـوص العهـد الجدیـد ثو دوألجل بیـان تحقیـق هـذه النبـوات وحـ     
وهــذه بعــض األمثلــة لتحقیــق ح الســید المســی يق فــتحقِّــمُ  ٥٣ إشــعیاء ص: فــي هــذا الموضــوع حســب الــوارد هنــا

  النبوات: 
  . )٣٨: ١٢یو (١عدد  
     ) ٣٨: ١٢یو(.   
   ) ٢٩: ٢٧(مت   ٣عدد  
      ٤٠: ١٨(یو (   
      ٣٤: ١٤(مر ( 
    )  ٣٥: ١١یو(   
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   ) ١٥: ٤(عب   :٤عدد  
      ٣٨: ١١(یو (  
   ) ٢٣:  ٣(رو   :٦عدد  
     ) ٢١:  ٢فى ( 
     )٢١:  ٥كو ٢ (   
)، ٦٠ ـــ ٥٧:  ٢٧(مــت   :٩عــدد  
 . 
شـعیاء إولكـن  ،هـد الجدیـدطابقـه فـي العویُ  ،وما تم تنفیـذه فعـالً  ،شعیاء النبيإهناك أمثلة لكثیر من نبوات      

رها لیظهر مـا وصـلت إلیـه البشـریة مـن ظهِ لیس هدفه فقط إظهار خطایا الناس، بل هو یُ  النبي في سفره عامةً 
ص نفسـه مـن الخطیـة ومـن المـوت، ظهـر احتیـاج كـل العـالم خلّ فساد (یهود وأمم)، وألن اإلنسان فشل في أن یُ 

صخلّـلهـذا المُ  نواألنبیاء یشیرو   :خلصإلى مُ 
 

ن یقــرأه یظــن أنــه أمــام أحــد أســفار إشــعیاء: "النبــي اإلنجیلــي"، وســفره: "اإلنجیــل الخــامس"، َمــ ىلــذلك یــُدعَ   
یرى صورة حیَّة  ،ي خاصة "الصلیب"العهد الجدید، وكأن الكاتب شاهد عیان لحیاة السید المسیح وعمله الكفار 

  للفداء وأسراره اإللهیة العمیقة.
  

     
  
  
  
  

   ر والفهمأسئلة التذكُّ      
 

   شعیاء؟إما معنى اسم 
   ّعن رئیس السالم من خالل آالمه؟ وةقت النبكیف تحق 
   ؟ ...ل خطایانـامَ ن السید المسیح حَ أرت في السفر كِ ذُ  ةكم مر 

 
  

  

  

  

  

 
 

  ؟
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  ألعاب       

  
   .اسم اللعبة: خاتم وخیط

ن نعمــل بــه أوخــیط طولــه نســتطیع  الــدائرة،مســك بــه فــي خــاتم صــغیر أو مفتــاح تدخلــه فــي الخــیط المُ  األدوات:
   .دائرة
  .ا "الباحث" فیقف في الوسطالخیط أمَّ  ىعل أیدیهمیقف األوالد في دائرة ویضعون  التشكیل:

 ،الـذي یقـف فـي الوسـط الباحـث عینیـهیغمـض الولـد  ،ویمسـكون بـالخیط ،یقف الجمیع في دائرةة اللعب: طریق
تبـدأ  ،ر عبـر الخـیطآَخـ ىر الخـاتم مـن واحـد إلـبینمـا یمـرّ  ،ثم یقوم القائد بتدویره حول نفسـه بضـع مـرات

سـتمر ة الخاتم بشكل مُ ر الالعبون في الدائر مرّ یجب أن یُ  ،یفتح عینیه أناللعبة حین یطلب من الباحث 
 ىعلـ ن بعـدهم،َمـ ىرون الخاتم إلـیمرّ  أنهمیدعوا  أنالذین ال یمسكون بالخاتم یجب  وحتى ،عبر الخیط

ـــیُ  أنالباحـــث فـــي الوســـط  ذلـــك  ىیجـــب علـــ ،مســـك بالخـــاتم مـــن خـــالل ضـــرب یـــدي أحـــدهمن یُ حـــرز َم
بـذلك الشـخص مـع الخـاتم مسـك أإن  ،الشخص أن یرفع یدیه عن الخیط لیظهر مـا إذا كـان الخـاتم معـه

   اللعبة.ر یأخذ عندها مكان الباحث في الوسط وتتكرّ 
  .الباحثون الذین یجدون الخاتم الفائز:

  قت في العهد الجدید.ربط فكرة اكتشاف الخاتم المختفي باكتشاف النبوات التي تحقّ  الغرض من اللعبة: +
  
  

جولة كتابية 

  
ونجعـــل األطفـــال  ،الســـید المســـیح خـــّص ت التـــيات و شـــعیاء النبـــإالشـــواهد التـــي ذكـــر فیهـــا  نعطـــي األطفـــال  

  ه. نالنص ویقرأو  نیستخرجو 
  
  

  تدريب       
 

  وما یقابلها في العهد الجدید. ،شعیاءإات في سفر عمل جدول یضم جمیع النبوّ ـ ١  
   جدید.العهد ال يوما یقابلها ف ،اتستطاع من هذه النبوّ كبر قدر مُ أحفظ  ـ٢  
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  صــالة       

 
  

ألنك دائمًا في كل وقت بترسل لینا كالمك  حنا أوالدك،اتك لینا أشكرك من أجل محبّ  ،ربي یسوع المسیح  
ي فــي الكتــاب یــحالمُ ســلك فــي العهــد الجدیــد، أو مــن خــالل كالمــك ك فــي العهــد القــدیم أو تالمیــذك ورُ ئــمــع أنبیا

   .الكهنة اآلباءس أو تعالیم قدَّ المُ 
 أرسـلتق كالمـك ووعـودك لینـا، زي مـا ینـا نصـدّ وخلّ  ،سامحنا یارب من أجل تقصیرنا في حیاتنـا الروحیـة  

ینــا نلتــزم بكالمــك ووصــایاك فــي العهــد الجدیــد، لنصــیر شــعیاء النبــي فــي العهــد القــدیم، خلّ إاتــك علــى فــم لینــا نبوّ 
  .مینآونرث ملكوت السموات.  ،باركین لیكمُ  اً أوالد

  
 

  تقييم                
 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

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

  يعرف

   شعیاء.إمعنى اسم  یذكر 
   عن رئیس السالم من خالل آالمه. وةقت النبكیف تحقّ  یصف 
   ــذكر  ،خطایانــا الســید المســیح حمــل نأر فــي الســفر ِكــذُ  ةكــم مــر  ی

 مجروح ألجل معاصینا مسحوق ألجل آثامنا.
   ات في السفر.تحقیق النبوّ  مدى 
     ّآیة الدرس. ریكر  

  

  يشعر
    ُـــی ـــلهـــا الســـید المســـیح كمـــا ذُ مـــدى اآلالم التـــي تحمّ  لمثِّ فـــي  تْ رَ ِك

 السفر.
   قت.النبوات التي تحقّ  إحدىل كیف یتخیّ  یرسم  

  

  يتدرَّب
    ّهًا بإلهه رئیس السالم مع الناس. تشبِّ ون مُ یك أن ریقر 
    ّالسـفر ومـا یقابلهـا فـي بالنبـوات  یسـتخرجواه أن ئمـع أصـدقا فقیت

  .شخص الرب یسوع المسیح قة فيحقّ العهد الجدید المُ 

  

  
  
 

@ 
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  هودبرم شهر من األولاألسبوع 
  )أبريل  ( 

  كنيستي  
  

  
  

  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
    

   
  .قبطیةبحسب ترتیب الكنیسة ال اآلالم أسبوعطقس   

   .القاهرة ـــكنیسة السیدة العذراء بالزیتون                                         
 

  ة.حسب ترتیب الكنیسة القبطی البصخةطقس أسبوع 

 :مساعدة الطفل أن  
 :وماذا كـان یفعـل المسـیح فـي هـذا  اآلالم أسبوعشكل الكنیسة في  یعرف

 .األسبوع    

 :ألجلــه بــذل المســیح ذاتــه وذاق آالمــًا الــذي و  ،هبأهمیتــه كــابن للَّــ یشــعر
  .رهیبة لخالصه    

  َّــــدر ـــــ  ب:یت فزیــــون ییشــــاهد التل أالّ  األســــبوعیحــــاول الطفــــل فــــي هــــذا  أنـ
   یفتح الكمبیوتر.وال       
 .التوبة واالعتراف مارس سرّ یُ ـــ 
 .ه وٕاخوة الربن حولیقوم بعمل رحمة تجاه كل مَ ـــ 

  بتقدیم اآلخرین على نفسه،  الحقیقياالتضاع ـــ على 
 .ُمتمثًِّال بالرب یسوع الذي غسل أقدام تالمیذه  

 
 

 

) ١٥، ١٤)، (مر ٢٧، ٢٦، ٢١مت ،(  
)١٩، ١٨، ١٢، ١١یو ( ،)٢٣، ٢٢(لو  
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  إليك عزيزي الخادم ...               
  

  لم تعرفي زمن افتقادك.  أحد الشعانین: ألنكِ 
ال تخف یـا شـعبي، هـوذا ملكـك "ه یفتقد، ولكن بتواضع شدید، یقول: كیف یكون االفتقاد اإللهي اآلن؟ اللَّ   

  : التواضع. ى. فعالمة هذا الملك التي ال تخیب أبدًا ه"سیأتیك ودیعًا متواضعاً 
صاحبها رعـود ودخـان ه في العهد القدیم عندما یفتقد شعبه كان ینزل إلیهم بصورة مهیبة مخیفة، یُ كان اللَّ   

فـي صـورة  أيا الیوم، فالمسیح یدخل أورشلیم علـى أتـان، حیل األمر لموسى. أمَّ ونار، وكان الشعب یرتعب ویُ 
فــي یــوم أحــد الشــعانین هــو فــي الواقــع صــورة لالفتقــاد اإللهــي ه لشــعبه غایــة فــي االتضــاع والبســاطة. فافتقــاد اللَّــ

نبــئ أنــه أكثــر مــن إنســان عــادي ودیــع فــي موكبــه یُ  يءر علــى مــدى الــدهور. لــم یكــن یوجــد أي شــســیتكرّ  الــذي
ر صـــاحبه أیـــة مظـــاهر غیـــر مألوفـــة خارقـــة، ولـــم یعتمـــد علـــى اآلیـــات والمعجـــزات للتفـــاخُ بســـیط للغایـــة، ولـــم یُ 

  باهاة.والمُ 
ثك في دموعك ثك بحدیث متواضع، ُیحدّ ، فعندما یأتیك، فهو ُیحدّ تواضع المسیح هو سرّ  حقیقة، إنّ في ال  

المسـیح ومعـه  يءبمج مك في سجودك وأنت شاعر بذنبك، وهنا یعطیك سالمه، وتحّس وفي انكسار قلبك، یكلّ 
  نات وسالم یفوق العقل.ع سرور وتحنُّ بَ شِ 
  

  ة.ثمر یوم االثنین: شجرة التین غیر المُ 
تكون شجرة تین خضراء، ولك مظهر العمل والخدمة، واستطعت بمظهـرك أن تجـذب  انظر یا أخي، لئالّ   

موا أنك الغني، وفاتح كنوز المعرفة والماسك بمفاتیح الملكوت، وأنت الفقیر العریـان إلیك الناس من بعید، فتوهّ 
سـانك ولیسـت فـي قلبـك. وقفـت علـى البـاب ق النور على قلبك بعد. المعرفة علـى لشرِ الجالس في الظلمة ولم یُ 

  فما دخلت أنت وال جعلت الداخلین یدخلون. 
ت یتم نموها وتصلح لحمل الثمار، فـاغترّ  أنتكون شجرة خضراء أخرجت أوراقها قبل  یا أخي، لئالّ  انظر  

 نْ بأوراقهــا ولــیس لهــا ثمــر، لــك غیــرة علــى الحــق ولكــن لــیس حســب المعرفــة. لــك نشــاط وجهــاد ولكــن لــیس كَمــ
  ه، بل لكي یرضي نفسه والناس!یرضي اللَّ 

ت وأورقــت، وٕاذ لــیس لهــا مــق، فاخضــرّ ت فــي تربــة قلیلــة العُ َمــتكــون شــجرة خضــراء نَ  لــئالّ  ،انظــر یــا أخــي  
رســل ایكــون تعبــك بــاطًال.  ق یــا أخــي فــي األســاس لــئالّ عمــق طلعــت الشــمس فضــربتها والجفــاف مصــیرها. عمِّــ

ــمــن أدناســك وخطایــاك وغّشــ رعلــى نفســك أوًال وتطهَّــ كــفنعاج أوراقــك. خــرِ جــذورك قبــل أن تُ  ل ك وریائــك، تأصَّ
  تقوى على شمس التجارب.ت ه، وحینئذٍ أوًال في معرفة اللَّ 

  
  عوا في كل حین.: اسهروا إذًا وتضرّ یوم الثالثاء

نفهــم ة والزیــت فــي األوانــي. ینبغــي أن دَ هــذا نــداء مــن المســیح للســهر الســتقبال العــریس بالمصــابیح الموَقــ  
الســهر واالســتعداد علــى أنــه بانتظــار لقیــا المســیح وجهــًا لوجــه، حینمــا ینطلــق المســیحي حــامًال مصــباحه وٕانــاء 
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سیســعد برؤیــاه آتیــًا فــي ســحاب الســماء مــع  نْ ابــن اإلنســان هــو خــاص بجیــل َمــ يءمــه للعــریس. فمجــزیتــه لیقدّ 
ر واألیام ردیئـة، اكسـب الوقـت قصِّ الزمن مُ  ه.ا لنا فنحن نسهر ونستعد للذهاب إلیمالئكته وأرواح القدیسین. أمّ 

  لحساب اإلنجیل واحتمي فیه ألن فیه النجاة.
  

  لت بي عمًال حسنًا.مِ یوم األربعاء: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عَ 
بـاع أحسـن، م قـالوا أن یُ فیـه إزعـاج. ُهـ الـرب علـیهم وقـال هـذا الـردّ  فردّ  .ف فیه إتالفم قالوا هذا التصرُّ هُ   

  علیهم بل أنا األفضل! والمسیح ردّ  .م قالوا الفقراء أفضلت األحسن. هُ لَ مِ لمسیح قال إنها عَ وا
ب أرفـــع مـــن خدمـــة ه بـــالروح أعلـــى شـــأنًا مـــن إعطـــاء الحســـنات، وتـــوقیر شـــخص المســـیح بالُحـــالعبـــادة للَّـــ  

  الفقیر.
عتبـاره اختیـار النصـیب هـذه المـرأة التـي لفتـت نظـر الكنیسـة بقـوة نحـو حیـاة الجلـوس تحـت قـدمي الـرب با  

حیاتهــا تكســرها وتــدهن بهــا  ع منهــا، ثــم تعــود هنــا وتظهــر بقــارورة طیبهــا التــي لــم تكــن إالّ نــزَ الصــالح الــذي لــن یُ 
جمیلهــا بأجمــل منــه إذ جعــل حیاتهــا هــذه ســواء بجلوســها تحــت قدمیــه  فأراحــت نفســه، وردّ  اً ّبــبــه حُ یالجســد لتطی
وتبــل رجلیــه بــدموعها كعهــد تقــوى،  ،عمــر لتســكبها علــى رأســه والجســدل فیمــا تســمع، أو بتحویشــة التســمع وتتأّمــ

  ، جعل حیاتها في الكنیسة عمًال وذكرى وتذكارًا حسنًا.داسةقوتمسحهما بشعرها لترتد لها مسحة 
  
 

 

 

  
  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:            

 

  فكـرة حـوار                     
  
  .كل واحد) ى(یمكن طباعتها وتوزیعها عل النقط مكان اسمك . ضع١
 قـاً واثِ  اآلیـةواقـرأ  اآلتیـة اآلیـاتفـي كـل واحـدة مـن  اسـمك تضـع أنیمكنـك ، السماوي باآلل في محبة وتأمَّ . ٢

نـــه بـــال إ ................... قـــال ن) إ٢٣: ٣رو ( هوأعـــوزه مجـــد اللَّـــ أأخطـــ ..................:بهـــا أنـــتمـــك ه یكلّ ن اللَّـــإ
لكـن عاقبتهـا ، مسـتقیمة ...................وجد طریق تظهر لـــــ ) ٨: ١یو ١ه (فی ولیس الحقّ  نفسه خطیة یضلّ 

ــــ ه بـــیَّ اللَّـــ). ١٢: ١٤(أم  رق المـــوتُطـــ ســـیح مـــات الم، خـــاطي ...................ألنـــه و ...................ن محبتـــه لــــ
ذ آمــن إ ................... كَ یهِلــ لكــي ال ،ل ابنــه الوحیــدذَ َبــ حتــى ...................ه هكــذا أحــب اللَّــ) ٨: ٥(رو  ألجلــه

لكــن  ................... دینالعــالم لَیـ ىلـإه ابنــه ل اللَّـرِســألنـه لـم یُ ). ١٦: ٣(یــو  األبدیـةبـل تكــون لــه الحیــاة  ،بـه
 ).١٧: ٣(یو  ................... َص خلُ لكي یَ 

 ).٣٧: ٦(یو  "خارجاً  هخرجْ أُ ال  يَّ إلقبل یُ  ................... ن كانإ" قال الرب یسوع المسیح:. ٣
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ن فـي الفصـل، عـن طریـق و مع المجموعة بمحاولة لحساب عدد خطایا التي ارتكبها الموجود ابدأ :افتراض. ٤
فــرد فــي الفصــل،  ٥٠مثــال: لــو افترضــنا إن فیــه ، عــن طریــق تخمــین المعلومــات ٕاكمالهــاتكــوین معادلــة و 
یــوم،  ١٤٦١نبــدأ نحســب خطایــا األربــع ســنین الماضــیة بــس، یعنــي اســنة، وه ١٢ األفــرادومتوســط عمــر 

 ٤ أساس(ده على  ،خطیة ٢٩٢٢٠٠ یعني ٥٠ x ٤   ١٤٦١xأدي ( ... أخطاء في الیوم ٤ولنفترض 
غیـــر الشـــتیمة  هوكتیـــر مبنكـــرمش والـــدینا، دي، ل نصـــلّ : بنكّســـىبنصـــحالیـــوم. شـــوف أول مـــا  فـــيخطایـــا 

و .....) الهــدف:  و ... ..والحلفـان والنظـرات اللــي ال تلیـق، و.
  َّالـذي بـال خطیـة حمـل  ... ه یا حامل خطیة العالم كله ارحمنـا""یا حمل الل

 .ذلك نحو التوبة) دراكا... (كم یدفعنا  بشریةكل ال آثام
  ًى... نــاقش فداحــة الخطیــة (لمــاذا هــ د مثــال توضــیحيمــة مجــرّ ، لكــن المقدّ الفكــرة مــش فــي العــدد طبعــا 

  ؟)، ومشكلة تهاوننا، واحتیاجنا لمزید من الصرامة مع أنفسنا. خاطئة جداً   
  نالحـظ مـدى تهاوننـا مـع أنفسـنا، وثقـل خطایانـا، أثناء القیام بالنشاط ومحاولـة تخمـین األرقـام، الهـدف أن

 واحتیاجنا الدائم للتوبة.
  
  :تجربة. ٥
  دم المسیح  
  

  
  

  :خطایانا غفرانَ بالتوبة واالعتراف یعطینا دمه  هنإ و  ،لنا الخطیة األصلیة دم المسیح غفر أنح فكرة توضِّ   
بیعملهـا  اللـيبیتكتب علیها بقلم (یوكن) ونسأل كـل طفـل عـن الحاجـات الوحشـة  اللينجیب سبورة بیضة   

شـان تبقـى لحمر عأاسیتون ونحط فیها لون  زجاجة بهاوبعدین نجیب  ،وكل حاجة یقولوها نكتبها على السبورة
كــل الخطایــا  واالعتــرافه وباإلیمــان بــه وبالتوبــة فك دمــوا بصــلب المســیح وَســّصــبُ  :هــمل ونــروح نقــول ،الــدم هشــب
 األنبــار قصــة ونتــذكّ  ،علــى الكتابــة نالقیهــا اتمســحت يتتغفــر. ونحــط شــویة اســیتون علــى صــباعنا ونعــد يد

  .وقت اعترافاته للقدیس ایسیذوروس األسودموسى 
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 :أسبوع اآلالم
م بتقســیم المخــدومین إلــى مجموعــات، بحیــث تأخــذ كــل مجموعــة یــوم مــن أیــام أســبوع اآلالم. قــم بتــوفیر ُقــ  

المطلــوب مــن كــل مجموعــة تلخــیص أهــم أحــداث وقــراءات الیــوم وعرضــها بصــورة  كتــاب طقــس أســبوع اآلالم.
یمكنــك االتفــاق مــع المجموعــات قبــل  لــخ).ا ... قة (تمثیــل، لوحــات، باســتخدام وســائل إیضــاح مثــل الخــرائطشــیّ 

 هذه الفكرة أثناء الدرس مع تـوفیر أدوات استخداموقت العرض بفترة كافیة بحیث یمكنهم التحضیر، أو یمكنك 
  .عاتمناسبة وخدام لیساعدوا المجمو 

 :ءهم األنباأ
 

  
  
  
  
  
  

أمثلـة: (متـى  ،األربعـة األناجیـلم بتقسیم الفصل إلـى مجموعـات. تحصـل كـل مجموعـة علـى شـاهد مـن قُ   
 ، ١١ ــ ٩:  ١٦مـرقس  ، ٨ ــ ١:  ١٦مـرقس  ، ١٥ ــ ١١:  ٢٨متـى  ، ١٠ ـــ ٨:  ٢٨متـى  ، ٧ ـ ١:  ٢٨

ـــ ١٣:  ٢٤لوقـــا  ـــ ٣٥:  ٢٤لوقـــا  ، ٣٤ ـ ـــا ،  ٤٣ ـ ـــ ١١:  ٢٠یوحن األدوات الالزمـــة (كتـــب  قـــم بتـــوفیر )١٨ ـ
)، واطلــب مــن كــل مجموعــة تصــمیم الصــفحة الرئیســیة لجریــدة الــخ ... مقدســة وتفاســیر وصــور وأدوات للكتابــة

). بعــــدها، تعــــرض كــــل مــــن ي األحــــداث الموجــــودة فــــي القطعــــة الخاصــــة بهــــم. ("جریــــدة البصــــخة" مــــثالً تغّطــــ
  ربعة.قارن بین األحداث حسب األناجیل األ ... المجموعات جریدتهم

  
  نشاط تحفيظ اآلية        
  

   آیة الدرس:
 

 

واكتـب اآلیـة  ،لجـدو  فـيكتـب اآلیـة بالشـفرة (بـأن تجعـل لكـل حـرف رمـز معـین اقراءة الشفرة:  طریقة الحفظ:
  .هم مفتاح الشفرة (الجدول) لیحاولوا معرفة اآلیةن اآلیة) وأعطِ لى حروف تكوِّ إها نلو م یحوّ بالرموز وهُ 
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  أحد الشعانین  
 أورشـلیم يربنـا یسـوع المسـیح جـا إنحـد السـعف عـرف الشـعب أیـوم  فـي  

 بیهتفــــوا مَّ وســــاعتها خرجــــت النــــاس ومعاهــــا ســــعف النخیــــل وُهــــ 
  كــانوا جــایین

ـ ،یستقبلوه كملك ا دخـل المدینـة كـان راكـب علـى جحـش وربنـا یسـوع المسـیح لمَّ
 :العهـد القـدیم فـي النبـيمـا قـال عنـه زكریـا  يوكان ودیع ومتواضع ز  أتانابن 

 
 

صـنا خلِّ ومُ  وٕالهنـاللكنیسة ومعـاهم سـعف النخیـل یسـتقبلوا ربنـا  الناس يجیحد السعف بیأالكنیسة یوم  يوف  
نجیــل والشمامســة إ ١٢ أوبنقــر  ،الكنیســة كلهــا ية الصــلیب فــحــد الســعف بنعمــل زّفــأبــاكر  يوفــ .یســوع المســیح

مــا هتــف الشــعب زمــان للســید المســیح. "الجــالس  يز  يحن الشــعانینوبیهتفــوا بــاللّ  ،كــوا بالصــلیب والســعفبیتحر 
ل فّضـ(یُ  لـوس"ینجأ نـيوحولـه طقـوس  ،على جحش بمجد عظـیم راكباً  ،أورشلیم فيالیوم ظهر  ،فوق الشاروبیم

  .القطعة باللحن) األطفالد ن یردِّ أ
  

  :البصخة المقدسة
مصــر تحــت عبودیــة فرعــون، أمــر ربنــا  فــي رائیلإســ بنــيا كــان شــعب لّمــ  

ویدهنوا  ،ویذبحوهن كل بیت من الشعب یاخد خروف بال عیب أب النبيموسى 
:وربنا قال لموسى ،والقائمتینبالدم بتاعه على العتبة العلیا 

 
یضــرب أبكــار وســط أرض مصــر و  فــيمــالك  يیعــداالیــوم ده ه فــيألن   

مـن مـوت  إسـرائیل بنـيبیوت شعب  يهیحم الليودم الخروف هو  ،المصریین
ر البحــر األحمــر مــن أرض َبــوعَ  ،موســى ءوبعــد كــده خــرج الشــعب ورا ،األبكــار

  مصر (أرض العبودیة) إلى أرض الموعد.
شـان كـده لوع ،وعبرنـا مـن المـوت للحیـاة ،صـنا مـن أسـر إبلـیسا مات السید المسیح علـى الصـلیب خلَّ ولمَّ   

  كلمة آرامیة معناها "عبور". ىهألن كلمة بصخة  ،أسبوع اآلالم بأسبوع البصخة يالكنیسة بتسمِّ 
  وســــط الكنیســــة مــــش  فــــيخــــورس المــــؤمنین فــــي صــــلوات البصــــخة  ُتصــــّليوالكنیســــة طــــول أســــبوع اآلالم   

 ،ا خــارج أورشــلیمعّنــ تصــلباو  تــألماألن الســید المســیح لــه المجــد  ،العــاديالقــداس  يالشمامســة ز  خــورس فــي
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 ،عنــد صــلیب الســید المســیح عنــد جبــل الجلجثــة يوتصــلّ  ،بیرمــز ألورشــلیم ياللّــه الهیكــل بــرّ  يتصــلّ فالكنیســة 
 ،بــاب الفــردوس كــان مقفــول بســبب خطایانــا إنرنــا شــان تفكّ لاه عبــرّ  يوكمــان الكنیســة بتقفــل بــاب الهیكــل وتصــلّ 

البصــخة  يبتصــلّ  إنهــا ،الكنیســة بتعملــه اللــيب الفــردوس. وده لنــا بــا م الفــداء علــى الصــلیب فــتحا ربنــا تّمــولّمــ
نـزل فیهـا  اللـيالسـاعة  يود ،مـن یـوم الجمعـة العظیمـة ةالهیكل طول األسبوع لحد الساعة الحادیة عشـر  خارج

 يبنصـــلّ مـــن یـــوم الجمعـــة العظیمـــة  ةالســـاعة الثانیـــة عشـــر  أولومـــن  ،جســـد الســـید المســـیح مـــن علـــى الصـــلیب
ن بمــوت الســید المســیح علــى أمنــا شــان الكنیســة تعلّ لالهیكــل ع أبــوابوبنفــتح  ،الشمامســةالبصــخة عنــد خــورس 

  فردوس النعیم. بابلنا  حَ تِ الصلیب فُ 
 يوبتصـــلّ  ،الكنیســـة أعمـــدةاآلالم الكنیســـة بـــتحط ســـتایر ســـوداء علـــى ســـتر الهیكـــل وعلـــى  أســـبوعوطـــول   

الســید المســیح علــى الصــلیب  مــوتآالم و  فــيالســبب  ىهــألن خطایانــا  ؛حزینــة ىهــشــان لع يبــاللحن الحزاینــ
"لــك القــوة والمجــد"  ة:تســبح ىهــ يأو جمیلــة  ةتســبحكــل ســاعة مــن ســاعات البصــخة  فــير بنكــرّ  حنــااو  ،وآالمــه
  ن قوة ومجد السید المسیح.علِ فیها بنُ  يجوم" الل يت ي"ثوك ت

  
  :االثنینیوم 
 يطـوة. وفـمـع ربنـا یسـوع المسـیح خطـوة بخ ياآلالم تمشـ أسبوعكنیستنا طول   
الطریـق  فـيوهـو راجـع  ،قریـة بیـت عنیـا فـي، كـان السـید المسـیح بایـت االثنـینلیلة 

ا لكـن لّمـ ،فیهـا ثمـر كمـان أنعالمة على  يود ،شجرة تین فیها ورق يألورشلیم لق
 : ب منها مالقـاش فیهـا ثمـر فلعنهـا وقـالقرّ  
لكن من  ،شكله من بره بیعبد ربنا اللي إسرائیل بنيرمز لشعب وهى بت

  لكن قلبه مشغول بخطایاه. ،بیعبده من بره يلال اإلنسانفربنا بیرفض  ،جواه ملیان بالخطیة
لقــى نــاس بتبیــع حمــام  ي،أو منظــر ضــایقه  يالصــبح، الســید المســیح دخــل الهیكــل ولقــ االثنــینیــوم  يوفــ  

 أوالدهفوقف السید المسیح وطرد كل الباعة من الهیكل وهو حزین على حـال  ،اوبتتاجر جوه بیت ربن ،وخرفان
: وقال 

  
  :یوم الثالثاء

 يالكتبة والفریسیون من السید المسیح وابتدوا یفكروا ازا تضایقا  
   فراحـــــوا ســـــألوه  ،موهیســـــلّ 
 ده  :یقولوا للشـعباهـ ،هآهـم ل لو كان السـید المسـیح قـال

ملــك  يوالیهــود كــان نفســهم فــ .للرومــان اً ن احنــا نكــون عبیــدإموافــق 
یروحــــوا لبــــیالطس  .أل :صــــهم مــــن عبودیــــة الرومــــان، ولــــو قــــالیخلِّ 

ویقبضــوا علیــه. ض الشــعب ضــد الرومــان نــه بیحــرّ إویتهمــوا المســیح 
ربنـا عایزنـا  : همل لكن السید المسیح فاحص القلوب قال

  وبكده غلبهم السید المسیح بحكمته. ،ذكرتناشغلنا ومُ  فيمناء وأُ  ،بنعبده حنااو مناء نكون أُ 
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 يز  الثــاني المجــيءوكمــان أمثــال عــن  ،اب أورشــلیم والهیكــلم عــن خــر الســید المســیح یــتكلّ  ابتــدأوبعــد كــده   
  ربنا.   لمجيءاسهروا واستعدوا  :نال والكنیسة بتقول ،العذارى الحكیمات والجاهالت

 لـيلا" یقصـد اإلنسـانم ابـن سـلَّ " بعـد یـومین سیُ  :ر قراءات یوم الثالثاء قال السید المسیح لتالمیـذهآخِ  يوف  
  ا ییجوا العساكر یقبضوا علیه.لیل لمّ یحصل یوم خمیس العهد بالاه

 )جـــوم يثـــوك تـــى تـــ(د علـــى بتـــزوّ  ةصـــالة الســـاعة الحادیـــة عشـــر فـــي نهایـــة یـــوم الثالثـــاء  فـــيوالكنیســـة   
  یتألم عنها.ا ن السید المسیح هأالصالح" ألن الكنیسة عارفة  يص"مخلّ 

  
  :یوم األربعاء

 یـــوم األربعـــاء راح یهـــوذا لرؤســـاء الكهنـــة وقـــال يوفـــ  
 ٣٠مه لكم؟" فاتفقوا معاه علـى وأنا أسلِّ  تعطوني"ماذا  :همل

ــــت العالمــــة  ــــل الســــید المســــیحإمــــن الفضــــة. وكان ــــه یقّب  ،ن
شــان كــده الكنیســة بتمنــع الســالم مــن لیلــة األربعــاء لیــوم لوع

  ائن.خزعالنة من قبلة یهوذا ال ،سبت الفرح
  

  :یوم خمیس العهد
 ةة عكس الزفّ الصالة وتعمل زفّ  يالكنیسة بتبتد  

"یهــــــوذا یهــــــوذا مخــــــالف  :وتفضــــــل تقــــــول ،العادیــــــة
 أنهـــممـــن تالمیـــذه  ٢النـــاموس" وأمـــر الســـید المســـیح 

ة یوریهم علّیـــــانـــــه هـــــإهـــــم ل وقـــــال ،زوا الفصـــــحیجهّـــــ
كانـــت بیـــت  يود ،حْصـــالفِ  مفروشـــة وجـــاهزة لتقـــدیم 

ح انحنــــى ْصــــالفِ  أكلــــوامــــارمرقس الرســــول. وبعــــد مــــا 
مهــم لّ شــان یعلالســید المســیح وغســل أرجــل تالمیــذه ع

 ،اللقـان يتصـلّ والكنیسة یوم خمـیس العهـد  ،التواضع
  ما عمل السید المسیح. يز  بالمیاهیمسح أرجل الشعب  يوالكاهن یبتد

 ،"جسـدي"خـذوا كلـوا هـذا هـو  :خبـز وشـكر وكسـر وقـال خـذأو س سـر التنـاول وبعد كده السـید المسـیح أّسـ  
یســفك مــن أجــل  الــذيللعهــد الجدیــد  الــذيدمــى  "خــذوا اشــربوا هــذا هــو :كــأس وشــكر وبــارك وقــال خــذأوبعــدین 

قداس خمیس العهـد وهـو أقصـر قـداس  يبنصلّ الكنیسة  في حنااو كثیرین لمغفرة الخطایا، اصنعوا هذا لذكرى". 
ـ يألن فیه أجزاء من القداس ما ببتصالش ز  ،السنة فيالكنیسة  یهصلّ تب  إالّ لـم یـتم ألن الصـلح  ،لحصالة الصُّ
  وبرده المجمع ما بیتصالش.  ،على الصلیبوموته  المسیح صلب السیدعد ب
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  :یوم الجمعة العظیمة
ل الســید المســیح نــداء البشــریة هــذا الیــوم كّمــ يفــ  

 فـيقبض العساكر على السید المسـیح  كلها، وبعد ما
وه عنـــــد بیـــــت رئـــــیس الكهنـــــة ذأخـــــ يیمانســـــجث بســـــتان

وهنــاك حــاولوا یالقــوا تهمــة یحكمــوا  ،شــان یحــاكموهلع
وجـــابوا شـــهود زور لكـــن معرفـــوش یالقـــوا  ،بیهـــا علیـــه

 يألن الســید المســیح لــه المجــد بــال خطیــة. وفــ ،تهمــة
 ٣بیــــت رئــــیس الكهنــــة أنكــــر بطــــرس الســــید المســــیح 

  مرات".  ٣ ي"قبل أن یصیح الدیك تنكرن :هل ما المسیح قال يمرات ز 
جریمـة یسـتحق  يش ألكن بیالطس ملقا ،شان یحكم علیهلوا ربنا یسوع المسیح لبیالطس عذخأوبعد كده   

ا سـألهم ولّمـ ،والدنـا"أعلینـا وعلـى  هُ دُمـ !هُ بْ لِ اْصـ !هُ بْ لِ "اْصـ :قعـد یقـول اللـيبس خـاف مـن الشـعب  ،علیها الموت
م السـید المسـیح. وسـاعتها وسـلّ  ،بارابـاس :ى المسیح؟" فقال الشـعبدعَ یُ  الذيیسوع  أمباراباس  ؟ن أطلق لكم"مَ 

وأمــر العســاكر بجلــد الســید المســیح    :وقــال یدیــهغســل بــیالطس 
الشـوك لمكـان بـره  إكلیـلجلدة. وخرج ربنا یسوع المسیح شایل الصلیب على ظهره وعلـى رأسـه  ٣٩على ظهره 

 ر مـن مـرة. وسـاعتها جـه العسـاكرثـكأد المسـیح بالصـلیب الطریق وقع السیّ  يمدینة أورشلیم اسمه الجلجثة. وف
ــ ــوخّل ا وصــلوا المكــان ده خلعــوا عــن الســید المســیح وا واحــد اســمه ســمعان القیروانــى یشــیل معــاه الصــلیب. ولمَّ

وده كان وقت الساعة السادسة من النهار. والكنیسـة بتطلـب مـن السـید المسـیح  ،روه على الصلیبهدومه وسمّ 
خطایانـا  ق صكَّ ت على الصلیب .. مزِّ ر مِّ الساعة السادسة سُ  يوف ،الیوم السادس ين ف"یا مَ  :المصلوب عنها

ا ولّمـــ ،ومـــن الســـاعة السادســـة للســـاعة التاســـعة كانـــت ظلمـــة علـــى األرض كلهـــا .صـــنا"أیهـــا المســـیح إلهنـــا وخلّ 
  كل األنوار.  ينجیل، الكنیسة بتطفالجزء ده من اإل أالشماس یقر 

علیـه  فردّ  ،صنا"ص نفسك وخلّ "إذا كنت أنت المسیح فخلّ  :هل ر المسیح وقالوكان واحد من اللصین بیعیّ   
 :هلـ للسید المسـیح وقـال ا هذا فلم یفعل شیئًا" وبّص وأمّ  ،ا نحن فبعدل جوزینا"أمّ : اللص الیمین وقال

  ، ّهلـ علیه السید المسـیح بصـوته الحنـین وقـال فرد :
. 

ـــو قـــو  فـــي يوالكنیســـة بتصـــلّ      ملكوتـــك"  فـــيیـــارب متـــى جئـــت  اذكرنـــي": بتقـــول فیـــه يالوقـــت ده لحـــن حل
 :الســاعة التاســعة صــرخ الســید المســیح يمثــل هــذا اللــص). وفــ رأى لصــًا آمــن بملــكٍ  نْ (َمــ
 .  َّم الروح. وأسلَ س رأسه ونك  

شــان لجســد یســوع ع خــذواأو ونیقودیمــوس  الرامــيوبعــد مــا مــات الســید المســیح علــى الصــلیب جــه یوســف   
 ١٠٠میطانیـة  ٤٠٠مـن یـوم الجمعـة العظیمـة بتعمـل  ةالسـاعة الثانیـة عشـر  يقبر جدید. والكنیسة ف فيیدفنوه 

  طلب رحمة ربنا.والشعب كله بیقول كیریالیسون وی ،كل ناحیة على شكل صلیب فيمرة 
 يالحزاینـى "كیریالیسـون" وفـ القبطـيبنقول باللحن  حنااو الكنیسة بصورة الصلبوت والدفنة  وبعد كده بنلفّ   

  لحن "غولغوثا". يبنصلّ  حنااو ونیقودیموس بالضبط  الراميیوسف  ية بنعمل طقس الدفنة ز ر الزفّ آخِ 
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    أسئلة التذكُّر والفهم        
 

  ُولماذا؟ ؟أسبوع اآلالم فيتر الهیكل ى أعمدة الكنیسة وسِ غطّ بماذا ت 
  وكیف ولماذا؟ ؟السنة فيما هو أقصر قداس 
 ى بهذا االسم؟سمّ ولماذا تُ  ؟بصخةكلمة معنى  ما 
 أیدیهم؟ يولماذا یحمل الناس سعف النخیل ف ،اشرح باختصار طقس أحد الشعانین 
  ّهى؟ مع الشرح أسبوع اآلالم وما فيتقام  التيات كم عدد الزف. 

  
  تدريب                 

  
، غیـر كـده يماشـ ي")غـاب"أو أ "،مـارمرقس"و أ "CTV(". لـو .اقفلوا التلیفزیونات خالص من األحد لألحـد .. ١

 .أل... افصل نفسك خالص عن العالم والدوشة واألخبار
 ينــك تبقــى الصــق فــإ. .ب.الكنیســة لوحــده تــدری فــيد مــا تقــدروا، الوجــود أعلــى  ســاعات البصــخةاحضــروا . ٢

 .نا العذراء ویوحنا الحبیبمّ أُ  يالمسیح األسبوع ده بالذات ز 
تغلطش بلسانك، وحاولوا تشتروا لبس العید ا نك مإد ما تقدر أخلیك حریص  ...اإلمكانتتكلموش بقدر ا م. ٣

 .اآلالم أسبوعقبل 
 يصـلّ  )واإلنجیـلوالمزمـور  ،جـوم يتـ ىثـوك تـ( يالنبـوات وصـلّ  أاقـر  .البیـت مـع نفسـك.. فياعمل بصخة . ٤

 .الخفاء، ده جنب الكنیسة طبعاً  فيمخدعك  في
 ." .. اطلب الرحمة لیك وللناس كلهايالخاطأنا  ارحمنيیسوع المسیح  يرب تكف عن كلمة: "یا ال. ٥
 لْ وُكـــ ،والحلویـــات األكـــلوبـــالش تحبـــیش  ،مـــق بـــسمـــا یســـد الرّ  تأكـــل يیعنـــ ... امنـــع الرفاهیـــات خـــالص. ٦

 .عایزین ننشغل بالصالة بس .ف..خفی
. انقلـــوا الكنیســـة لبیـــوت .مـــش تروحـــوا تحكـــوا. ... مـــن روح الصـــالة یخـــلّ  زیـــارة المرضـــى والفقـــراء بمـــا ال. ٧

 .المرضى والمسنین
.. ارفــع . نــدین حــد یقــدر یقــدر ومــن غیــر مــا اللــي ... عت شــویةصــدّ اتمهــم حتــى لــو  يالصــوم االنقطــاع. ٨

  .دهدرجة الصوم شویة األسبوع 
ویوحنـا  ءراذمشـاعر العـ تخیـلاو  ... الیـوم فـيسـاعة  نصـفو صلیب خشب، اقعد تحتیـه ألو عندك صورة . ٩

 .الصلیب يز ف.. ركّ  الشوك وعلى الجلدات إكلیلالمسامیر وعلى جنبه وعلى  لىع ّص بُ  ... والمجدلیة

  ؟
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كتـب  يز ، ت عـن البصـخةتـأمالفیـه  أعد تقـر قمعاك كتاب ت يالبصخة، خلّ  في القبطيوقت القراءات  يف. ١٠
 يوبالمناســبة األلحــان الطویلــة د...  وكتــب تانیــة كتیــر ..." لــك القــوة والمجــد" :كتــاب ،مــثالً  هالبابــا شــنود

 .قدرتش كتابك معاكا ز فیها حلو، ولو مل فیها، لو قدرت تركِّ ن كلمات المزمور نتأمّ إ ،فرصة جمیلة
تكـون سـنة ا هـ يالسـنة د نأاتفقنـا  حنـاا ... جـات المركونـةالحا .تقـدر.. د مـاأع شویة مـن بیتـك علـى وزِّ . ١١

جیـت  نت یاربأقل له:  ... ب للمصلوبالعطاء هو تعبیر حُ  ... ع حاجة على حدكل یوم وزِّ  ... العطاء
 يتنســوش غیــر المــؤمنین فــایــه؟ ومإدیــت هادیــك امهمــا  ...ت علشــان تــدیني حیــاة أبدیــةعلــى األرض وُمــ

 .العطاء
ده المسـیح جـه مشـوار مـن ...  زیـارة أوقلهـا تلیفـون أ ...زعالن منه تصالحه أنت أومنك حد زعالن  . أي١٢

د المسـیح لینك، قلّـمزعّ  اللي مَّ برده حتى لو هُ  ... لینهمزعّ  اللي حناا إنشان یصالحنا مع للألرض ع ءالسما
  .حهموروح صالح الناس وفرّ 

 
   صــالة                

   
وضــد مبــادئ العــالم  ة العــالملقــوة صــلیبك، وأشــعرني عنــدما أكــون فــي شــدّ  وٕادراكــاً  همــاً بنــي فَ هَ  ... یســوع يربــ +

 بقوة صلیبك.. اً نتصر بل مُ  اً لست مهزوم يأن
حیــث بــل ترویــه تــوبتي ورجــوعي لــك تحــت الصــلیب  ،عطشــك ال یرویــه المــاء وال الخــلّ  . إنّ .. یســوع يربــ +

  ..تبقى هناك عطشان.
  .ص معك. ما أسعدها ساعة وما أمتعه صلیب..ن الصلیب كان الوسیلة الوحیدة للقاء اللِّ إها الرب یسوع أیُّ  +
ون مـاذا ألنهـم ال یعلُمـ ،ر لهـماغِفـ ،یـا أبتـاهُ "الـذي قـال لصـالبیه:  بـاً نـي روحـك المملـوء حُ أعطِ  ... ربى یسوع +

  في أحضان محبتك.. ص القاتل أسیراً تي أوقعت اللّ ال ىألن هذه الصالة ه ".یفعلون
ســة، المقدّ  ربط فكــري بأشــواككا، فــإكلیــل الشــوك جبینــي المملــوء باألفكــار هــو الــذي یســتحق ... یســوع يربــ+ 

  ..ني فكر المسیح.عطِ أو 
صــلیبي هــو  ... صــلیبك أنــت معنــى قولــك لــي أن أحمــل صــلیبي كــل یــوم كمــا حملــتَ  اً عرفــت جیــد .إلهــي.. +

  ...اجهادي ضد الخطیة، وصلیبك هو خطیتي التي فشلت أنا في مقاومته
ال أریـــد أن أعـــرض علیـــك  ولكـــن الـــذي تختـــاره مشـــیئتك لـــي، وأنـــا ...عینـــاً مُ  ربـــي یســـوع أنـــا ال أطلـــب صـــلیباً  +

  ..بل أن تستخدمني أنت. .خدماتي..
فّي ینبوع دموع..  ْض وقلبي كالصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ یارب أفِ  . إني أتأملك مصلوباً .. یسوع يرب +

  ... یا ربي یسوع اضرب الصخرة فتفیض دموع
بك وبفـرح وسـعادة للشـهادة لـك فـي  الً ب للحق وتمثُّ حمل صلیبي بقوة وشجاعة وحُ أأن  ي.. أعنّ . ربى یسوع +

  ... خادععالم مُ 
. ..يَّ الذي یشرب منه ال یعطش إلى األبد، ثم بعـد ذلـك تعطـش إلـ ،الماء الحي يعطیسوع أنت الذي تُ  يرب +

  ! یا لمحبتك لي أنا الساقط!يسبحانك رب

@ 
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ذا لـم تكـن هـذه الرباطـات ألنه صنع هذا محبة لي. إ ... خطیتي لیس هناك قوة في الوجود تربط یسوع إالَّ   +
  رباطات خطیتي. إالَّ 

مهــا بأســرع مــا یكــون، تمِّ مشــیئتك، وأُ  ىنــي أن أقــرأ فــي كــل حركــة طــول یــومي، مــا هــاآلن أعطِ  ... یــا أبتــاه +
  ... سأرى من حیث ال أدري إني في حضن أبي وبفرح عظیم. عندئذٍ 

  امة.أروع أیقونة للقی نكِ إ، أیتها التوبة وما أروعكِ  ما أقواكِ   +
  نحن نحمل قوة ال نهائیة أمام عالم مادي مغلوب رغم مظهره القوي، هذا هو إیماننا. +
 أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحـث عـن إرشـاد العـالم وتعزیتـه، ثـم نفشـل فنجـدك كمـا كنـت. عندئـذٍ  ... یارب +

  بخطئنا نحوك. نحّس 
  .. ألن كالهما جرحاك یا حبیبي یسوع ني أن أبكي على خطیة أخي مثلما أبكي على خطیتي. أعطِ .ربي. +
  النفس الساقطة عندما تقوم تشع منها قوة هائلة من قوة قیامة الرب یسوع. إنَّ  +

  )من أقوال أبونا بیشوى كامل(                                  
 

 تقييم               

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  لتقييما  د أن طفلك يستطيع أن:في نهاية الدرس تأّك  الهدف

  يعرف
  حسب كل یوم البصخةترتیب أحداث أسبوع.  
 طقس الكنیسة یومیًا خالل أسبوع اآلالم. 
  ًالهدف من أسبوع اآلالم وكیف یستفید منه روحیا.  

  

  يشعر

  ذاق كل أنواع اآلالم ألجله الذيبقیمته الكبیرة جدًا عند ربنا. 
  صـــلیب ر برســـم الویعّبـــ ،جـــل فـــداء المســـیح لنـــاأبـــالفرح والشـــكر مـــن

 .الصلیب تحتورسم نفسه 
 ةبقیـ"لـك القـوة" و ة: تسـبحد ویـردّ  ،بأهمیة المواظبة على أسبوع اآلالم 

  .یحفظها التي يالحزاین األلحان

  

  يتدرَّب

 فزیـــون وال یفـــتح ییشـــاهد التل أالّ  األســـبوعیحـــاول الطفـــل فـــي هـــذا  أن
 الكمبیوتر.

  ُالتوبة واالعتراف س سرّ مارِ ی. 
 دنا المســـیح وغســـل أقـــدام ذاتـــه كمـــا فعـــل ســـیّ رین علـــى م اآلَخـــیقـــدّ  أن

 .الحقیقيفهذا هو االتضاع  ،تالمیذه
 ر وخاصـة یقوم بعمل رحمة مع إخوتنا إخـوة الـرب مـن وقـت آلَخـ أن

  .أسبوع اآلالم في
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  برموده شهر من الثانياألسبوع 
  )أبريل  (

  إيماني  
  

 
 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 كامل بیشوى القمص ـــ القیامة في نعیش كیف  
   

  القیامة أعطتنا الخالص 

 :مساعدة الطفل أن  
 :القیامة خالص وفداءأن  یعرف. 

 :یاتهبأهمیة القیامة في ح یشعر. 

  َّالفرح الدائم والخالص على المستوى الشخصي ب:یتدر. 

 
    

 األناجیل األربعة 
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  إليك عزيزي الخادم ...                  
  

 .الحریة طریق هو والصلیب، القیامة ثمرةى ه الحریة  
 وأطلق وغلبهما والقبر الجحیم إلى نزل یسوع والرب السجن، هو والقبر والجحیم القیامة، هبةى ه فالحریة  

  .أسراهما
: الرسـول بطـرس منـاعلِّ مُ  كقـول .إبلـیس عبودیـة تحـت فیـه المسـبیین روحـرّ  الجحـیم إلـى نـزل: أوالً   
 الحیـة نصـیحة الوفضّ  الشیطان اأطاع حواء مع تهحریّ  فآدم بكامل 

 بــدوره والشــیطان ... لــه الكاملــة بالطاعــة كاً صــ لــها وكتبــ حریتهمــا، بكامــل لــه حیاتهمــا ماوســلّ  هاللَّــ وصــیه عــن
 الجحــیم ىإلــ جنســهمال كــ مــع أحــدرهما النهایــة وفــي، هباللَّــ االلتصــاقى هــ التــي الحریــة وحرمهمــا اســتعبدهما
 وأبـو ابكـذّ  وهـو الـنجس، الـروح فهـو شـهواته ومحبـة العالم، هذا محبة رئیس وهو یرحم ال قاسٍ  سید فالشیطان

علــى  قــهومزّ  علینــا، كــان الــذي الصــك محــا فربنــا یســوع، الجحــیم ىإلــ اإلنســان یحــدر األمــر نهایــة  ...ابالكــذّ 
 حیاتنـا عن الً بد بالجسد حیاته الصلیب... ودفع

 
ــ لــم عــونفر  عبودیــة عــاش الــذي الشــعب إنّ    ر وعبــو  (الصــلیب)، الخــروف ذبــح بعــد إالّ  الحریــة طعــم قْ ذُ َی
  .هاللَّ  أوالد حریة في البریة إلى حیث انطلقوا األحمر (المعمودیة)، البحر
بالمعمودیـة  نْ دفَ ُنـ الـذي الیـوم نحـنظلمتـه. و  لطانُسـ مـن األمـوات روحـرّ  القبـر إلى نزل یسوع الرب :ثانیاً   
 المیــت اإلنســان فیــه عیوَضــ والقبــر ،هــذه الحیــاة ةدّ ِجــ فــي الحریــة مــلء فــي لنســلك معــه أقامنــا قــد الصــلیب، یــوم

، الخطیـة رباطـاتى ه الرباطات هذه ... إن الحریة فاقد حصبِ یُ  عندئذٍ  ورجلیه یدیه في المیت ربطویُ  بالخطیة،
 قبــر فـي وضـعوه ماوعنـد دوه لیصـلبوهقّیـ وعنـدما، یجلدونـه كــانوا عنـدما العمـود علـى الربـاط اختبـر یسـوع والـرب

 لـهمَ حَ  مـا إن للعجـب یقـوم. ویـا كیال اساً وحرّ  وأختاماً  حجراً  القبر فوق ووضعوا، بطالرُّ  ورجلیه هیید في ووضعوا
 أن وبعـد وشـهواته، العـالم بمحبـة الـنفس یقیـد نـهإمعنـا:  الشـیطان یسـلكه الـذي الطریـق نفـس هـو ألجلنـا الـرب
 الرباطـات هـذه ،حركـة بـال قبـراً  حیاتهـا وتصـبح هاللَّـ تـرى تعـود فـال لمـةبالظ ویمـأل قلبهـا یجلدها ویربطها یقیدها
 لـه لـیس مـن رجـاء ... السـاقطین قـیموتُ  المربـوطین تحـلّ  الـذي أنـت "ألنـك: وتقـول أجلهـا مـن الكنیسـة تصـلي
 شـهوة ربـاط، لإلنسـان الشـریر العـدو رباطـات ىهـ وهـذه .المرضـى) عـین" (أوشـیةمُ  لـه لـیس مـن عـینمُ  رجـاء،
 تختبـري األمـوات. ألـم مـن وأصـبحوا ،مظلمـاً  قبـراً  حیاتهـا وجعـل كثیـرة نفـوس لّ ذوأ دقّیـ كـم ربـاط إنـه: دالجسـ

 وتربطـك ،الجسد شهوة تداهمك عندما كاألموات ویجعلك القلب على یسیطر الذي الرهیب هذا الظالم نفسي یا
 تفعلـي أن مقـدورك فـي لـیس أن ،القبـر ظـالم فـي تعـیش التـي القـدس للـنفس الروح یقول عندئذٍ  .علیك وتسیطر

 جهـد لـه لـیس المربـوط، المیـت إن "خارجـاً  ملّـهَ  لعازر": ویقول معه قیمكلیُ  القائم الرب إلى تحتاجین إنك ،اً شیئ
  . حلوة الكنیسة :یقول إلهنا إن ومربوط، میت ألنه كلیتحرّ 
ا هـذ لطانُسـ لنـا كشـف وعیسـ ربنـا إنر. القبـ فـي أعمـاق الـنفس یقیـد ربـاط والنظـر: هـو العـین شـهوة ربـاط  
  .     :قال عندما الرباط
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ي فـ لالتأّمـ العـین رُ كِثـتُ  للجسد. ولكن عنـدما كله الظالم بیتسرّ  طریقها وعن الجسد، سراج ىه العین إنّ   
حینئـٍذ الـنفس،  فـي المصـلوب المسـیح رتصـوّ ی حتـى وحالـر  ملَ ْسـأَ  المجروح الذي الجسد يوف المصلوب، المسیح
م غفـرت مـن" خطایـاه مـنالخـاطئ  تحـلّ  الكنیسـة وسـترى  الصوت ذلك ستسمع
  ه". ل) تحلّ (ت رَ فِ غُ ه خطایا
 كم سمعت .مظلماً  ناً تن قبراً  اإلنسان قلب تجعل عنیفة رباطات كلها والكراهیة، والحسد الغیرة الحقد ورباط  
 قلبـي بشـهوات القبـر ظـالم قـتذُ  كـم آه. عـاجزون ولكننـا لإلنسـان نحـب أن نریـد: وتقـول تصـرخ نفوسـاً  بـأذني

حیـاة والحب موت،ة فالكراهی .رینمن اآلخَ  وغیرتي وحقدي وجسدي
.  
 إنـه القبـر ظلمـة فـي یعـیش یجعلـه الذيو ه، اإلنسان على القیود أخطر من الكرامة وحب الكبریاء ورباط  
ن اإلنسـا إن ... مـّس تُ  أو هـانتُ  نأ یطیـق وال الـذات یحـب إنـهة. القیامـ طریـق هو الذي الصلیب یقبل ال إنسان

 ىهـ الكبریـاء إن  ...صـدمة حجـر یحالمسـ ووداعـة عثـرة، عنـده الصـلیب ألن قلبـه، فـي كبیـر وجـع لـه رتكبِّ المُ 
  ء. أقویا قتالها وكل السقوط طریق
 الـذي صـلیب،ال لَمـحَ  الـذي القلـب، ومتواضـع ودیـع ألنـي يمّنـ مواتعلّ : قال الذي یسوع ربنا في لالتأمّ  نّ إ  
ن العـالم: إ محبـة وربـاط .الكبریـاء مـن حریتـي طریـق هـو هـذا والقبـر... كـل المـوت قبـل الـذي اإللـه، هـو ُأهـین
ل األكـ الكنیسـة. محبـة فـي وسـط حتـى الشـیطان یسـتخدمه ربـاط أقوىى ه العشرین القرن في الیوم العالم محبة
 الشـیطان إن ... الغنـى وراء والسـعي المـال، ومحبـة إلیهـا، والسـعي والمراكـز، والشـهادات، واالقتنـاء، لبس،والمَ 
 .العنیف الرباط بهذا الكنیسة حتى یربط الیوم
 تصـریحاً  الشـیطان أعطـى قـد یكون العالم محبة له فالذي العالم، هذا رئیس إنه الشیطان عن قال ربنا إنّ   

 ربـط والخـوف .عظیمـة قیامـة منـه روالتحـرُّ  مـوت، العـالم قاتلـة. فمحبـة ظلمـة إلـى وتحویلـه قلبـه فـي للجلـوس
 ال نْ َمـ" :لـهبقو  منـه رنـاحرّ  یسـوع وربنـا، والـنفس الجسـد علـى الخـوف هـو الخـوف درجـات أقصـىو  ،اإلنسـان

 الً قـائ ربنا وأوصانا ،"تلمیذاً  لي یكون أن یقدر ال نفسه ضبغِ یُ 
 الموت یعیش الذي هو یخاف الذي.   

ي فـ رحنـاطُ  لـو حتـى قلوبنـا مـنف الخـو  ننـزع أن نریـد الیـوم ونحـن .مـن المـوت رتحـرّ  ىفهـ القیامـة أمـا  
  ...  والجسدیة النفسیة اآلالم طتناحوّ  أو أرزاقنا في بناورِ حُ  أو ین،مظلوم سجنال
  

  .أولى قیامة معه وأقامكِ  إلهيِك ر وحرّ ، ظالل الموت وادي اجتزتِ  نفسي یا مرة نم كم
  ،والذات والكبریاء والخوف الشهوة قید من إلهي یاي تقیمن وعندما
  ، لمالعا هذا قمة على قدميَّ  وضعت: "غسطینوسأُ  مع أقول

  ًا".شیئ أشتهي والشیئًا  أخاف ال رتصِ  عندما
 

 

 



- ١٢٥  - 
 

 

 

 

  
  يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية:            

        
  ١مقدمة              

    
  

  یبدأ الخادم في سؤال المخدومین مجموعة من األسئلة...  
م منتظــرون فــي أي لحظــة دام وُهــمــت بزیــارة مجموعــة مــن المســجونین والمحكــوم علــیهم باإلعــل أنــك قُ تخّیــ   )١

  ذا تعتقد أن تكون مشاعرهم؟ما. تنفیذ الحكم..
  ب له الشعور بالحزن؟سبِّ خیف اإلنسان ویُ هل الموت ممكن أن یُ  في رأیك ..   )٢
 هل اختلفت نظرة الشخص المسیحي للموت في العهـد الجدیـد عـن نظـرة اإلنسـان للمـوت فـي العهـد القـدیم؟ )٣

  كیف ذلك؟
م الحـق ولهُـ ،ر اإلفـراج عـنهمتقـرّ  وأعلنـت لهـم أنـه ١المجموعة المذكورة فـي السـؤال  ىأنك دخلت علل تخیّ    )٤

مـاذا سـتكون مشـاعرهم؟  ... ي بحیاتـه ویمـوت بـدًال عـنهمضـحِّ ر أن یُ قرّ  اً في حیاة جدیدة ألن هناك شخص
  هم لهذا الشخص؟بّ هم وحُ ؤ ماذا تتوقع أن تكون شكل حیاتهم؟ وكیف سیكون وال

  
  دورة حیاة الفراشة: :٢ة مقدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



- ١٢٦  - 
 

ث مـــع المخـــدومین عـــن هـــذه ویتحـــدَّ  ،مجموعـــة مـــن الصـــور للفراشـــة مراحـــل مختلفـــة حضـــارإبیقـــوم الخـــادم ــــ 
  البیضة.ـ  ١ المراحل:

  الیرقة.    ـ  ٢       
  الشرنقة.    ـ  ٣     
  الفراشة. ـ  ٤       
  

ثـم  ...)شـكلها غیـر جمیـل(ینبغـي أن تكـون یرقـة  جمیـل،ن اللـوَّ شـكلها األخیـر المُ  ىفلكي تصل الفراشة إل  
ــ األلــوان الزاهیــة الــذي نــراه فــي  يالمنظــر الجمیــل ذ ىفــي النهایــة تصــل إلــ حتــى ،ندفَ تــدخل الشــرنقة وكأنهــا ُت

  النهایة...
ــلقــد قــام یســوع مــن األمــوات بجســد مُ    ــنیــرة مُ وكــذلك ســتكون أجســادنا مُ  نیــر...د ومُ مجَّ  دة بعــد قیامتنــا...مجَّ

هذه المرحلة التي  ىأن نصل إل ىإل ،في البدایة بمراحل كثیرة في حیاتنا مثل هذه الفراشة ینبغي أن نمرّ لكن و 
  بشوق. ننتظرها

++++++  
  

  صندوق األبطال:: ٣مقدمة 
بعــض األشــخاص مــن العهـــد  أســماءورق داخلــه  ىز صــندوق شــكله جمیــل مــن الخــارج، واكتــب علــجهِّــ  

ثـم قـم باختیـار مجموعـة مـن المخـدومین لیقومـوا  ملیئة بالثمار والصفات الجمیلـة،الذین كانت حیاتهم  القدیم...
بعــض  ىثــم یقــوم كــل طفــل بــذكر فضــیلة مــن حیــاة هــؤالء القدیســین، وهــا هــ بســحب األســماء مــن الصــندوق...

  ... إیلیا ى،موس ،نوح ،راعوث ،یوسف ،إبراهیم األمثلة:
  

  ثم یقول الخادم للمخدومین:
ســة وفضــائلهم قدَّ ظمــاء القدیســین بــالرغم مــن حیــاتهم المُ لــوا أن كــل هــؤالء العُ تخیّ . .. أةفاجــســأقول لكــم مُ   

وقــد . الفــردوس.. ىوكــانوا فــي انتظــار حــدث عظــیم لینتقلــوا مــن هــذا المكــان إلــ الكثیــرة كــان مكــانهم الجحــیم ...

  ولكن...  . كان سیكون لنا نفس المصیر..
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  )ى سبیاً بَ القیامة (سَ 
وحیاتـه الدائمـة  بشـركتهع ویتمتـَّ اً سـقدّ صـورته ومثالـه لیعـیش مُ  ىهـصـورة و  أبهى في اإلنسانه قد خلق اللَّ ل  
 دَ رِ ولذلك طُـ ،الخطیة يه وسقط فكسر وصیة اللَّ  أنهت بعد الصورة بل تشوَّ  هذهلم یحفظ  اإلنسانولكن  ،معه

مسـك بنـا، وجعلنـا تحـت أآدم سـبانا عـدونا، و نتیجـة سـقوط علیه بالموت نتیجـة الخطیـة؛ و  مَ كِ وحُ  ،من جنة عدن
  الفــــردوس أمامهــــا.  قَ صــــارت نفــــوس البشــــر بعــــد تركهــــا الجســــد تــــذهب إلــــى الجحــــیم، إذ ُأغِلــــ عندئــــذٍ  ســــلطانه.

 ،.... الـخوسـتیر أسـحق ویعقـوب وموسـى وراعـوث و إ و  إبراهیم العهد القدیم مهما بلغت قداستهم مثل أبرارفكل 
 إنبــل  ،لــن یتركــه بأنــه وعــداً  اإلنســان أعطــىه مــن محبتــه مــوتهم. ولكــن اللَّــكانــت تــذهب نفوســهم للجحــیم بعــد 

  .)١٥:  ٣(تك  نسل المرأة یسحق رأس الحیة
 اإلنسـانص خلّ لـیُ  أتـىو  ،خذ المسـیح جسـدناأالزمان ف ءُ لجاء مِ  أن إلىینتظر تحقیق الوعد  اإلنسان وظلّ   
  .األمواتبین ا) وقام من الخطیة عنّ  جرةأُ  ىأوفَ مات (س و قدَّ لذلك ارتفع المسیح على الصلیب المُ  ،هحبّ یُ  الذي

  
  المسیح بموته وقیامته؟ أعطاناماذا  إذاً 

ا أراد الشـیطان إلـى الهاویـة، فلمَّـ بالهوتـهتحـدة المُ  اإلنسـانیة روحـهنزلـت بعد موت المسـیح علـى الصـلیب   
(الـذین كـانوا  أنفـس األبـرارالـرب، وأخـذ الـرب  قـدميتحـت  سـقط صـریعاً ى أن یقبض علیها مثل األنفـس األخـر 

دخــل بــاألبرار إلــى هنــاك، دوس. وبــالطبع فــتح بــاب الفــردوس، و إلــى الفــر  ظــافراً ینتظــرون مجیئــه)، ودخــل بهــا 
: كــان الــرب قــد وعــده منــذ ســاعات قــائالً  الــذيص الیمــین التائــب، ومعهــم الّلــ 

 العـــدو وأمســـك بنـــا مـــن یـــد دنا فیـــه خـــالل ســـقوطنا.عبِ لـــذي ُاســـتُ اختطفنـــا بدمـــه مـــن الســـبي ا أي 
منــا بــولس علِّ لهــذا یقــول مُ  ،هاللَّــ أبنــاءد للمــوت والخطیــة ســلطان علــى ُعــ(الشــیطان)، وجعلنــا مســبیین لــه ولــم یُ 

ســبى المســبیین الــذین ســباهم عــدو الخیــر)  أي( الرســول عــن الســید المســیح:
  ). ٨: ٤(أف  وأعطى الناس عطایا

 الـذيا إلـى المـوت عّنـ العـالم، وبـذل ذاتـه فـداءً  فـيخاصـته الـذین  أحبّ ": يسیلالباالقداس  فيولهذا نقول   
ل َبــل خطایانــا، نــزل إلــى الجحــیم مــن قِ َبــالمــوت) مبیعــین مــن قِ  يكین بــه (أمَســنــا مُ كُ  الــذيك علینــا، هــذا تملّــ

ر متاریســه الحدیــد وكّســ ،م أبوابــه النحــاس، وحّطــى الجحــیم ســبیاً بَ َســ"اس القیامــة: قــد يل فــرّتــولهــذا نُ   ".الصــلیب
یـا كـل الصـفوف "لحـن مـن ( "ة، وأبدل لنـا العقوبـة بـالخالص، وأعـاد آدم إلـى الفـردوس بفـرح وبهجـة ومسـرّ كسراً 

). الخمسـین المقدسـة وفتـرة القیامـةقـداس عیـد  فـيالـدورة،  فيأیقونة القیامة  نزفّ یقال قبل أن  الذي "السمائیین
إلـى  روحـه، تـذهب داً سـتعِ مُ و  تائبـاً  مـن جسـده، ویكـون مؤمنـاً  هنفسـیحدث اآلن أن كل من تنطلـق  الذيوأصبح 

 ص التائـبنفس یوم خروجها من الجسد، كما قال للّ  يالفردوس ف
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د ُعـولـم یَ  أبدیـةلنـا حیـاة  أصـبح وبقیامتـه ،وقام المسیح من الموت 
  لطان علینا.للموت سُ 

:منــا بــولس الرســولعلِّ لــذلك یقــول مُ    
  نعیش القیامة. أننانجاهد ضد الخطیة عالمة على سین و قدّ عندما نعیش مُ  أننا أي 

 اآلیة:
 ــ
   ــ
 ـــ 

 
  
  
  
  
  

  ابحث عن اآلية        
  
 .ع على األوالد جدول مثل التاليطبع ووزّ ا +
  .اآلیةت الباقیة لمعرفة عینة من الكلمات، ثم ترتیب الكلماالتالیة بشطب مجموعات مُ  اإلرشادات عطِ أ+ 

  .اشطب على كل األلوان  ـ١
  .من الجدول (فاكهة أو أي نوع أكل) نأكلهااشطب على كل حاجة ممكن   ـ٢
  .اشطب على كل األرقام الموجودة  ـ٣
  .قام) ألنه(الحل: لیس هو ههنا  اآلیةب الكلمات الباقیة لتعرف رتّ   ـ٤

  

  
  .الئم فصلكیمكنك تعدیل درجة الصعوبة بحیث تُ 
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  تدريب       

 

  .قراءة القراءات الیومیة لقطمارس الخمسین  - 
 .كامل ىبیشو  للقمص) القیامة في نعیش كیف(قراءة كتاب له عالقة بفرح القیامة   - 

 
  صــالة       

 
  

اجعلنـــا ، أقـــدامناالشـــیطان تحـــت  مـــن بـــین األمـــوات ســـاحقاً  مـــتَ قُ  نْ یـــا َمـــ، صـــنا الصـــالح یســـوعخلِّ مُ و لهنـــا إ  
  .قیامتك بأفراح نقوم معك ونفرح دائماً  أنستحقین مُ 

مـن  ،تنـا مـن الشـیطانریّ حُ  لنا صكّ  مانحاً  األمواتبین مت من في حیاتنا عندما قُ  عملك أعظمیا ربنا ما   
  !طة علیناتسلّ الخطیة المُ 

 قلوبنا على فدائك العظیم. أعماقنشكرك من   
 

 

 تقييم               

  
  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟

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

  يعرف
 أسبوع رآخِ كان یقضي المسیح  كیف. 
  ؟لماذان شكل الكنیسة و كیف یكو 
  المهآمشاركة الكنیسة المسیح في.  

  

    .المسیح لنا جل فداءأبالفرح والشكر من    يشعر

  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. 
 یرهیعمل عمل محبة مع غ أن.  

  

  

  
  
  
  

 

@ 
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  برموده شهر من الثالثاألسبوع 
  )أبريل  (

  مجتمع  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  بشنس ٢٥السنكسار.  
    

 .إبراهیم الجوهري ُمحب لوطنه 

 :مساعدة الطفل أن  
 :قدر حب المعلم إبراهیم الجوهري وخدمته لوطنه مصر. یعرف 

 :ه نحو جمیع أصدقائه.تبمحب یشعر 

  َّجمیع أصدقائه. ویكون حسن التعامل مع ةمحبالعلى تقدیم مشاعر  ب:یتدر 
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  .  .إليك عزيزي الخادم .              

  :إبراهیم الجوهري
م القراءة والكتابـة عمل في حرفة الخیاطة، تعلَّ من موالید قلیوب في أواِسط القرن الثامن عشر، وكان أبیه ی  

د بـذلك أول وظیفـة لـه عنـد والحسـاب، وتقلَّـ الخـط الجمیـلم مـن أقاربـه ثـم تعلَّـ ،سفي إطار معرفة الكتاب المقـدَّ 
الكتـب  ونسـخ الخیـرباإلیمـان ومحبـة المسـیح، فكـان ینفـق ربـع راتبـه فـي أعمـال  اً فعمأحد الممالیك، كان قلبه مُ 

منـه األب البطریـرك  رّ مه لـه، فُسـعلـى الكنـائس، فكـان بـین الحـین والحـین یـأتي للبطریـرك بكتـاب ویسـلّ وٕایقافها 
قســاة وفــى ظــروف غیــر معروفــة تــرك إبــراهیم عملــه ألن الممالیــك كــانوا  ،ودعــا لــه بــالتوفیق فــي حیاتــهه وباركــ

 خاصـاً  اً تبـة األقبـاط أن یقبلـه كاتبـاألب البطریـرك بهـذا، طلـب األخیـر مـن رئـیس الك رَ خبِ ا أُ ، ولمّ قلب بطبعهمال
رف عنـه ا ُعـَمـرأي الجمیـع علـى أن یخلفـه تلمیـذه إبـراهیم لِ  هـذا الكبیـر اسـتقرّ  يَ ا تـوفّ له، فقبلـه هـذا الرجـل، ولّمـ
 .من االستقامة وطهارة الید

إنكار ذاتـه فبالغ في  ،ع إلیها قبطي آنذاكتبة كان یتطلّ للكتبة، وبلغ أسمى رُ  صار إبراهیم الجوهري رئیساً   
ز م الخیر للكل دون تمییز بین مسلم ومسیحي، فوصـل خبـره إلـى الـوالي إبـراهیم بـك فعـزّ وٕاظهار تواضعه، وقدَّ 

ــ تــه شــرع مّ م خدمــة ألُ أن الفرصــة ســانحة أمامــه لیقــدّ  الجــوهريا رأى إبــراهیم مركــزه وأكرمــه، واختصــه بثقتــه، فلمَّ
 .زالت وثائقها موجودة إلى الیوم كثیرة وأوقفها علیها وما اً ن الخیریة، واشترى أمالكر الكنائس واألماكیعمّ 

أن الـرب اختـاره إلـى جـواره وهـو شـاب فـي مقتبـل  إالّ  "یوسف"سماه أق إبراهیم الجوهري بابن واحد زِ وقد رُ   
العمــر، وكانــت وفاتــه لیلــة زفافــه إذ وهــو فــي وســط محبیــه الــذین دعــاهم للیلــة الزفــاف أن همــس أحــد الخــدم فــي 

ــأ تــه، حتــى كــادت زوجتــه تجــن،فــاة ابنــه، فكانــت صــدمة لــه ولزوجذنــه بو أُ  ــّم ، وكانــت الً ا هــو فكــان أكثــر تحمُّ
اهــا وطلــب منهــا الكــف عمــا وعزّ  ملــحُ مــن أجــل تعزیتــه، فظهــر القــدیس أنطونیــوس لزوجتــه فــي  يالكنیســة تصــلّ 

 .اً ت الرؤیة لزوجها تعزیا معا روَ تفعله، فلمَّ 
ها لبیـت رها للفقید بما احتوته من منقوالت جدیدة كان قد أعدّ كان قد حضّ  أن إبراهیم أغلق الدار التي إالّ   

 .الزوجیة، وكسر السلم الموصل إلیه
 لقتالهمـا، وفعــالً  اً ا اشـتد ظلـم الـوالیین إبـراهیم بـك ومـراد بــك أرسـل السـلطان العثمـاني حسـن باشـا قبطانـلّمـ  

ــطر المعلــم اضــانتصــر علیهمــا والذا بــالفرار إلــى صــعید مصــر، و  ا صــادر إبــراهیم الجــوهري إلــى مرافقتهمــا، فلمَّ
حسن باشا أمالكها صاَدر معها أمالك المعلم إبـراهیم وأمـر بإحصـاء مـا أوقفـه علـى الكنـائس، وبسـبب اخـتالل 

زوجــة  اختبــأتاألحــوال وعــدم ائتمــان النــاس علــى أمــوالهم وأرواحهــم نتیجــة هــذه الحــرب وظــاهرة المصــادرات، 
أن العثمــانیین  بــك أمــین الحســاب الــذي كــان زوجهــا علیــه، إالّ  يســن بــك كتخــدا" علــالمعلــم إبــراهیم فــي بیــت "ح

أمـوال  ىتهم علیهـا وأخرجوهـا فـإذا هـقبضوا علیها وأرغموها على أن تخبـرهم أیـن زوجهـا وأیـن یخبـئ أموالـه فـدلّ 
 إلیـه وقبضـوامن ذهب وآواني من ذهب وفضة فأخذوها وباعوها، ووشى بعضـهم علـى مكـان المعلـم إبـراهیم فـذهبوا 

 .ة أیامفباعها بالمزاد الذي ظل لعدّ  ،لحسن باشا وأعطوهاعلیه واستولوا حتى على فراشه وأمتعته وأثوابه 
ا عاد الحكم إلى ید إبراهیم بك ومراد بك وعادا من الصعید رجع معهم المعلم إبراهیم الجوهري، أنه لمَّ  إالّ   

ن بحسن سیاسته أن یحفظ لنفسـه مركـزه حسن باشا، وتمكّ  وكان هو الوحید من األقباط الذي نجا من اضطهاد
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، وارتقـــى ثانیـــة لدرجـــة عظیمـــة واســـتأنف جهـــاده فـــي افتقـــاد ومســـیحیینمســـلمین  اً فـــي أعـــین المصـــریین جمیعـــ
فـي كـل عمـل خیـري،  رفهصـیبه، بل كان  اً خاص اً الكنائس والفقراء والمساكین حتى أنه لم یكن یعتبر ماله ُملك

بـأحوال الرهبـان الـذین كـان یرسـل  مهتمـاً كثیرة كان قد َشیَّدها هذا الرجـل العظـیم، كمـا كـان ولآلن توجد كنائس 
إلـیهم فـي بعـض األدیـرة،  الجـوهري ا كـان یرسـله إبـراهیممّمـ اً إلیهم كل ما كانوا یحتاجونه، وال یزال التـرمس باقیـ

 .تشهد بذلك الكبرى بكل أوقافها في األزبكیة المرقسیة الكنیسةو 
  

 :من مآثر هذا الرجل
كان یركب حصانه ویسـیر فـي  أخاه المعلم جرجس الجوهري تروى عن هذا الرجل مآثر كثیرة، فحدث أن  

ألخیــه المعلــم إبــراهیم بمــا حــدث لــه  ىفشــك، وشــتت اإلهانــة علــى نفســه، المســلمینأحــد الشــوارع، فأهانــه أحــد 
لرجــل أرســل إلیــه وطلــب منــه أن یعاقــب ذلــك الرجــل فوعــده بــذلك، ولمــا اســتدل المعلــم إبــراهیم علــى منــزل هــذا ا

أن هـذه الهـدایا مـن  الرجـلكمیة كبیرة من الهدایا واألطعمة المختلفة دون علم أخیه، وأفهم الخادم أن یعلم هـذا 
 مرة أخرى على هذا الرجل، انتفض واقفاً  المعلم جرجس ا مرّ ، فلمَّ هريالمعلم جرجس الجو  المعلم إبراهیم شقیق

مـن هـذا وسـأل أخـاه، فأهمـه مـا فعـل وقـال  جرجس بله، وأبدى الترحیب كله، فتعجّ  اً واحترام إجالالً 
 

ت كَ أحد مشاهیر المعلمین هو المعلم فانوس الكبیر أتتهـا امـرأة وَشـوذات مرة جاءت لیلة عید وٕاذا بزوجة   
م علیـه حَكـسوء حالها، إذ كان زوجها في السجن وأوالده یبكون لعـدم وجـوده معهـم فـي هـذا الیـوم الكبیـر، وقـد یُ 

ل باإلعدام، فأرسلت زوجة المعلم فانوس كل ما تحتاج العـائالت فـي األعیـاد إلـى بیـت هـذا الرجـل المسـجون بـ
 .أرسلت َمْن أعلم زوجته بأن تستعد بكل هذه اللوازم ألن زوجها سیكون في بیته اللیلة

ــــ   كالعــــادة فــــُدِهَش  اً د خروجــــه مــــن الكنیســــة لــــم یجــــده مضــــیئنــــع ا جــــاء المعلــــم فــــانوس إلــــى بیتــــه لــــیالً ولمَّ
أن  أیلیــــق :لــــذلك، وجــــد زوجتــــه حزینــــة، وعــــرف مــــا وصــــلها مــــن أبنــــاء المعلــــم المســــجون وقالــــت لــــه زوجتــــه

 فـــــإن كنـــــت تریـــــد أن تســـــعد بالعیـــــد فلتســـــعَ ؟ نفـــــرح نحـــــن وتلـــــك األســـــرة باكیـــــة وعائلهـــــا مطـــــروح فـــــي الســـــجن
ـــــكِ  ـــــى المســـــئولین،  اً ، وذهـــــب مســـــرعینمـــــا تریـــــد إلطـــــالق ســـــراحه، فأجـــــاب حـــــي هـــــو اســـــم الـــــرب لـــــیكن ل إل

لــــم ن مــــن استصــــدار عفــــو عــــن الرجــــل الــــذي عــــاد إلــــى بیتــــه لتعــــود معــــه البهجــــة إلــــى بیتــــه وبیــــت المعوتمّكــــ
ــــ ،فــــانوس كــــذلك ا كــــان هــــذا األمــــر قــــد اســــتغرق منــــه طــــوال اللیــــل، فقــــد اســــتغرق فــــي نومــــه ولــــم یســــتیقظ ولمَّ

ــــعلِّــــم التهنئــــة إلــــى البطریــــرك مــــع المُ قــــدِّ كعادتــــه یــــوم العیــــد لیُ  ا ذهــــب إلیــــه وعلــــم منــــه م إبــــراهیم الجــــوهري، فلمَّ
ــــكیــــف ال یشــــاركه هــــذا العمــــل الجمیــــل وینفــــرد هــــو بــــاألج اً الســــبب، حــــزن جــــد مــــا البطریــــرك ا حكّ ر وحــــده ولمَّ

م إبـــــراهیم: ال تحـــــزن إن كـــــان فـــــانوس قـــــد أطلـــــق ســـــراحه فعلیـــــك أنـــــت أن علِّـــــمُ قـــــال البطریـــــرك لل ،فـــــي األمـــــر
  .تُوِجد له عمالً 

ه لیكون عالمة في المجتمـع للمحبة والعطاء واإلحسان، أرسله اللَّ  وبشكل عام كان إبراهیم الجوهري مثاالً   
 .في وفاة وحیده لیلة زفافه اً لالحتمال خصوص المسیحي، كما كان مثاالً 

. فكــان لموتــه م١٧٩٥مــایو  ٣١الموافــق ش  ١٥١١بشــنس ســنة  ٢٥ فــيم إبــراهیم الجــوهري علِّــومــات المُ   
             .كلیروس وعلمانییناورثاه كل من عرفوه من  ،ة أسى وحزن كبیرینرنّ 
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 اآلتية:يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد             

 

  لعبة للتمهيد                   
  

  .األبیضكل طفل قطعة صغیرة من الكرتون  یأخذ .١  األدوات :
  .أمنیة لمصر ظهره. یرسم كل طفل علم مصر ویكتب على ٢    

  .األعالم مع بعض وتتلخبط هذه. وتوضع كل ٣          
  

  طریقة العرض: 
 .عشوائيیسحب كل طفل علم بشكل  .١  
  .األطفالسحبها ویسمعها بقیة  التيل طفل األمنیة یقرأ ك .٢  
  .میزاتهومُ  یجابیاتهإحول حبهم لوطنهم ورأیهم في  األطفالمناقشة بین  .٣  
  .لمصر كتدریب األمنیة بهذه يصلّ یحتفظ كل طفل بالعلم ویُ  .٤  

  
  

  قصة تمهيدية                 
  

 فـي األغنیـاء أقاربـهقصر أحـد  إلى ابناه صطحباو  حدى قرى الریفإ فيسرة فقیرة تعیش قدیمًا قام رب أُ   
عنــدهم كلــب وحدیقــة واســعة " قصــر أقــاربهم قــائًال: فــيرأیــه  يبــدیُ  األصــغروعنــد عــودتهم بــدأ االبــن ، المدینــة

  ."في ذلك الوقت متوفرةحیث كانت غیر  ،ام سباحة ولمبات كهربائیةوحمّ 
ولـدینا حقـول تحـیط بمنزلنـا وبحیـرات  ،معـزتین وبقـرةونحـن لـدینا كـالب وقطـط و " قـائًال: األكبـراالبـن  فردّ   

  . "ولدینا نجوم تزین السماء ،قرب منزلنا األطرافمترامیة 
من قبل  هر فیفكِّ وأدركت ما لم أُ  ،ن بیتنا جمیلأحقًا عرفت كم " قلیًال ثم قال ألخیه: األصغرسكت االبن   

  ."یارب من أجل عطایاك أشكركمعیشتنا.  في
  

  :مناقشة
  مجتمعهم والوطن (مصر) بشكل عام. فيیرونها  التي یجابیاتاإلحول  طفالاألمع   
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  وسیلة إیضاح:
أن یتنـاقش  رآَخـویبـدأ خـادم  ،م إبـراهیم الجـوهريعلّـالمُ  حیـث یقـوم بـدوروطربوش  ةبدلیدخل خادم یرتدي   
  مصر. لوطنه هبّ وحُ  حیاتهحول قصة  معه

  
  ف بحضرتك؟كن نتعرّ رت كنیستنا ممأهًال وسهًال نوّ  الخادم:

 وأمـي أبـي .م١٨ الــ القـرن فـيقریة اسمها قلیوب  فيت دَ لِ وُ  ،یوسف الجوهري إبراهیم اسميأنا  المعلم إبراهیم:
مــت أیضــًا القــراءة والكتابــة والحســاب ومحبــة الكنیســة وطاعــة وصــایا ربنــا. وتعلّ  اإلیمــانعلــى  یــانيربّ 

  وأتقنتهما.
  .القویة بالبابا یوحناسمعنا كتیر عنك وعن عالقتك  الخادم:

 ألنـيبالبابا بـدأت  وعالقتي ،ذلك الوقت في ١٠٧ـ ك الیر كان البطر  ١٨ـ صحیح البابا یوحنا ال المعلم إبراهیم:
ا لفـت  ولمَّـ ،عهـا علـى الكنـائسللبابـا لیوزِّ  مهاوأقـدِّ  ،الخاصـة نفقتـيكنت أقوم بنسـخ الكتـب الدینیـة علـى 

                      :أبـــــداً  أنســـــاهاجملـــــة لـــــن  قـــــاليســـــخ والتجلیـــــد النُّ  فـــــيتهـــــا االكتـــــب ونفق هـــــذهنظـــــر البابـــــا كثـــــرة عـــــدد 
  .ك عملك ولیقم ذكرك لألبد"بارِ سمك ویُ ا"لیرفع الرب 

  ؟الوظیفيوما هو عملك  الخادم:
ــ ،كاتبــًا ألحــد أمــراء الممالیــك أوالً  المعلــم إبــراهیم:  نــتُ تعیّ ف ،ابتّــم رزق رئــیس الكُ علِّــالبابــا عنــد المُ  لــيط ثــم توسَّ

 أزدادوكنـت ، تعـادل رئـیس الـوزراء حالیـاً  تبـةالرُّ  هـذهو  ،لرتبـة رئـیس الـدیوان ثـم وصـلتُ  ،كاتبًا خاصًا له
  .حوليب واحترام كل من عمل الخیر واإلحسان حتى حصلت على حُ  فيكل یوم 

  )؟أوالدكعن أسرتك (زوجتك و  ااحكي لن الخادم:
ــراهیم: ــم إب ــ ه،یوســف ودمیانــ وأنجبــت ،واإلحســان البــرّ  أعمــال نيشــاركتجــت امــرأة فاضــلة تزوَّ  المعل ا كبــر ولمَّ
 هفحزنــت علیــ ه،جــزوِّ قبــل أن أُ  ابنــيولكــن مــات  ،زت لــه منــزل فخــم جــداً فجّهــ ه،جــأزوّ  أن أردتیوســف 

فهــا أن لربنــا اهــا وعرّ نطونیــوس وعزّ أ األنبــاظهــر لهــا  ،لوفــاة ابننــا زوجتــيا اعترضــت ولّمــ ،زنــًا شــدیداً حُ 
الصـالح ومحبـة النـاس لـه.  هأبیـد عمـل فِسـیُ  السـیئ هكـان ممكـن بعملـ هوأنـ ،فـاة ابنهـامـن و  إلهیةحكمة 

 األنبارأیت  يفأعلمتها أن ،حلمها ليا استیقظت حكت ولمّ  ،لمنفس الحُ  أیضاً  أناحلمت  اللیلة هذه يوف
 األرامـلدة بنـًا لعمـل الخیـر ومسـاعاد حُ ز ومن ذلك الیـوم  ،ینا جداً نفس الكالم. فتعزّ  ينطونیوس وقال لأ
هــو  حیــاتي فــيكــل مــا یحــدث  أن مــتُ تعلّ لكنــي و  ،وبعــدها بفتــرة توفیــت ابنتــي دمیانــه، والفقــراء األیتــامو 

   .بتدبیر من ربنا
  ومسلمین؟ من مسیحیینمحبة كل من حولك  إلیكتجذب  أن استطعتكیف  الخادم:
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كـل شـهر رمضـان  فـيعتـاد وكنـت مُ  ،وأساعد كل محتـاج دون تمییـز حوليكنت أحب كل من  المعلم إبراهیم:
یوم جـاءت  يوف ".األقباطلطان "سُ  حتى أطلقوا عليَّ  ،الهدایا على المسلمین وأشاركهم فرحتهم عوزّ أُ أن 

رت لهـا ووفّـ ،بنفسـي قامتهـاإعلـى  أشـرفتو  ،مـةمت لهـا هـدایا قیّ فقدّ  ،مصر إلى األتراك األمیرات إحدى
   .الراحةبل كل سُ 

  الكبیر بها؟! اهتمامكة عظیمة على أك مكافمت لقدّ  األمیرةوأكید  الخادم:
تطلـب مـن والـدها الملـك أن  أن :فقلـت لهـا ة لـك؟ أطلـب مـا تریـد مكافـا :فعًال قالـت لـي األمیـرة المعلم إبراهیم:

 فيأوضاع األقباط  ّص تخُ  األخرىومجموعة من الطلبات  ،األزبكیة فيفرمان ببناء كنیسة  لير صدِ یُ 
  .كل ما طلبت يقت لاالضطهاد. فحقَّ  أثناءلكنائس من ا مَ دِ مصر وترمیم ما هُ 

خین كتبوا عـن عظمـة كتاباتـك وأعمـال الخیـر كتاب أن كثیر من العلماء والمؤرِّ  فيوأنا قرأت  ،صحیح الخادم:
القـرابین والشـموع  والكتـب والسـتور والزیـت  تقـدیمكو  ،واألدیـرةبتعمیـر الكنـائس  واهتمامـكعملتهـا  التي

 األنبـاقـول  أنسـىولـن . كیـر للبطر لـألب لها رِسـون على حسابك الخاص وكنت تُ المیر  أصنافوتجهیز 
ع كـل مـا یقتنیـه عـل ه یـوزِّ حـب للَّـوكـان مُ  ،زمانـه أهـل أكـابرنه كـان مـن إ" :عنك خمیمأ أسقفیوساب 

  .ب الجمیع"م الكل ویحِ سالِ مهتمًا بتعمیر الكنائس یُ  ،الفقراء والمساكین
 ،الشـهداء والقدیسـین آبـائيرض أ أنهـایومـًا  أنسـىولـن  ،ًا شـدیداً ّبـمصـر حُ  وطنـي أحـب أناحقًا  المعلم إبراهیم:

   :ووعدنا بالبركة قائالً  ،سةوباركها الرب والعائلة المقدَّ 
  .ألجلنا صلّ  ،حب لوطنكیا مُ  ،هعلى زیارتك لنا یا رجل اللَّ  شكراً  الخادم:

  
  .إبراهیمم علّ س یخرج المُ نهایة الدر  في  

 هفحزن علی ،م٣١/٥/١٧٩٥الموافق  ،ش١٥١١بشنس  ٢٥بسالم یوم  إبراهیمح المعلم .. تنیّ  :ویقول الخادم 
  تذكارًا له. ع علیها قندیالً ضِ ووُ  ،مقبرة  بجوار كنیسة مارجرجس بمصر القدیمة فين فِ ودُ  ،الجمیع

  
      

  
  
  
  
  

    ر والفهمأسئلة التذكُّ      
 

 ؟الجوهري إبراهیمم علِّ ب المُ قِّ ا لُ بماذ 
 ما هو سر صداقته بالبابا یوحنا؟ 
  ؟األقباطالمسلمین و  هأحبَّ لماذا 

 
 

  ؟
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  يعمل فن                 

 
هـم علـى كـل طفـل ثالثـة شـرائط ویلفّ  ویأخـذ ،علم مصر ألوان بنفستان من شرائط السّ  ألوان ةر ثالثحضِّ نُ   

  .مصر" شعبيك بارَ "مُ  األبیضالشریط ویكتب بالقلم الجاف على  ،یده الیمنى
  

  تدريب        
  

(تنظیــف  :مثــال ،ب مصــرفــي ُحــ األســبوعه خــالل هــذا بــیقومــون  علــى عمــلٍ  یــهمخدومیتفــق الخــادم مــع   
  .كانوا خارج مصر) اذإفة للمصریین شرّ مُ  یقونةأیكونوا  أنأو  ـــرفع قمامة  ـــ أشجارزرع  ــشارع 

  
          صــالة                  

  
 إلیـك تقبلنـي أنلـك  عاً تضـرِّ بین یدیك مُ  أجثوبك الالمحدود .. جل حُ أمن  الجزیلةعمك جل نِ أمن  أشكرك  

 ينـإ لهـيإ ،الحنون يأب فأنتعنك  يعدورغم بُ  ،ذاتيورغم خطایا  ،ثوبيرغم اتساخ  ابناً  تقبلني .. يأبیا  ابناً 
تعـال بـاركني وبـارك  .. معـيى وتتعّشـ عنـديوتقـرع هـذا البـاب وتـدخل  قلبـيوتقف علـى بـاب  يتأت أنعوك دأ

  وفي كنف محبتك. أكتافنالتنمو على  طانناأو بالدي .. وازرع فینا محبتك ومحبة 
  
 

 تقييم                  

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  التقييم  ع أن:د أن طفلك يستطيفي نهاية الدرس تأّك  الهدف

  يعرف

  َ؟الجوهري إبراهیمهو  نْ م 
  ؟للمسیح أیقونةكیف نما وكیف كانت حیاته 
  ّبها دوره الوطني رغم الشدائد التي مر. 
 محبته للفقراء وعمل الخیر مع الجمیع. 
  ِّر آیة الدرسیكر.  

  

 .ع فینازرَ التي یجب أن تُ  األوطانبتمام المحبة تجاه    يشعر
 دهبالفرح الشدید لخدمة بال.  

  

 المحافظة على وطنه نظیفًا وجمیًال.   يتدرَّب

 .على محبة الجمیع وتقدیم الخیر لهم  
  

 

 

 

@ 
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  برموده شهر من الرابعاألسبوع 
  )أبريل ـ مايو  (

  فضيلة للحياة  
  

    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 

 
 
 

 ٤و ٣: ٢٧(مت وخیانة یهوذا  )٣٣: ٢٢(لو  نكار بطرسإ( 

  الثالث هشنودلبابا ـــ ل الوسائط الروحیة. 

 

 محاسبة النفس 

 :مساعدة الطفل أن  
 :كیفیة محاسبة النفس برجاء یعرف. 

 :أهمیة محاسبة النفس واالعتراف بالخطأب یشعر. 

  َّلنفسعدم تأجیل محاسبة اعلى  ب:یتدر. 

"  
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  إليك عزيزي الخادم ..                

  
 محاسبة النفس استیقاف للزمن:

و أع سـرِ تلتقط صـورة واضـحة المعـالم لقطـار مُ  التينحن عندما نستوقف الزمن، نعمل ما تقوم به الكامیرا      
ا تســـتطیع اســـتیقافه الكـــامیر  أن إالّ رعة القطـــار الهائلـــة، قـــة فـــي الفضـــاء، ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن ُســـحلّ طـــائرة مُ 

ماذا "ن في التفاصیل، وعندها سوف تفحص ذاتك قائًال: تاح بعد ذلك التمعُّ ة التفاصیل، ویُ وتصویره صورة تامّ 
  حسب تعبیر القدیس أرسانیوس. ؟"هه اللَّ حبّ ال یُ  اه، وماذا عملنا ممّ حب اللَّ ا یُ عملنا ممّ 

هـو مـا یریـده  نعطـف؟ وهـل هـذایصـل بـك هـذا المُ  مكان سوف يتسیر؟ وٕالى أ اتجاه أينفسك إلى  اسأل     
 مــت بــه أم أخفقــت؟مــا تكلّ  الــذین تقابلــت معهــم؟ هــل أصــبت فــي جمیــع أولئــكه؟ هــل كنــت لطیفــًا الیــوم مــع اللَّــ

كمــا ُاتفــق أو كمــا أردت أنــت لــه؟ هــل كــان یومــًا لحســاب  الیــوم كمــا یلیــق أم مــرَّ  وأعثــرت ســامعیك؟ هــل مــرّ 
  ؟!المسیح؟ أم اختطفه الشیطان

وغــدك أفضــل مــن الیــوم: ،ن یومــك أفضــل مــن األمــسلــیكُ       
 

الیــوم  نَّ إفــ المطلــوب منــك هــو االســتعداد لیــوم جدیــد، أنبمــا قبــل النــوم، اعــرف حــین تجلــس إلــى ذاتــك، رُ      
عصــارة خبــرة  إلــى حداثــهأل تتحــوّ  أنكــذلك، والمطلــوب أوشــك علــى االنتهــاء قــد مضــى بخیــره وبآالمــه  يالــذ

 نتبـــه إلیـــه فـــي الغـــد.تعینـــك فـــي الغـــد، ومـــا ســـقطت فیـــه الیـــوم بجهالـــة أو نســـیان أو ضـــعف، ســـوف روحیـــة تُ 
  الرجاء...

   .)األب بطرس( "ه للبشرال توجد خطیة تغلب محبة اللَّ "  
الـنفس  رِ غَ نعم وٕالـى مالمتهـا ویصـل بـك إلـى ِصـ دًا ... فقد یدفعك الشیطان إلى محاسبة نفسك!انتبه جیّ       

  .مة مقرونة دائمًا بالرجاءالَ تكون المَ  أنن المناسب بل من الالزم والیأس أحیانًا، لذلك فمِ 
ــاللَّــ نإه تقــول: بــه هــو رســالة رجــاء مــن اللَّــ كــل صــباح نمــرّ    دق رغبتنــا فــي التوبــة ق فــي ِصــه مــا یــزال یِث

 إنّ ، مـن المالمـة والرجـاء معـًا، اإللهـيبهـذا المـزیج  ترتـوي أنسبة نفسـك یجـب حاوالحیاة معه ... لذلك فعند مُ 
تـه، ه ومحبّ یكرز بعفو اللَّـ الذيالشیطان  أنر جیدًا حض، تذكّ عمل شیطاني مَ  يَ المالمة الخالیة من الرجاء له

عقــب یكــرز لــك بــالهالك وبشــاعة ضــعفك  الــذيفــي مواجهــة الخطیــة، هــو ذات الشــیطان  وأنــتوعمــل الرجــاء 
  السقوط مباشرة ... 

  
  ام المسیح: دّ حاسب أنفسنا كخُ فلنُ 

منــا بــولس علِّ قالهــا مُ  التــيتغیــب عــن ذهنــه تلــك الكلمــات الخاشــعة  ب الخــادم نفســه ینبغــي أالّ حاِســعنــدما یُ      
الرسول الخادم المثالي والوكیل المؤتمن:  

 
.  
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 بــات الخدمــة فــي مجــاالت االفتقــاد وكســب النفــوس والبحــث عــنتطلِّ هــل كــان لنــا أمانــة واضــحة فــي كــل مُ  +
الخادمـة أنكـم  وأختـيالخـادم  عزیـزيهـل شـعرتم یـا  .نفوس جدیدة إلى داخـل الحظیـرة ة وضمّ راف الضالّ الخِ 

ص وعاشـوا خلِّـوعرفـوا المسـیح المُ  ،رت حیاتهم من خالل خدمتكم لهـمناسًا قد تغیّ كسبتم نفوسًا للمسیح وأن أُ 
  وهنا یفرح الزارع والحاصد معًا. ،معه

قــة وااللتــزام واالنضــباط فــي كــل تعمِّ مــع الدراســة الروحیــة المُ  والكتــابي الروحــير منــاء فــي التحضــی+ هــل كنــا أُ 
  الخدمة واجتماعاتها وأنشطتها. مطالبي

ن مــق مــن أخبــار انتقــال خــدام كــانوا معنــا بالجســد حتــى ســنوات مضــت، واآلرت بعُ + هــل اســتفدت روحیــًا وتــأثّ 
  اء.أصداؤها في السم معنا وٕان شفاعتهم ترنّ  بأجسادهملیسوا 

  
هذه وغیرها أمور كثیرة جدیرة بالوقوف عندها وقفة توبة صادقة وتفكیـر عمیـق مصـحوبین بانسـحاق أمـام      

وانســكاب مشــاعرنا بطلــب الرحمــة والمعونــة ونصــرخ مــع داود:  ،هاللَّــ 
 
 

لــــك عــــن الجلــــوس إلــــى نفســــك وفحصــــها ك ال تجعــــل مشــــغولیات الخدمــــة تعطِّ بــــارَ الخــــادم المُ  أیهــــالــــذلك      
لست أحیانًا فـي الخدمـة ترفـع أ ل؟لك عن الصالة وعن القراءة والتأمّ ومناسبتها. ألیس أن الخدمة أحیانًا قد تعطِّ 

ألســت فــي الخدمــة أحیانــًا قــد تقــع فــي  ،)٣: ١٢(رو يفــوق مــا ینبغــ ترتئــيا یلیــق، وربمــا ثــر مّمــذاتــك وفكــرك أك
إلـى نفسـك وافحصـها،  اجلـساسـم الـدفاع عـن الحـق..؟! وغیـر ذلـك كثیـر... اإلدانة، وربما في قسـاوة القلـب، بِ 

تسـمع قـول الـرب  أو لـئالّ ، ) خوفًا من أن تقـول
أنــت محتــاج أن ، ) :لمرثـا

ســان، أو الفكــر، أو الحــواس، أو مشــاعر القلــب، أو تجلــس إلــى نفســك لتعــرف أخطــاءك ... ســواء أخطــاء اللّ 
وأیضًا ضـد نفسـك.. بـل لتـدرس طباعـك أیضـًا الثابتـة  ه وضد الناس،اللَّ  أخطاء الجسد.. لتعرف أخطاءك ضد

إلـى نفســك،  أخـيیـا  اجلـسى عنـدك بأسـماء فضـائل، وقـد تفتخـر بــه! تلـبس ثیـاب الحمـالن، وتتســمّ  والتـيفیـك 
  ."على نفسك، قبل أن یحكموا علیك أخيم یا حكُ ا" :ر قول القدیس مقاریوس الكبیروتذكّ 
  :أن د أمامكهّ یسوع نتع يرب یا     

  المسیح ألجله، أیها تّ مُ  الذيواألخ الضعیف  ،نسعى دائمًا وراء الخروف الضال
  ،نبحث عنه في المغایر وشقوق األرض حتى نجده بنعمتكو 

 .كَ مه إلیك یا حامل الكل على منكبیْ فنقدِّ 
  :أن دام وخادماتد أمامك كخُ نتعهّ      

  تنا فیك أیها الملك المسیح،بّ م محظَ نستهین بالعالم وكل ما فیه من أجل عِ 
  ،فادیها بّ بة بحُ هِ لتَ نا أعضاء في كنیسة مُ ب كلّ حسَ حتى نُ 

 تسعى بكل جهدها لربح الحیاة األبدیة. ،مشدودة لملكوت السموات
  .لیت هذا یكون شعارنا كلنا: رعاة ورعیة، خدامًا ومخدومین  



- ١٤٠  - 
 

 

 

 

  
 :يمكنك استخدام أحد أساليب التمهيد اآلتية            

 

  فكـرة حـوار                    
  

  أحد المخدومین. ــتب مجموعة كُ  ــن شریط الصق ملوّ  األدوات المطلوبة:
فســـیجد نفســـه یســـیر علیـــه  ،یســـیر علیـــه أنونطلـــب مـــن المخـــدوم  األرضنلصـــق الشـــریط الالصـــق علـــى      

 عـنال یخـرج  أن ونطلـب منـه ،اجعله یفرد ذراعیه ویحمل على كل ذراع مجموعة من الكتب، بمنتهى السهولة
ص مـن نـتخلّ  أنیجـب  أننـاق بـالقول ونعلّـ ،األولـىمن المـرة  بكثیرالشریط الالصق ... فسنجده یجدها أصعب 

وفــي هــذا  ،ه نتــوب عنهــا باســتمرار ونعتــرف بهــاونحــن فــي طریقنــا مــع اللَّــ ،لنــامــل الخطیــة واألشــیاء التــي تعطِّ حِ 
  ستمر.م مُ وتقدُّ  موٍّ حیاتك مع ربنا یسوع في ن أنالوقت ستجد 

  
  

  مجموعات عمل                 
  

  .أصفر) ـــأحمر  ـــأسود  ـــنة (أبیض قلوب ملوّ  :األدوات
عینـة داخـل الفصـل في أماكن مُ  ةخبئتوزیع القلوب على المجموعات بحیث یوجد بعض القلوب مُ  یتمّ  الطریقة:

  .أو مكان الشرح. ویبحث عنها األطفال لیكملوا مجموعتهم
ــال:    ،والثالثــة الصــفراء ،والمجموعــة األخــرى الســوداء ،ع علــى مجموعــة بعــض القلــوب البیضــاءنوزّ اهــ مث

  .بحیث كل قلب من القلوب یكون مكتوب علیه من ظهره موقف معین ،والرابعة الحمراء
  .الناس) محبوب من ـــمتواضع  ـــیخدم الناس  ـــیتناول  ـــیساعد الفقراء  ــ يیصلّ  ــ(یحب  األبیض:  
  .یسرق) ـــیحلف  ـــیكذب  ـــیشتم  ـــر یتكبّ  ـــاألسود: (شریر   
  .یائس) ــتشائم مُ  ــ أصحابهیر من غِ (یَ : األصفر  
  .بیكره) ــقود حَ  ــ(متغاظ : األحمر  
   .یجمعوا ... نبدأ المناقشةابعد ما ه النهایةفي   
 ىفـــي ظهــر القلـــوب البیضــاء) ومـــا هـــ الموجـــودةمتــى یكـــون قلبــي أبـــیض؟ (ســـوف یقولــون كـــل الصــفات   

أبــیض؟ لــو أنــا قعــدت كــل یــوم مــع نفســي  قلبــيبهــا لیكــون القلــب أبــیض؟ كیــف یكــون الصــفات التــي یجــب تجنُّ 
ــاوحاســبت نفســي علــى كــل خطیــة أنــا بعملهــا ه قلبــي نضــیف  ىیبقاهــ يوكــل یــوم عــن التــان ،ل مــن الخطایــاقّل

  وأبیض خالص. 
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  يةأنشطة اسـتكشاف                      

  
  " ؟ كله وال ألآ "

   .ر فیه (عفن خبز)خَ ساندوتش واحد سلیم واآل ٢أو  ،بزن من الخُ قطعتیْ  األدوات:
یقـول لهـم یـا أوالد أنـا معایـا أكـل جبتـه علشـان نأكـل  ،أوًال ندخل الفصل وفي وسط كالم عن أحـوالهم الطریقة:

  یعجبكم وال أل؟اا یا ترى همعای الليوریكوا األكل استنوا هابس  ،مع بعض بعد ما یخلص الدرس
نخــرج العــیش الســلیم فتبــدو عالمــات وجــه الخــادم مبتســم، ونخــرج الثــاني فــنالحظ عالمــات وجــه الخــادم  أوًال:

 .نرمیهامنزعج ویسألهم: هل هنأكل هذا الرغیف أم ال؟ طبعًا مینفعش نأكله أكید ه
عملهـا كلهـا فـي  اللـيطایـا والحاجـات محاسـبش نفسـه كـل یـوم علـى الخ اإلنسـانكده یا أوالد لـو  بالضبطـــ 

لكــن لــو حاســب نفســه كــل یــوم وحــاول یقلــل مــن  ،ملیــان خطایــا ىیبقاوهــ ،یبقى قلبــه مــش نضــیفایومــه هــ
 الرغیف الحلو. يبیعملها یبقى قلبه حلو ز  ةوحش ةخطایاه وكل حاج

  
  
  
  
  

عینـة (كـل واحـد ل مُ طعوا بعـض عنـد جمـاالقاعـة ... وبیقـ ّص بطرس ویهوذا كل واحد فـي ُنـ فكرة الدرس:  
   )  كأن كل واحد في مكان مختلف ...يفیهم مش شایف التان

ه ... وبإیـه؟ بثالثـین نتـه وبعتُـنـا خُ أكمـان  الأنـا أحزنتـه مـش بـس كـده،  يدلـوقت إیـهأعمل  یهوذا "حزین":  
  من الفضة؟ ... كل ده لیه؟ 

  ام دّ ه ُقـــ. وأنكرتُـــ.نتـــه .ان خُ كمـــ ال... أنـــا أحزنتـــه، مـــش بـــس كـــده،  دلـــوقتي إیـــه: أعمـــل بطـــرس "حـــزین"  
   الناس .. كل ده لیه؟

ا سـاب المـرأة الخاطیـة تكسـر فتكرت لّمـایت بشعور غریب جوایا، وأنا قاعد كده یوم األربعاء، حسّ  یهوذا:  
 ،أنــا ثمنــه وأخــذ ،وكــان ممكــن یــتحط فــي الصــندوق ينــه كــان غــالإیــه إه، وافتكــرت قــد یــعنــد رجل يالطیــب الغــال

. بـس هــو .صـنا مـن حكـم الرومـان .یخلِّ اده راجـل ه ،المسـیا المنتظـر أنعـن  تعلمتـها اللـي وافتكـرت كمـان كـل
   فیه ملك یدخل بلد على جحش؟ .وودیع ... ده حتى دخل أورشلیم على جحش .. ئده كان هاد ،كنش كدهام

 فیـه وهـا شـكّ ن نـا ... هـافیـه كلّ  نشـكّ  ن في یوم قریب هـاأوأنا قاعد یوم الخمیس ... لقیته بیقول  بطرس:  
لـو كـل  ،یـهإسـیبه ولـو حصـل  أنـا مـش هـا إن :رمـن غیـر مـا أفّكـ بسـرعةحـت أنـا قلـت لـه رُ  ،نسـیبه نهرب وهـا
  ؟مهعلِّ في مُ  كّ تلمیذ یشُ  هفیفیه ... هو  كّ ال یمكن أشُ  أنا. .وا فیه .الناس شكّ 

 يدونافـ .مهوأنـا أسـلّ كـام  يتـدون :لـت لهـموساومتهم وقُ  ةحت لرؤساء الكهنجریت ورُ  ةرحت بسرع یهوذا :  
  مه.فرصة أسلّ  يحت بیهم وكنت مستنّ رُ ف ،من الفضة ٣٠
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مصــدقتوش وقلــت لــه  مــرات ... طبعــاً  ٣نكره أنــه فــي الیــوم ده ... قبــل صــیاح الــدیك هــإ لــيراح قــال  بطــرس:
  .أنكركمستحیل یارب 

وكــان معایــا  حــت لــه... رُ  ينــه موجــود فــي بســتان جثســیمانإ.. كنــت عــارف .لغایــة مــا فــي یــوم  یهــوذا:  
لـه یبقـى هـو ده المطلـوب ... قبِّ اه اللـي...  إشـارةفـق معـاهم علـى تَّ وكنت مُ  ،وجمع كتیر تبعهم ،الكهنةرؤساء 
كـانوا معـاه  ياللّـبـس لقیـت النـاس  ،لخبطة هناك ةلته ... حصلت شویحت وقبَّ حت ولقیته هناك ... ورُ رُ  وفعالً 

  .سابوه وهربوا
 يبنـا منـه وقعـد یصـلّ وقرّ  ،زبـدي ابنـيأنـا ویعقـوب ویوحنـا  وخـدني ،يیمانسـتان جثسـحنـا بُ خدنا ورُ  :بطرس  

مه . وســلَّ .ل المســیح .علینــا وقّبــ يوفجــأة لقینــا واحــد مــن التالمیــذ جــا ،نمنــا لفتــرة وســبناه حنــاا... بــس لألســف 
. .. "ملخـس"كـان اسـمه  ،الكهنةذن عبد رئیس خدت سیف وقطعت أُ أو  ،ظت جداً تغَ احت لرؤساء الشیوخ ... رُ 

حصـلت  ،یقـبض علیـه يكـان جـا ياللّـشـفى العبـد  ،سـیفي وشـفاه دّ أرُ  يأنـ أمرنـيم أول ما شـاف كـده راح المعلِّ 
  فجأة سبناه وحده وهربنا كلنا. حنااشویة لخبطة هناك بس 

رجعـت  ،وشـهود زور ،له محاكمة كـذبا قو فت رؤساء الكهنة بیدینوه ... ولفّ شُ  يوهنا رجعت لنفس یهوذا:  
مـن  ٣٠رمیـت الــ زنـيحُ فمـن  ي،بـ أوامن الفضة ... لكنهم اسـتهز  ٣٠ع لهم الـ رجّ أا . لمَّ .لت .رت وقُ وفكّ  يلعقل

  فكرة واحدة. ي.. وجت  في دماغ.الفضة ومشیت وسبتهم 
بـس  ،كنـت معـاه ينـإوقالـت  يفتنـوعرّ  ة،خادمـ يّ وهنـاك عـدت علـ ،حت وراه لدار رئـیس الكهنـةرُ  بطرس:  

معــاه .. بــس لألســف  يكنــت ماشــ يأنــوقــالوا  .كــانوا عــارفیني .. يمــن الّلــ يتــان نــیناثا وراهــا وعــدّ  ،أنــا أنكرتــه
ــدیك ،مــرات ٣نكرتــه أ...  أنكرتــه بعتــه قــدام  شــانلعبكــي أبتــدیت افتكــرت كالمــه و او  ،وفجــأة ســمعت صــوت ال

  فكرة واحدة. يالناس ... وجت في دماغ
 نتــه وبعتــه ... ال طبعــًا ... أكیــد مــش هــاخُ بعــد مــا  يلنــیقبَ  هــو هــا ي... یعنــ االنتحــار ... طبعــاً  یهــوذا:  

  غیر االنتحار. مفیش حلّ  إنرت ...) قرّ  ينا خالص (بعد ما قعدت مع نفسأ....  يلنیقبَ 
كانــت تعالیمــه  يد ىهــبعــد مــا أنكرتــه ...  يیقبلنــا .. هــو أكیــد هــ... طبعــًا ... والرجــاء .التوبــة  بطــرس:  

      .غیر التوبة والرجاء فیه ن مفیش حلّ إرت قرّ  ... نفسيلینا ... أنا خالص بعد ما قعدت مع 
     
  
  
  
  

  

    أسئلة التذكُّر والفهم        
 

  هو الفرق بین رد فعل كل من یهوذا وبطرس؟ + ما           هو خطأ كل من یهوذا وبطرس؟ ما+   
  + ماذا فعل الرب یسوع مع كل من یهوذا وبطرس؟  

  ؟
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  ألعاب                 

  
    .ساعة ساحة اسم اللعبة:

   الهدف:
نسـمع ونعمـل  أن یجـب ،حیحة ونعطیهـا أهمیـة كبیـرةلمبادئ غیر صـ نخضعیجعلوننا  أنسیحاول الناس 

  .قبل العمل والتفكیرجیب بنعم (محاسبة النفس) نُ  أنحق قبل هو بما 
  یروا القائد. أنحیث یمكنهم  األوالدیقف ، لعبة جماعیة التشكیل:

    :طریقة اللعب
ذا ذكـر اسـم إا یقولـه الخـادم ... َمـلِ  بانتبـاهیسـتمع األوالد  أنویجـب  ،عشـوائيالخادم كلمات بشـكل  ينادیُ 

عنـد  يولـد ینحنـ أي. یفعلـوا شـیئاً  الّ أذا ذكـر "سـاحة" یجـب إ األوالد من الخصـر. ینحني أن"ساعة" یجب 
 أيو  ،فــور عنــدما یســمعون االســموالد علــى الن یتجــاوب األأ"ســاحة" یخــرج مــن اللعبــة. مــن المهــم  هســماع

  خرجوا من اللعبة. أنهم يیعن تصحیح أود تردُّ 
  ولد یخرج من اللعبة. رآخِ  الفائز:

ن أ یمكنــه أیضــاً  ،نفســه عنــد االســم الخطــأ ين یحنــأیســتطیع الخــادم  ،اً نّ الكبــار ِســ األوالد انتبــاه لجــذب التغییــر:
  .اللفظيخرى على نفس المقطع أ أسماءیستخدم 

  
  جولـة كتابية                        

  
   .الموقف بالشاهد إخراجطلب منهم نو  ... قدس حاسبت نفسهااطرح علیهم شخصیات من الكتاب المُ      
 .)١١: ١٥االبن الضال (لوقا ـــ ١
  .)٢: ١٢داود (صم ـــ ٢
  یونانـــ ٣
  )٧عخان بن كرمي (یشوع ــ ٤    

  
  

  تدريب       
 

  في كل أمور حیاتي. نفسينفردًا ومحاسبة أو توقیت یومي للجلوس مُ  بوعاألستخصیص یوم في ـــ 
ــ     ص مــن الخطایــا للــتخلُّ  وذلــك ،القــادم األســبوعومحاولــة عــدم ارتكابهــا  ،رهــا باســتمراركرّ تحدیــد خطیــة أُ ـ ـ
  .باستمرارأفعلها  التي 
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  صــالة                

   
  

 یــارب ونّظــف تعــال أنــت ،ن معــي وســاعدنيتوبــة حقیقیــة كــل یــوم، ربــي یســوع ُكــ مقــدّ أُ  اجعلنــيربــي یســوع   
 أمــاميجعــل دائمــًا أنفســي كــل یــوم، و  أحاســب أنقلبــي وعقلــي وفكــري مــن كــل مــا بــي مــن شــوائب، ســاعدني 

   .مینآ...  لكي أتوبأنت یارب یني وقوّ  ساعدنيقلبي، على بطرس مثاًال للتوبة وال یملك الیأس 
  
 

 تقييم                   

 

  هل وصل الهدف إلى أطفالك؟
  

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

  يعرف

 ؟م یهوذا الرب یسوع للیهودسلّ  الفضةمن  بكم یذكر 
 ؟ماذا فعل یهوذا بعد ندمه لتسلیمه الرب یسوع للیهود یذكر 
 ؟للرب یسوع إنكارهبعد  ماذا فعل بطرس یذكر 
  ّ؟لماذا فعل یهوذا بنفسه هذا الفعل ریفس 
  ِّآیة الدرس ریكر.  

  

  يشعر
  ُاإلنكارتوبة بطرس بعد  لمثّ ی. 
 یهوذا للرب یسوع. خیانةل كیف یتخیّ  یرسم  

  

  يتدرَّب
  ّل توبته. یؤجِّ  أالّ  ریقر 
  ّحاسبة النفس واالعتراف المستمر.ه على مُ ئمع أصدقا فقیت  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

@ 

   




	1-2
	3-18
	السادس



