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 إعـــــــداد

 نقـــوال طبليــة
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 توطٌُ
 

 واالبن والروح القدس، اإللو الواحد، آمين. باسم اآلب
إخوتي، جميع الميتّمين بالتعميم الّديني األرثوذكسّي، سالمًا لكم باسم رّبنا يسوع 

 المسيح، وبعد،
أقّدم إليكم ىذه الكتب َكُمساىمة َجّدّية في إغناء المكتبة العربّية في مجال التربية 

ّديني األرثوذكسّي لألوالد، سواء في اإلطار الدينّية، بما يساىم في تعزيز التعميم ال
 المدرسّي أم خارجو.

ثوذكسّية"، حيث تقوم ر لقد بدأت الفكرة، في األساس، في "ليّسيو القّديس بطرس األ
السّيدة ساميا سعادة طبمية بالتعميم الدينّي ِلمصغار، فأعددُت بالتعاون معيا، ومع قدس 

ِلمتعميم الدينّي ِلتكون بين أيدي األوالد "كتاب التمميذ".  األب نقوال مالك مدير المدرسة، ُكتباً 
وبعد بضع سنوات من اختبار تمك الُكتب، وبعد النجاح الذي أحرزتو، ارتأيُت أن أكّمميا 
بيذه السمسمة، "كتاب المعمم"، ألقّدميا إلى كّل العاممين في حقل التعميم الّديني كوسيمة 

ع  طائيا.ُتعينيم في تحضير "التوجييات" وا 
وكّمي أمل أن َتمقى ىذه الكتب استحسانًا )رغم ضعفاتيا(، َفُيصار إلى العمل عمييا 
وتكميميا وتطويرىا، في سبيل أن نرتقي بالنفوس التي اؤتمنا عمييا، إذ نزّودىا بما لّذ 

 وطاب من كنوز كنيستنا األرثوذكسية.
َعِطر، لكي نستحّق أن عسى الرّب أن يبارك عممنا المتواضع ىذا، ويتقّبمو َكبخور 

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

)كرياكوس(،  احب الّسيادة، المطران أفرامتّم إنجاز ىذا العمل ببَركة ص :مالحظة
 متروبوليت طرابمس والكورة وتوابعيما لمّروم األرثوذكس.

 
       ةـوال طبميــــنق

 ۰۲۱۲شـبـــاط 
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 مّحظات فامٌ
 

 البرنامج مجموعة أفكار قابمة ِلمتعديل في حال وجود األفضل. -۱
بر اإلّطالع عمى أكبر عدد من المراجع، عمى أمل إفادة السعي إلنجاح التعميم ع -۲

 غيرنا من أّي مرجع مفيد.
 ضرورة التحضير الجّيد لكّل التفاصيل ميما كان حجميا. -۳
 التطبيق العَممي أساسي إليصال الكممة. ُطُرقو عديدة منيا، دون َحصر: -ٗ

 فرة.المَّوحات والصُّور والرُّسومات خصوصًا الُمّمونة والنَّا -أ
 التموين، مع السعي لممحافظة عمى النظافة والترتيب. -ب
 تمثيل النّص بالَحركات المساِعدة وأيضًا ِبتغيير الصوت. -ج
 استعمال الَمعجون وغيره. -د
 االستفادة من األشغال اليدوية، خصوصًا في بطاقات الُمعايدة. -ىـ
األىل( لتؤّدي دورىا برمجة الحفالت الخاصة )باألوالد( والعامة )الخاّصة ب -و

 الصحيح وغايتيا الَمنشودة.
االستفادة من حّب األوالد لألفالم عبر عرض أفالم عن الحياة المسيحية  -ز

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

 األقل مع مسؤول الفرقة. ضرورة وجود ُمساِعد عمى -٘
 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
 ضى األمر.االنتباه إلى المساواة بين األوالد ميما اقت -ٜ

 التَّراتيل واألناشيد واألغاني ضرورّية إلحياء التَّعميم. -۱۱
 ضرورة االىتمام بالعالقة مع األىل وتواصميا. -۱۱
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 الخلجقٌ )هللا الخالق(
 

دس. إلو وح القُ والرُّ  نبإليو اآلب واسمّْ دء، وحده كان موجودًا، نُ اهلل كان منذ البَ  :النص  
 مقَ ة تعطي دائمًا، لذلك أعطانا كّل شيء، خمقنا بعدما خَ المحبّ واحد، آمين. اهلل محّبة، و 

 اًل، ونشكره دومًا عمى عطاياه.حّب اهلل ألّنو أحّبنا أوّ العالم. خمق كّل شيء نراه وال نراه. نُ 
 

ة ييما. ة، فادي وعبير شقيقان يحّبان بعضيما ووالدَ راسيّ ىا قد اقتربت السنة الدّْ  :القص 
ًا. درسيّ حفظة ومقممة ولباسًا مَ يما مِ ت ليما أمُّ ذىاب إلى المدرسة. اشترَ مإّنيما يستعّدان لِ 

أّميما تضع ليما فيمم فيديو )أو ممدرسة، تفاجأ فادي وعبير بِ ل لِ ىكذا، وبانتظار اليوم األوّ 
DVD ًمق العالم". لم يفيم الولدان المعنى، : "سوف نشاىد معًا فيممًا جمياًل عن خَ ( قائمة

كانت  دايةً بِ (. DVDجدًا، فسارعت أّميما إلى تشغيل جياز الفيديو )أو الـ لكّنيما فرحا 
ة، أضواء، ألوان تظير غامضة، وكأّن أمورًا عظيمة تحصل: أصوات قويّ الصورة 
 وتختفي.

ذ بِ تعّجب الو  دء خمق اهلل صوت يقول: "في البَ لدان مّما يشاىدان ويسمعان. وا 
اما: وما ىو العالم؟" األم: "إّنو كّل ما تراه )سماء، العالم". فبادر فادي إلى سؤال أمو: "م

ن ومَ ". فادي: "كواكب بعيدة( –ىواء  –أرض، كواكب، مخموقات( وما ال نراه )مالئكة 
بن إليو اآلب واسمّْ األم: "اهلل روح. نُ  ".ومن ىو اهلل؟"ألم: "اهلل". فادي: ا "خمق كّل ذلك؟

ر ة اهلل، ظيَ دس ىو قوّ وح القُ ىو يسوع المسيح والرُّ دس. اآلب ال شكل لو. االبن وح القُ والرُّ 
نا . فادي: "ولماذا خمقَ "نصرةة في يوم العَ ة يسوع، وكألسنة ناريّ بشكل حمامة في معموديّ 

شاركو حياتو تُ حّبنا ويحّب أن تكون معو كائنات أخرى قنا ألّنو يُ ة. خمَ اهلل محبّ "اهلل؟" األم: 
 ."جدهومَ 
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 هللا الخالق
 

 .الجميَل الَّذي نعيُش فيوِ  صَنَع ىذا العالمَ اهلُل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد
 اــــــــــــــــــــــــــــــو َأْعطانـــــــــــــــــــــــــــــــاهللُ ُحب  

 َأْحيـــــــــــــــــــــــانا بـْنَـْفخــــــــــــــــــــــة ِمنّـــــــــُو
 الكـــــــــــــــــــــــــــــِلّ  انــــا تـَْنِحـــــب  ـــــــــــَوصّ 
 ا" ــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــو "أَبــــل يلُ ـــــــــــــــــِوْنصَ 
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 ل )المُّكٌ(الجوم األوّ  -الخلجقٌ
 

 :النص  
خمق قابل. اهلل أحّبنا فبدأ بِ دونما مُ ّب يعطي دومًا و حِ ة، والمُ ذكرنا قباًل أّن اهلل محبّ 

ليم. المالئكة  ماديّ  ال جسم يرنا، وبدأ يخمق المالئكة الذين ال نراىم ألنّ العالم من أجل خَ 
رسل اهلل المالئكة يُ  ربو ويخدمونو.دو اهلل يعيشون قُ ساعِ ، وىم مُ ل الخالئق إذاً ىم أوّ 

 ويعّمموىم محّبتو. شارة(ادتو )البِ إر  ليم ساعدوا الناس )المالك الحارس( ولينقموايُ لِ 
 

 :القص ة
 بعد أن سأل فادي ما أراد عن اهلل الخالق، عادت األم وأدارت الفيمم من جديد. فجأةً 
 ظيرت صورة أشخاص ليم أجنحة، يظيرون ويختفون بسرعة. كان عددىم كبيرًا، حتى أنّ 

إلى إيقاف الفيمم(. "نعم فادي وعبير خافا. فصرخت عبير: "ماما... ماما" )مّما دعا األم 
ل عبير: "ولماذا ليم أجنحة؟" األم: "المالئكة أوّ  ".لماذا أنت خائفة؟"أجابت األم،  "يا عبير

خميقة اهلل، خمقيم ىكذا ال جسد ليم. إّنيم يخدمون اهلل ويبّشرون الناس ويراقبوننا". عبير: 
دون أن يراه". عبير: "وىل اسميم ربو كّل واحد مّنا مالك حارس قُ "يراقبوننا؟" األم: "نعم، لِ 

. أّما نحن فنعرف من ؟" األم: "تسمية الكّل ىي مالئكةفقط مالئكة؟ أليس ليم أسماء
الكنيسة أّن لممالئكة رئيسين ىما ميخائيل وجبرائيل". عبير: "وأين يسكنون؟" األم: 

اآلن "عبير: ماء، ألّنيم ليسوا بحاجة لمطعام والشراب والمكان". "المالئكة يسكنون السّ 
 ."أكيد... أكيد.. فيمت"األم: "وأنت يا فادي؟" فادي:  .فيمت..."
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 المُّكٌ
 

  َسبُّْحوُه يا َجميَع َمالِئَكِتوِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد
الئِــــــــــــــــــــــــــْ  ِمــــــــــــــــــــــــــْ   َـْبــــــــــــــــــــــــــِل النّــــــــــــــــــــــــــا ْ 

َ
 امل

 َخَلْقُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  َ ْو ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْة  َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ ا ْ 
 ْوإلْلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ِحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّا ْ 
 ْوُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُ   َمْ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َـّوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 



  ٚ   
 

 وات واألرض والبحار(امالجوم الثانً )السّ  –الخلجقٌ 
 

 تذكير باليوم األول. 

 
مق كّل األشياء الجميمة في ىذا الكون. ففي خَ بعد أن خمق اهلل المالئكة، ابتدأ بِ  :النص  

جعل  حيطات ثمّ ماوات واألرض، فتجّمعت المياه وشّكمت البحار والمُ اليوم الثاني خمق السّ 
عمى األرض، ر مطِ وق البعض، وىكذا صارت الغيوم تُ اهلل الغيوم تتجّمع بعضيا ف

 ر.حار وأنيُ حيطات وبِ ى أماكن تجّمعات المياه عمى األرض مُ سمَّ وأصبحت تُ 
 

ل خميقة اهلل، عادت وأدارت أوّ  ،فادي ما تعرفو عن المالئكة ت أمُّ بعد أن شرحَ  :ةالقص  
ن تتالى، مِ ت المشاىد الجميمة تَ بدأ ة، ثمّ مة مع أصوات قويّ ظمِ مُ  رٌ اًل صوَ ت أوّ الفيمم. ظيرَ 

ماوات ل يتكّمم: "وخمق اهلل السّ سجَّ وت المُ حار وأرض. وفي الوقت نفسو بدأ الصَّ سماء وبِ 
ماء؟" األم: "السماء ىي حار وكّل ما فييا". فادي: "ماما، أين تكون السّ واألرض والبِ 

رى فييا أحيانًا غيوم؟" األم: ن فوقنا دون أن نراىا". فادي: "وِلمَ قات اليواء التي تتجّمع طبَ 
ر مياه البحر بفعل حرارة الشمس، فتتجّمع لتشّكل الغيوم". فادي: بخُّ ن تَ "الغيوم تأتي مِ 

ياح رعة الرّْ ّراء سُ ن أين يأتي المطر؟" األم: "عندما تصطدم الغيوم ببعضيا من جَ "ومِ 
: "األرض ىي رق ويتساقط المطر عمى األرض". فادي: "واألرض؟" األممع وبَ يحصل لَ 

كّل األمكنة الجامدة التي يعيش عمييا اإلنسان، من سيول ووديان وجبال ومرتفعات 
حار يف؟" األم: "البِ حار، ىل ىي البحر الذي نسبح فيو في الصّ ومنخفضات". فادي: "والبِ 

: يرات فتكون مياىيا حموة". فاديحَ حة. أّما البُ سمًا بسيطًا منيا، وىي مالِ كبيرة جدًا، نرى قِ 
 كمل الفيمم".نُ "اآلن فيمت". األم: "حسنًا... لِ 
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 الْسماء
 

 اهلُل األشياَء الجميمة. َخَمقَ 
ُنيا باألزرق  َأْرُسُم السَّماَء، َوُألوّْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 َسبّْحيِو يا جميَع الَكواِكِب َواأَلنوارِ 
 

 نشيد
 َ الَكواِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب وِا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا ِوْ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْ  ِك   وِالسَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْ بِْ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ   ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبحا    اجلَّب
 اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َخَلقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْوَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوانا

 



  ٜ   
 

 الجوم الثالث )األشجار والحشاُش واألزهار( –لخلجقٌ ا
 

 تذكير باليوم الثاني 
 

مخمق، ظيرت اليابسة عمى األرض التي نعيش عمييا، وخمق اهلل في اليوم الثالث لِ  :النص  
ار تجري عمى األرض كّل أنواع األشجار والحشائش واألزىار، وبدأت الينابيع واألني

حنا ونبقى معو فرّْ األرض. وىكذا صنع اهلل كّل األشياء الجميمة من أجمنا، لكي يُ  ةً يَّ وِ رَ مُ 
 قربو.وبِ 
 

الكالم: وت بِ (، وبدأ الصَّ DVDالـ الفيديو )أو  زن جديد، أدارت أم فادي جيا: مِ القص ة
 "جميل! وكم ى "وفي اليوم الثالث خمق اهلل األشجار والحشائش واألزىار". "ياي... ياي..

خمة ومنيا قة، منيا الضَّ ّية الباسِ صرخت عبير بأعمى صوتيا عندما شاىدت األشجار البرّ 
ت رة من كّل األنواع، وبينيا قد نبتَ ثمِ آخر ظيرت أشجار مُ  ول. وفي جانبٍ عة الطُّ الفارِ 

مشيد  ورة إلىر طريقة. ثم انتقمت الصّ أميَ قد حيك بِ  ساطٍ بِ نشورة كَ الحشائش الخضراء المَ 
ل األوالد واأللوان(. كمِ ىور من كّل األنواع واأللوان، منيا األحمر واألبيض واألصفر )يُ الزُّ 

عطينا عندىا أوقفت األم الفيمم وبادرت إلى سؤال فادي. األم: "ىل تعرف يا فادي ماذا تُ 
ال "دي: فا. مار المفيدة". األم: "وماذا أيضًا؟"ذيذة والثّْ األشجار؟" فادي: "الفاكية المَّ 

مغ )الغراء( ناعة واستخراج الورق والصّ مصّْ ة تفيدنا بالخشب لِ يّ رّ . األم: "األشجار البَ "أعرف
رجوحة". فادي: اليواء النّقي". عبير: "ونضع عمييا مَ ي الجّو بِ نقّْ والكاوتشوك، وأيضًا تُ 

األشياء ألّنو اهلل خمق لنا كّل ىذه  "ونمعب ونفرح". األم: "الميّم من ىذا كّمو أن نعرف أنّ 
 ."حّبنايُ 

 
 :عمميالتطبيق ال

سنديان   ،أرز، بّموط ة ومثمرة وتسميتيا )صنوبر، شربين، سرو،يّ رسم أشجار برّ  
جاص وكرز وخوخ ومشمش إلخ...(  .إلخ... وتفاح وا 

 ة ومثمرة.يّ مشاىدة أشجار برّ  

 



  ٔٓ   
 

 األشجاُر واألفشاُب والٓزهور 
 

 رُ اجأّيتيا النباتاُت واألش يوِ بّْحِ سَ 

 
 

 نشيد
 التَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّْ  َضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيِعتنا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راْس 

 

ــــــــــــــــــــــــــة ُحــــــــــــــــــــــــــبّْ  ــــــــــــــــــــــــــوْر  ْوِعْطــــــــــــــــــــــــــْر  ْجَنيِن  ْوُن
 

  ِفييــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــَورْد ْوفييــــــــــــــــــــــــــــــا الِفــــــــــــــــــــــــــــــلّْ 
 

نَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ق ِوالَمنتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْر ْوِفييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الزَّ
 



  ٔٔ   
 

 الجوم الرابك )الشمس والقمر والنجوم( –الخلجقٌ 
 

 .تذكير باليوم الثالث 

 
جم النَّ ماء، وبينيا الشمس، ة في السّ شعَّ أّما في اليوم الرابع فقد ظيرت الكواكب المُ  :النص  

ظير  ة اهلل لنا. ثمّ محبّ رنا بِ ذكّْ ور فتُ فء والحرارة والنُّ مس تمنحنا الدّْ األكثر لمعانًا. فالشّ 
سّمييا مس والقمر تسبح كواكب عديدة نُ يل. وبين الشّ القمر وأعطانا نورًا جمياًل في المَّ 

مس نور الشّ  رآة، تعكسمثل المِ  ي، بل ىر من ذاتياا نو جوم ليس فييجوم". القمر والنّ "النّ 
 يل.يار وفي المَّ اهلل معنا في النّ  وىكذا نعرف أنّ 

 
ةال أو ترسم سماء  –ماء مت عمييا السَّ سِ مل بطاقة قد رُ حَ سؤول بِ )تبدأ األم أو المَ  :قص 

 وح في حال وجوده(.عمى المَّ 
 "إّنيا السماء". األوالد: ."وح(؟لمَّ سم )عمى البطاقة أو اأريد أن أسأل عن الرَّ "األم:  

 األوالد: "الشمس والقمر والنجوم". .ماء؟"األم: "وىل نعرف ماذا يوجد في السّ  

عطينا النور". مس تُ الشّ " -۱األوالد: األم: "برافو". وىل تعرفون بماذا تفيدنا الشمس؟"  
 "."الدّْفء -۲)يمكن أن تقوم األم بحركة استدفاء باليدين(.  "وماذا أيضًا؟األم: "

يعيش. ىو الحرارة، ألّنو لوال الشمس لما استطاع اإلنسان أن  الدّْفء األم: "عظيم، 
 فيو بحاجة لمنور والحرارة.

األم: "وىل تعرف يا فادي لماذا خمق اهلل لنا القمر والنجوم؟" فادي: "لتنير األرض  
والقمر والنجوم ا الشمس يم، نستنتج إذًا، أّن اهلل خمق لنفي الميل". األم: "عظ

 ."لخدمتنا. واهلل ىو النور الحقيقي خالق كّل األشياء

 

 



  ٕٔ   
 

 النُٓجوم والَقَمر والْشمس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 نشيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْمِس اْلنُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ورا ْبِيْمَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْع ِوالشَّ

 

 َخَمقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َحتّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ِنقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْع 
 

 عْ ـــــــــــــــــــــمـَ طْ ـْبت حـبــــــــــــــــــوْم الصّْ ـــــــــــــــــــــــيَ  لّْ ــــــــــــــــــــكِ 
 وُجــــــــــــــــــــــــــــــــــودا يــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا َدّفانــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الَعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِبْتُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْم   ْوبالمَّي
 

 َخَمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال َقَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر َميُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
 

 ْوَحولــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا َرشَّ نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ُنُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْم 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمانا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُين َس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ِف  َزيَّ
 



  ٖٔ   
 

 الجوم الخامس )حجوانات البحار والطجور( –الخلجقٌ 
 

 .الرابعتذكير باليوم  

 
يور، إذ خمق اهلل حيوانات البحار )ىل فيكم اليوم الخامس بدأت الحياة بالظُّ وفي  :النص  

فيكم  بيعة )ىلإلنسان والطَّ فيدة لِ ن يعرفيا؟... فمنذكرىا(. كذلك خمق الطيور المتنّوعة المُ مَ 
 .ن يذكر بعضًا منيا؟...(مَ 
 

ة  .سنرى اآلن ماذا خمق اهلل بعد الشمس والقمر والنجوم، قالت األم: القص 
مسرورة يا عبير؟" عبير:  أنتِ  ". األم: "وىلفادي: "بسرعة يا ماما، ىذا الفيمم جميل جداً 

لفين اًل: الحوت والدّ دير األم الفيمم، فتظير حيوانات البحر أوّ نعم.. ماما..." )وىنا تُ "
: يا تتماوج بألوان زاىية جميمة. واألوالد يصرخونمحفاة واألسماك عمى أنواعيا... كمُّ والسُّ 

)توقف األم الفيمم وتقول(: "اهلل خمق لنا حيوانات البحر لنأكميا ونتغّذى  "ياي... ياي..."
مك عبير: "وأنا أيضًا". األم: "نعم يا أوالدي، فالسّ  "مك كثيرًا...بيا". فادي: "أنا أحّب السَّ 

 أفضل غذاء لمجسم".
طيور عديدة منيا ن جديد تدير األم الفيمم(. األم: "وبين البحر والجّو تظير )مِ 

د ومنيا في أسراب، منيا الكبيرة ومنيا الصغيرة، وكّميا تصدح بأصوات جميمة أو نفرِ المُ 
فادي: "صديقي سامي لديو عصفوران  "نة". فادي: "ماما... ماما". األم: "نعم يا فادي؟خشِ 

تيا جمال صو يور في منازليم لِ جميالن يعيشان في قفص". األم: "البعض يحّب تربية الطُّ 
بنادقيم؟" يور ويقتمونيا بِ ىناك أشخاص يصطادون الطُّ  وشدوىا الجميل". فادي: "ولكنّ 

ح فرّْ ن الطبيعة بجماليا، وتُ زيّْ تُ األم: "ىذا خطأ، ألّن اهلل خمق لنا الطيور عمى أنواعيا لِ 
 دة.غرّْ اإلنسان بأصواتيا المُ 

 



  ٔٗ   
 

 البحاُر واألسماُك والطٓجور
 

 سماَك والطُّيور.واأل َخَمَق اهلل البحارَ 
 سبّْحيِو يا ُطُيور السَّماءِ 

 
 نشيد

ــــــــــــــــــــــــــوْر  ــــــــــــــــــــــــــ ْطُي ــــــــــــــــــــــــــُبْس َأْح ــــــــــــــــــــــــــْش بِتم   ال ِري
 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَميّْي بيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْش  ْوَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمكْ 
 

ــــــــــــــــــــيْش    وَزىــــــــــــــــــــرة َأحــــــــــــــــــــال ِمنيــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا ِف
 

 ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْتال َوّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا ِنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُبْس 
 



  ٔ٘   
 

 الجوم السادس )الحجوانات( –الخلجقٌ 
 

 تذكير باليوم الخامس. 

 
ق الحيوانات الباقية، إذ خمق كّل الحيوانات مْ س فقد أكمل اهلل خَ أّما في اليوم الساد :النص  
 .ن يذكرىا؟...()ىل فيكم مَ  .ّبى في البيوت والمزارع(رَ اجنة )أي التي تُ ة والدّ يّ البرّ 

ي سمّْ وفي الختام جاء دور اإلنسان، إذ بعد أن خمقو اهلل ذكرًا وأنثى، طمب منو أن يُ 
 .تقميد أصواتيا إلخ...( –تسمية الحيوانات  ن يستطيع)مَ  .الحيوانات بأسمائيا

 
ة  دير األم شريط الفيديو من جديد(.تذكير باليوم السابق، تُ ال)بعد  :القص 

ل بَ األم: "ىل تعرفان ما ىذه؟" )صورة غابة(. فادي: إّنيا غابة". )تعريف بالغابة من قِ 
دًا ة". األم: "انظرا جيّ يّ ن يعيش في الغابة؟" عبير: "الحيوانات البرّ سؤول(. األم: "ومَ المَ 

مر واألسد رافة والنّْ ادس". فادي: "الفيل والزَّ يان ماذا خمق لنا اهلل في اليوم السّ رَ وسوف تَ 
مساح إلخ..." األم: "وىل تعرف يا فادي من ىو ممك الغابة؟" والحّية )األفعى( والغزال والتّْ 

ن حيوانات أخرى ال نراىا عادًة في فادي: "طبعًا، األسد". األم: "برافو، وماذا خمق اهلل م
ّنما حول بيوتنا وفي المزارع؟". عبير: "الكمب واليّر والدّ  جاجة والخروف والبقرة الغابة وا 

إلخ..." األم: "وىل تعرفان كيف نستفيد منيا؟" عبير: "الكمب يحرس المنزل". فادي: 
مد والحميب وف والجِ الصّ حوم". عبير: "والخروف والبقرة: يض والمُّ جاج يعطينا البَ "والدّ 
 حم". األم: "نستنتج إذًا أّن اهلل خمق لنا كّل الحيوانات لنستفيد منيا في حياتنا".والمّ 

 



  ٔٙ   
 

  الحجوانات
 

 .َخَمَق اهلُل جميَع الحيواناتِ 

 
 نشيد

 ، ْدجاجــــــــــــــــــــــــــــــاْت ْخواريــــــــــــــــــــــــــــــْف، عنــــــــــــــــــــــــــــــزاتْ 
 

 ْعصـــــــــــــــــــــــــــــافيْر، َنمـــــــــــــــــــــــــــــالْت، ْوَنحـــــــــــــــــــــــــــــالْت 
 

 اهلل أعطاىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الَحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْة 
 

 ْعَمييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َأْعطانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َطةْوُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 
 



  ٔٚ   
 

 الجوم السابك )اإلنسان( –الخلجقٌ 
 

 تذكير باليوم السادس. 

 
ألّنو أعطاه عقاًل )تذكير سريع بالخميقة( إلى اهلل، لماذا؟  خموقٍ مَ  بُّ اإلنسان أحَ  :النص  

واد، والحيوانات ثالو. فالمالئكة أرواح، واألرض والكواكب مَ وخمقو عمى صورتو ومِ 
روح اهلل والجسد لكي  ؛س(روح اهلل. أّما اإلنسان ففيو كّل ذلك )روح ونفَ مخموقات ال تممك 

ن روحو وسّماه راب، ونفخ فيو مِ يعيش فيو حياتو عمى األرض. صنع اهلل اإلنسان من التُّ 
ة والتعاون، خمق لو شريكة، أي زوجة، وسّماىا "حواء"، ووضع مو المحبّ عمّْ "آدم". ولكي يُ 

، حيث عاشا "الفردوس"اسمو "الجّنة" أو  تو ليما في مكان خاّص اهلل آدم وحواء بسبب محبّ 
 سالم مع الطبيعة والحيوان. وكانا يتكّممان دومًا مع اهلل وىو يكّمميما.بِ 

فاق. موات واألرض وكّل ما فييما. كان كّل شيء في سالم واتّ وىكذا تّم خمق السّ 
 ة.جمال ومحبّ لم تكن ىناك حرب وال مرض وال حزن، صنع اهلل كّل شيء بِ 

 
ة  ينا أّن اهلل خمق لنا كّل األشياء لخدمتنا )تذكير سريع بالخميقة(.رأ :القص 

ن خمق اهلل أخيرًا؟" )ينظر فادي وعبير إلى بعضيما األم: "ىل تعرفان يا فادي وعبير، مَ 
البعض بتعّجب(. األم: "في اليوم األخير خمق اهلل أعظم مخموقاتو". فادي: "يا اهلل.. كيف 

". يت؟" األم: "وىل تعرف يا فادي، لماذا اإلنسان ىو أعظم مخموقات اهلل؟" فادي: "كالّ نس
ىي قصة  ويعمل كّل األشياء الصالحة. ىذه ليفّكر ويحبّ  وقمباً  األم: "ألّن اهلل أعطاه عقالً 
نعو. نشكر اهلل عمى ماء وما عمى األرض من صُ كّل ما في السّ  الخميقة. فاهلل ىو الخالق؛

 ء، ونعمل دومًا لكي نرضيو ونكون معو بقمبنا وفكرنا ومحّبتنا".كّل شي



  ٔٛ   
 

  َخلَق هللُا اإلنسانَ 
 

 األَمم َواْمَدُحوُه يا ساِئَر الشُُّعوب. ُحوا الرَّبَّ يا َجميعَ َسبّْ 
ُن ُصورة آَدَم وَحواَء في الَجنَّة  ُألوّْ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 نشيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و ِواأَلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواْن َىالَخميَق

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىا ِبِإتْ وَّ اهلل َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انْ َق
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلِخْر َخَم  اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاْن ْوِب
 

 ْمطانا َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّْْد ِفييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْوِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



  ٜٔ   
 

 يسٌ بربارةالقدّ 
 

ة بطريقة م  سر  ت     .مستوى هذا العمربس طة عمى د القص 

 
ًا يعيش في قصر جميل، لكّنو كان ًا، وكان والدىا غنيّ كانت بربارة فتاة جميمة جدّ 
ة، ولّما أراد والدىا أن ت الرب يسوع وأصبحت مسيحيّ يعبد األصنام. أّما بربارة فقد أحبّ 

)مال،  حاول إقناعيا باإلغراء والوعود .شكلٍ  أيّ مم تقبل بِ فَ ب يسوع كران الرّ يجبرىا عمى نُ 
ب يسوع وقالت مرّ تيا لِ ، فمم ينجح أيضًا. ال بل زادت من إيمانيا ومحبّ زواج، إلخ..(

ب الحقيقي ماد، ألّنيا تعبد اإللو الخالق والرّ الجَ والدىا: إّنيا ال يمكن أن تعبد الحجارة و لِ 
مجنود الذين عّذبوىا كثيرًا، لكّن الرب س من أمره، سّمميا لِ ئِ اكن في القموب. ولّما يَ السّ 

طع رأسيا. وىكذا قَ ت كّل شيء إلى أن أتى األمر من الممك بِ يسوع كان معيا واحتممَ 
نة. ونسمق سَ  كانون األول من كلّ  ٤يا في د لعيّْ ماء، فنُ في السّ  يسةً أصبحت بربارة قدّ 

يسة بربارة صموات القدّ نحن معو. بِ باٍق معنا و المسيح نتذّكر أّن  نو ثم نأكمو لكيزيّْ القمح ونُ 
 يسين. آمين.وجميع القدّ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 راجع موضوع القديسة بربارة في الجزء الثالث من ىذه السمسمة 

 راجع "السنكسار األرثوذكسي" 



  ٕٓ   
 

  يَسٌُ بَربارةالِقدِّ 
 

ل ِمْن ُكلّْ َسَنة. ُٗنَعيُّْد ِلمقدّْيسة َبربارة في    كاُنون اأَلوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشيد
ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــانْ   كــــــــــــــــــــاْن ي

 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم الزَّ  ِبَق
 

 ِبنـــــــــــــــــــــــــْت ِإســـــــــــــــــــــــــما ِبْربـــــــــــــــــــــــــارة
 

 ِمْميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني إيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانْ  
 

 ِبْربــــــــــــارة مــــــــــــالْ  يِيتْ مــــــــــــا اشــــــــــــتَ 
 

 مــــــــــــــــــالْ ْوال كــــــــــــــــــاْن يِيّمــــــــــــــــــا الجَ  
 

 يقـــــــــــــــــــــةالحق َوْحـــــــــــــــــــــُدو ُحـــــــــــــــــــــبّْ 
 

ــــــــــــ   ي شــــــــــــاِغاّل البــــــــــــالْ كــــــــــــان الّم
 



  ٕٔ   
 

 كانون األول( ؼ) يس نجقوِوسالقدّ 
 

، كثيرة التقوى واإليمان بيسوع المسيح. درس في أسرة غنّيةيس نيقوالوس القدّ  ولد
وتعمم وحصَّل شيادات عالية. كان والده غنيًا وقد ترك لو ثروة كبيرة. فكان يوزّْع الكثير 

توفي. فاحتاروا بمن يخمفو. ثم إن اهلل  "ميرا"إن أسقف مدينة عمى الفقراء والمحتاجين. ثم 
أوحى إلى المسؤولين باختيار نيقوالوس ليكون أسقفًا وراعيًا لتمك الكنيسة. فكان مثال 
الراعي الصالح، دائم الصالة والتأّمل، شديد العناية بالفقراء والمحتاجين، موّجيًا صادقًا 

 سجن وعذّْب وىو أسقف. ،ان المستقيم، حتى إنولمخطأة، مدافعًا عنيدًا عن اإليم
جرت في حياة القدّْيس عجائب كثيرة، ومنيا أن الممك قسطنطين أمر يومًا بالقبض 

وة والفساد فحوكموا سريعًا، وصدر األمر عن الممك شعمى ثالثة قضاة إّتيموا زورًا بالر 
يحة ذلك اليوم الذي سينفذ بإعداميم وىم أبرياء. وفي الميمة األخيرة من سجنيم، وقبيل صب

فبادر مع رفيقيو إلى  .تذكر أحدىم أن ألسقف ميرا نيقوالوس شفاعة عند اهلل .فيو الحكم
ع والصالة إلى نيقوالوس ليشفع ليم عند اهلل وتظير الحقيقة. وبالفعل، ىذا ما ر التض

اهلل وىو الشيخ الجميل، في الحمم، لمممك وطمب منو بإسم  ،حصل، فمقد ظير نيقوالوس
والحق والعدالة إعادة محاكمة القضاة. فأسرع الممك وأوقف الحكم. وطمب إعادة 
المحاكمة، التي أظيرت براءة القضاة الثالثة. ويقال أنو حتى بعد وفاتو بقرون كانت تفوح 

 من جسده رائحة طيبة. إنيا رائحة أحباء اهلل الذين ال يموتون، بل يبقون معنا لألبد.
 
 
 
 
 
 

ن نحب يسوع أواًل ونصنع ما يريده أنتعمم من القّديس نيقوالوس  لحياتي:التطبيق ا 
مّنا فنحب الناس، كل الناس، وُنعطي مما يعطينا إّياه اهلل )مال، غذاء، معرفة، 

 الخ...(



  ٕٕ   
 

 الِقدِّيس نجقوِوس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ةطروباري  

داعة موَ لِ  ورةً يمان وصُ إلك قانونًا لِ تِ يَّ عِ رَ لِ  قّْ الحَ  أفعالُ  كَ تْ د أظيرَ قَ لَ 
مذلك نيقوالوس. فَ  الكينةِ  ئيُس ورَ  يا األبُ اك. أيُّ مسَ مًا لإِل عمّْ ومُ 
 ع إلى المسيحِ فَّ شَ تَ ى. فَ نَ الغِ  ةِ نَ كَ سْ المَ ة، وبِ عَ فْ الرّْ  عِ واضُ التّ بِ  تَ زْ أحرَ 

 نا.فوسِ نُ  الصِ اإللو في خَ 



  ٕٖ   
 

 لجبإشارة الصّ 
 

 رة الصميب بعد ة طرق.يمكن أن يتدر ب األوالد بعفوية عمى رسم إشا 
 
األوالد بشكل حمقة مع المسؤول. ُيغّني الجميع وىم يتقّدمون ويتراجعون عّدة مّرات:  -۱

َفتَّحي يا وردة. بعدىا تنزل األيدي. َفيرفع الَمسؤول يَده وىي  –ُضمّْي يا وردة 
 مفتوحة ويقول ومعو األوالد والكلُّ يضع يَده أّواًل:

 بم بم بم )تصفيق(عمى الرأس: ىون اآلب:  -
 عمى البطن: ىون اإلبن: بم بم بم )تصفيق( -
 عمى الكتف الُيمنى: ىون الروح القدس: بم بم بم )تصفيق( -
 عمى الكتف الُيسرى: إلو واحد آمين: بم بم بم )تصفيق( -

، ويحّرك ا -۲ ابة والسُّببيام إليفتح المسؤول يده ثم يضّم الخنصر والبنصر ِبَتأنٍّ
 لّّ بدوره، واألوالد ُيقمّْدونو ويقولون معو:والُوسطى، ك

 اإلبيام: بونجور اآلب... -
 ابة: صباح الخير االبن..بالسُّ  -
 الوسطى: أىاًل وسياًل الروح القدس. -
 ثم يبدأ األوالد ِبضّم األصابع الثَّالثة وَفتحيا وىم يقولون: إلو واحد آمين. -

ي الجميع وىم يفتحون يدىم الُيمنى يقف المسؤول واألوالد ِبشكل حمقة، يُغنّ  -۳
ويغمقونيا: ُضمّْي يا وردة َفتَّحي يا وردة )عّدة مرات(، ثم يبدأ المسؤول ومعو األوالد 

 ِبَفتح األصابع وىم يقولون:
 اإلبيام: باسم اآلب. -

 بابة: واإلبن.ثم السُّ  -

 ثم الوسطى: والروح القدس. -

 اىا ونقول: إلو واحد آمين.بعدىا نجمع األصابع الثالثة التي فتحن -
 

 في حال وقوف المسؤول أمام األوالد يستعمل يده الُيسرى وىم الُيمنى.: مالحظة



  ٕٗ   
 

 إِشاَرةُ الْصلجب
 

ميب ىَي صالٌة صغيرٌة ُنعِمُن ِبيا إيمانَ    .نا باهللِإشارُة الصَّ
ميب ُن إشارة الصَّ  ُألوّْ

 ة اهللميب قوّ الصّ 

 

 واإلبن                                   باسم اآلب                    

 

 

 

 

 

  
 وح القدسوالرّ   

 

 نشيد
 ي الَيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْن ِإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ بِ  مّْبْ ْبَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب تْ ِوْبِقمُّ  ينْ ِع
 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ورُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدْس  وحْ آْب وا   ُق
 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْن ْو واِحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد. آإلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 



  ٕ٘   
 

 المجّد
 

 (ػظ-ط:ط)متٍ 
 

 ون األول من كّل عام. كان ۲٥ب يسوع الذي يقع في عيد الرّ نحتفل بِ  امٍ بعد أيّ 
 

ة  :القص 
تسجيل اسمو في المدينة س بأن يقوم كّل إنسان بِ الممك أوغسطُ  رَ ام أمَ في تمك األيّ 

بمى من حُ مريم د فييا، فذىب يوسف مع مريم امرأتو، إلى مدينتو بيت لحم، وكانت لِ التي وُ 
ر وسار أماميا يوسف ت مريم عمى حمابَ دس. وبما أّن المدينة كانت بعيدة، ركِ وح القُ الرُّ 

ألى ألّن كّل الفنادق مَ كانت بيتان فيو )دا مكانًا يَ جِ وعندما وصال إلى مدينة بيت لحم، لم يَ 
قمبو وسمح  ام إلييا(. إاّل أّن صاحب فندق رقَّ بين عادوا في تمك األيّ غرّْ تَ سكان المدينة المُ 

وقت ما ىما في بيت لحم، حان مفندق. وبينابع لِ ريبة( التّ بيت في اإلسطبل )الزّ المَ ليما بِ 
ع طعام د )حيث يوضَ وَ ذْ و في المِ تْ أقمشة، ووضعَ بِ  وُ تْ فَّ لَ فل يسوع و ت الطّ ، فولدَ ة مريموالد

ظير طعانيم في الحقول: فَ راسة قُ عاة يسيرون عمى حِ احية رُ الحيوانات(. وكان في تمك النّ 
وسقطوا عمى وجوىيم.  ب حوليم، فخافوا خوفًا شديداً ب، وأضاء مجد الرّ رّ ليم مالك ال

د لكم اليوم لِ جميع الناس. وُ فرح عظيم يكون لِ ركم بِ بشّْ ال تخافوا! إّني أُ "فقال ليم المالك: 
ىو المسيح الرّب، وستجدونو في مغارة، ممفوفًا بأقمشة وموضوعًا  ٌص خمّْ في مدينة داود، مُ 

ئمة: "المجد هلل في ة وىي تسّبح اهلل قامن المالئك وقٌ . وظير مع المالك جَ "ذودفي مِ 
عين، كما قال ليم المالك، سرِ . فذىبوا مُ "ّرةسَ مى، وعمى األرض السالم، وفي الناس المَ العُ 

دوا وفًا، ومجَّ ذود، فقّدموا لو من عطاياىم، حميبًا وصُ فل في المِ ووجدوا مريم ويوسف والطّ 
 اهلل.

 



  ٕٙ   
 

 مجّدُ يَُسوعَ 
 

 .بيت لحمَ  ُوِلَد الرَُّب يسوُع في مغارةِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نشيد
 )نظم األب نقوال مالك(

ــــــــــــــــــــــــــــــيالدَ  ــــــــــــــــــــــــــــــوعْ  كْ ِم ــــــــــــــــــــــــــــــا َيُس ــــــــــــــــــــــــــــــي ي   َربّْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــالمْ    بـــــــــــــــــــــــــــيمْ ِبقَ  ِوالفـــــــــــــــــــــــــــَرحْ  ُىـــــــــــــــــــــــــــوّْي السَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــيالدَ  ــــــــــــــــــــــــــــــي كْ ِم ــــــــــــــــــــــــــــــا َيســــــــــــــــــــــــــــــوْع َربّْ   ي
 

 َنّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني َتَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب الِغْربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 

 



  ٕٚ   
 

 جوسـالم
 

جوم وحركاتيا( مماء )يدرسون النُّ يالي، في بمدة بعيدة، كان رجال عُ في إحدى المّ 
جم، عادتيم كّل ليمة، وفجأة أشار أحدىم وقال: "انظروا إلى ىذا النَّ ماء كَ ينظرون إلى السّ 

كثير من غيره". فقالوا: أكثر بِ  ،جوم الباقية، ويبدو أقرب إلى األرضإّنو يممع أكثر من النُّ 
، عمينا بنا لد، واآلن ىمّمواكًا عظيمًا لو قد وُ خبرنا بيا أّن ممِ "ىذه عالمة من اهلل، يريد أن يُ 
ماليم فر، وسافروا عمى جِ مسَّ ماء معيم ىدايا وطعامًا يكفي لِ مَ أن نذىب لكي نراه". فأخذ العُ 

 د في بالد بعيدة.لِ وُ الذي امًا كثيرة، وساروا يتحّدثون في طريقيم عن ىذا الممك العظيم أيّ 
 

ىم إلى أخرى، فقادَ  ع مّرةً مِ جم الالّ وأخيرًا، لّما وصموا إلى مدينة بيت لحم، رأوا النَّ 
جال فل يسوع، الممك العظيم، مع مريم ويوسف. فانحنى الرّْ مغارة، فدخموىا، ووجدوا الطّ 

تيم مريم كيف ّرًا. فسألَ بانًا ومُ فل يسوع، وفتحوا كنوزىم وقّدموا لو ذىبًا ولُ الثالثة أمام الطّ 
عالمة" التي انتظروىا طوياًل، "ال ،جمولود. فأخبروىا عن النَّ فل المَ الطّْ  ومكانَ  عرفوا المغارةَ 

ت ب وقالوا: "لقد كانت ىذه عالمة سمعنا عنيا منذ زمن بعيد، ولقد مضَ أرسمو الرّ  تيوال
ث العظيم. ففّكرت مريم في اريخية وىذا الحدَ حظة التّ مّدة طويمة ونحن ننتظر ىذه المَّ 
سيح ميسوع الخبر اآلخرين عن ابنو رق كثيرة لكي يُ كالميم وعرفت أّن الرّب عنده طُ 

 .بص والرَّ خمّْ المُ 
 
 
 

 
 

 راجع الجزء الثالث من ىذه السمسمة 



  ٕٛ   
 

 المُجوس
 

 .ُدوا لوُ َيسوَع، وَسجَ الَيدايا لِ  قدَّم المُجوُس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نشيد

ــــــــــــــــــــــــوْس  ــــــــــــــــــــــــي مْ  الَمُج ــــــــــــــــــــــــِىنّْ  وكْ ُم
 

 ْكبــــــــــــــــــــــــــــــاْر  ْكبــــــــــــــــــــــــــــــاْر  ْكبــــــــــــــــــــــــــــــاْر  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــِإُجــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــو ِم  الُدنْ ن ْب
 

 اْر تَــــــــــــــــــــــــــــــــدايا كْ َىـــــــــــــــــــــــــــــــ عْ َمـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يْ حتَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ىاُمو دّْ َق
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ    حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ الوَ  ِلمَمِم
 

 َيُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّبّْ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْص   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  الُمخمّْ  الَوِحي
 



  ٕٜ   
 

 وور اإللوًالظّ 
 

 (ؽط – عط: ع)متٍ 

 
اإلليي يور عيد الظُّ سة لِ قدَّ د الكنيسة المُ عيّْ ي الميالد ورأس السنة، تُ يدَ بعد عِ 

 كانون الثاني من كّل عام. ٦طاس( الذي يقع في )الغْ 
 

ة ير( رب النَّ ردن )قُ ة نير األُ يّ وبة في برّ اس إلى التَّ عمدان يدعو النّ ا المَ كان يوحنّ  :القص 
ّني، ىو ن ىو أقوى مِ وبة، لكن يأتي بعدي مَ ماء التَّ دكم بِ عمّْ اس: "أنا أُ منّ وكان يقول لِ 

 ."دسوح القُ كم بالرُّ دُ عمّْ يُ 
اس من كالمو النّ  ى ظنَّ ص، حتّ خمّْ ب يسوع المُ مورًا كثيرة عن الرّ اس أُ م النّ عمّْ وكان يُ 

يوحنا فيو ، كان تالميذ. إلى أن كان يومٌ  ديوأّنو كان ل ةً ر، خاصّ نتظَ أّنو ىو المسيح المُ 
ذ بِ د النّ عمّْ يُ  يسوع يصل ويقف أمامو، فيعرفو يوحنا فورًا مع أّنو لم اس في نير األردن، وا 

د عمّْ اًل، فكيف يُ ع يوحنا أوّ مانَ  ده ىو أيضًا.عمّْ يكن قد رآه قباًل... فطمب منو يسوع أن يُ 
 لكنّ  ع.ب يسو ماد من الرّ حتاج إلى العِ مثل يوحنا، بل عمى العكس، ىو المُ  إنسانٌ  بَّ الرّ 

ن يوحنا في نير األردن، ده. وما إن اعتمد يسوع مِ ل يوحنا وعمَّ بِ عميو، فقَ  يسوع أصرَّ 
من  مامة، وُسمع صوتٌ كل حَ شَ دس عمى يسوع بِ لقُ اوح ماء، وظير الرُّ حتى لمعت السّ 

ت"، وكان ىذا صوت اهلل اآلب. ىكذا رْ رِ بيب الذي بو سُ ماء يقول: "ىذا ىو ابني الحَ السّ 
ونحن عندما نعتمد ة يسوع. دس في معموديّ وح القُ بن والرُّ إلوس، اآلب وادّ الوث القُ ظير الثّ 

 ين(.سيحيّ صبح أبناء اهلل )مَ دس ونُ وح القُ يحّل عمينا الرُّ 
 

 
 

 في قموبنا. نٌ : اهلل ساكِ ىذا الَقول شديد عمىتّ ال 
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 ًّ  الظٓوور اإللو
 
اء، ُسِمَع اأُلرُدْن. وعندما َصِعَد ِمَن المَ  ا في َنْيرِ ُيوحنّ  نْ مِ  َد َيُسوعُ مَ إعتَ 

.اًل: َصوُت اآلِب ِمَن السَّماء قائِ   هذا هو ابني الحبيب  الَّذي ِبِه س ِرْرت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نشيد

 َضــــــــــــــــــــــــــــــوّْي َضــــــــــــــــــــــــــــــوّْي يــــــــــــــــــــــــــــــا َيُســــــــــــــــــــــــــــــوعْ 
 

  ْشـــــــــــــــــــــــــــــُموعْ  ا ْنصـــــــــــــــــــــــــــــيْر نـــــــــــــــــــــــــــــا تَـــــــــــــــــــــــــــــقُموبْ بِ 
 

 مْ الَ ْر َمْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْك ِلمَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِنظْ 
 

  وعْ ي َصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَتْك َمْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ِوْنَخمّْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدة اإللىو
 
عنا سابقًا قّصة ص. سمِ خمّْ ب يسوع المسيح المُ صًا كثيرة عن الرّ صَ رنا اإلنجيل قِ خبِ يُ 
ساء. فما ىي قّصة ب يسوع من مريم العذراء، أي التي لم تتزّوج مثل سائر النّْ ميالد الرّ 
 حياتيا؟

ًا، ألّن اهلل ين جدّ ّن وحزينَ ين في السّْ ّنة. كانا كبيرَ يا حَ سم أمّ ا  سم أبييا يواكيم و إكان 
يّم في حياة حّبان اهلل ويشكرانو عمى كّل شيء )ليس المُ يما أوالدًا، لكّنيما كانا يُ عطِ لم يُ 
ويقبل بإرادتو، ألّنو يعرف سيحي أن يحصل عمى ما يريد بل أن يفعل ما يريد اهلل المَ 

شّدة يما في كبرىما لِ ئكافمحبة اهلل ليما كانت أكبر، إذ أراد أن يُ  خيرنا ومصمحتنا(. لكنّ 
ح يواكيم وحّنة كثيرًا، ياىا مريم. فرِ ابنة سمَّ قا بِ زِ تيما هلل. فكان أن رُ برىما ومحبّ إيمانيما وصَ 

 تو ليما.وشكرا اهلل عمى ىديّ 
زت يا هلل يزداد يومًا بعد يوم. تميَّ بُّ نة، وكان حُ حسَ  ييا تربيةً ت مريم في بيت والدَ تربَّ 

داومتيا عمى مجميع وطاعتيا ومُ طفيا وىدوئيا ومحبتيا لِ مُ مريم عن غيرىا من الفتيات بِ 
تعيش يتم( لِ ت مريم إلى الييكل )المَ مَ رسِ في السّن، أُ  انر يبالة. وبعد أن مات والداىا الكِ الصَّ 

ّن ب منيا، وعندما بمغت سِ طمَ طيعة في كّل ما يُ دة والمُ جتيِ ىناك، فكانت الفتاة العاقمة والمُ 
فاعتنى بيا يوسف ار، الذي كان قريبًا ليا. جّ بيا رجل اسمو يوسف النَّ الزواج )صبّية( خطَ 

ي عناية شديدة. ثم إن اهلل اختارىا لتمد لو الرّب يسوع المخّمص. فكانت لو األم الصالحة ف
ِسنين حياتو عمى األرض، وكان يسوع يحترميا وُيكّرميا ويطيعيا في كّل شيء )تحويل 

 الماء في عرس قانا الجميل مثاًل...(
ثم إنيا لما كبرت في السن، طمبت من الرّب أن يأخذىا إليو. فكان ليا ما أرادت 

 إلى حيث إبنيا ورّبيا يسوع المسيح. بالجسد وانتقمت 
 
 
 
 

 فرع كوسبا" –حركة الشبيبة األرثوذكسية  –فرح ّديسين " لألخ إبراىيم راجع حياة الق 



  ٖٕ   
 

 والدة اإللى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ترنيمة

ــــــــــــــــــــ نَ ُم ِمــــــــــــــــــــن ىــــــــــــــــــــي أكــــــــــــــــــــرَ يــــــــــــــــــــا َمــــــــــــــــــــ  اروبيمْ الشَّ
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــُع مَ وأرَف ـــــــــــــــِر قِ غَ دًا بِ ْج ـــــــــــــــي ـــــــــــــــَي ـــــــــــــــ نَ اٍس ِم  مْ يفِ اار السَّ

 َكِممــــــــــــــــــُة اهلل تْ ســــــــــــــــــاٍد َوَلــــــــــــــــــدَ يــــــــــــــــــِر فَ غَ ن بِ يــــــــــــــــــا َمــــــــــــــــــ
 ظّْـــــــــــــــــــمْ اِك ُنعَ اإللـــــــــــــــــــو ِإيَّـــــــــــــــــــًا والـــــــــــــــــــدةُ قَّـــــــــــــــــــوىـــــــــــــــــــي حَ 
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 مكتجنمقجزة الخمس خبزات والسّ 
 

 (طظ-عط: غط)متٍ 

 
اس عن اهلل، وىم جالسون حولو في دائرة كبيرة في إحدى م النّ كمّْ كان يسوع يُ 

اس ألّنو عرف أّن النّ  ،يسوع تَ كَ سَ  ،عمى أحاديثو طويلٌ  وقتٌ  احات، وبعد أن مرَّ السّ 
تالميذه: عيدين عن بيوتيم وعن المدينة. فقال لِ موه، إذ كانوا بَ ن معيم شيئًا يأكجاعوا ولم يكُ 

د وقالوا: "ال يوجَ  استغرابٍ يم بِ يديَ الميذ أَ التّ  يزَّ موىم؟" فَ طعِ تُ اس، ماذا عندكم لِ النّ  "لقد جاعَ 
م ىذا العدد الكبير من الناس؟" طعِ ن أين لنا أن نُ مِ ين، فَ كتَ وى خمسة أرغفة وسمَ عندنا سِ 

وصّمى  ،ينكتَ مَ يسوع الخمسة أرغفة والسّ  روىم، أخذَ ا أحضَ ع: "ىاتوىم". ولمّ فقال ليم يسو 
الميذ إلى يأكموا". فنظر التّ تالميذه: "أعطوىم لِ عام، ثم قال لِ ك الطَّ بارِ إلى اهلل اآلب لكي يُ 

كذا عام. وىالطَّ ئ أكثر بِ الل تمتمِ اس كانت السّْ وا النّ ما أعطُ مَّ ب! لكّنيم كانوا كُ عجُّ تَ بعضيم بِ 
ي اثنتَ مأل عام، كان ما ل من الطَّ ضُ المذة ما فَ التَّ  عَ عوا. ولّما جمَ بِ الجميع وشَ  إلى أن أكلَ 
 شر بيا. ر البَ غمُ و التي يَ ّجدوا اهلل عمى خيراتِ مَ ، فَ بزخُ الو  كمَ سَّ ال نم عشرة سّمةً 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
حسب محّبتو  التشديد عمى قّوة يسوع ابن اهلل الوحيد الذي ُيعطي البشر كّل حاجاتيم 

 وعممو وقّوتو.
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 األرِلَفٌُ الَخمَسٌُ والْسَمكتان

 
 .كارَ وبَ  نحَو السَّماءِ  هُ رَ فَع نظَ ين، ورَ أرغفة والسََّمكتَ  َفَأخَذ الخمسةَ 

 
 نشيد

  ينْ َطفُّوا َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَميمَ اْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألُــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفْ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــوَع ـــــــــــــــــــــــــــــلْ  لّْ ا ِك ـــــــــــــــــــــــــــــفّْ  انْ َس  ي:وِش
 

ـــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــوعْ  ـــــــــــــــــــــــــــــينْ  ي ـــــــــــــــــــــــــــــا، ِوالَع   ِجْعن
 

  ا ِنْتِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، باِركْ ِعْطِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 
 

  ينْ كتَ ي وَســـــــــــــــــــــــــــــــــــمِ ِســـــــــــــــــــــــــــــــــــَخمْ  ِخْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاتْ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ ناىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْبيَ ِوزَّعْ    ينْ اإلْي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر ِقفّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْتَنْعَش  ِوْجَمعن
 
 

 



  ٖ٘   
 

 ئ القاصفٌودِّ يسوع يُ 
 

 (ؽظ-عظ: ؾ)متٍ 

 
نيا كّميا كانت الدُّ  اطئ".حيرة، إلى الجانب اآلخر من الشّ ر البُ نا نعبُ عْ "دَ  :بطرسقال يسوع لِ 

ستغرق وقتًا يلن ثّم إّنو ، يسوعطيع قًا ألّنو أراد أن يُ وافِ رأسو مُ  ىزَّ طرس بُ  مة لكنَّ ظمِ مُ 
 روىا.طوياًل منيم لكي يعبُ 

فينة، بطرس وأصدقاؤه القارب ثم نزلوا إلى البحر، وجمس يسوع في آخر السّ  زَ جيَّ 
نيا الدُّ ت رَّ يَ كفَ عمييم بسرعة، وارتفعت األمواج. إ بّ يح تيُ وبدأت الرّْ  و نام ىناك بسرعة.نّ ولك
 ماء وقال:م الذي مأل السّ ظمِ حاب المُ ت، فأشار بطرس إلى السَّ مَ وأظمَ 
 ّب، إّنيا ستأتي حااًل".روا إّن العاصفة ستيُ "ُأنظ

قصير. فارتفعت األمواج  ت العاصفة بعد وقتٍ كان كالم بطرس صحيحًا، إذ أتَ 
ع نائمًا في القارب، ف، فخاف بطرس وأصدقاؤه ورأوا يسو مْ مخَ ألمام ثم لِ واىتّز القارب لِ 

 ك أّننا نموت".ظ! "أما ييمُّ ظ! استيقِ فصرخوا: "استيقِ  خبروه بما يحدث.وأرادوا أن يُ 
حيرة اليائجة، ثم نظر إلى أصدقائو وقال ليم "ال تخافوا" فوقف يسوع ونظر إلى البُ 

نت األمواج التي فة. وسكياح العاصِ فت الرّْ فتوقَّ  ر البحر قائاًل: "إىدأ".يو وأمَ يسوع يدَ  ثم مدَّ 
بعضيم وقالوا: ىدأ البحر في الحال. فنظر أصدقاء يسوع لِ  ر القارب، وبسرعةٍ كادت تكسِ 

 طيعانو؟" في الحقيقة ىو ابن اهلل."كيف استطاع يسوع أن يجعل الريح والبحر يُ 
 

 
 
 
 
 
 

 يسوع المسيح ىو ابن اهلل ولديو وحده قّوتو ومجده. *
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 ُسوع يُودُِّئ القاصفٌي

 
 دنشي

 ِريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِح الِمْحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّْي َىبّْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 
 

ُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ   يْمُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا النّْْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ طَ  والرُّ
 

 افواال تَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َقمُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  َيُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَّْتيا ْبكِ   يممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِوْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ ْوَس
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 فوقامري الشْ السّ 
 

 (ؽع-ػظ: ضط)لوقا 

 
من خالل ِقصصو ميم عمّْ حّب أن يُ ألّنو كان يُ كثيرة  حكاياتٍ اس منّ حكى يسوع لِ 

 دة.ساعَ ة عن المُ ام حكى ليم قصّ يّ وفي يوم من األ .وأمثالو
صوص، ىجم عميو بعض المُّ  ريق، وفجأةً سافرًا في الطَّ جال مُ من الرّْ  كان واحدٌ 

روح كانت ّنو لم يقدر أن يتحّرك ألّن الجُ إريق، حتى فضربوه وأخذوا أموالو وتركوه عمى الطَّ 
فرأى من بعيد  .ي؟"ن يستطيع أن يساعدنكثيرة في جسده، فأخذ يبكي ويقول: "يا اهلل مَ 

أّنو سيساعده، فزاد من من شخصًا قادمًا يسير بسرعة كبيرة، آه، آه، إّنو الكاىن. فتأّكد 
 أكمل طريقو دون أن يمتفت. راخو لكي يسمعو لكّن الكاىنصُ 

م د الكاىن )خادِ ساعِ جل، إّنو مُ ريق، فقال الرَّ شخص آخر في الطَّ  وبعد وقت، مرَّ 
د، لكّنو أيضًا تزايِ مو المُ لَ راخو رغم أاعدني، فزاد أيضًا من صُ سيُ الكنيسة( ال شّك أّنو س

 عًا دون أن يمتفت إليو.سرِ أكمل طريقو مُ 
ذ ازداد األلم حتى لم يعُ  الرَّجل الَمجروح د وا 

ريق آخر في الطَّ  شخٌص  مرَّ  ،يحتمل وكاد أن ييأس
ورفع رأسو الجريح راكبًا عمى حماره، فتحامل 

خص كان من مدينة ذاك الشَّ يصرخ، ففوجئ بأّن لِ 
خص الغريب حو الشَّ ممَ أخرى عمى عداء مع مدينتو. فَ 

مو إلى فندق تو وأوصَ ف عنده، ثم حممو عمى دابَّ وتوقَّ 
جروح، جل المَ د ىذا الرَّ صاحب الفندق: ساعِ جل لِ ج. وقال الرَّ عالَ ستريح ىناك ويُ يَ صغير لِ 

 ف.د يومين. وانصرَ وأنا سأدفع لك كّل ما تطمبو من مال عند عودتي بع
 
 

ب وقام ىو القريب الذي سمع كالم الرَّ  ريبخص الغإّن ىذا الشَّ  :التطبيق الحياتي
 تحقيقو. فمنفعل مثمو في حياتنا ونساعد الكّل.بِ 
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 الْسامرٓي الَشفُوق

 
 اخلاطئِ  أماَم ال َّ مِ   وإشا ةَ  الصَّحيحِ  أماَم ال َّ مِ   إشا ةَ  أضعُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاروا فِ َت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْ يّْ  وني:لُ ي وَس

 

 ين؟ِمـــــــــــــــــــــــــــ بْ ؟ ِوْبِتقـــــــــــــــــــــــــــرَ ين ِإنـــــــــــــــــــــــــــتَ ِمـــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمُّن: ُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفوا ْعُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ   يِقم
 

 ا ْعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوينْ وا فيَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْح ِتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس المّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يقربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني  الّن
 

ــ ــ ــ ــ ــ ــِكــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــّل الّن ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــاس الِمحتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــاِجينْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
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 ٍ من السقفدلْ ك المُ خلْ المُ 
 

 (عط-ط: ظ)مرقس 

 
يو، صودف أّن يسوع كان في تمك ير عمى قدمَ ال يستطيع السَّ  مريٌض  كان إنسانٌ 

م أصدقاء المريض بذلك، فقالوا لو: "نحن نأخذك إلى عمِ م، فَ عمّْ القرية، ودخل أحد البيوت يُ 
ير عمى قدميو، ألّن الرجل المريض كان ال يستطيع السَّ أكيد سيساعدك". و يسوع وىو بالتّ 

 و أصدقاؤه عمى سريره وساروا بو إلى المنزل الذي كان فيو يسوع.حممَ 
زدحام، فكّل الناس كانوا يريدون إلخول لشّدة اولّما وصموا البيت، لم يستطيعوا الدُّ 

المستحيل أن ندخل من األصدقاء: "ماذا نفعل؟ من  أن يروا يسوع ويسمعوه. فقال واحدٌ 
رير ل بو مريضنا". فحمموا السَّ دخِ طح نُ وسط ىذا الجمع". فقال آخر: "ليس لنا سوى السَّ 

دوا بو إلى سقف البيت، وبكّل ىدوء وعناية استطاعوا أن ينزعوا ى عميو وصعِ مقً والمريض مُ 
رير ل السَّ قف. فنز تحة السَّ قف )كانوا أربعة رجال( ثم أنزلوا المريض من فُ جزءًا من السَّ 

قف وابتسم وقال جل الذي نزل إليو من السَّ وأصبح أمام يسوع تمامًا، فنظر يسوع إلى الرَّ 
جل ماذا يفعل، ولم يفيم كالم يسوع ألّنو كان ال يستطيع أن م"، فمم يعمم الرَّ ممريض: "قُ لِ 

 م واحمل سريرك وامِش، يكفي إيمان ىؤالء الرجاليمشي. لكّن يسوع عاد وقال لو: "قُ 
جل سريره وصار يمشي، ولم ينَس أن يشكر يسوع، محال حمل الرَّ مِ األربعة وما صنعوا". فَ 
يًا إلى بيتو. أّما الجمع فمّما رأى كّل ذلك مّجدوا اهلل وىتفوا: "في توجّْ وىو خارج من البيت مُ 
 ن يستطيع أن يفعل ذلك؟".ة إليية، فمَ الحقيقة إّن يسوع فيو قوّ 

 
 

 
 
 
 

 ح يستطيع أن يشفي من كل مرٍض.وحده يسوع المسي 
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 كلْ خَ فاء المُ شِ 
 

 ناأمراضَ  فِ واشْ  عْ مِ إطَّ  وْس دّ يا قُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد 
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ يَ بِ  نْ آِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نْ آِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَ  يكَ فِ ْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ فَ    وعْ وُج
 

ـــــــــــــــــــــ خمَّـــــــــــــــــــــعْ مْ  ـــــــــــــــــــــ جْ رَ أْع ـــــــــــــــــــــتْ ا كِ شـــــــــــــــــــــو َم  ن
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الطَّ   وعْ فُ الشَّ
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 ارـالفّريسً والقشّ 
 

 (غ-ط: ؾط )لوقا
 

عن يسمعوه يتكّمم عن اهلل و عوا حولو لِ اس اجتمَ م عددًا كبيرًا من النّ كمّْ وع يُ كان يس
م م أّنيعمَ اس وقفوا بعيدًا وكان يَ أّن بعض النّ  الخالص المطموب لكّل إنسان. وصدفَ 

رًا. دْ منيم قَ  اس، األقلّ بقية النّ طوا بِ ال يجب أن يختمِ أّنيم و  يظّنون أنفسيم أفضل من الباقين
ّريسي )أي فَ  الن، واحدٌ ل: "كان ىناك رجُ و قائاًل ىذا المثَ ع صوتَ يسوع فورًا، ورفَ  يمالحظَ فَ 

يجبي  فٌ )أي موظَّ  اني عّشارٌ والثّ  قو كما يريد ىو، ال اهلل(طبّْ يحفظ كالم اهلل وتعميمو ويُ 
 زيد بيا أموالو(.يَ لِ  نيم زيادةً ممم، فيأخذ ظُ اس، لكن بِ رائب من النّ الضَّ 

 صوٍت صّمي بِ الة، فوقف الفّريسي وابتدأ يُ مصّ لى الييكل )الكنيسة( لِ الن إجُ ذىب الرَّ 
اس مثل باقي النّ  يا رّب ألّني لستُ  وجودين: "أشكركَ لكي يسمعو بقّية الناس المَ  عالٍ 
عطي من أموالي فأنا أحفظ وصاياك، وأُ  لعّشار،ّماعين، ولست مثل ىذا اطأة الطَّ الخَ 

 حسب تعاليمك". 
تواضع وصّمى بصوٍت ضعيف ال بعيدًا، وحيدًا، وأحنى رأسو بِ  أّما العّشار فوقف

يسوع  يا". وىنا التفتَ عمى كّل األخطاء التي فعمتُ  يسمعو إاّل اهلل قائاًل: "سامحني يا ربّ 
الثاني، ألّن  بالّتأكيدثنين تكون صالتو صحيحة؟ وقال ليم: "برأيكم، َمْن ِمَن اإلاس نحو النّ 
 ئ".خطِ فين بخطاياىم ألّنو ليس أحد ال يُ عترِ المُ حّب المتواضعين و الرّب يُ 

 
مسمة( ٦)الجزء  راجع أيضًا "التوجييات الروحية لفترة التريودي"   .من ىذه السّْ

 
في حال الحظنا أّن األوالد  عّشار –فردات التالية: فّريسي نستعمل المُ  :مالحظة

اّل نمجأ إلى الشَّ  ،فيميايم مكنيُ   تعّمق بيا.رح المُ وا 
 

نحن أبناء اهلل وال نتكّبر عمى أحد من إخوتنا البشر ميما كان  :بيق الحياتيالتط
 ضعيفًا الخ...( –)مريضًا 



  ٕٗ   
 

 ًٓ يس  والَقْشار الَفّرِ
 

 مّْيانَرُجالن كانا ُيصَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشيد
يِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــىالفَ    راْر ي ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن اأَلْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّْ

 

 ورة وُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْش َمْغُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ ذْ و 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالو صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر العَ ِوقْ   ّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ب
 

 ة ي أْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورَ متَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبِ لِ 
 



  ٖٗ   
 

ـّ إلا  الـبن ال
 

 (ظع-طط: ػط)لوقا: 
 

 
ألبيو:  بن األصغرام قال اإلحّبيما كثيرًا. في أحد األيّ بنان وكان يُ إ بٍ كان ألِ 

ن زِ ". حَ جديدةً  ني نصيبي من المال ألّني أريد أن أترك البيت وأسافر ألحيا حياةً "أعطِ 
ول أن ينصحو ويساعده، فمم يقبل فأعطاه األب ألّن ابنو األصغر سيترك البيت وحا

 تو من الميراث الذي يحّق لو.حصَّ 
راء ًا عن بيتو، وىناك صرف أموالو في الحفالت وشِ جدّ  بعيدِ  بن إلى مكانٍ سافر اإل

ى صار د أّنو صرف كّل ما عنده من مال حتّ ام وجَ األصدقاء. وفي أحد األيّ مع المالبس و 
د يستطيع أن يشتري د من يساعده ولم يعُ دقائو ولم يجِ فقيرًا جدًا، فابتعد عنو كّل أص

ََ يأكل. ففَ عام لِ الطَّ  و وكان عممُ  تربية الخنازير.ى وصل إلى مزرعة لِ ش عن عمل، حتّ تَّ
درجة أّنو كان و زىيدة لِ صة ليا، وكانت أجرتُ خصّْ ظائر المُ عام ليا وتنظيف الحَ تقديم الطَّ 

 .ىذه الخنازير مويشتيي أن يشبع من الخرنوب الذي كانت تأك
م في بيت أبي حاليم أحسن مّني، دَ ام وقال: "إّن الخَ ففّكر في نفسو في أحد األيّ 

ي خادمًا نلم يقبل، أطمب منو أن يجعم نوا   "ما ال أرجع إلى أبي وأقول لو: "سامحني...مِ فَ 
 خوفومن  بالّرغم م في اليوم الثاني ورجع إلى بيتو. فقاأشبع وأنام ِبسالم" عنده، عمى األقلّ 

ذ بو يُ  .غروره وتكّبرهغضب أبيو، ألّنو كان يفّكر بأّنو لن يستقبمو لِ  من و يركض أبيأ بِ فاجَ وا 
، أىاًل وسياًل بك في بيتك وأرضك نيّ عودتك يا بُ جدًا لِ  نحوه ويحتضنو قائاًل: "أنا مسرورٌ 

بو عمى أخطائو بنو، ألّنو كان يحّبو جدًا ولم يعاقكبيرة إل وبين أىمك". فأقام األب حفمةً 
 ثيرة التي فعميا.كال

ط أن نطمب منو ذلك، حّبنا كثيرًا ويسامحنا عمى خطايانا، شر ىكذا ىو اهلل الذي يُ 
 بن األصغر.مثمما فعل اإل

 

مسمة(ىذه من  ٦)الجزء  راجع أيضًا "التوجييات الروحية لفترة التريودي"   . السّْ



  ٗٗ   
 

ال ـّ  اإلبُن ال
 

 َفُوِجَد. وكاَن ضاالِّ عاَش تًا فَ يإبني ىذا كاَن مَ 

 

  نشيد

  تْ بَّـــــــــــــــــــــــــــــرْ كَ تْ  اْس النَّـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــا عَ  ِكـــــــــــــــــــــــــــــلّْ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخْ تِ بْ  تَ وّْي إْن  ىارْ َس
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذا الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايا ْت   ْرتْ كَّ ذِ وا 
 

 ا َىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ فِ حْ تِ  َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ  كْ مَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ ِوبْ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بَ  حْ ْبِتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربَ   يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت اآلبْ َجنّْ
 

لْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أوَّ  اَىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آلخِ ِم
 



  ٗ٘   
 

 بنٌ يايرسإ
 

 (ؼظ-ؾط: ؿ)متٍ 

 
ام األيّ  وفي يوٍم منسالم وىناء. تعيش معو في المنزل بِ  وحيدةٌ  ابنةٌ  ندٍ قائد جُ كان لِ 

فائيا عمى تأمين كّل ما يساعد عمى شِ  نت مرضًا خطيرًا وكان والدىا يحرصضت البمرِ 
 .أدوية إلخ...( –اء )أطبّ 

دي، عندي م يايرس ووقف أمام سّيده قائاًل: "سيّ من خدَ  ام، دخل واحدٌ في أحد األيّ 
م ونسمع وجود في مدينتنا، وكّمنا يعممحال أّن يسوع المسيح مَ مت لِ لقد عمِ  ح؛رِ فر مُ لك خبَ 

بنتك الوحيدة". فخرج يايرس في الحال إلى شوارع المدينة يسأل أّنو وحده يمكن أن يشفي ا
ذ وجده قال لو مُ  يًا: "يا معّمم، ابنتي الوحيدة مريضة جدًا ولم يستطع أحد رجّْ تَ عن يسوع، وا 

لى حالَ أن يشفييا،  تو فأرجوك أن تأتي إلى منزلي وتساعدني". فنظر يسوع إلى يايرس وا 
 قمبو وأجاب: "حسنًا، سأذىب معك". قَّ رَ فَ 

حبة يايرس من منزلو، جاء إليو خادم آخر وكان صُ وعندما اقترب يسوع وتالميذه بِ 
ًا ". فحزن يايرس جدّ ب المعّمم، ألّن ابنتك قد ماتتتعِ عّممو: "يا سّيد ال تُ مُ حزينًا جدًا وقال لِ 

ره. فسمع يسوع كالم حضِ يُ اًل لِ بْ قَ  م ألّنو لم يعرف بيسوعحّب ابنتو كثيرًا، وندِ ألّنو كان يُ 
 مَّ مُ ة، ىَ يَّ يايرس، فإّن ابنتك حَ يا ن م وجو يايرس فبادره قائاًل: "ال تحزَ جيُّ الخادم والحظ تَ 

حيط بيا تالميذ حوليا يبكيان، يُ  ييات ووالدَ ا دخال المنزل اقترب يسوع من البن. فممّ "بنا
... قومي". ى هلل اآلب قال ليا: "يا صبّيةُ يسوع نحو البنت وبعد أن صمَّ  يسوع. ثم التفتَ 

ييا: والدَ األمر. أّما يسوع فقال لِ  بةً ستغرِ رة مُ سْ ويُ  ةً منَ يُ  تُ ييا وىي تتمفَّ نت عينَ ففتحت البِ 
كما كانت. وىكذا عادت  عاًل وعادت صحيحةً فِ الجميع أّنيا قامت  دَ يتأكَّ تأكل، لِ عطوىا لِ "أ

 و يسوع.ما فعمَ الجميع اهلل بِ  دَ حة إلى أىميا، ومجَّ رْ الحياة إلى البنت والفَ 



  ٗٙ   
 

 إقامٌُ إبنٌ يايُرس
 

 

 نشيد 

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــوِ ِبِن ــــــــــــــــــــــورَ ي زْ ْت ِحْم  هَغيُّ
 

 يومِ يُضــــــــــي ومَ ُبــــــــــوبِ َمح كِتيــــــــــْر  
 

ـــــــــــــــــــورَ  تِ ْمِبـــــــــــــــــــأة انقَ ْجـــــــــــــــــــفَ   ةالصُّ
 

 يومِ ُمـــــــــــــــــيْ يمـــــــــــــــــي مَ العَ  لّْ وِكـــــــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــــــــــُزورَ  ا َيُســــــــــــــــــــــــــوعْ إَجــــــــــــــــــــــــــ  ا ْي
 

 يي ُقــــــــــــــــومِ نِتــــــــــــــــوَقــــــــــــــــاّل يــــــــــــــــا بِ  
 

 ةورَ رُ ْســـــــــــــــي مَ ي وُكـــــــــــــــونِ ِعيِشـــــــــــــــ
 

 وَصــــــــــــــــمّْي دايمــــــــــــــــًا وُصــــــــــــــــوِمي 
 



  ٗٚ   
 

 (ندم حصان )قّصٌ ستقّلاإل
 

يح. سريعًا كالرّْ  ياحًا وىو يتنّقل فيرِ راري الواسعة، فَ مان يحيا في البَ في قديم الزَّ  كان حصانٌ 
بًا: ستغرِ سألو الحصان مُ فَ  .بو وسارع يطمب منو أن يعمل عنده بَ عجِ فأُ  يّّ غن رٌ وقد رآه يومًا تاجِ 

ّدة: حِ صان بِ بتي. فأجاب الحِ عرَ  رَّ اجر: سيكون عممك أن تجُ وماذا تريد مّني أن أعمل؟ قال التّ 
عيرًا كثيرًا، وسيكون ك شَ أجرَ  عطيكَ اجر: سأُ ك. قال التّ عربتَ  د، ولن أجرَّ حَ لن أكون خادمًا ألِ 

اس. رؤية النّ ت الجميمة وتفرح بِ سعك أن تسكن في اسطبل وترى أضواء المدينة والمحالّ و بِ 
اجر: يح في البراري الواسعة؟ أجاب التّ ش الحصان وسألو: وىل أستطيع أن أركض مع الرّ ىِ دُ فَ 

 ال داعي لذلك، سوف تمضي يومك في زيارة المدينة الجميمة وستأكل عندما تجوع...
حتاجًا إلى شعيرك، أجوع فآكل من العشب، وقال: أنا لست مُ ضحك الحصان ساخرًا 

اجر: تساقطة من األشجار. قال التّ أعطش فأشرب من ماء النير، أتعب فأنام عمى األوراق المُ 
اجر ب التّ ضحك. غضِ ىي الحياة في المدينة، ىناك... فقاطعو الحصان قائاًل: كالمك مُ  جميمةٌ 

اجر، حديث التّ الحصان بِ  د، وعاد إلى مدينتو خائبًا. لم ييتمَّ د أن ينال دائمًا ما يريالذي تعوَّ 
ست ألّن بِ يول الخضراء التي كان الحصان يأكل منيا يَ ّرًا. غير أّن السُّ ي يعيش سعيدًا حُ وبقِ 

ست األشجار، فجاع الحصان جوعًا شديدًا، طويمة، فمم ينبت العشب ويبِ  األمطار لم تيطل مّدةً 
ة بتي، سأعطيك أجرك كميّ عرَ  مت جرَّ بالحصان ففرح، ورآه وقال لو: إذا قبِ  اجر بما حلّ م التّ وعمِ 

ّما أن تجُ من الشَّ   بتي.عرَ  رَّ عير، ال تترّدد، عميك اآلن أن تختار: إّما أن تموت جوعًا وا 
بتك. وترك الحصان البراري ورحل إلى المدينة رَ حزن وخجل: سأجّر عقال الحصان بِ 

رني اجر: اعتبِ متّ ام عديدة اشتاق إلى البراري، فقال لِ اجر، ولكّنو بعد أيّ ّر عربة التّ وىناك راح يجُ 
وعشت. فضحك التاجر  دتُ لِ جوع إلى البراري حيث وُ ستقياًل من عممي ألّني أريد الرُّ منذ اليوم مُ 

، أفعل ما أشاء. رّّ ّدًا: أنا حُ حتَ وقال: لن أسمح لك بالعودة إلى البراري، أجاب الحصان مُ  كرٍ مَ بِ 
العمل عندي...  عبدًا لي منذ أن قبمتَ  اجر إلى الحصان ساخرًا وقال لو: لقد أصبحتَ نظر التّ ف

 طعمك أيضًا...اجر: وأنا لن أُ عربتك. فأجاب التّ  رَّ اجر: لن أجُ ل الحصان ساخرًا وقال لمتّ صيَ 
الحصان،  عام. وجاعم لو الطَّ قدّْ اجر ال يُ بة، والتّ ّر العرَ امًا عديدة ال يجُ وبقي الحصان أيّ 

سطبل، ويصيل حزينًا ليسمع إلبًا ذلياًل إلى اعِ بة وكّل مساء كان يعود تَ العرَ  فاضطّر ألن يجرَّ 
 ."يمة حياتوواحدة يظّل عبدًا طِ  و مّرةً تَ ريّ حُ  إّن الذي يبيعُ "راري: و في البَ خوتُ و إصوتَ 



  ٗٛ   
 

 أرسم عمم وطني لبنان:  *



  ٜٗ   
 

 ارةـالبش
 

 (ؾع – غظ: ط)لوقا 

 
بت إلى رجل قريبيا طِ والداىا يواكيم وحّنة، قد خُ  يَ العذراء، وبعد أن توفّْ  كانت مريم

وتركيز  اىتمامٍ  صّمي كعادتيا في غرفتيا بكلّْ ، وفيما مريم تُ يومٍ  ار. ذاتَ جّ ىو يوسف النَّ 
لو جناحان.  ر الغرفة ويقف أماميا شخٌص عظيم يغمُ  نورٍ إذ بِ ي؟(، صمّْ )أىكذا نحن نُ 

الكالم رىا بِ خص الواقف أماميا بادَ ! لكّن الشَّ ؟ماذا تفعل ...تواحتارَ ت مريم كثيرًا خافَ 
 ِت مْ قد نِ  أّنكِ  لكي أقول لكِ  إليكِ  متُ رسِ برائيل، أُ اهلل جِ  قائاًل: "ال تخافي يا مريم، أنا مالكُ 

ت مريم ردَّ يكون عظيمًا.." فَ و يسوع، وسَ ينَ سمّْ دين ابنًا وتُ مِ مين وتَ ستحبَ عند اهلل، فَ  عمةً نِ 
دس وح القُ يا: "الرُّ حينجة بعد"؟ أجابيا المالك تزوّْ مُ  : "كيف يكون ىذا وأنا لستُ مةً تسائِ مُ 

 ةٌ مَ اهلل". فقالت مريم: "أنا أَ  وَس دُّ دعى قُ يُ  نكِ ولود مِ تكون معك والمَ  الربّْ  ، وقّوةُ عميكِ  يحلُّ 
ر مريم خبِ ولم تُ المالك من عندىا،  فَ ك". وانصرَ ولِ حسب قَ ن لي بِ كُ ميَ مرّب، فَ )خادمة( لِ 

 ريب اآلتي.فو في القَ ام ستكشِ إليي، واأليّ  رّّ دًا بذلك ألّنو سِ أحَ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

مريم أّم يسوع، ووالدة المخّمص، نتعّمم منيا طاعة اهلل ألن فييا  :التطبيق الحياتي
خالصنا. اختارىا اهلل لتكون أّمًا إلبنو الوحيد، ألنيا كانت تحّبو من 

 ٍع.كل قمبيا وبكل تواض



  ٘ٓ   
 

 البشارة

 

 ًة، الرَّبُّ معِك.مَ السَّالُم َعميِك يا مريُم يا ُممتمئًة ِنع
ُن ُصورةَ   ريممَ  العذراءَ  رُ وىَو ُيبشّْ  المالكِ  ُألوّْ

 

 

 نشيد 
  َقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّل ِجبرائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل: َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرَيمْ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهلل اختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِركْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْتُك   يونِ ت
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو َلِعّماُنوِئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    إمُّ
 

  ِلمَمْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكوني ةْ يعَ ْوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ 
 



  ٘ٔ   
 

 ازرإقامٌ لق
 

 (ػغ – ط: طط)يوحنا 

 
أن يساعده  كان مريضًا، ولم يستطع أحدٌ  اىمت مريم ومرثا ألّن لعازر أخانَ زِ حَ 

يقول لو: لِ  ثا يسوع، فأرسمتا صديقًا إليورت مريم ومر ؟ وأخيرًا تذكَّ العمل ى األطباء، فماحتّ 
أّخر عمييم، "لعازر مريض جدًا". انتظرت مريم ومرثا ولعازر أن يأتي يسوع لكّن يسوع ت

 ًا حتى مات. وازداد مرض لعازر جدّ 
 
بعد ثالثة أّيام ". و َىينا َلما ماَت لعازر يسوع كان: "لو تاقالَ و ت األختان كثيرًا، كَ بَ 
قابل يسوع وقالت لو ت مرثا لكي تُ رَ يجري ويقول: "جاء يسوع، جاء يسوع". وجَ  رجلٌ  َحضر

فقال ليا يسوع: "إّن اهلل  .و"شفيتَ  نتَ كُ لَ وىي تبكي: "لعازر مات، لو أّنك أتيت منذ فترة 
روا ماذا م فيو لعازر لكي تَ نتُ ذوني إلى المكان الذي دفَ يقدر أن يعمل أشياء عظيمة، خُ 

سيعمل اهلل". فذىبت مريم ومرثا مع يسوع إلى القبر الذي دفنوا فيو لعازر. وقف يسوع 
ماذا " ُمتسائمًة: نظرت مريم إلى مرثاج خارجًا فَ خرُ قريبًا من القبر ونادى قائاًل: "لعازر، أُ 

 ةً لعازر خرج فعاًل وعاش مرّ  لكنّ  ".يت؟قال يسوع؟ ىل يقدر لعازر أن يخرج وىو مَ 
قالتا: "إّن اهلل يقدر أن ة ثانية، فَ حت مريم ومرثا جدًا ألّن لعازر رجع إلييما مرّ خرى. فرِ أُ 

    مموتى".لِ  جديدةً  يعمل أشياء عظيمة، إّنو يستطيع أن يعطي حياةً 
 

 
 

عمى الرغم من موت لعازر قبل أيام، إال أن الرّب يسوع أقامو، وىو  :التطبيق الحياتي
القدير، من بين األموات، ليؤّكد لنا أّن أحباء الرّب ىم أحياء معو 

 وبقربو  .



  ٕ٘   
 

 إقامة  لعازر 

ْن ماَت فَ  نَ ياُة، َمن آمَ قُّ والحَ ريُق والحَ أنا الطَّ   َيا.حْ يَ سَ بي وا 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ُر َىُممَّ خارجًا.يا لعازَ 
 
 

  نشيد
  اتْ َلعــــــــــــــــــــــــــــــــازر َبعــــــــــــــــــــــــــــــــد َمــــــــــــــــــــــــــــــــا َمــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــرَّ ادَ َن ــــــــــــــــــــــــــــــ بّْ اه ال ــــــــــــــــــــــــــــــن القَ ِم  ْر ْب
 

ــــــــــــــــــــــــــــو ِمــــــــــــــــــــــــــــالُ َشــــــــــــــــــــــــــــ  واتْ األْمــــــــــــــــــــــــــــ ينِ ن َب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرتْ غَ  ةْ َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ ِوالفَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر ْم   ُيْم َغْم
 

 



  ٖ٘   
 

 قانجنـّ الش
 

 (ؾط-ط: ظط)يوحنا 
 

 
يدخل مدينة أورشميم ر أن عازر من بين األموات، قرَّ لِ و أَ يسوع صديقَ  بعد أن أقامَ 

 ب عيد الفصح عند الييود.رُ ألّنو كان قد قَ  ، مع تالميذهالممدينة السَّ  ،دس()القُ 
 

و عند مدخل ستقبالِ إلى أورشميم، تجّمعوا إل مٌ اس أّن يسوع المسيح قادِ النّ  لّما عرفَ 
ز عند يَّ جَ ت تُ خل )شرحيا(. وىذه كّميا كانف النَّ عُ وا لذلك الورود واألزىار وسُ دُّ المدينة وأعَ 

)أليس يسوع ىو الممك الحقيقي  .رين(نتصِ استقبال المموك والفاتحين )قادة الجيوش المُ 
أن يذىبوا إلى القرية  ومممكتو ال تزول؟(. أّما يسوع فكان قد طمب إلى تالميذه قبل يومٍ 

ر تالميذه ذكّْ كّل بساطة، أراد أن يُ و في الطريق. ىكذا وبِ يركبَ حشًا لِ حضروا لو جَ جاورة ويُ المُ 
تواضعة مُ  فقيرةٍ  طن امرأةٍ ن بَ ثمما أتى إلى العالم مِ تمامًا مِ  ومتواضعٌ  وكّل الناس أّنو وديعٌ 

 ذود البيائم.ع في مِ ضِ في مغارة ووُ  دَ لِ ووُ 
 

فير من غَ  عٌ مْ ، يرافقو تالميذه وجَ ةٍ ب يسوع إلى أورشميم عمى دابَّ ىكذا إذًا، دخل الرَّ 
سم اآلتي ِبإ كٌ بارَ ّب( في األعالي... مُ ّنا )الرَّ وصَ ل، وىم ييتفون "أاألطفا ةً اس، وخاصّ النّ 

نيا باألزىار زيّْ موع ونُ نحمل الشُّ  ، كما تقول التَّرتيمة،الرّب". لذا، ونحن أيضًا، كاألطفال
ك بارَ يتون ونذىب إلى الكنيسة في ىذا اليوم المُ أوراق الزَّ  ةً آن، خاصّ الجميمة والبسيطة بِ 

الكاىن يحمل أيقونة العيد  –اح يّ رافق الرّب في طريقو إلى القيامة )من ىنا الزّْ صّمي وننُ لِ 
اخل أورشميم ونحن نتبعو ونيتف اًل بالمسيح الدَّ ثّْ تمَ ات مُ ويطوف حول الكنيسة ثالث مرّ 

 معو(.
 



  ٘ٗ   
 

 الْشقانجن
 

ألعالي، ، وَىتَفْت: أوَصّنا في اَبَمْتُو الُجُموعُ فاْستَقْ أورشميم إلى  يسوعُ  َدَخلَ 
  اْسِم الرَّّب.ٌك اآلتي بِ ُمبارَ 

 
 

 نشيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُموْع،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُموعْ ِبالشُّ   ِبالشُّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّل ِنْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ   ِبْل َيُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ قْ َي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِوْنقِ   يادِ مُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ِإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت الَف
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأظْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعْ  كْ َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ نَ  ْر ِي  ِلمُجُم
 

 



  ٘٘   
 

 امٌـالقج
 

 (ؾ-ط: ؼط)مرقس 
 

الث اليوم الثّ ب ويموت، ولكّنو سيقوم في صمَ ر تالميذه أّنو سيُ كان يسوع قد أخبَ 
ر، فقد كانوا يعتقدون أّنو يتكّمم عن القيامة في اليوم بَ المذة الخَ ق التَّ صدّْ بًا الموت. لم يُ غالِ 

عن بِ قد تَ  نَّ واتي كُ سوة المَّ األخير )نياية العالم(. لكن، صبيحة األحد، باكرًا جدًا توّجيت النّْ 
ىو  ( جسد يسوع )أليَس نَ رْ طّْ عَ يُ )لِ  نَ بْ يّْ طَ يُ خور( لِ بَ  –سك مِ  –طور يبًا )عُ يسوع ومعين طِ 

 .ل نفسو عن كّل إنسان؟(وبذَ  بّ يّن تكريمو بعد أن أحّبيّن كّل الحُ م، ومن واجبِ عمّْ الرّب والمُ 
ذ ر كان ثقياًل وكبيرًا( وىّن يبكِ " )ألّن الحجَ ؟رج لنا الحجَ دحرِ ن يُ لن: "مَ يتساءَ  رنَ صِ فَ  ين. وا 

م م ذاك، أَ يم قبر يسوع؟ ىذا، أَ رى أيُّ ، تُ حتاراتٍ مُ  نَ رْ صِ ع يسوع، ضِ يعرفن أين وُ  نَّ لم يكُ 
ذذلك ر ور )المالك( واقفًا عمى حجَ النّ عًا كَ ًا المِ شابّ  دنَ شاىَ  عمى ىذه الحال، فجأةً  نَّ كُ  ؟ وا 
 ؟ لقد قامينَ مع الموتى؟ لماذا تبكِ  يَّ الحَ  بنَ تطمُ  نَّ كُ ول: "ما بالُ القَ بِ  نَّ ىُ بادرَ ج. فَ حرَ دَ بر المُ القَ 

ل سُ برن الرُّ يخُ كض لِ بالرَّ  أخذنَ  نَّ يُ ة فرحتِ دَّ تالميذه". ومن شِ  نَ رْ شّْ يسوع من القبر. اذىبن وبَ 
)غرفة  ةٍ ر، اجتمعوا في عّميّ بَ دوا من الخَ الميذ، وبعد أن تأكَّ ل أي التَّ سُ القيامة. أّما الرُّ بِ 
اّل يقولوا: "قد أتى تالميذه ئتتخيتة( خوفًا من الييود لِ  –باًل ة كانوا يجتمعون فييا قَ مويَّ عُ 

 جيد.القيامة المَ  ثِ دَ بعد حَ  بّ عون إعالنًا من الرَّ وسرقوه لياًل". وكانوا في كّل لحظة، يتوقَّ 
 
 
 
 
 
 
 

  مسمة( ٦)الجزء  "ات الروحية لفترة التريودياجع "التوجيير  .من ىذه السّْ
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 القجامٌ
 

  المسيُح قام.... حقِّا قام
 ُد يوٍم في السَّنِة. عَ الَفَرح، وىو أسِ وم يَيوُم الِفصِح ىو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــيِن   المســـــــــــــــــــــــــــــــيُح قـــــــــــــــــــــــــــــــاَم ِمـــــــــــــــــــــــــــــــْن َب

 

 َئ الَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَت ِطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوات، ووَ 
 

 وت، ووَىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب المَ ِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــور.   الحيــــــــــــــــــــــــــاَة ِلمَّــــــــــــــــــــــــــذيَن فــــــــــــــــــــــــــي الُقُب
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 قودـالصّ 
 

 (عػ – ؼع: غظ)لوقا 
 

يظير ليم  بُّ ًا، وكان الرَّ الميذ جدّ ح التَّ رِ ن بين األموات، فَ ب يسوع مِ بعد قيامة الرَّ 
دس الذي سيحّل وح القُ رسل ليم الرُّ يُ بين الحين والحين قائاًل أّنو سيتركيم بعد قميل، لكّنو سَ 

 مو وفعمو يسوع في حياتو.ّل ما عمَّ كُ روا كّل العالم بِ بشّْ يُ ة لِ عطييم القوّ عمييم ويُ 
 

 بُّ جتمعين، وقف الرَّ الميذ مُ وبالفعل، وبعد أربعين يومًا من القيامة، وفيما كان التَّ 
ن دء حزِ طو المالئكة. في البَ حوّْ ماء تُ عًا، وفيما ىو كذلك ارتفع عنيم إلى السَّ ودّْ بينيم مُ 

يسوع  بَّ دوا أّن الرَّ موا وتأكَّ ثوا أن فيِ ّنوا أّنيم أصبحوا وحدىم، لكّنيم ما لبِ الميذ، ألّنيم ظَ التَّ 
ماوي، أصبح عمييم أن إلى أبيو السَّ  رجعبعد أن ص الكّل. ومن خمّْ يُ أتى إلى العالم لِ 

بعد أن أعطاىم محّبتو وسالمو وقّوتو التي ستكون بحسب وصاياه روا ويعيشوا حياتيم بشّْ يُ 
 ن بو )القّديسون(.ن يؤمِ أيضًا لكّل مَ 

 
بعد صعود الرب يسوع إلى السموات، أصبحنا نحن رساًل نشيد لو،  :التطبيق الحياتي

 نا وتصرفاتنا في كل وقت.بأقوالنا وأفعال
 
 
 
 
 
 
 

مسمة( ٧)الجزء  راجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري"   .من ىذه السّْ



  ٘ٛ   
 

 الٓصقود
 

  إلى السَّماء. دَ عِ يم، اْنَفَصل َعْنُيم وصَ َوبينما ُىَو ُيباركُ 

 
 نشيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  َيُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْع ِطِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ   ا َعالسَّ

 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َمُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ى يَطمّْعْ حتَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــ   قي عــــــــــــــــــــــــــــا ُطــــــــــــــــــــــــــــولْ اْوِبقموْبنــــــــــــــــــــــــــــا َب
 

 ُعوْ مَ نا وِنْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ِيْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ 
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 القنصرة
 

 (ظط: ؾَ ظػ – ؽع: ؽ)يوحنا 

 
صّمون ويتكّممون سين معًا )يُ الميذ جالِ مسين يومًا، كان التَّ خَ بعد الفصح )القيامة( بِ 

ذ كانوا ينتظفقة الرَّ رِ عّما حدث معيم طيمة الفترة الماضية التي عاشوىا بِ  رون ب يسوع( وا 
بوب يُ ماء كَ من السَّ  صوتٌ  غتةً ع بَ مِ سُ  ،دس )ألّنيم لم يعرفوا متى وكيف؟(وح القُ رُّ موعد ال

كأّنيا من نار، واستقّرت  نةٌ ظيرت ألسِ  عاصفة مأل كّل البيت حيث كانوا جالسين، ثمّ  ريحٍ 
جميع دس، وصاروا يتكّممون بِ وح القُ عمى رأس كّل واحد منيم، فامتأل الجميع من الرُّ 

بشير في جميع أنحاء األرض نطالق والتَّ موا عندىا، أّنو صار بإمكانيم اإليفِ غات فَ المُّ 
 بالحياة الجديدة التي أعطاىا لنا المسيح.

 
 

وكما حّل الروح القدس عمى التالميذ في يوم العنصرة المجيد، ىكذا  :التطبيق الحياتي
عندما اعتمدنا في جرن المعمودية، حّل عمينا، ونحفظو في دواخمنا 

 حياتنا المسيحية اليومّية.في 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسمة(. ٧راجع "التوجييات الروحية لفترة البنديكستاري" )الجزء    من ىذه السّْ
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 الَقنَصرة
 

وح القدس عمى التَّالميِذ.  ُحُمول الرُّ
 

 
 

 نشيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ تِ ِمجْ  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُنوا ِكمُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ   يْن ِع

 

 يْن ِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُّوا ِمتّْفْ َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم بِ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــِزلِ  وحْ  ِن ـــــــــــــــــــــــــــــرُّ ـــــــــــــــــــــــــــــِريْح وْ  ال ـــــــــــــــــــــــــــــْب  اْر َن
 

  ينْ ا ْوِفْيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ واَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُروا قْ 
 



  ٙٔ   
 

 القطلٌ الصجفجٌ
 

نزىات ورحالت مع أىمنا طمة. في العطمة نمعب ونميو، نقوم بِ يف وقت العُ الصَّ 
 وأقاربنا وأصدقائنا إلى البحر والجبل، نكتشف أماكن جديدة ونتعّمم أشياء كثيرة.

 
ن جمال: الجبال والبحار ع بكّل ما صنعو اهلل منتمتَّ طمة فرصة لنا، لِ في العُ 

طمة الصيفية والحيوانات واألزىار والحشائش. فنمعب ونميو ونفرح بالطبيعة. كذلك في العُ 
جاص ومشمش وخوخ ودراق إلخ... ونقطف نَ ة من عِ ييّ يف الشَّ نأكل ثمار الصَّ  ب وا 
 األزىار المشّكمة. 

 
. نعم، نحن نحب كّل حّبيالماذا خمق اهلل كّل ىذه األشياء؟ لنتمّتع ونفرح بيا ونُ 

خدمة اإلنسان. فال ننَس أبدًا كّل ىذه األمور والعناية خميقة اهلل ونعتني بيا، ألّنو خمقيا لِ 
 مّجده ىو الواىب كّل شيء.بيا، ألّننا نكون بذلك نشكر اهلل ونُ 

 
 ة. يفيّ طمة الصَّ شيد من وحي العُ رسم مَ  :عمميالتطبيق ال
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 المحتويات
 

فحةا الموضوع   لص 
 3 الخميقة -۱
 ٥ اليوم األّول )المالئكة( –الخميقة  -۲
 ٧ اليوم الثاني )السَّموات واألرض والبحار( –الخميقة  -3

 ٜ اليوم الثالث )األشجار والحشائش والزىور( –الخميقة  -٤
 ٔٔ اليوم الرابع )الشمس والقمر والنجوم( –الخميقة  -٥
 33 وانات البحار والطيور(اليوم الخامس )حي -الخميقة  -٦
 3٥ اليوم السادس )الحيوانات( –الخميقة  -٧
 3٧ اليوم السابع )اإلنسان( –الخميقة  -۸
 3٩ القديسة بربارة -٩

 ۲3 القديس نيقوالوس -۱۰
 ۲3 إشارة الصميب -۱۱
 ۲٥ الميالد -۱۲
 ۲٧ المجوس -۱3
 ۲٩ الظيور اإلليي -۱٤
 33 والدة اإللو -۱٥
 33 ة األرغفة الخمسة والسَّمكتينمعجز  -۱٦
 3٥ يسوع ييّدئ العاصفة -۱٧
 3٧ السامري الشفوق -۱۸
 3٩ المخّمع المدّلى من السقف -۱٩
 ٤3 الفّريسي والعشار -۲۰
 ٤3 االبن الّضال -۲۱
 ٤٥ ابنة يايرس -۲۲
 ٤٧ ندم الحصان )الحرية( -۲3
 ٤٩ البشارة -۲٤
 ٥3 قيامة لعازر -۲٥
 ٥3 نالشعاني -۲٦
 ٥٥ القيامة -۲٧
 ٥٧ الصعود -۲۸
 ٥٩ العنصرة -۲٩
 ٦3 العطمة الصيفية -3۰

 ٦۲ المحتويات
 ٦3 المراجع
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 المراجك
 
 
 الكتاب المقدس ِبَعيَديو. -۱
 إلى أطفال يسوع )منّظمات الطفولة في حركة الشبيبة األرثوذكسية(. -۲
 نحن نعيش في عالم اهلل )منشورات النور(. -3
 ًا إلى اهلل )منشورات النور(.مع -٤
 سمسمة "اإلنجيل باأليقونة"، زكّية حداد )مطرانية حمص(. -٥
 " )جمعّية الكتاب المقّدس مع منشورات النور(.٤-۱سمسمة "اهلل معنا  -٦
 مصر(. -صديق األطفال يسوع )دار الثقافة -٧
 )المركز الّموثري ِلمخدمات(. -برثيماوس -يسوع يبارك األوالد -۸
 بانوراما )جمعية الكتاب المقدس(. -٩

 الكتاب المقّدس ِلمصغار )جمعية الكتاب المقدس(. -۱۰
 مصر(. -زيجماكتشف ِبنفسك قصص الكتاب المقّدس )َمطبوعات إ -۱۱
 ِقصص مختارة من الكتاب المقدس )جمعّية الكتاب المقدس(. -۱۲
 

َتناول مسؤول ضرورة وجود ىذه المجموعة من البرامج، إن لم يكن أكثر، في مُ  
 التربية الدينّية ألّنيا أولوّية العمل البشاري.

 
 


