
 

 

 بيبة ألارثوذكسّيةـخركة الش
 البرامج - ألامانة العاّمة

    
ّ
 (۱) ينيّ عليم الّد سلسلة الت

___________ 
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ّ
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ّ
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 ـــــدادـإعـ

 نقـــوال طبليــة
 



  ٔ   

 توطئٌ
 

 اآلب واالبن والروح القدس، اإللو الواحد، آمين. باسم
، سالمًا لكم باسم رّبنا يسوع يني األرثوذكسيّ خوتي، جميع الميتّمين بالتعميم الدّ إ

 المسيح، وبعد،
ة في مجال ة في إغناء المكتبة العربيّ ّديّ ساىمة جَ مُ أقّدم إليكم ىذه الكتب كَ 

لؤلوالد، سواء في  يني األرثوذكسيّ يم الدّ ة، بما يساىم في تعزيز التعمالتربية الدينيّ 
 أم خارجو. اإلطار المدرسيّ 

ة"، حيث ثوذكسيّ ر يس بطرس األيو القدّ لقد بدأت الفكرة، في األساس، في "ليسّ 
بالتعاون معيا، ومع  مصغار، فأعددتُ لِ  دة ساميا سعادة طبمية بالتعميم الدينيّ تقوم السيّ 

تاب تكون بين أيدي األوالد "كلِ  متعميم الدينيّ تبًا لِ قدس األب نقوال مالك مدير المدرسة، كُ 
 تب، وبعد النجاح الذي أحرزتو، ارتأيتُ سنوات من اختبار تمك الكُ  التمميذ". وبعد بضع

أن أكّمميا بيذه السمسمة، "كتاب المعمم"، ألقّدميا إلى كّل العاممين في حقل التعميم 
عطائيا.عينيم في تحضير "التوجيياتيني كوسيمة تُ الدّ   " وا 

صار إلى العمل يُ مقى ىذه الكتب استحسانًا )رغم ضعفاتيا(، فَ وكّمي أمل أن تَ 
عمييا وتكميميا وتطويرىا، في سبيل أن نرتقي بالنفوس التي اؤتمنا عمييا، إذ نزّودىا 

 بما لّذ وطاب من كنوز كنيستنا األرثوذكسية.
ر، لكي نستحّق طِ بخور عَ عسى الرّب أن يبارك عممنا المتواضع ىذا، ويتقّبمو كَ 

لى مزيد من العطاءات في خدمة البشارة  أن نقف أمام منبره العادل غير خازين. وا 
 لمجد اسم الرّب القدوس. آمين.

)كرياكوس(، احب الّسيادة، المطران أفرام : تّم إنجاز ىذا العمل ببَركة صمالحظة
 متروبوليت طرابمس والكورة وتوابعيما لمّروم األرثوذكس.

 
                ةـوال طبميــــنق

                   ۰۲۱۲شـبـــاط 
 



  ٕ   

 مالحظات عامٌ
 

 فضل.األمتعديل في حال وجود البرنامج مجموعة أفكار قابمة لِ  -۱
بر عدد من المراجع، عمى أمل السعي إلنجاح التعميم عبر اإلّطالع عمى أك -۲

 إفادة غيرنا من أّي مرجع مفيد.
 الجّيد لكّل التفاصيل ميما كان حجميا.ضرورة التحضير  -۳
 صر:دون حَ  ،منيا قو عديدةرُ طُ  مي أساسي إليصال الكممة.طبيق العمَ الت -ٗ

 افرة.ّمونة والن  سومات خصوصًا المُ ور والر  وحات والص  الم   -أ
 التموين، مع السعي لممحافظة عمى النظافة والترتيب. -ب
 تغيير الصوت.وأيضًا بِ  دةركات المساعِ تمثيل النّص بالحَ  -ج
 عجون وغيره.استعمال المَ  -د
 عايدة.االستفادة من األشغال اليدوية، خصوصًا في بطاقات المُ  -ىـ
ة باألىل( لتؤّدي برمجة الحفالت الخاصة )باألوالد( والعامة )الخاصّ  -و

 نشودة.دورىا الصحيح وغايتيا المَ 
الم عن الحياة االستفادة من حّب األوالد لؤلفالم عبر عرض أف -ز

 المسيحية )عمادة مثاًل( وأفالم أخرى مفيدة )الخميقة مثاًل(.
 رافقة لمصوت.تمثيل النّص من ِقَبل المسؤول بالحركات المناسبة المُ  -ح

 د عمى األقل مع مسؤول الفرقة.ساعِ ضرورة وجود مُ  -٘
 صالة( ىو اليدف. –خدمة  –حضور األوالد واشتراكيم في القداس )ترتيل  -ٙ
 رفع اليد إلخ...( –الصمت  –تعويد األطفال عمى النظام )اليدوء  -ٚ
 االستفادة من الطبيعة بما يوافق حياة اإلنسان المسيحي. -۸
 االنتباه إلى المساواة بين األوالد ميما اقتضى األمر. -ٜ

 عميم.ة إلحياء الت  راتيل واألناشيد واألغاني ضروريّ الت   -۱۱
 عالقة مع األىل وتواصميا.ضرورة االىتمام بال -۱۱
 



  ٖ   

 الخليقٌ )هللا الخالق(
 

لو. في أحد إلكان فادي يسمع دائمًا عن اهلل: اهلل ىو الخالق، ىو الّرب، ىو ا
ن ىو اهلل؟ اهلل ة يزورىم في المنزل، سألو فادي: أبونا، مَ عيّ األيام، وفيما كان كاىن الر  

مكان. صحيح  وجود في كلّ يعيش؟ اهلل مَ نا دائمًا. وأين حب  نا ويُ ىو الشخص الذي أحب  
لبداية. ندعوه ن خمق اهلل؟ اهلل موجود منذ اأننا ال نراه، لكنو موجود دائمًا في قموبنا. ومَ 

 لو واحد آمين.آب وابن وروح قدس إ
 
 خمق الكونَ آلخرين. فَ عطي محبتو لِ اهلل محبة. أراد أن يُ  ذًا، لماذا خمقنا؟ ألنّ إ

ن ...(. وكيف نعرفو؟ قمنا والكواكب والبحار والحيوانات واالنساماء السّ ؛ العالم )كلّ 
اهلل محبة، ونحن متى سمعنا كالم الرب يسوع ابن اهلل في الكنيسة، وأخذناه في  نّ قباًل أ

المرضى والمحتاجين( ىكذا يكون  نا )خاصةً قموبنا بالمناولة، وأحببنا بعضنا كما أحب  
 اهلل معنا دائمًا.

 
و أيضًا، لكي يبقى حب  ريدنا أن نُ نا كثيرًا ويُ حب  اهلل يُ  مًا يا أحبائي، أنّ روا دائك  ذَ تَ 

 عداء. فرحين سُ  نعيَش معنا، وفي قموبنا، فَ 
 

 
 

نبات( لكي نعيش  –حيوان  –نحن نّحب اهلل ونحّب خميقتو )إنسان  :التطبيق الحياتي
 بسالم في ىذه الحياة وىذا العالم.



  ٗ   

 هللا الخالق
 

 .. َيْعَتني ِبنااهلل َيرانا.
 اهلُل ُىَو ال ذي َخَمَق العاَلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد
 اـــــــــــــــــــــــــــــــــو َأْعطانـــــــــــــــــــــــــــــــاهللُ ُحب  
 اناـــــــــــــــــــــــَأْحي وـــــُــــ ة ِمنّ ــــــــــــــــــــــبـْنَـْفخ
 لّْ ـــــــــــــــــــــــــِــــ الك ب  ـــــْنحِ ا تَـ ــــانـــــــــــَوصّ 
 ا" ــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــو "أَبــــل يلُ ـــــــــــــــــِوْنصَ 



  ٘   

 المالئكٌ(الخليقٌ )
 

 ن يراه، فيو روح. والروح ال جسدَ حد أة، ال يمكن ألِ لييّ طبيعتو اإلاهلل بِ  ن  إ :۱ مدخل
ساعديو مقو بواسطة مُ م مع االنسان منذ خَ اهلل كان يتكمّ  تالي ال يمكن رؤيتو. لكنّ لو. وبال

 ين أي المالئكة. ماويّ الس  
 

و البشارة )ظيور المالك الميالد )ظيور المالئكة ِلمرعاة( أ: حوار حول أيقونة ۲مدخل 
 عاة.أو الر   -ر مريم العذراء بش  معذراء(. ماذا نرى في األيقونة؟ المالك جبرائيل يُ لِ 
 

 :الحوار
 ن يرسل المالئكة؟ اهلل.مَ  
ؤلنسان بشكل ز المالك عن االنسان؟ المالك روح ال جسد لو. يظير لِ بماذا يتميّ  
ميء بالنور، إشارة الى قوة نظره مَ مَ  –نسان بدون جسد )يدخل واألبواب مغمقة إ

 .اهلل التي فيو(
ل بين السماء ق  يتن بما أّنو لو أجنحة؟ بالطبع ال. لكنالطيور( ىل ىو طائر )كَ  

لو  قل أوامره، ُصو ر وكأنّ نَ لييا اهلل لِ رسمو إة األمكنة التي يُ واألرض، وفي كافّ 
 أجنحة.

لى غون أوامره إبم  حبونو ويخدمونو ويطيعونو، يُ دو اهلل، يُ ساعِ المالئكة ىم مُ  إذاً  
 البشر.

 
 

رب من اهلل القُ كون دومًا بِ ا، مالك حارس، لكي نواحد منّ  كلّ لِ  :التطبيق الحياتي
 الحة.حيح واألعمال الص  الفكر الص  ومعو، بِ 



  ٙ   

 َخلََق هللُا المالئكٌ
 

 أرَسَل اهلُل المالئكِة ِلُيساِعُدوا الّناَس، َوُيَعم ُموُىْم َعن مَحب ِة اهلِل.

 الّصانُع َمالِئكَتُو أْرواحًا، َوُخّداَمُو َلييَب ناٍر.
 نشيد
الئِــــــــــــــــــــــــْ  ِمــــــــــــــــــــــــْ   َـ 

َ
 ْبــــــــــــــــــــــــِل الّنــــــــــــــــــــــــاسْ امل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ اسْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْة َ   َخَلْقُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  َ ْوِ 
 ْوإلْلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّاسْ 
 ْوُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُ ن َمْ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َـّوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 



  ٚ   

 الخليقٌ )السماء فً النوار والليل(
 

 ماذا نرى فوقنا؟ السماء. -في النيار -عندما يكون الطقس جميالً  
 
 ما لون السماء؟ أزرق. 

 

حديق فيو( ال يمكن الت   ،دفىءوماذا نرى أيضًا في السماء؟ )شيء ينير ويُ  
 الشمس.

 
خان، لونيا أبيض وأسود، أحيانًا نراىا ىنا الد  وفي السماء أيضًا نرى أشكااًل كَ  

 وأحيانًا ىناك وأحيانًا ال نراىا؟ الغيوم.
 

 ن الذي خمق الشمس والغيوم؟ اهلل.مَ  
وأيضًا لوال الشمس  .شيء نا لذلك خمق لنا الشمس لكي نرى كلّ اهلل أحبّ  
فء والحرارة، أليس كذلك؟ مثاًل عندما عطينا الد  الدنيا ظممة. كذلك تُ  كانتلَ 

نشعر بالدفء والحرارة  ،شعتيا وقتًا ماض ألِ نقف تحت الشمس أي نتعرّ 
 خاصة في فصل الصيف.

 
 يل، ماذا نرى لون السماء؟ أسود.، في الم  حواً عندما يكون الطقس صَ  

 
 وعمى األرض ما ىو؟ القمر.وأيضًا نرى شيئًا كبيرًا ينير في السماء  

 
 نيرة نراىا، ما ىي؟ النجوم.وأيضًا نقاطًا صغيرة مُ  

 
نا فخمق لنا كل ن الذي خمق لنا القمر والنجوم لكي نرى في الميل؟ اهلل الذي أحب  مَ  

 ما يساعدنا.
  

 
 



  ٛ   

 قام أثناء التوجيو() تُ  أشغال: العمل التطبيقي
كل فتى كرتونة لونيا ن "النيار" يعطي لِ سؤول من الكالم ععندما ينتيي المَ مثاًل:  

لى ضافة إقصوصة بالمون األصفر باإللى السماء مع شمس مَ أزرق ترمز إ
لصاق الشمس األبيض واألسود ونطمب من الفتية إن بالمون قصوصَتييمتين مَ غَ 

 والغيوم حسبما يريدون.
 
ونيا أسود كل فتى كرتونة لعطي المسؤول لِ انتياء الكالم عن الميل يُ  دكذلك عن 

 papierة أيضًا من ورق )قصوص بالمون الذىبي وثالثة نجوم ذىبيّ مع قمر مَ 
peint.ويمصق الفتية القمر والنجوم حسبما يريدون ) 

 
كرتون أسود )السماء  .البحر( -: كرتون أزرق )السماء في النيارمواد األشغال 

ض الصق يق )لمشمس( ورق أبيالر  ورق أصفر الصق بِ  .الغيوم( -في الميل
( لمقمر والنجوم. ورق papier peintورق ذىبي الصق ذاتيًا ) .يق )لمغيوم(الر  بِ 

 .مختمف األلوان الصق ) لؤلسماك(
 

يمكن االرتكاز عمى لعبة تقوم عمى أن يتكمم الولد "في النيار" ويتوقف عن  :ألعاب
 ك يديو " في البحر".الحركة "في الميل" ويحرّ 

 
ن الخميقة أو تحضير ار صور عأثناء شرح الموضوع إحضن ستحسَ من المُ  :مالحظة

 ة بالصور.تابموات ويمكن االستعانة بأي كتاب أو قصة غنيّ 
بان وقتًا كبيرًا يمكن تأجيل التوجيو مع األشغال يتطمّ  نّ أوفي حال مالحظة المسؤول 

 قسم من االجتماع أو أكثر الى اجتماع الحق.
 

 



  ٜ   

 السَّماُء في النَّيار - أ

ل، َخَمَق اهلُل السماواِت َواألْرَض َوَسّمى اهلُل الن وَر َنياراً في اليو   .ِم اأَلو 

 َسماواٍت َجديَدًة. الر ب  خاِلقُ 
 

 نشيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ  الن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ْلَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ ورا بْيِ وِالشَّ

 ْقَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َخَلْقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  نِ 
ــــــــــــــــــــــــلّْ  ــــــــــــــــــــــــ ْ  ِك ــــــــــــــــــــــــبِ  بْ ْطَل ــــــــــــــــــــــــوْم الص   َي

 ْوُ ــــــــــــــــــــــــــــــو ا يــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــا َ  ّانــــــــــــــــــــــــــــــا



  ٔٓ   

 

 السَّماُء في المَّيل - ب
 .ليالً  المَ َوالظ الِم، َوَسّمى الظ   اهلُل بيَن الن ورِ  َفَصلَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  َصَنَع القمَر ِلؤَلْوقاِت، َوالش ْمُس َعَرَفْت ُغُروَبيا.
 

 نشيد
 الَ ْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  بِْ ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــومْ  ْوباللَّيـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  َمْهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْم ال  َ َخَلْق  َ 

 ْْنُـــــــــــــــــــــــــــــــــوْم ْْنُـــــــــــــــــــــــــــــــــومْ  ْوَحْولُـــــــــــــــــــــــــــــــــوا َرشّْ 
 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايُه  سََ يَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَ 

 



  ٔٔ   

 قٌ )الحيوانات(الخلي
 

-ماذا نرى؟ أشجار برية مع أىمنا، ة( في رحمةيّ رّ لى الغابة )البَ عندما نذىب إ 
 صخور. -أزىار

ت وتنمو وىي قَ مِ ة(. خُ رّ ، ماذا يعيش في الغابة؟ حيوانات برية أو طميقة )حُ عادةً  
 راري.تعيش في الجبال والوديان والبَ 

 الذئب .... -النمر -سدألثل ماذا؟ امِ  
 ثميا؟ في حديقة الحيوانات.ى مِ أين نر  
 ...الحصان-جاجالد   -قرةالبَ -ف االنسان؟ مثل ماذا؟ الخروفىناك حيوانات تألَ  
 ة.يّ ر  إذًا ىناك حيوانات أليفة وبَ  
 ن خمق كل ىذه الحيوانات؟ اهلل.مَ  
 قرب البيت. -وأين تعيش الحيوانات األليفة؟ في المزرعة 

 
 

ييا ونستفيد من ربّ ىذه الحيوانات، لكي نُ  خمق لنا كلّ نا فَ اهلل أحب   :التطبيق الحياتي
 حميا وحميبيا وصوفيا وجمدىا ...لَ 

 

 
 

 منشورات مكتبة سمير )لبنان(. ،ع مجموعة "حيوانات طميقة"راجِ  
 منشورات مكتبة سمير )لبنان(. ،ات أليفة"راجع مجموعة "حيوان 



  ٕٔ   

 َخلََق هللُا الحيواناتِ 
 

 حافاِت َوالحيواناِت ُكم يا.يوَر َوالز  اهلُل الطّ  خمقَ 
 

  و.ينِ يا في حِ يا طعامَ تترّجى، لُتعِطيَ  كم يا إّياكَ 

 نشيد
ــــــــــــــــــــــ اْت    ا ــــــــــــــــــــــاتْ   خواريــــــــــــــــــــــْ   َعن
 عصــــــــــــــــــــــــــا ْ    ــــــــــــــــــــــــــالْت  ْو ــــــــــــــــــــــــــالتْ 

 طا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةْ اهلل عَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَ طَ وُســـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ   طان

 



  ٖٔ   

 الخليقٌ )األسماك والطيور(
 

يف إ   البحر.لى إّر، أين نذىب؟ الحَ ذا شعرنا بِ في الص 
 ى.مس )بانتباه( ونتسمّ ة الش  أشعّ ع بِ سبح ونتمت  كي نَ لماذا؟ لِ  
 ما لون البحر؟ أزرق. لماذا؟ ألن السماء تعكس نورىا عميو. 
 سمحفاة الخ ... -سمطعون –أخطبوط  –يتانحِ  -د في البحر؟ أسماكوجَ ماذا يُ  
 إذًا أين تعيش ىذه الحيوانات؟ تعيش في الماء. 
ير، حر، الن  الذي تعيش فيو الحيوانات المائية؟ البَ  ي المكانسم  ماذا نُ  

 ركة.يرة، البِ حَ البُ 
 العصافير. -وماذا نرى في السماء أيضًا؟ الطيور 
 بوم الخ ... -صقر -وا لنا بعض الطيور؟ نسرسم   
 ن الذي خمق لنا األسماك والطيور؟ اهلل.مَ  

ن نأكل مِ نا لذلك خمق لنا البحر وما فيو لكي نفرح ونمعب و اهلل أحبّ  
 خيراتو.

 
 

 .األسماك والطيور: أشغال تطبيقية
قصوصة جة بالموج األزرق مع ثالث أسماك حمراء مَ مو  كرتونة زرقاء مُ 

 حسبما يريد الطفل.  اولصقي .بيضأ وعصفور
 

 
 



  ٔٗ   

 َخلََق هللُا األسماَك والطُّيور
 

 ُر.جسٌم آخَ  جسٌم َوِلمس مكِ  مط يرِ ولِ 

 البحارِ  ُسُبلَ  الكةَ سّ ال أسماَك البحرِ ، و الس ماءِ  َوُطُيورَ 
 

 نشيد
 بِ لــــــــــــــــــــــُبْ  أحــــــــــــــــــــــال ريـــــــــــــــــــــــ ْ  يُـــــــــــــــــــــــُورْ طْ 

 ي   بيِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ْ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل ْوَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ 
 ا  ـــــــــــــــــي ْ نهـــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــال مِ ْحـــــــــــــــــوَز ـــــــــــــــــ ة أَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب ْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ  نِْل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وَ ِم  اناصَّ
 



  ٔ٘   

 الخليقٌ )اإلنسان(
 

ــ مكــان، يــرى كــلّ  وجــود ىنــا فــي كــلّ اهلل ىــو الخــالق، ومَ   مفــرده إذا فعــل ا بِ واحــد مّن
 خموقاتو. كل مَ ًا ويعتني بِ و شرّ خيرًا أ

 عجوز ... -إمرأة -رجل -طفل :غارًا ... خمق اإلنسانقنا كبارًا وصِ مَ اهلل خَ  
ـــنـــا نُ و األرض ألنّ وجعمنـــا أقـــوى َمخمـــوق عمـــى وجـــ نـــا لـــذلك خمقنـــا،اهلل أحبّ   قولنـــا. عُ ر بِ فك 

 القمر(. ىلإيرك، ويصعد قود الحيوانات كما في الس  آلالت وي)مثاًل االنسان يصنع ا
ســًا فــي ىــذا الجســد، جســده مــن التــراب، ووضــع نفَ  لَ َبــاهلل خمــق االنســان، خمقــو، جَ  

 اء المرأة األولى.ل آدم. وكي ال يبقى آدم وحده، خمق اهلل حوّ وسّماه اإلنسان األو  
اء يعرفــان أن اهلل يمــا كثيــرًا كثيــرًا. وكــان آدم وحــوّ حبّ كــان يُ  خمــق اهلل آدم وحــواء. إذاً  

 ىم.األب واألم أوالدَ  ثر مما يحبّ يما أكيحبّ 
وس ردَ األشجار الجميمـة وأسـماىا الِفـالفاكية وبِ مموءة بِ وضعيما في حديقة جميمة، مَ  

 ا أن يأكال أطيب الفاكية. ماألرضي. وكان باستطاعتي
 طيع األوالد والدييم.طيعاه كما يُ اهلل طمب من آدم وحواء أن يُ  لكن   
وضـــوعة فـــي نـــة كانـــت مَ عي  ممســـا فاكيـــة شـــجرة مُ طمـــب اهلل مـــن آدم وحـــواء بـــأن ال ي 

 ر.ير والش  الفردوس األرضي، وىي شجرة الخَ 
 

 
 

نا، ويعتني بنا، لذلك يجب أن ال ننساه ونشكره عمى ما حب  اهلل يُ  :التطبيق الحياتي
خوتنا الفقراء محبتنا لبعضنا البعض ومساعدة إيعطينا إياه، وذلك بِ 

 ع. المساكين كما أوصانا الرب يسو 



  ٔٙ   

 َخلََق هللُا اإلنسانَ 
 

 عمى ُصورِتِو وِمثاِلِو. خمَق اهلُل اإلنسانَ 

، ُكم يا ِبحكمٍة َصَنْعَت!  ما أْعَظَم َأْعماَلَك يا رب 

 نشيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وانْ ه وِاألْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ اخلليَق
 انْ ا ا بِِإتَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ اهلل َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لَـــــــــــــــــــــــــــــــِ  اإِلن ـــــــــــــــــــــــــــــــانْ خَ   ْ اآلخِ وبِـــــــــــــــــــــــــــــــ
 لطانا يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ْ 

 



  ٔٚ   

 الخليقٌ )عنايٌ هللا(
 

فرده إذا فعل خيرًا مُ ا بِ واحد منّ  مكان، يرى كلّ  وجود ىنا في كلّ : اهلل ىو الخالق، ومَ مةمقدّ 
 ميقتو.خَ خموقاتو. وسنرى اآلن أمثمة عن عناية اهلل بِ كل مَ ًا ويعتني بِ أو شرّ 

 
 مقابل مة عن عناية اهلل بيا.أمثِ  كيف يعتني بيا، أعطِ ليس كذلك؟ فَ ماء أَ طيور السّ بِ  اهلل يعتني 

 .مثاًل( ن الطبيعة بصوتيا وجمالياي  ز تُ م؟ أعط أمثمة؟ )قد  اعتنائو بيا، ماذا تُ 
ماذا  .لخ...(أسماك إ -ة أو غيرهيّ برّ  أشجار-زىورأمثمة؟ ) ماذا يعتني اهلل أيضًا؟ أعطِ بِ  
راجع ). لخ...(إ -أثمار -ةح زكيّ روائِ  -مناظر جميمةأمثمة؟ ) م مقابل ذلك؟ أعطِ قدّ تُ 

 (.۲۸- ۱۲:۲ٚ و ۱۲:۲ٗلوقا 
 ماء وعمى االرض. أمثمة أخرى )كواكب الخ...(شيء ما في السّ  كلّ فاهلل يعتني بِ  ،ذاً إ 
وكيف يعتني بو؟  ة؟ )اإلنسان(.ورة خاصّ صُ ن يعتني بِ مَ بِ شيء فَ  كلّ ذا كان اهلل يعتني بِ إ
هلل ليست عناية ا نّ .( ولكبيعة، نور..مو الط  ة والعقل وتخدُ حة والقوّ ذاء والصّ عطيو الغِ )يُ 

ذلك يم يطمبون منو ومًا ألنّ لحين دَ او يعطي الصّ الحين كما نعمم، صحيح أنّ مصّ فقط لِ 
 يم خميقتو.ق بين الناس ألنّ فر  و ال يُ عماليم ولكنّ في صمواتيم وأ

نا ألنّ بنا نحن البشر فيل نعرف السبب؟ )ة خموقاتو وخاصّ مَ ذا تساءلنا لماذا يعتني اهلل بِ إ 
ماذا ولكن مقابل ذلك  خدمتنا(.و لِ نا ولذلك أعطانا العقل وجعل العالم كمّ حبّ و يُ فاء وألنّ عَ ضُ 

حتاجين ة بالفقراء والمُ بعضنا البعض خاصّ نعتني بِ عمينا أن نفعل نحن البشر؟ )
أمثمة من حياة  ينا( )أعطِ ربّ ومُ  أوصانا الرب يسوع وُنطيع والدينا ونتعاون ونخدم كما

 تية(.الفِ 
 .بعضنا البعض؟ )الرب يسوع(عتني بِ صانا أن نن أو تية يسوع مَ نحن فِ  
نا التعميم الصحيح، شفى أمراضنا مات مَ عم  ُوِلد أِلجل خالصنا، كيف اعتنى ىو بنا؟ ) 

 .(أّلم وأعطانا القيامةألجمنا بعد أن ت
 

عطينا ذلك يجب أن ال ننساه ونشكره عمى ما يُ مِ نا ويعتني بنا، فَ حبّ اهلل يُ  :التطبيق الحياتي
ساكين كما خوتنا الفقراء المَ عضنا البعض ومساعدة إبَ تنا لِ حبّ مَ وذلك بِ اياه. 

 ب يسوع.  وصانا الرّ أ



  ٔٛ   

 مواهب هللا )الحواس الخمس(
 

ساعدنا عمى خمق اهلل العالم ثم خمق اإلنسان وال يزال يعتني بو. أعطانا اهلل قوى تُ 
مس. وق والم  ذ  م والع والش  مَ الس  ر و صَ قو. أعطانا البَ العالم الذي خمَ ع بِ ر وننمو ونتمتّ أن نكبُ 

 ما يعطينا. نحن نشكر اهلل دومًا عمى كلّ 
 

والعيش وسط ىذا العالم. عمينا أن  مس تساعد االنسان عمى النموّ واس الخَ الحَ 
ل في ما دًا... نتأم  مورنا )ندرس جيّ لكي نسمك في أ مخير فقطخدم حواسنا لِ نا نستم أنّ نعمَ 

فيدة ز عمى األمور المُ ك  رَ دة ونُ وأيضًا نسمع األخبار الجيّ  .واجباتنانقوم بِ  -حولنا
 الكي نختار موق يء. والذ  ن من الس  سَ ز الحَ مي  كي نُ مِ م فَ الحة دون غيرىا(. أما الش  والص  

ن واجباتنا مِ كي نقوم بِ فَ مس ا الم  أمّ و . جرفةر أو عَ دون تكبّ  ومشاِرب ن مآكلناسبنا مِ يُ 
 فاقنا.والدينا ورِ دة لِ ساعَ مُ  روض وأعمالروس وفُ دُ 

 
سن خميقتو، واىب، لكي نشكره دائمًا عمى حُ ىذه المَ  تام، أعطانا اهلل كلّ في الخِ 

 ده في كلّ ج  مَ نُ يا التي حسن بين خميقتو كمّ ، ال بل األناً ثااًل حسَ نا سوف نكون مِ ه بأنّ دُ عِ ونَ 
 وقت.

 
بة وىذا يعني ناسِ انب األسئمة المُ لى جمة كثيرة، إلى أمثِ ىذا الموضوع ِبحاجة إ: مالحظة

 تحضيرًا جيدًا.

 
 

نشكر اهلل مع كل وقت عمى كل ما أعطانا )خاصة الصحة والعقل  :التطبيق الحياتي
ن كان بنا ضعف نشكره أيضًا ونطمب منو أن ُيشّددنا.   السميم( وا 



  ٜٔ   

 أعطانا هللا مواهب عديدة

 أغنية
ــــــــــــــــــــــــــينَ بعِ  عْ م ــــــــــــــــــــــــــطَ تْ بِ   يي 

 

 ييني  بـــــــــــــــــــــــــدِ  َســـــــــــــــــــــــــم عْ تْ بِ  
 

ـــــــــــأَ الـــــــــــوَ  ِشـــــــــــمّْ بْ   في،نْ رِده ِب
 

 انيَســــــمْ ة بِ ِمــــــعْ الط   وقْ ذُ ْبــــــ 
 

 ْس لْمســــــي،مُمــــــوبإيــــــدي بِ 
 

 ةمسِ الخَ ي ي حواسّ يدِ ىَ  
 



  ٕٓ   

 الكنيسٌ
 

 لى أين نذىب نيار األحد صباحًا؟ الى الكنيسة.إ 
 

، رح الكاىننجيل وشَ إلموات واب في الص  نسمع كالم الرّ ي، أي لِ صم  نُ ماذا؟ لِ لِ  
 خوتنا أبناء اهلل.مقاء إنتناول القرابين المقدسة ولِ ولِ 
 

 ، خاصة نيار األحد؟ في الكنيسة.سيحيون إذاً أين يمتقي المَ  
 

في المناسبات واآلحاد  كما يجتمع الناس عادةً يا بيت اهلل )لماذا في الكنيسة؟ ألنّ  
 .مطعام وغيره في أحد األماكن(لِ 

 
 ن ؟ومع مَ  لى الكنيسة نيار األحد؟ن منكم يذىب إمَ  

 
 ميب.شارة الص  سم إر نَ لى الكنيسة؟ ماذا نفعل أواًل، بعد دخولنا إ 

 
كة رَ بَ يقونة )ألا راىم( ثم ُنقب لمقابل الد  موع )ضيء الش  عدىا؟ نُ وماذا نفعل بَ  

 صوت الكاىن ونسمع متصَ وننظر أمامنا بِ  ،ونجمس في مكان واحد يس(القدّ 
 .وىو يقّدسنا

 
 ؟ ىل نركض؟ ىل نمعب؟ ....يسةنم في الكىل نتكمّ  

 
نسمع كالمو ونتناول جسده ينا لِ الكنيسة ىي بيت اهلل. ونحن أتَ  لماذا؟ ألنّ  

 س.قدّ المُ 
األماكن واألجناس واألعمار،  ذًا الكنيسة ىي بيت اهلل. نجتمع فييا من كلّ إ 
 حياة ابنو الوحيد، الرب يسوع المسيح. و بِ د اهلل ونسمع كالمو ونتشب  عبُ نَ لِ 
 

 



  ٕٔ   

 الكنيسة - أ
 الكنيسُة ىي بيُت اهلل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َنْذىُب إلى الكنيسة ِلنتكم َم َمَع اهلل.
 نشيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  اهلل ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َ خيُل
ـــــــــــــــــــــــــــْ  َصـــــــــــــــــــــــــــل يُلو ـــــــــــــــــــــــــــ  َع ـــــــــــــــــــــــــــْ   َـْل  ِم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  الكِني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِ ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بيُ 
  يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بْـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وُرو ْو ِ ِكيُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 



  ٕٕ   

 َيسوُع المسيُح ُىو رأُس الكنيسة -ب
 

 عائمًة رأُسيا المسيح. ُمونَ ك  يجتمُع الُمؤمنون، َوُيش في الكنيسةِ 
ن ُصورَة الكنيسة  أَلو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يسوع.ُل ما يريُدُه َنحُن نفع
 نشيد

ـِــــــــــــــ يه ـِــــــــــــــال ا بْ ــــــــــ ــــــــــــــــاْس ك ـ  نــــــــــــــــــــــــــ  ارْ ـــــــــــــــــــ
ِــــــــــــَعيل ـــــــــــــْـ   ِوحــــــ ـــــــــــــغَ  ي زْ ــــــــ ـــــــــــــار ْكبــــــــــــــ  ارْ ـــــــــ
  ارْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أشــــــــــــــــــــــــــــــــــْــ ْل أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمنَ ت  
 وــُـــــو يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ِمن َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــْ  ـــوِالشَّ 



  ٕٖ   

 يسٌ بربارةالقدّ 
 

 

 عمى مستوى ىذا العمرة طسَّ بَ طريقة مُ د القّصة بِ سرَ تُ  
ًا يعيش في قصر جميل، لكّنو كانت بربارة فتاة جميمة جدًا، وكان والدىا غنيّ 

ة، ولّما أراد ت الرب يسوع وأصبحت مسيحيّ د األصنام. أّما بربارة فقد أحب  كان يعبُ 
حاول إقناعيا طريقة، فَ  أيّ كران الرب يسوع لم تقبل بِ رىا عمى نُ جبِ والدىا أن يُ 

 عب يسو مرّ تيا لِ ت من إيمانيا ومحبّ مم ينجح أيضًا. ال بل زادَ عود، فَ راء والوُ اإلغبِ 
والدىا إّنيا ال يمكن أن تعبد الحجارة والجماد، ألّنيا تعبد اإللو الخالق وقالت لِ 

مجنود الذين ميا لِ ، سم  اس من أمرىئِ اكن في القموب. ولّما يَ والرب الحقيقي السّ 
ب يسوع كان معيا واحتممت كّل شيء إلى أن أتى األمر بوىا كثيرًا، لكّن الر عذ  

 ٗد ليا في عي  نُ ماء، فَ طع رأسيا. وىكذا أصبحت بربارة قديسة في السّ قَ من الممك بِ 
زّينو ثم نأكمو لكي يبقى المسيح معنا سنة. ونسمق القمح ونُ  كانون األول من كلّ 

 ونبقى نحن معو.
 

 
 
 
 

ّباء اهلل، نحن نحّبيم ونحمل أسماءىم )أمثمة بربارة القّديسون ىم أح :التطبيق الحياتي
الياس إلخ...( ونحاول أن نقتدي بيم في كل أعمالنا  –جورج  –

 القيام بالواجبات( –مساعدة  –وتصّرفاتنا )طاعة 
 

نكسار ؤلخ ابراىيم فرح )األب بنداليمون( والس  يسين" لِ راجع "حياة القدّ  
 األرثوذكسي. 



  ٕٗ   

 القدِّيسٌ بربارة
 

 والَعطاءالقمُح رمُز الَخيِر 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــانْ   كــــــــــــــــــــاْن ي
 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم الز   ِبَق
 

 ِبنـــــــــــــــــــــــــْت ِإســـــــــــــــــــــــــما ِبْربـــــــــــــــــــــــــارة
 

 ِمْميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني إيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ  
 

 يِيت ِبْربــــــــــــارة مــــــــــــالْ مــــــــــــا اشــــــــــــتَ 
 

 ْوال كــــــــــــــــــاْن يِيّمــــــــــــــــــا الجمــــــــــــــــــالْ  
 

 َوْحـــــــــــــــــــــُدو ُحـــــــــــــــــــــّب الحقيقـــــــــــــــــــــة
 

ــــــــــــ   ي شــــــــــــاِغاّل البــــــــــــالْ كــــــــــــان الّم
 



  ٕ٘   

 الةـالص
 

 .حياة اإلنسان المسيحي الة فية الصَّ سوف نرى أىميّ  
 

د من يعتمِ ى صار شابًا، وذىب لِ اصرة حتّ فل يعيش في مدينة النّ كان يسوع الطّ : ةالقصّ 
ائي، عندما كان صغيرًا يسوع، يا أحبّ  معنا سابقًا. إنّ  ا في نير األردن كما مر  يوحنّ 

اح وفي بشيء. في الص   طيعو في كلّ شيء ويُ  ب قبل كلّ آلي هلل ام  صَ مثمكم. كان يُ 
وسف يو، يم ويدرس ويمعب مثمكم ويساعد والدَ المساء، وقبل وبعد األكل. كان يتكمّ 

واجباتو جارة(. ومريم العذراء في البيت. ىكذا كان يقوم بِ صنع الن  مو )مَ شغَ جار في مَ النّ 
 الة قبل أي شيء.رًا الص  تذك  شيء، مُ  طيعًا في كلّ مُ 
 

ستيقظ في نوليل". عندما  لى "نياراذا؟ إم إلى مقسَ اليوم كما ذكرنا سابقًا يُ  
ن؟ مع اهلل. ماذا م مع مَ نتكمّ  (،لاستغحتى اإلشيء ) وقبل أن نبدأ أيّ  باحالص  

م مع والدينا موات .... ثم نتكمّ ي؟ أبانا الذي في الس  صمّ نقول لو؟ أي ماذا نُ 
ير، قبل ظ  وعند ال (.لخ ....مين إعم  فاق والمُ الر  الناس ) صباح الخير( ومع كلّ )

ع رفاقنا ود  م مع اهلل بعد أن نُ ي هلل. وأيضًا قبل النوم، نتكمّ صمّ الغداء ماذا نفعل؟ نُ 
ن نعرفيم، رضى، ثم نذكر مَ العالم ويشفي المَ  وأىمنا. ونطمب منو أن يحفظ كلّ 
ة، إذا كنا قد ما فعمناه في النيار الفائت، خاصّ  ونطمب منو أن يسامحناعمى كلّ 

 خطئ إليو(.من نُ ماح والمغفرة لِ عتذر ونطمب الس  نتذكر دائمًا أن ن)لِ لى أحد أسأنا إ
 
 
 
 
 

نوم  –سفر  –شراب  –طعام  –نصّمي قبل القيام بأّي عمل ]درس  :التطبيق الحياتي
 إستيقاظ[ –



  ٕٙ   

الة  الصَّ
 
 عطاِنيأَ  ما عمى كل   هُ ىي أْن َأَتكم م َمَع اهلل. في الص الِة ُأَسب ُح اهلل، وأشكرُ  الص الةُ 

 
ن ُصورَة ِطفٍل ُيَصم ي  أَلو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِوي رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الَبُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ   ِحْل
 ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ورْ بِْ خل يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــون مَ 

َ ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل َمْ ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بِيـْ   َـْل
 ورّب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بِْيْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ْ  تِ تيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 



  ٕٚ   

 إشارة الصليب
 

 عمى رسم إشارة الصميب بعّدة طرق. يمكن أن يتدّرب األوالد بعفوية 
غّني الجميع وىم يتقّدمون ويتراجعون عّدة حمقة مع المسؤول. يُ األوالد بشكل  -۱

سؤول يرفع المَ حي يا وردة. بعدىا تنزل األيدي. فَ ت  فَ  –ي يا وردة م  ات: ضُ مرّ 
 اًل:ه أوّ يضع يدَ  ه وىي مفتوحة ويقول ومعو األوالد والكل  يدَ 
 عمى الرأس: ىون اآلب: بم بم بم )تصفيق( -
 بن: بم بم بم )تصفيق(إلعمى البطن: ىون ا -
 منى: ىون الروح القدس: بم بم بم )تصفيق(عمى الكتف اليُ  -
 سرى: إلو واحد آمين: بم بم بم )تصفيق(عمى الكتف اليُ  -

ابة بَ بيام والس  ، ويحّرك اإلأن  تَ يفتح المسؤول يده ثم يضّم الخنصر والبنصر بِ  -۲
 ون معو:دونو ويقولقم  بدوره، واألوالد يُ  سطى، كل  والوُ 
 بيام: بونجور اآلب...إلا -
 ابة: صباح الخير االبن..بَ الس   -
 الوسطى: أىاًل وسياًل الروح القدس. -
تحيا وىم يقولون: إلو واحد الثة وفَ ضّم األصابع الث  ثم يبدأ األوالد بِ  -

 آمين.
منى ّني الجميع وىم يفتحون يدىم اليُ شكل حمقة، يغُ يقف المسؤول واألوالد بِ  -۳

حي يا وردة )عّدة مرات(، ثم يبدأ المسؤول ت  ي يا وردة فَ م  غمقونيا: ضُ وي
 يقولون: موى صابعتح األفَ ومعو األوالد بِ 

 باسم اآلب.اإلبيام:  -
 بن.إلبابة: واثم الس   -
 ثم الوسطى: والروح القدس. -
 بعدىا نجمع األصابع الثالثة التي فتحناىا ونقول: إلو واحد آمين. -

 
 منى.سرى وىم اليُ ي حال وقوف المسؤول أمام األوالد يستعمل يده اليُ ف: مالحظة



  ٕٛ   

ليب  الصَّ
 

 باْسِ  اآلب واالبِ  وال  وح الُقُ ِس  اإللِه الواِحِ   آمني
 

ميب ن الص   أَلو 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (8:43ْ   )م  بَمْ  أراَ  أْن يَ بَـَ     َـْليْكُف  بَِنفِ ٍه َوَ ِ ل َصليَبُه َويـَ َ 

 نشيد
 ْبصـــــــــــــــــــــــــــــــــل ب بِإيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ي الَي ـــــــــــــــــــــــــــــــــنيْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّْ   ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيْ  ِوْبِقل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ي
  ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ سْ  آْب وإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وروحْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ   أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه واِح  إل
 



  ٕٜ   

 الميالد
 

 ، الذيب يسوعميالد الرّ  عيد عظيم ىو عيد الميالد،قريبًا جدًا سوف نحتفل بِ 
 سنة. كانون األول من كلّ  ۲٘يقع 
د، وكان خطيبيا يوسف مِ سوف تَ بمى دس والحُ وح القُ بمى من الر  : كانت مريم حُ ةالقصّ 

 اصرة. جار من مدينة النّ الن  
ل اسمو في ج  سَ إنسان أن يُ  عمى كلّ  ر أمر من الممك بأنّ دَ في ذلك الوقت صَ 

 لد فييا.المدينة التي وُ 
يما كانا لى بيت لحم، وكانت مريم تركب عمى حمار )ألنّ ذىب يسوع مع مريم إ

دا مكانًا ال مدينة بيت لحم لم يجِ طويمة. عندما وصَ  والمسافة اً قس باردالط  كان فقراء( و 
صاحبو  لى فندق ال مكان فيو ليما أيضًا، لكنّ ال أخيرًا إلى أن وصَ يبيتان فيو )فندق( إ

قيا ىناك، وفي الميل بَ ن في المغارة بقر وغنم. فَ اوك .ربوقُ بيت في مغارة بِ المَ ا بِ مسمح لي
ذود )المكان الذي يوضع وب ووضعتو في المِ ثَ و بِ تمف  ولدت مريم العذراء الطفل يسوع، فَ 

فل مط  فء لِ مت الد  نفاسيا وىكذا قد  كانت الحيوانات  تنفخ من أفيو طعام الحيوانات( فَ 
 قس البارد.يسوع في ذلك الط  

 عاة يرعون خرافيم، فظير ليم المالك. فخافوا كثيرًا، لكنّ ة رُ يّ وكان في البرّ 
ص في بيت لد لكم مخم  فرح عظيم، اليوم قد وُ ركم بِ بش  ، أنا أُ المالك قال ليم: ال تخافوا

ميالد الطفل حين بِ رِ ب فَ دون الرّ لحم. وظير مع المالك كثيرًا من المالئكة يرتمون ويمجّ 
كي يدفأ وحميبًا لكي م لِ وف غنَ لى الرب يسوع صُ موا إدخموا المغارة وقد  ... فَ يسوع

دخموا وقدموا غارة فَ لى المَ إد المجوس )مموك( أرشَ جم كبير ماء نَ يغتذي. وظير في الس  
 مطفل يسوع.ىداياىم لِ 
 ولودًا من مريم العذراء.نا فأرسل لنا ابنو الوحيد مَ اهلل أحب   
 ليَس أَ د في مكان أفضل )ولَ و كان بإمكانو أن يُ نّ د في مغارة مع ألِ ب يسوع وُ الرّ  

 حبّ طاء وأن نُ سَ نكون بُ  منا أنعم  الرب أراد ذلك لكي يُ  ىو ابن اهلل؟( لكنّ 
 ة وثيابًا وغذاًء جيدًا.إخوتنا الفقراء الذين ليس لدييم بيوتًا كبيرة وغنيّ 



  ٖٓ   

 ميالدُ يَُسوعَ 
 

 ج دوه.المسيُح ُوِلَد فمَ 
ن ُصورة ِميالِد َيُسوعَ   أَلو 

 

 نشيد
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــا َيُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــو  َرّ   كْ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــيال َ 

ــــــــــــــــــــالمْ  ــــــــــــــــــــو ي ال َّ ــــــــــــــــــــ َحْ  ُ   لــــــــــــــــــــ ِبقَ  وِالَف
 وْ  َرّ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــا َي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ كْ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــيال َ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب ال ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  تـََ   َنّ 
 



  ٖٔ   

 يسوع يبارك األطفال

 
سرعة بِ ي كل ما يطمبانو منو و مبّ يو ويُ طيع والدَ عندما كان يسوع طفاًل، كان يُ 

كبر يومًا فيومًا، نجيران( ميّمة جدًا لكي  -مينعمّ ا )مُ منّ ؤلكبر ؤلىل ولِ أيضًا. فالطاعة لِ 
 ونكون أبناء اهلل.

 غير؟ميكم مثل يسوع الصّ عمّ ًا والديكم ومُ طيعون أنتم أيضىل تُ  
 وريًا(.ولد دَ  ح السؤال عمى كلّ طرَ أن تمعب؟ )يُ  نأخذ مثاًل: بماذا تحبّ لِ  
نسجم ومسرور: ىل يسمع مفزيون وىو مُ و يشاىد التّ أ ن كان أحدكم يمعبعظيم، إ 

و يبقى نّ ناداتو؟ أم أميو فورًا، وبدون أي تأخير عند مُ عمّ طيع( كممة والديو أو مُ )يُ 
قّمة تيذيب؟ شو؟ ف وأحيانًا بِ وتأفّ  برةنَ بِ  ذلك يكونىل ذا أجاب ؟ وا  حيث ىو يمعب

 لخ ... لو بالكم إوّ ...؟ أوف ... طَ  الّ ... ي الّ ي
 

ن طيع مَ و عمينا أن نُ سميتنا، أم أنّ أن نبقى حيث نحن ونتابع تَ  يجب رأيكم ىلبِ  
 ور؟ لماذا؟نادينا عمى الفَ يُ 

 
ريدوننا أن نا ويُ نو حبّ م يُ يُ اًل، فَ مين ىي طاعة هلل أوّ عمّ ؤلىل والمُ عة لِ االطّ  نّ إ: خالصة

ر العذراء ولنتذكّ بين. رت  بين ومُ يذ  مُ  موقين،خَ  ةً حين في حياتنا، وخاصّ رِ نكون ناجحين وفَ 
بنو ًا الِ ن تكون أمّ برائيل أالك جِ واسطة المَ ب منيا بِ طم ماب عندمرّ مريم وطاعتيا لِ 
 ميب.  بيو وخالصو لنا عمى الصّ ب يسوع ألِ طاعة الرّ الوحيد. وأيضًا 

 



  ٖٕ   

 بارُك األَطفاليَُسوُع يُ 
 

ن ُصورة   َيُسوَع َمَع اأَلْطفالأَلو 

 
 إ َّ  وال ََتنُ وُ    أَلنَّ ِلِ ثل  ُؤالِء َمَلكوَت ال َّ اواِت  اأَلطفاَل يَْأتونَ َ ُعوا 

 
 نشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِكْ  ِبقُلوبْن
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْ ُروبْ  َضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوي ِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّْ 

 ِ ْنـــــــــــــــــــــــــا ْطفالَـــــــــــــــــــــــــْ  يـــــــــــــــــــــــــا َيُ ـــــــــــــــــــــــــو ْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْوَ ُْبوبْن  َموالن

 



  ٖٖ   

 الظوور اإللوً

 
يور اإلليي عيد الظ  سة لِ قد  د الكنيسة المُ عي  ي الميالد ورأس السنة، تُ بعد عيدَ 

 كانون الثاني من كّل عام. ٙطاس( الذي يقع في )الغْ 
ير( رب الن  ة نير األردن )قُ يّ وبة في برّ اس إلى الت  عمدان يدعو النّ ا المَ : كان يوحنّ القّصة

ّني، ىو ن ىو أقوى مِ عدي مَ وبة، لكن يأتي بَ ماء الت  كم بِ دُ عم  اس: "أنا أُ منّ وكان يقول لِ 
 "دس.وح القُ الر  دكم بِ عم  يُ 

ن اس مِ النّ  ص، حتى ظن  خم  ب يسوع المُ م الناس أمورًا كثيرة عن الرّ عم  وكان يُ 
وأّن لو تالميذ. إلى أن كان يوم، كان يوحنا  ةً ، خاصّ رنتظَ كالمو أّنو ىو المسيح المُ 

ذ بِ د النّ عم  يُ  ا يوحنّ  عَ مانَ  ده.عم  سوع يقف أمامو ويطمب منو أن يُ يَ اس في نير األردن، وا 
 لكنّ  ب يسوع؟ماد من الرّ حتاج إلى العِ ا، ىو المُ مثل يوحنّ  إنسانٌ  ب  د الرّ عم  كيف يُ اًل، فَ أوّ 

ا في نير األردن، حتى د يسوع من يوحنّ ا. وما إن اعتمَ ل يوحنّ بِ قَ عميو، فَ  ر  يسوع أصَ 
من السماء  ع صوتٌ كل حمامة، وُسمِ شَ يسوع بِ  فوقدس لقُ اوح ر الر  ماء، وظيَ ت الس  لمعَ 

اهلل اآلب. ىكذا ظير  رت"، وكان ىذا صوتُ رِ بيب الذي بو سُ يقول: "ىذا ىو ابني الحَ 
ة يسوع. ونحن عندما نعتمد دس في معموديّ وح القُ وس، اآلب واالبن والر  دّ الوث القُ الثّ 

 ين(.دس ونصبح أبناء اهلل )مسيحيّ وح القُ يحّل عمينا الر  
 

 ة؟ سوف نرى ذلك.ن منكم رأى معموديّ مَ  :سؤال
 

 نشفة وىي عارية.مِ يا بِ مية ولف  حضار دُ إ –حضار وعاء ماء إ :تطبيق
اهلل فالن عمى  د عبدُ م  عَ يُ  :قالة يُ سغطيتَ  عاء وعند كلّ ات في الوِ مية ثالث مرّ س الد  ط  غَ تُ 

مية من الماء نرفع الد   ثمّ  .ة الثالثة(المرّ دس )وح القُ ة الثانية( والر  المرّ إلبن )اسم اآلب وا
 نضع ليا يا ثيابًا جديدًة ثمّ لباسِ إكة ونبدأ بِ رَ مز البَ يت رَ الز  بِ  يامسحنشفة ونَ المِ يا بِ مفّ ونَ 

ًا عمة وأصبح مسيحيّ فل قد حصل عمى الن  ىذا الطّ . ب يسوع(صميصميبًا في رقبتيا )
 ة.عموديّ المَ بِ 
 

  .في قموبنا اهلل ساكنٌ الت شديد عمى ىذا الَقول:  



  ٖٗ   

 ًّ  الظُّوُور اإللو

 
 .يسوُع في َنيِر اأُلْرُدن  عمى َيِد ُيوَحن ا دَ إعتمَ 

ن ُصورة ِعماِد يُسوعَ   أَلو 

 

 نشيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  َيُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ْ   يُوحنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َع َّ

  َـل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو4 لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  إْح امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وْ 
 وِاآلْب َصــــــــــــــــــــــــــــوتُو كــــــــــــــــــــــــــــان َمْ ــــــــــــــــــــــــــــُ و ْ 

 كِل اَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــام وِالـــــــــــــــــــــــــــــــ  وح ْبَشـــــــــــــــــــــــــــــــ
 



  ٖ٘   

 بارك بيوتناهللا يُ 
 

تي لس المياه اطاس( حيث يكون الكاىن قد قد  ليي ) الغْ إليور ابعد عيد الظ  
وم عية، حيث يقورة عمى بيوت  الر  لى بيوتنا. يبدأ الكاىن دَ كة إنيا برَ بناىا وأخذنا مِ شرِ 
 ك ىي وساكنييا.تتبارَ سة، لِ قد  ياه المُ المِ نازل بِ المَ  ّش رَ بِ 

وضوعًا فيو باقة يور، مَ سة من عيد الظ  قد  فيو مياه مُ  د الكاىن وعاءً ساعِ يحمل مُ 
، أالم. وعندما يدخل الكاىن البيت، يبدكة والس  يتون، رمز الخير والبرَ من أغصان الز  

ف( رَ زوايا )غُ  كلّ  في نير األردن" ويرّش  ك يا ربّ تمادِ ترتيل "باعشاركو أىل البيت، بِ يُ 
د، جد  كة والت  ب استدعاء البرَ لى طمَ ا  ليي و إليور الى الظ  إ إشارةً  سةقد  المياه المُ المنزل، بِ 

ة، وسميّ مَ  ةدميا خِ أنّ  دس. صحيحٌ وح القُ عمييا االر   سة الحالّ قد  وجودة في المياه المُ المَ 
اىر ة مع الرب الظّ ة، والرعيّ د عالقة الكاىن بالرعيّ جد  إذ تُ  ،ةيا جميمة وضروريّ لكنّ 
 الجسد.بِ 

لى الكنيسة إطمة( أن نذىب ليي )وىو يوم عُ إليور اال ننسى في عيد الظ  
عاء مل وِ حَ قديس الماء، وأن نكون جاىزين لِ دمة تَ ليي، وخِ إلاس ادمة القدّ ونشترك في خِ 

جنا ما احتَ مّ كُ ستعممو وينا، وننشرب مع ذَ لى بيوتنا، فَ إس. نأخذه قد  ينة( من الماء المُ )قنّ 
 ّدة والمرض(.ة في أوقات الش  )خاصّ 

 
 



  ٖٙ   

 هللا يظور ويبارك بيوتنا
 

 الصالخَ  نابيعِ ن يَ مِ  قوا ماءً إنتَ 

 ةطروباريّ 
 باعتمـــــاِدَك يـــــا رب  فـــــي نيـــــِر األردن

 

ـــــــــــــــــــ َظَيـــــــــــــــــــرتِ    الوثْ مثّـــــــــــــــــــجدُة لِ الس 
 

ـــبِ  لـــكَ  تقـــد مَ  ألن  صـــوَت اآلبِ   يادةالش 
 

ــــــــــــــاكَ َســــــــــــــمُ   يًا إّي  حبوبــــــــــــــاً ابنــــــــــــــًا مَ  م 
 

 مامــــــــــــــــــــــــةحَ  ييئـــــــــــــــــــــــةِ بِ  والـــــــــــــــــــــــّروحُ 
 

 مــــــــــــــــــــــــــةْ مِ ؤي ـــــــــــــــــــــــــُد حقيقيــــــــــــــــــــــــــَة الكَ يُ  
 

ـــــــفَ  ـــــــ اَي ـــــــرَت العـــــــالمْ َم  ن ظيـــــــرَت وأن
 

 ك.يـــــــــــــــــــــــــــا رب  المجـــــــــــــــــــــــــــُد َلـــــــــــــــــــــــــــ 
 



  ٖٚ   

 يىساعد والدَ يسوع يُ 
 

ف. يام الص  حد أيّ أساعدتو في مُ ستان عندما ناداه لِ يعمل في البُ  جميلكان والد 
ة لى كميّ إ جميلا نظر لى آخر. لمّ إمب منو أن يحمل بعض ألواح الخشب من مكان طَ 

يا ثقيمة يا أبي اعذرني. عندىا قال لو أباه: واذا أعطيتك نّ األخشاب تير ب قائاًل: إ
أجابو والده: يا  . حينئذٍ جميلأجاب  ،مميا ونقميا؟ طبعاً خمسة آالف ليرة ىل تستطيع حَ 

 نفسي.نقميا بِ أنا سأفسك ب نتعِ ال تُ  نيّ بُ 
 

قميا. ال عميك، أجاب الوالد، شكرًا ، سوف أحاول نَ جميلولكن، أجاب 
 والده.ما فعمو وقالو لِ رًا بِ كِ تَ فلى البيت مُ إوعاد  جميل تَ سكَ فَ ساعدتك. مُ لِ 

قف أمام المغسمة يحمق ذقنو، سمع ي جميل، وفيما والد التالي وفي صباح اليوم
ما عندريد. و في المكان الذي يُ  وضوعةً ومة الخشب مَ رأى كَ ع، فَ م  طَ صوتًا في البستان. تَ 

يغسل يديو ووجيو، كان أباه قد وضع شيئًا تحت كوب الحميب الذي لِ  جميلدخل 
بيا ىو من يا الخمسة آالف التي طمَ نّ إيذه المفاجأة، بِ  جميلح يشربو بعد قميل. فرِ سَ 

 يّ أساعد والديو في يُ لِ  جميلرسًا لِ ا دَ حت األم واألب أيضًا. وكان ىذفرِ وكذلك أبيو. 
 شيء يطمبانو منو ومن دون شرط. 

 

 
 

و يسمع كالمو ويعمل بو كما ذا فإنّ ب يسوع، لِ الرّ  حبّ فتى يسوع يُ  :التطبيق الحياتي
 فعل يسوع حين كان صغيرًا.



  ٖٛ   

 يَُسوُع يُساِعدُ يُوُسَف َوَمريَمَ 
 

ن الُصورة   أَلو 

 (14:6صاِحُبُه  َويـَُقوُل أَلخيه تش َّْ " )إش اِعُ  ُي َ "ُكل  واِحٍ  

 نشيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ   َيُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ســــــــــــــــــــــــــــــــــاَعْ  ا ْلَ 
 ْوســــــــــــــــــــــــــــــــاعْ  يُوِســــــــــــــــــــــــــــــــ  الن ّ ــــــــــــــــــــــــــــــــارْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِمن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  لَّ ْ   أَن
 ِوْب ــــــــــــــــــاِعْ  لَــــــــــــــــــْو ُشــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــارْ 

 



  ٖٜ   

 ظيف(نبل النّ سُ ظافٌ )النّ 
 

 .في بداية العام الدِّراسي أو خاللوة روى ىذه القصّ مكن أن تُ يُ  
 

شعره.  ق، قص  لى الحالّ إلى المدرسة. ذىب مساًء إىاب مذ  لِ  ستعد  نبل يىا ىو سُ 
 ف جسمو وشعره. ثم قص  المنشفة جف  ابون. وبِ الماء والص  بِ  لى المنزل واستحم  إثم عاد 

 افر.األظ قص  مِ ره بِ أظافِ 
 و،رتو لو أمّ و وتناول فطوره الذي حض  صباح اليوم التالي، وبعد أن غسل وجيَ 

لى المدرسة، التقى رفيقو إريق و. في الط  ع أمّ حفظة كتبو، وود  و، وحمل مِ ارتدى ثياب
صارا ع ابنيا. فَ ود  مام البيت وىي تُ أّيا عادل والدة سنبل التي كانت تقف عادل، حَ 
ريق. وفجأة سقط سنبل في لى الط  إين يَ نتبِ سرة، ويتضاحكان، غير مُ ويُ  منةً يمتفتان يُ 
 إلى منزلوصار يبكي. عاد سنبل فورًا فَ  خًا،سِ ت  ج منيا سنبل مُ خر و حل الوَ ة بِ وءممحفرة مَ 
دىا بأن يكون وعَ فَ  وبيخًا شديدًا،و تَ ل ثيابو. نال سنبل من أمّ من جديد وبد   حمّ واستَ 

 يًا دائمًا.بِ نتَ مُ 
 
 
 
 
 
 
 

نشورات وزارة الثقافة مَ ور واأللوان )جل الص  ظيف" ألِ ع كتاب "سنبل الن  راجِ   
 (.ةراقيّ العِ 



  ٗٓ   

 ارةـــــــالبش
 

 ( 83-:421)لوقا

 
 تية ويسأليم عنيا.يضع المسؤول أيقونة البشارة أمام الفِ  -۱
 ده وكيف؟مِ يا ستَ ن قال أنّ من؟ ومَ  مّ مريم العذراء أُ  -۲
 

 :ةالقصّ 
الة والقراءة المفيدة. وكانت كانت مريم طفمة صغيرة تقضي أوقاتيا في الصّ 

ار. في رجل اسمو يوسف النجّ ي وُخطبت لِ رت بقيت تصمّ ا كبُ طيعيم. لمّ ييا وتُ والدَ  تحبّ 
مس( )كالشّ  نور قويّ ت بِ عة(، شعرَ راكِ دة )ي وىي ساجِ صمّ ام بينما كانت تُ يّ أليوم من ا
بما حدث سمعت فّكر ّدة النور، وبينما ىي كذلك تُ ن شِ ًا وأغمقت عينييا مِ فخافت جدّ 

قال ليا المالك: ال تخافي يا مريم لقد  مج اسمو جبرائيل،رأت مالكًا أبيضًا كالث  صوتًا و 
يدين ابنًا تُ أنت ستحبمين وتمِ رك، فَ بش  أرسمني اهلل ألِ  قالت فَ ص. خم  نو يسوع وىو المُ سم 

 د؟مخطوبة، فكيف أحبل وألِ  ج بعد، ما زلتُ تزوّ أني لم مريم: ولكنّ 
. لكِ ني اهلل أن أقول رَ مَ أدس، ىكذا وح القُ أجابيا المالك: ستحبمين من الر  

 اعة(.الطّ ب )رادة الرّ إكن لي تَ فقالت: لِ 
وح ب يسوع من الرّ مت مريم العذراء بالرّ انصرف عنيا المالك. وىكذا حبِ  ثمّ 

 ده.القدس وسوف تمِ 
 
 
 
 
 

مسمة( ٙ)الجزء  وحية لفترة التريودي"ر راجع "التوجييات ال   . من ىذه الس 



  ٗٔ   

 البشارة
 

 ، الر ب  َمَعكِ حي َأي ُتيا الُممَتمئُة ِنعمةً ْذراِء: ِإفرَ قاَل الَمالُك جْبرائيُل ِلَمريَم العَ 

 َبش روا ِمن يوٍم إلى يوٍم بخالص إلينا

 نشيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّ ِ  ائي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ َ  َ   َم
 اهلل اخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــارِك تـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو َلِ ّ انُوئِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ   إم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكو ْوَش  في ة لِلَ ْ 



  ٕٗ   

 

 عانينالشَّ 
 

 (3 – :1 4:)يوحنا 
 

 "٤-۱اهلل معنا( من سمسمة "۳اب فداء المسيح )ن كتة مِ شاىدة صور القصّ مُ  
 

 :ةالقصّ 
ورشميم )القدس(. أة أيام، أراد يسوع أن يدخل مدينة عدّ قبل الفصح )القيامة( بِ 

و وعرفوه من خالل تعميمو عوا منيسوع قادم، وىم كانوا قد سمِ  ا عرف الناس أنّ ممّ فَ 
شوا خل واألزىار والورود، وفرَ ن  ال عفحمموا سُ ممك، فَ لى استقبالو كَ عوا إسارَ  وعجائبو،

د في مغارة لِ لى العالم ووُ إثمما أتى تواضع، ومِ  ل  كُ بِ ا ىو فُ . أمّ زّ ثيابيم أمامو ونثروا األرُ 
ة )جحش( يرافقو بًا عمى داب  الم( راكِ ىكذا دخل أورشميم )مدينة السّ  ذود البيائم،وفي مِ 

 كٌ ا )الرب( في األعالي، مبارَ وصنّ موع بينيا األطفال وىم ييتفون "أتالميذه وتتبعو ج
 اآلتي باسم الرب".

عانين، ونحمل لذا نحن أيضًا نحتفل في مثل ىذا اليوم، الذي ىو أحد الش  
لى يتون. ونذىب إأغصان الز  بِ ة خاصّ  ،البسيطة والجميمةىور الز  نيا بِ زي  موع ونُ الش  

اس ونتناول اًل في القدّ نشترك أوّ فَ لى القيامة. ب في طريقو إي، ونرافق الرّ نصمّ الكنيسة، لِ 
 عانين.ف الكاىن الذي يحمل أيقونة عيد الش  مْ اح خَ يّ دور في الز  ثم نَ  جسد الرب ودمو،

 
 
 
 
 
 
 

مسمة( ٙ)الجزء  وحية لفترة التريودي"ر ع "التوجييات الراجِ    . من ىذه الس 



  ٖٗ   

عانينال  شَّ
 

 بّ الر   ا في األعالي، ُمبارٌك اآلتي ِباْسمِ ن  وصَ أُ 
 

ُن ُصورة الش عانين  ألو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نشيد

ـــــــــــــــــــــ وْ   ـــــــــــــــــــــُ و ْ بِالش  ـــــــــــــــــــــُ و ْ  بِالش   ْوبِالش 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قِبْل َيُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّ ِنْ   َي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي  ِوْنقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ِإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ كْ   ْ َأظِه  لِلُ ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــو ْ  ََمْ
 



  ٗٗ   

 القيامٌ
 

 :ةالقصّ 
يقوم في اليوم الثالث. و سَ ب ويموت ولكنّ صمَ سوع قد أخبر تالميذه أنو سيُ يكان 

م عن القيامة في اليوم األخير و يتكمّ ر. فقد كانوا يعتقدون أنّ ق التالمذة الخبَ صد  م يُ ل
عن يسوع بِ تَ  ن  واتي كُ سوة الم  يت الن  )نياية العالم(. لكن، صبيحة األحد، باكرًا جدًا، توجّ 

ن ب، ومِ ىو الرّ  أليَس بن جسد يسوع )طي  يُ خور ...( لِ بَ  -كسْ مِ  -طوريوبًا )عُ طُ  ومعين  
: يتساءلنَ  نّ (. وكُ ؟واحد ل نفسو عن كلّ وبذَ  ب  الحُ  كل   ن  تكريمو بعد أن أحّبي واجبين  

 إلى ا وصمنَ ولمّ  .ر كان كبيرًا وثقياًل(الحجَ  ألنّ باكيات ) ر وىن  دحرج لنا الحجَ ن يُ مَ 
ر عًا )المالك( واقفًا عمى حجَ ضع يسوع. شاىدن شابًا المِ يعرفن أين وُ  البستان ولم يكن  

لقد  ين؟ماذا تبكِ وتى؟ لِ مع المَ  بن الحي  تطمُ  ن  كُ بالقول: ما بالُ  ج، وبادرىن  دحرَ القبر المُ 
القيامة. ل بِ سُ الر   وأخبرنَ  عاتٍ سرِ مُ  ركضنَ رن تالميذه. فَ ذىبن وبش  إن القبر. قام يسوع مِ 

ة كانوا مويّ )غرفة عُ ة يّ اجتمعوا في عمّ  دوا من الخبر،بعد أن تأك  فَ الميذ، أّما الّرسل، الت  
يقولوا: قد أتى تالميذه وسرقوه لياًل،  ئالّ تتخيتة( خوفًا من الييود لِ  -بالً يجتمعون فييا قَ 

 (ٛ – ٔ: ٙٔ)مرقس  ب بعد حدث القيامة المجيد.عين إعالنًا من الرّ توق  مُ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مسمة(. ٙراِجع "التوجييات الروحية لفترة التريودي" )الجزء     من ىذه الس 



  ٗ٘   

ّبِ يَُسوع  قيامٌُ الرَّ

 
ُن ُصورة القيامة  ألو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نشيد

َ ــــــــــــــــــــــــــــيُ   ــــــــــــــــــــــــــــاَم مــــــــــــــــــــــــــــ  بـَــــــــــــــــــــــــــــنْيِ 
 امل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــَ  امل  وتَ اأَلمـــــــــــــــــــــــــــــــوات  وَوِط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاةَ املِب ـــــــــــــــــــــــــــــــــَب ا ي  وت  وَوَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   لِلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يَ    الُقُب
 



  ٗٙ   

 (هبًٌ القفص الذّ قصّ تقالل )سإلا
 

كي  لى الحقولت وحدىا إصفاء فتاة صغيرة، في السادسة من عمرىا، ذىبَ 
يا رأت ة وأن  حت كثيرًا، خاصّ نة، وقد فرِ موّ ج عمى األشجار الخضراء واألزىار المُ تتفر  

لى البيت يا عندما أرادت العودة إفادع وغيرىا؛ ولكنّ يور والض  حيوانات كثيرة، منيا الط  
 حة.ت بعد أن كانت فرِ خافت وبكَ معودة، فَ ريق لِ ر الط  ع أن تتذكّ لم تستطِ 

فالتفتت صفاء نحو  صفاء صوتًا رقيقًا يقول ليا: لماذا تبكين؟ت عسمِ  وفجأةً 
 قال العصفور ثانية:نظر. فَ المَ  جميلُ  صغيرٌ  م عصفورٌ تكم  وت، فوجدت المُ مصدر الص  

 لى البيت.إعود أعرف كيف أي ال لماذا تبكين؟ قالت صفاء: أنا أبكي ألنّ 
وىكذا أرشد العصفور  البيت.لى ك إمبكاء. أنا سأدلّ قال العصفور: ال داعي لِ 

عيا أسرعت وأمسكت بو ووضعتو في قفص ود  يُ لى بيتيا. وعندما اقترب منيا لِ صفاء إ
ليو من ما تحتاج إ م لك كلّ قد  ك ولذلك فأنا منذ اليوم سأُ ذىبي وىي تقول لو: لقد أحببتُ 

ا لست أن صوت باٍك:وماء، وستكون حياتك ىنا سعيدة دائمًا. قال العصفور بِ  طعامٍ 
صفاء  مم تيتمّ تي، التي ىي فرحي وسعادتي. فَ ي  ر  ك ىذا الذي يحرمني حُ لى حبّ حاجة إبِ 
 لى دروسيا.وضعت لو الطعام والماء وانصرفت إ كالم العصفور، بللِ 

ًا، العصفور كف  عن الغناء، وأصبح حزينًا جدّ  لى أن  إام، انتبيت صفاء بعد أيّ 
عاًل قال العصفور: أنا فِ  ؟مريض نتَ ك؟ ىل أتو صفاء: ما بِ ضعيف الجسم. فسألَ 

واء بيب فورًا. قال العصفور: أنا أعرف الد  لى الط  ًا. قالت صفاء: سآخذك إمريض جدّ 
لى ع إسارِ م وسأُ واء؟ تكم  عيد إلّي قوتي وفرحي. قالت صفاء: وما ىو اسم ذلك الد  الذي يُ 

 رائو.شِ 
ء. خبرك بإسم الدواقال العصفور: افتحي باب القفص، وأُ 

سرعة وىو يقول: خرج العصفور بِ فتحت صفاء باب القفص، فَ فَ 
 تي وفرحي"."الحّرية وحدىا تعيد لي قوّ 

جناحيو فًا بِ رفرِ لى العصفور الذي كان يطير مُ إت صفاء ونظرَ 
 مخموق آخر، العصفور أو أيّ  حبّ الذي يُ  سعيدًا، وعرفت آنذاك أنّ 

 يسجنو في قفص. أن يجب ال



  ٗٚ   

 :أرسم عمم وطني لبنان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٗٛ   

 عودـُّ الص
 

 (38 – 184 42)لوقا 
 

ب الميذ جدًا. وكان الرّ ح الت  موات، فرِ ألب يسوع المسيح من بين ابعد قيامة الرّ 
و لن يتركيم وحدىم بل يتركيم بعد وقت، لكنّ و سَ يظير ليم بين الحين والحين قائاًل: إنّ 

ما  كلّ العالم بِ  روا كلّ بش  يُ عطييم القّوة لِ يم ويُ حّل عميدس الذي سيَ وح القُ رسل ليم الر  سيُ 
 عممو وفعمو يسوع في حياتو.

ل" سُ أعمال الر  إلنجيل في كتاب "رنا اخبِ وبالفعل، بعد أربعين يومًا من القيامة، يُ 
ذ بو يعًا. و ود  ب يسوع بينيم مُ جتمعين، وقف الرّ و، وفيما كان التالميذ مُ أنّ  رتفع عنيم ا 
يم م. لكنّ عم  دون مُ يم أصبحوا بِ الميذ، ألنّ ن الت  دء حزِ قو المالئكة. في البَ رافِ ماء تُ لى الس  إ

ص الكّل. ومن بعد أن خم  يُ لى العالم لِ ب يسوع أتى إالرّ  نّ دوا، أثوا أن فيموا وتأكّ ما لبِ 
روا باسمو ويعيشوا حياتو بين الناس. بعد أن أعطاىم بش  ماوي عمييم أن يُ أبيو الس  إيعود 
 ن يؤمن بو.مَ  كلّ تو، التي ستكون لِ تو وسالمو وقوّ محبّ 

 
 

  ماء واألرض.يسوع دومًا معنا في السّ  :حياتيالتطبيق ال
 

 
 
 
 
 
 

مسمة(. ٚراِجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء     من ىذه الس 



  ٜٗ   

 ود يَُسوع إلٍ السَّماءِ عصُ 

 
ُعودِ  ُن أيُقونة الص   ألو 

 نشيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اَيُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  طِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  َعال َّ  ِل

 َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  ْيطَل  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
 ْوِبْقُلوبنــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــا   عــــــــــــــــــــــــا طُــــــــــــــــــــــــولْ 
 َعــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  ِيْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نا وِن ــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُ و

 



  ٘ٓ   

 العنصرة
 

 (::-:1 4)أعمال 
 

حدى الة في إمصّ سل لِ ع تالميذه الر  جتمَ ، إلى السماءبعد صعود الرب يسوع إ
في  بّ عاصفة تيُ  ريحٍ صّمون، إذ بِ وفيما ىم يُ  وكانوا كّميم في قاعة كبيرة. بات،ناسَ المُ 

يا ة ) كأنّ األلسنة ناريّ  الميذ. ومع أن  نة نارية فوق رؤوس الت  ظيرت ألسِ  وسط القاعة. ثمّ 
. بعد دس(وح القُ يا الر  نّ )ىل تعرفون ماذا كانت األلسنة؟ إ حرقيميا لم تُ من نار( إال أنّ 

ب الرّ  ا عندىا أن  مو غات عديدة. وفيِ مُ مون بِ سل يتكمّ نة، وصار الر  قميل، اختفت األلسِ 
ىل تعرفون يم. )ة والفَ عطييم القوّ عمييم ويُ  حلّ يَ وح لِ رسال الر  إعوده بِ دىم قبل صُ كان وعَ 

لخ ماع كممة اهلل إسَ المناولة، بِ المعمودية، بِ دس عمينا في الكنيسة؟ بِ وح القُ كيف يحّل الرّ 
مبشر في تو لِ محبّ بِ سيح و ب يسوع المشارة بالرّ مبِ ل لِ سُ ...(. ومن تمك الساعة انطمق الر  

 كل العالم.
 

 
 نير عقولنا وقموبنا.دس لكي يُ وح القُ نا، أرسل لنا الر  : يسوع يحبّ حياتيالتطبيق ال
 
 

 
 
 
 

 
 

مسمة(.  ٚراِجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء    من ىذه الس 



  ٘ٔ   

وِح الُقُدسِ   ُحُمول الرُّ
 

ُن ُصورَة الَعْنَصَرةِ   ألو 

 الُقُ ُس أْن ي كلَّ وا بُِل اٍت َع ي ٍة  َأعطاُ   ال  وحُ 
 

 نشيد
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُوا ِكل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َِم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيْ 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيْ يَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وا ِم ـ فْ َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  بِ 
 بْـــــــــــــــــــــــــــ ِيْ  ْونـــــــــــــــــــــــــــارْ  نِـــــــــــــــــــــــــــ ِل الـــــــــــــــــــــــــــ  وحْ 

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــاُروا  وايــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْوِ ْه ــــــــــــــــــــــــــــــــــاننيْ 
 



  ٕ٘   

 المحتويات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ضمن  (عاء وغيرىافَ أعياد الش  ة )ناسبات الخاصّ يسين والمُ ج أعياد القدّ درَ لم تُ  *

 .حقترَ مسؤول تكييفيا مع البرنامج العام المُ  كلّ البرنامج، بل تركنا لِ 

 الّصفحة الموضوع
 3 الخميقة )اهلل الخالق( -۱
 5 الخميقة )المالئكة( -۲
 7 السماء في النيار والميل(الخميقة ) -۳
 11 الحيوانات(الخميقة ) -ٗ
 13 الخميقة )األسماك والطيور( -٘
 15 اإلنسان(الخميقة ) -ٙ
 17 عناية اهلل(الخميقة ) -ٚ
 11 الحواس الخمس(مواىب اهلل ) -۸
 02 الكنيسة -ٜ

 03 القديسة بربارة -۱۱
 05 الصالة -۱۱
 07 شارة الصميبإ -۱۲
 02 الميالد -۱۳
 31 يسوع يبارك األطفال -۱ٗ
 33 الظيور االليي -۱٘
 35 اهلل يبارك بيوتنا -۱ٙ
 37 يسوع يساعد والديو -۱ٚ
 32 النظافة )سنبل النظيف(* -۱۸
 ٤2 البشارة -۱ٜ
 ٤0 الشعانين -۲۱
 ٤٤ القيامة -۲۱
 ٤4 اإلستقالل)قّصة القفص الذىبي*( -۲۲
 ٤1 الصعود -۲۳
 52 العنصرة -۲ٗ

 50 المحتويات
 53 المراجع



  ٖ٘   

 المراجع
 
 
 يو.يدَ عَ الكتاب المقدس بِ  -۱
 مات الطفولة في حركة الشبيبة األرثوذكسية(.منظّ طفال يسوع )إلى أ -۲
 نحن نعيش في عالم اهلل )منشورات النور(. -۳
 منشورات النور(.معًا إلى اهلل ) -ٗ
 ة حداد )مطرانية حمص(.زكيّ  ،نجيل باأليقونة"إلسمسمة "ا -٘
 س مع منشورات النور(.ة الكتاب المقدّ " )جمعيّ ٗ-۱سمسمة "اهلل معنا  -ٙ
 مصر(. -دار الثقافةصديق األطفال يسوع ) -ٚ
 مخدمات(.وثري لِ المركز المّ ) -برثيماوس -يسوع يبارك األوالد -۸
 جمعية الكتاب المقدس(.بانوراما ) -ٜ

 جمعية الكتاب المقدس(.الكتاب المقّدس ِلمصغار ) -۱۱
 مصر(. -طبوعات إيجمبزمَ لكتاب المقّدس )نفسك قصص ااكتشف بِ  -۱۱
 ة الكتاب المقدس(.جمعيّ مختارة من الكتاب المقدس )ِقصص  -۱۲
 
 

ناول مسؤول تَ كثر، في مُ المجموعة من البرامج، إن لم يكن أضرورة وجود ىذه  
 ة العمل البشاري.يا أولويّ ة ألنّ التربية الدينيّ 

 
 


