النصف الثاين من الكتاب خمصص لإرشاد ا ألهل واملعلمني وقادة اخلدمات ،ولن يساعد فقط
عىل �إشعال شغف للصالة يف قلوب وعقول ا ألطفال ،بل سيشجعهم أ�يض ًا عىل خدمة الآخرين
من خالل الصالة.
يف عامل ميلء ابلضوضاء والفوىض ،هذا الكتاب هو دعوة للسالم والهدوء عند أ�قدام يسوع.

قوة صالة العهد لألطفال

مضن صفحات كتاب قوة صالة العهد ل ألطفال ،يتحدث يسوع مع ا ألطفال بلكامت مليئة ابحلق
واحملبة والتعزية .فهذا الكتاب هو دعوة ل ألطفال الختبار قوة الصالة بطريقة مل خيتربوها من قبل.
فيسوع يدعومه �إىل حمرض أ�بهيم الساموي ،ويطمئهنم مبحبته ا ألبدية ،وخيربمه عن شوقه لال�سامتع
هلم يومي ًا.
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كتاب صالة العهد ل ألطفال هو كتاب رائع وفريد من نوعه .فرتكزيه وبساطته العميقة ووضوحه جيعالنه هدية رائعة جلسد امل�سيح.
اعتقد أ�ن هللا سي�ستخدم هذا الكتاب لتن�شئة جيل من ا ألطفال املصلني املتحمسني واملتجذرين يف لكمة هللا واملنطلقني حنو خدمة
ممسوحة جملد امل�سيح.
 د .جايسون هوابرد ،مدير مركز نور العامل للصالةهذا الكتاب امليلء ابلرسومات التوضيحة امجليةل والتعلمي هو دليل للصالة ل ألطفال حول العامل ويعترب مصدر ًا رضور ًاي للكنائس
واملدارس والعائالت .فهو كتاب معيل ويشجع عىل الاخنراط واملشاركة.
آ
 روبرت أ� .ماكدواندل  ،الرئيس املتقاعد واملدير التنفيذي لرشكة بروكرت �ند غامبلهللا ينشئ جيل من ا ألطفال وال�شباب قادرين عىل تغيري العامل ،وكتاب قوة صالة العهد ل ألطفال ما هو �إال مصدر رائع هلم لتعمل
رفع الصلوات يومي ًا ،ألنفسهم وللآخرين ،صلوات حمورها امل�سيح .اي للروعة! اان من أ�شد املعجبني! أ�خطط ملشاركته مع أ�صدقايئ
وزماليئ ،وخاصة ا ألصغر �سن ًا .أ�ان أ�جشعك عىل أ�ن تفعل اليشء نفسه.
 -توم فيكتور ،رئيس ائتالف املفوضية الكربى ،ومعمل يف خدمة  ١٤/٤يف أ�مرياك الشاملية

www.RGBL.ME

كاندي ماربايل مع ستيفن إيري

�إن كتاب قوة صالة العهد ل ألطفال هو أ�داة كتابية رائعة لتطوير عالقة حمبة و أ�لفة مع الهنا العظمي يف حياة أ�والدان .أ�عتقد أ�نه سيشجع
لك املؤمنني عىل الصالة ،و�سيكرز ألطفالنا ويتلمذمه ليطيعوا حبامس امل�أمورية العظمة والوصية العظمى .أ�شكرمك عىل هذه الهدية
الرائعة جلسد امل�سيح.
 ك .مارشال ويليامز ،راعي الكنيسة املعمدانية النارصية يف فيالدلفيا بنسلفانيا،ورئيس الزماةل الوطنية ا ألفريقية ا ألمريكية ،واجملمع املعمداين اجلنويب.

كاندي ماربايل
مع ستيفن إيري

النعمة أبانا السماوي ،شكر ًا لك على محبتك لي ،وألنك جعلتني ابن ًا لك

املحبة ساعدني كي أحبك وأطيعك
َّ
الرأفة ساعدني كي أحب اآلخرين كما أحببتني
ُ
طه َرني
أعترف بخطيتي...
التوبة
وأطلب أن ُت ّ
ُ

العبادة سأسبحك من كل قلبي
االلتزام يا يسوع ،أريد أن َأتْ َب ُع َك فتكون ربي  ...غ ّيرني كما تشاء
االتكال امألني بروحك الق ُدوس

التأثري استخدمني كأداة لنعمتك وحقك وعدلك

التلمذة استخدمني ملجدك ولدعوة اآلخرين التباعك

السلطان باسم يسوع أصلي  ...آمني!

املراجع الكتابية
وحَّنا ُْ
ولى ١:٣
ٱل َ
ُي َ
َمَّتى ٣٨-٣٧:٢٢

وحَّنا١٢:١٥
ُي َ

َم ْز ُمور٢:٥١
َم ْز ُمور١:٩

وحَّنا١٣:١٣
ُي َ

َأ َف ُسس١٨:٥

وحَّنا١٤:١
ُي َ

َمَّتى ١٩:٢٨
ِبي٩:٢
ِفيلِّ

ُان ُْظ ُروا أ�ي َّ َة َم َح َّب ٍة أ�ع َْطانَ �ٱ ْل آ ُب َح َّت ن ُدْ َعى أ� ْو َل َد �ٱ ِهلل!
ك ن َ ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُ ِ ّ
ك قَلْب َِكَ ،و ِم ْن ُ ِ ّ
ُ ِت ُّب �ٱ َّلر َّب �لَه ََك ِم ْن ُ ِ ّ
ك ِف ْك ِركَ .
ٱ إ
ٱ
ٱ
ه �لْ َو ِص َّي ُة � ْ ُأل َ
ول َو�لْ ُع ْظ َمى.
َه ِذ ِه ِ َ
ه َو ِص َّي ِت أ� ْن ُ ِت ُّبوا ب َ ْعضُ ُ ْك ب َ ْعضً ا َ َك � ْأح َب ْب ُت ُ ْك.
َه ِذ ِه ِ َ
�ٱ ْغ ِسلْ ِن َك ِث ًريا ِم ْن �ثْ ِميَ ،و ِم ْن خ َِطيَّ ِت َطهّ ِْر ِن.
إ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
أ� ْحَدُ �ٱ َّلر َّب ِب ُ ِّ
ك قَلْ ِب .أ� َح ّد ُث َبميع ِ عائب َِك.
ونَ ،أل ِ ّن أ�نَ َك ِ َ
ذل.
أ�ن ُ ْْت تَدْ ُعون َِن ُم َع ِل ّ ًما َو�سَ ّيِدً اَ ،و َح�سَنًا تَ ُقولُ َ
ا ْمتَ ِل ُئوا ِب ُّلروح.
َو َر أ�يْنَا َم ْجدَ ُهَ ،م ْجدً ا َ َك ِل َو ِحي ٍد ِم َن �ٱ ْل آ ِبَ ،م ْملُ ًوءا ِن ْع َم ًة َو َحقًّا.
س الآب َوالا ْب ِن َو ُّالروحِ الْ ُقدُ ِس.
فَا ْذ َه ُبوا َوتَلْ ِم ُذوا َ ِجي َع ا ُأل َم ِم َو َ ِّعدُ ُ ْ
وه ِب ْ ِ
اسا فَ ْو َق ُ ِ ّ
اس.
ِل ِ َل َرف َّ َع ُه ُ
هللا أ�يْضً اَ ،و أ�ع َْطا ُه ْ ً
ك ٍْ
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البداية
مهناج  ٤٠يوم صالة العهد ل ألطفال هو دليل درايس مفصل عن الصالة.
وفامي ييل الفئات املوجودة يف دليل ادلراسة:

١

٢
أ�ميكنك قولها؟

يتعرف ا ألطفال هنا عىل الصالة وعىل �آية احلفظ.
ُقد ا ألطفال يف الصالة واقر أ� أ�ماهمم �آية احلفظ.
دعهم يكررون الصالة والآية أ�كرث من مرة.

٣
أ
�تشعر هبا؟

حيب ا ألطفال طرح ا أل�سئةل ،وهذه فرصهتم الآن!
ميكهنم هنا التعبري برصاحة عن اهامتماهتم وقلقهم
وشكوكهم ومعتقداهتم حول موضوع ادلرس.

هل ميكنك أ�ن جتدها؟

مت توفري مراجع كتابية �إضافية هنا للمزيد من ادلراسة.
ي�ستطيع ا ألطفال البحث عن هذه الآايت يف الصف.
أ�طلب من لك واحد مهنم القراءة بصوت عالٍ
و أ�ن يعربوا عن �آراهئم حول ما قر أ�وه.

٤
فرتة الصالة واملشاراكت

قد نعترب هذا الوقت هو وقت خلوة ل ألطفال ليختربوا
فيه الصالة الفردية� .إن اكن عدد ا ألطفال قلي ًال ،ميكهنم
الصالة أ�ثناء وقوفهم عىل شلك دائرة وميكهنم ا�ستخدام
لكامهتم اخلاصة كيفام يقودمه الروح .ابد أ� أ�و ًال برتديد الصالة
املذكورة يف ادلرس ودع ا ألطفال يكرروها .ميكن القيام
هبذا أ�ثناء اجللوس حول الطاوةل أ�و عىل ا ألرض فوق
خارطة العامل أ�و بوجود كرة أ�رضية .ستساعد هذه الفرتة
ا ألطفال عىل تعمل مك يه الصالة سهةل وممتعة ورائعة
خاصة �إن اكنت مع الآخرين.
35

٥

حتدث عهنا

يتضمن هذا القسم بعض ا أل�سئةل العميقة
اليت تشجع عىل املناقشة والتفاعل.

٧
أ�ميكنك تطبيقها؟

هذا هو اجلزء العميل من ادلرس .وهنا �ستقدم بعض
ا أل�سئةل وا ألهداف اليت حتث عىل الت�أمل واملناقشة.

٩

حلن وترنيمة

لرنمن معاً

يف فقرة النشاطاتِ ،اخرت ترنمية تناسب موضوع
ادلرس أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و ميكنك ت�أليف ترنمية
جديدة بلحن جديد .وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال
بت�أليف ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
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أ�ميكنك سامعها؟

اقر أ� القصة الكتابية املوجودة يف ادلرس ل ألطفال
أ�و أ�رسد القصة بلكامتك اخلاصة.

٨

أ�وراق العمل

�ستجد مع لك درس ورقة معل ملونة لإثراء وقت
ادلرس والسامح ل ألطفال مبراجعة ما تعلموه .كام
يوجد ورقة يف هناية الكتاب لي�ستخدهما ا ألطفال
لتسجيل أ�سامء من سيتعهدون ابلصالة معهم.
ميكنك احلصول عىل أ�وراق العمل من املوقع التايل:
WWW.RGBL.ME

النعمة
أ�ميكنك قولها؟
أ�ابان الساموي ،شكر ًا كل عىل حمبتك يل ،و ألنك جعلتين ابن ًا كل.
يُو َحنَّا �ٱ ْ ُأل َ
ول١:٣
ُان ُْظ ُروا أ�ي َّ َة َم َح َّب ٍة أ�ع َْطانَ �ٱ ْل آ ُب َح َّت ن ُْد َعى أ� ْو َل َد �ٱ ِهلل!

كيف تُظهر
للآخرين؟
حمبتك

ما
ا
ذل
ي
تشعر �أنك حمجيعكل
بوب؟

أ كيف نعرف
�ن هللا حيبنا؟

ف رصان
كي د هللا؟
أ�وال

هل ميكنك أ�ن جتدها؟
يوحنا ١٦:٣
يوحنا ا ألوىل ١٠:٤
رومية ٣٩-٣٨:٨
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النعمة
فرتة الصالة واملشاراكت
�إن اكن عدد ا ألطفال كبري ًا ،قسمهم �إىل مجموعات صغرية وصيل معهم “ :أ�ابان الساموي ،شكر ًا كل
عىل حمبتك يل ،و ألنك جعلتين ابن ًا كل ”.اطلب من ا ألطفال تكرار هذه امجلةل مث اطلب أ�ن
يصيل لك واحد مهنم صالة قصرية جد ًا يعربون فهيا عن امتناهنم لكوهنم أ�والد هللا ،وعام تعنيه
حمبة هللا ا ألبدية هلم ،و أ�ن يشكروه عىل حمبته� .إذا اكن عدد ا ألطفال قلي ًال ،فميكنك أ�ن تطلب
من ا ألوالد تشكيل دائرة مبسك ا أليدي ،و أ�ن يصيل لك من يرغب بذكل.

حتدث عهنا...

•معىن النعمة أ�نك حمبوب حىت �إن مل تكن م�ستحق ًا لتكل احملبة.
•حنن نعمل أ�ن هللا حيبنا ألنه خلقنا و أ�رسل ابنه الوحيد يسوع لميوت بد ًال عنا عىل الصليب.
•هل تعرف ما معىن احملبة ا ألزلية؟ احملبة ا ألزلية يه احملبة اليت ال ولن تنهت�ي أ�بد ًا.
•لن تنهت�ي �إن ارتكبت خطية.
•لن تنهت�ي �إن كنت تشعر ابخلوف.
•لن تنهت�ي �إن مات خشص حتبه.
•لن تنهت�ي �إن خرس وادليك وظيفهتام.
•لن تنهت�ي �إن حصلت عىل عالمات سيئة يف املدرسة.
•مفهام حدث ،حمبة يسوع ال ولن تزول أ�بد ًا.

اطلب من ا ألطفال املشاركة برصاحة عن أ�فاكرمه حول حمبة هللا :خماوفهم ومصادر قلقهم
من فقدان حمبة هللا أ�و من عدم اختبار فرحة التعرف عىل حمبته.
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النعمة
أ�ميكنك سامعها؟
َمثْل اخلروف الضال (لوقا .)٧-١:١٥
بقصة عن راعٍ وخروفه
مقدار حم َّبة هللا هلم ،ذلكل أ�خرب امجلو َع َّ
يريدُ يسو ُع أ�ن ِ ّ َ
يعل امجليع َ
الضال .اكن الراعي قلق ًا عىل اخلروف الضال ،فرتكَ ا ِخلر َاف
ا ألخرى ،وخرج يبحث عنه .فاخلراف حيواانت
ضعيفة ،وميكهنا أ�ن تتوه وتسكل طريق ًا خاطئ ًا،
وقد هتامجها احليواانت املفرتس ُة اكذلئاب .ولهذا،
تمكن همُم َّة الراعي يف أ�ن حيمي اخلراف من
ُ
اخلطر ،وهذا ما فعهل هذا الراعي .وحيامن وجد
اخلروف الضال فرح جد ًا حىت أ�نه محل
الراعي َ
طوال الطريق �إىل املزنل ،واحتفل
اخلروف َ
بعودتَ ِه ،ودعا ا ألصدقاء وا ألهل
احتفا ًال كبري ًا َ
لالحتفال ابخلروف اذلي اكن ضا ًال فوجد .قال
يسو ُع � َّإن هذا ما حيدث عندما يقبهل أ�حدُ ا ألطفالِ
خملَّص ًا هل� ،إذ ينتقلون من حاةل الضياع واملوت �إىل احلياة
السامء .تساعدان الآية يف سفر َص َف ْن َيا  ١٧:٣أ�ن
ا ألبدية ،وهذا جيلب فرح ًا عظاميً وسعاد ًة يف َّ
نشعر بفرح الآب الساموي حنو أ�والده “ .إ�لَه ُِك ِف َو َس ِط ِك .إ�ن َّ ُه َجبَّ ٌار يُن ِق ُذ ِك .ي َ َت َغنَّ فَ َر ًحا ب ِِك
َو ُ َي ِّد ُد َم َح َّب َت ُه َ ِل� .سَ َي ْف َر ُح ب ِِك ِببتِ َاجٍ ”.مباذا تشعر حيامن تسمع هذه اللكامت؟

أ�ميكنك تطبيقها؟

•�آمن أ�ن يسوع مات من أ�جل خطاايك ويعيش يف قلبك.
•�آمن أ�ن نعمته جعلتك ابنه العزيز عىل قلبه.
•�آمن أ�ن حمبته كل لن تزول همام حدث.
•�آمن ب�أن هللا ي�ستطيع اليوم أ�ن ي�ستخدمك لتشارك �إجنيل نعمته مع خشص ما.
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النعمة
ورقة العمل
 .١هل تذكر السطر ا ألول يف صالة النعمة؟ أ�كتبه أ�دانه.

 .٢ام أل الفراغات التالية:
يوحنا ا ألوىلُ “ ١:٣ان ُْظ ُروا أ�ي َّ َة _____ أ�ع َْطانَ ____ َح َّت ن ُدْ َعى _____ �ٱ ِهلل”.
 .٣ما اذلي جيعكل ابن ًا هلل �إىل ا ألبد؟

 .٤يعرف يسوع امسك ولك يشء عنك ،متام ًا مثل وادليك .هل ت�ستطيع كتابة مجةل أ�و ترمس صورة تعرب عن
مشاعرك حول هذا ا ألمر؟

 .٥فرتة التجاوب:
من اجليد أ�ن يكون دليك روح الشكر فهذا ي ُسعد قلب يسوع .هل ت�ستطيع أ�ن تكتب مجةل تعرب فهيا عن شكرك
ليسوع؟
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النعمة
حلن وترنيمة

لرنمن معاً

اخرت ترنمية تتناسب مع موضوع النعمة
ومعل امل�سيح عىل الصليب
أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و مق بت�أليف
ترنمية جديدة بلحن جديد.
وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال
بت�أليف ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
ارصف بضع دقائق مع ا ألطفال يف الرتنمي وامحلد.
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املحبة
أ�ميكنك قولها؟
ساعدين يك أ�حبك و أ�طيعك.
َم َّت٣٨-٣٧:٢٢
ك ن َ ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُ ِ ّ
ك قَلْب َِكَ ،و ِم ْن ُ ِ ّ
ُ ِت ُّب �ٱ َّلر َّب �لَه ََك ِم ْن ُ ِ ّ
ك ِف ْك ِركَ .
ه �ٱلْ َو إ ِص َّي ُة �ٱ ْ ُأل َ
ول َو�ٱلْ ُع ْظ َمى.
َه ِذ ِه ِ َ
حملبة أ�مه
هل ا لطاعة؟
من ا

ال ما معىن
طاعة؟

ملاذا احملبة
مرتبطة ابلطاعة؟
42

هل ميكنك أ�ن جتدها؟
تثنية ٩:٧
يوحنا ١٥:١٤
يوحنا الثانية ٦:١
كولويس ٢٠:٣

املحبة
فرتة الصالة واملشاراكت
شارك ا ألطفال بصالة هذه اللكامت“ :ساع ِد ْن يك أ�حبك و أ�طيعك”.
اطلب من ا ألطفال تكرار هذه الصالة ،مث جشعهم عىل رفع صلوات
قصرية بلكامهتم اخلاصة طالبني من هللا أ�ن يساعدمه يك حيبوه ويطيعوه
بشلك أ�فضل.

حتدث عهنا...

•يريدان يسوع أ�ن نطيع وادلينا.
•يريدان يسوع أ�ن نطيعه فهذا ي ُرس قلبه.
•ن ُظهر حمبتنا هلل بطاعتنا هل يف لك ا ألمور.
•سرتى من القصة أ�ن الربكة تتبع الطاعة.
•� َّإن طاع َة يسو َع وا ِت ّباعَه هام رح ٌةل ممتع ٌة جد ًا.

ت�ستطيع الآن أ�ن تبد أ� النقاش حول موضوع الطاعة .فعندما نطيع وادلينا ،ف�إننا يف الواقع نطيع
هللا نفسه ،ألنه طلب منا أ�ن نطيع وادلينا يف اكفة ا ألمور .اطلب من ا ألطفال أ�ن يتحدثوا
عن الصعوابت اليت يواهجوهنا حيامن يكونوا مطيعني ،و أ�يض ًا الرباكت اليت خيتربوهنا بسبب
طاعهتم .ساعدمه يف الهناية عىل فهم كيف ترتبط احملبة ابلطاعة.

43

املحبة
أ�ميكنك سامعها؟
قصة �إبراهمي (سفر التكوين .)٥-١:١٢
الس ِّن ،قال هل هللا’ :ا ْذه َْب
صار كبري ًا يف ِ ّ
عاش �إبراهمي حيا ًة طوي ًةل .وعندما َ
ِم ْن أ� ْر ِض َك َو ِم ْن ع َِش َري ِت َك َو ِم ْن بَيْ ِت أ�ب َ
ِيك � َل
ل أ� َّم ًة َع ِظمي َ ًةإ
ا َأل ْر ِض ال َّ ِت أ� ِر َ
يك فَ�أ ْج َع َ َ
ون بَ َر َكة
َو أ� َب ِر َك َك َو أ� َع ِّظ َم ْ َ
اس َكَ ،وتَ ُك َ
يكَ .وتَت َ َب َاركُ ِف َ
َو أ� َب ِركُ ُم َب ِار ِك َ
يك َ ِجي ُع
قَ َبائِ ِل ا َأل ْرض ‘.أ�طاع �إبراهمي هللا،
وغادر مع زوجته سارة و�ٱ ْب َن أ� ِخي ِه
لوط و ِ ّ
لك ممتلاكهتم ،وابتعدوا عن
حاران �إىل بيهتم اجلديد اذلي اطلقوا
عليه امس أ�رض املوعد .ملاذا بر أ�يك فعل
�إبراهمي ما أ�مره هللا؟ هذا حصيح! تعمل
�إبراهمي أ�ن حيب ويطيع هللا .اكنت طاع ُة �إبراهمي
إميان واحمل َّبة.
جمر َد البداية ملغامرة دا َم ِت العمر لكَّه يف ال ِّمنو يف الطاعة وال ِ
َّ

أ�ميكنك تطبيقها؟

• أ�ظهر حمبتك وتفانيك هلل من خالل طاعتك هل.
•كن مطيع ًا لوادليك ألن هذا ميجد هللا.
•ثق وكن مطيع ًا هلل حىت حيامن ال يبدو ا ألمر مفهوم ًا كل.
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املحبة
ورقة العمل
 .١هل تذكر السطر الثاين يف صالة احملبة؟ أ�كتبه أ�دانه.

 .٢ام أل الفراغات التالية:

مىت“ ٣٨-٣٧:٢٢فَ َقا َل َ ُل ي َُسوعُ� ______ :ٱ َّلر َّب ______ ِم ْن ُ ِ ّ
ك _____،

ه ______ �ٱ ْ ُأل َ
ك _____َ ،و ِم ْن ُ ِ ّ
َو ِم ْن ُ ِ ّ
ول ______”.
ك _____َ .ه ِذ ِه ِ َ
 .٣ما معىن الطاعة؟

 .٣ما هو بر أ�يك أ�صعب يشء يف الطاعة؟

 .٤فرتة التجاوب:
أ�كتب �آية احلفظ يف درس اليوم عىل ورقة وخبط مرتب والصقها عىل ورقة مسيكة ملونة أ�كرب مهنا حبيث
تبدو كإطار .مث مق بتعليقها عىل احلائط يف غرفة نومك أ�و عند مكتبك لتذكرك بوصية هللا العظمى.
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املحبة
حلن وترنيمة

لرنمن معاً

اخرت ترنمية تتناسب مع موضوع الطاعة
أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و مق بت�أليف
ترنمية جديدة بلحن جديد.
وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال بت�أليف
ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
ارصف بضع دقائق مع ا ألطفال يف الرتنمي وامحلد.
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الرأفة
أ�ميكنك قولها؟
ساعدين يك أ�حب الآخرين كام �أحببتين.
يُو َحنَّا ١٢:١٥
ه َو ِص َّي ِت أ� ْن ُ ِت ُّبوا ب َ ْعضُ ُ ْك ب َ ْعضً ا َ َك � ْأح َب ْب ُت ُ ْك.
َه ِذ ِه ِ َ

كيف

حنب؟

م
ىت
ت
مبحبة شعر
هللا؟

م
�أن ن ينبغي
حنب؟

عر حق ًا
مىت تش ائلتك؟
مبحبة ع

هل ميكنك أ�ن جتدها؟
مىت ٤٨-٤٤:٥
كورنثوس ا ألوىل ٧-٤:١٣
يوحنا ا ألوىل ١١-٧:٤
يوحنا ا ألوىل ١٨:٣
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الرأفة
فرتة الصالة واملشاراكت
شارك ا ألطفال بصالة هذه اللكامت مرة أ�خرى“ :ساعدين يك أ�حب
الآخرين كام �أحببتين” واطلب مهنم ترديدها .مث جشعهم عىل رفع
صلوات قصرية طالبني من هللا أ�ن يساعدمه يف �إجياد طرق لإظهار
حمبته للآخرين حوهلم.

حتدث عهنا...

•حمبة الآخرين أ�مر يف غاية ا ألمهية ويتساوى مع حمبتنا هلل من لك القلب والنفس والفكر.
•حمبة الآخرين تعين أ�ن حنب ا ألصدقاء وكذكل ا ألعداء .وهذا ابلطبع أ�مر صعب جد ًا!
•حمبة الآخرين تعين أ�ن حنب كام أ�حب يسوع :أ�ي تكون حمبتنا مضحية ،مما يعين تفضيل
الآخرين عىل �أنف�سنا.

جشع ا ألطفال عىل التحدث عن التحدايت اليت تواهجهم يف حمبة الآخرين كام طلب يسوع.
أ�رش �إىل املقطع يف مىت  .٥قد يرغب ا ألطفال يف التحدث عن الصعوابت اليت واهجهتم يف
بعض العالقات وملاذا يصعب علهيم حمبة اذلين ال حيبوهنم .حتدث عن صفات احملبة اليت نراها
يف كورنثوس ا ألوىل  .١٣أ�هيام أ�سهل و أ�هيام أ�صعب يف التطبيق؟
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الرأفة
أ�ميكنك سامعها؟
السامري الصاحل (لوقا .)٣٧-٢٥:١٠
“من هو
ما معىن أ�ن حنب الآخرين كام أ�حبنا هللا؟ لنكتشف مع ًا .س�أل أ�حدمه يسوعَ :
ففرس هل يسوع ذكل بواسطة قصة .وقد فعل يسوع ذكل كثري ًا ،ألنه اكن راو ًاي ابرع ًا
قرييب؟” َّ
ِ
مسافر عىل الطريق من أ�ورشلمي �إىل أ�رحياَ َ ،
وهاج ْته عصاب ٌة من
للقصص .قال“ :اكن رج ٌل ٌ
الل ُّ ِ
وجرحوه ورسقوا َّ
لك ما اكن ميكل،
صوص ا ألرشارَ َ ،
وضبوه َّ
وتركوه حىت ُ
ميوت عىل الطريق .فَ َم َّر ِب ِه َك ِه ٌن َك َن نَ ِز ًال
ل َّ
ِم ْن ِت ْ َ
الط ِر ِيق .فَلَ َّما َر� آ ُهَ ،ذه ََب � َإل اجلَا ِن ِب الآ َخ ِر
ِم َن َّ
ُون أ� ْن يَلْ َت ِف َت إ�لَ ْي ِه ”.هل اكن ما فعهل
الط ِر ِيق د َ
يدل عىل الر أ�فة...؟ ا�سمتر يسوع يف رسد القصة:
“مث َم َّر َل ِو ٌّي متدين ِم ْن َذ ِ َل امل َ َك ِن َو َر أ�ى
وب ،فَ َذه ََب � َإل اجلَا ِن ِب الآ َخ ِر
ض َ
َّالر ُج َل امل َ ْ ُ
أ�يْض ًا ”.اي للهول ،هل هذا معقول؟ هل تعرفون
ما حدث بعد ذكل؟ جاء رجل
سامري ( أ�ي خشص
ٍّ
حيتقره الهيود) ور أ�ى الرجل املصاب ...مخنوا ماذا
فعل؟ أ�ظهر السامري حمبة هللا مبساعدته لهذه الرجل.
و َّ
مضد ِجرا َحه ووضعه عىل حامره ،و أ�خذه �إىل فندق وطلب من
صاحب الفندق أ�ن يعتين به �إىل أ�ن يتعاىف .قال السامري“ :هذا بعض املال لتغطية النفقات،
وإ�ذا اكنت التلكفة أ�كرث ،فسوف أ�دفع كل عندما أ�عود ”.هل تعرفون كيف أ�هن�ى يسوع
القصة؟ قال“ :فَا ْذه َْب َوافْ َع ْل َ َك فَ َعلَ”.

أ�ميكنك تطبيقها؟

•عليك أ�ن ُ ِت َّب الآخرين كام أ�حهبم يسوع؛ حمبة مضحية.
•عليك أ�ن ُ ِت َّب ابلعمل ال ابلالكم فقط .فاهامتمك ابلآخرين يعين أ�ن تظهر هلم الر أ�فة والرمحة.
•عليك أ�ن ُ ِت َّب يسوع من لك قلبك ،كام عليك أ�ن تطلب من الروح القدس أ�ن حيب الآخرين
من خالكل.
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الرأفة
ورقة العمل

 .١هل تذكر السطر الثالث يف صالة الر أ�فة (الرمحة)؟ أ�كتبه أ�دانه.

 .٢ام أل الفراغات التالية:
ه _______ أ� ْن ______ ب َ ْعضُ ُ ْك ب َ ْعضً ا َ َك ______”.
يوحنا َ “ ١٢:١٥ه ِذ ِه ِ َ
 .٣كيف اكن موت امل�سيح عىل الصليب مثا ًال رائع ًا حملبته الاكمةل كل؟

 .٤أ�ذكر طريقة ميكنك من خاللها أ�ن تظهر حمبتك املضحية لشخص تعرفه؟

 .٥فرتة التجاوب:
ِاصنع بطاقة لشخص تريد أ�ن تعرب هل عن حمبتك م�ستخدم ًا ورق ًا ملو ًان و أ�لوان.
ميكنك أ�ن تكتب �آية احلفظ يف ماكن ما عىل البطاقة.
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الرأفة
حلن وترنيمة

لرنمن معاً

اخرت ترنمية تتناسب مع موضوع الر أ�فة
أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و مق بت�أليف
ترنمية جديدة بلحن جديد.
وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال بت�أليف
ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
ارصف بضع دقائق مع ا ألطفال يف الرتنمي وامحلد.
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التوبة
أ�ميكنك قولها؟
أ� ُ
طلب أ�ن تُطه َّرين.
عرتف خبطييت ...و أ� ُ
َم ْز ُمور ٢:٥١
�ٱ ْغ ِسلْ ِن َك ِث ًريا ِم ْن �ثْ ِميَ ،و ِم ْن خ َِط َّي ِت َطهّ ِْر ِن.
إ
ر بعد
كيف تشع فران؟
ال الغ
نو

كي
ف
ت
ش
ع
ترتكب خطر أ عندما
� ما؟
هل ميكنك أ�ن جتدها؟
مىت ١٥-٩:٦
رومية ١٠-٩:١٠
يوحنا ا ألوىل ٩:١
ما اذلي قد مينعك
من قول� :أان �آسف!
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التوبة
فرتة الصالة واملشاراكت
شارك ا ألطفال بصالة هذه اللكامت مرة أ�خرى “ :أ� ُ
عرتف خبطييت...
طلب أ�ن تُطه َّرين” واطلب مهنم ترديدها .مث جشعهم عىل رفع
و أ� ُ
صلوات قصرية طالبني غفران هللا و أ�ن يساعدمه ليغفروا للآخرين.

حتدث عهنا...

•ما هو أ�صعب يشء ابلن�سبة كل يف فهم الغفران؟
• ﻤﻟﺎذا يصعب عليك أ�ن تغفر ملن أ�ساء �إليك؟
•ملاذا يصعب عليك أ�ن تقول “ :أ�ان �آسف ،أ�رجوك ساحمين”؟

ابد أ� النقاش ابحلديث عن رغبة هللا يف مغفرة خطاايان .و ألنه مثالنا ،و ألنه غفر لنا ،علينا
حنن أ�يض ًا أ�ن نكون م�ستعدين لنغفر ملن أ�ساء �إلينا .قد ترغب يف قراءة الصالة الرابنية
مع ا ألطفال .مث جشعهم عىل املشاركة برصاحة عن ا ألوقات اليت مل يمتكنوا فهيا من مساحمة
الآخرين ،وقارن ذكل مبا شعروا به عندما ساحمهم خشص ما.
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التوبة
أ�ميكنك سامعها؟
َمث َل العبد الظامل (مىت .)٢١-١٨:٣٥
س�أل بطرس يسوع“ :مك َّمرة نغفر لشخص أ�خط�أ �إلينا؟ �سبع َّمرات؟” أ�جاب يسوع“ :بل َّ ٧٠مر ًة ٧
َّمرات ”.وابتد أ� حييك َّقص ًة أ�خرى :دعا املكل عبيده يوم ًا ل ُيخربوه مبقدار ادلُّ يون املرت ِت ّبة علهيم .واكن عىل
أ� َحدمه مبل ٌغ كبريٌ جد ًا ال ميكنه أ�ن ِّ
يسدده ل�س ّيِده .فقال املكل“ :س�أبيعك
حت ِّ
و أ�بيع عائلتك عبيد ًا َّ
تسدد ادلَّ َين اذلي عليك ”.فرصخ
اخلادم “ :أ�رجوك اي �سيد ال تفعل ذكل .أ�توسل �إليك .أ�رجوك
ارمحين وعائليت ”.و ألن املكل اكن رج ًال طيب ًا ،حتنن عليه
حر من مجيع ديونك ”.ولكن ختيلوا ما
وقال “ :أ�نت ٌّ
خر اكن مديو ًان هل
فعهل ذكل اخلادم؟ ذهب �إىل خاد ٍم � آ َ
مببلغ ب�سيط ،وقال�“ :إن مل تسدد دينك س�أضعك يف
السجن ”.فتوسل اخلادم الآخر وقال “ :أ�عطين همةل،
لكن اخلاد َم ا أل َّو َل مل ي�سمتع واكن قلبه
أ�رجوك ارمحينَّ ”.
قا�سي ًا ومل يظهر أ�ي رمحة ،ووضعه يف السجن .وبعد فرتة
عل املكل مبا فعهل اخلادم اذلي ساحمه ،فغضب جد ًا
وجزيةِ َ ،
ورصخ قائ ًال “ :أ�هيُّا العبد الرشِيّر! لقد ساحمتك ابدليَّن الكبري ألنك
رجوتين ،فلامذا مل تظه ِر نفس الرمحة خلادمك؟” وهل تعلمون ماذا فعل املكل؟ أ�مر ب�أن يوض َع يف
السجن �إىل أ�ن يسدد لك دينه.

أ�ميكنك تطبيقها؟

•تب عن خطاايك لك يوم ،واطلب من هللا أ�ن يطهرك لتصبح أ�بيض اكلثلج.
•�آمن ب�أن هللا ي�ستطيع أ�ن يغفر لك خطية.
• أ�طلب من هللا أ�ن يساعدك ليك ال ختطئ.
• أ�طلب من هللا أ�ن تكون مساحم ًا وطيب ًا.
•كن م�ستعد ًا دوم ًا ألن تغفر للآخرين و أ�ن ال حتقد عىل أ�حد.
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التوبة
ورقة العمل

 .١هل تذكر السطر الرابع يف صالة التوبة؟ أ�كتبه أ�دانه.

 .٢ام أل الفراغات التالية:
مزمور �“ ٢:٥١ٱ ْغ ِسلْ ِن _____ ِم ْن ______َ ،و ِم ْن ______ َطهّ ِْر ِن”.
 .٣ملاذا يتوجب علينا الاعرتاف خبطاايان هلل يومي ًا؟

 .٤ما أ�مهية أ�ن نغفر للآخرين؟

 .٥فرتة التجاوب:
رشاحئ املغفرة .اقطع رشاحئ متساوية من الورق ،و أ�كتب عىل اجلهة ا ألمامية“ :يساحمين هللا عندما  ”،...وعىل اجلهة
اخللفية أ�كتب “ :أ�سامح الآخرين عندما  ”...مث اربط لك رشحية مع ا ألخرى ابلرشيط الالصق .ميكنك تعليقها يف
غرفتك كتذاكر لتشكر هللا عىل غفرانه ادلامئ.
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التوبة
حلن وترنيمة

لرنمن معاً

اخرت ترنمية تتناسب مع موضوع التوبة
أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و مق بت�أليف
ترنمية جديدة بلحن جديد.
وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال بت�أليف
ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
ارصف بضع دقائق مع ا ألطفال يف الرتنمي وامحلد.
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العبادة
أ�ميكنك قولها؟
س�أ�سبحك من لك قليب.
َم ْز ُمور ١:٩
أ� ْحَدُ �ٱ َّلر َّب ِب ُ ِّ
ك قَلْ ِب .أ� َح ِّد ُث ِ َب ِميع ِ َ َعائِب َِك.

أ��سبح
كيف
هللا؟

مىت أ��سبح
هللا؟

الت ما معىن
سبيح؟
هل ميكنك أ�ن جتدها؟
مزمور ١٤٥
مىت ١٧-١٦:٢١
تسالونييك ا ألوىل ١٨:٥
رؤاي يوحنا ١١-٨:٤
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العبادة
فرتة الصالة واملشاراكت
شارك ا ألطفال بصالة هذه اللكامت مرة أ�خرى“ :س�أ�سبحك من
لك قليب” واطلب مهنم ترديدها .مث جشعهم عىل رفع صلوات محد
وتسبيح معلنني عن عظمة وروعة هللا .ميكهنم ا�ستخدام سطر من
ترنمية تتحدث عن عظمة هللا وروعته.

حتدث عهنا...
•هناك أ�حيان يكون فهيا تقدمي الشكر وامحلد هلل أ�سهل من أ�وقات أ�خرى.
•شارك مىت يكون من السهل شكر ومحد هللا.
•شارك مىت يكون من الصعب شكر ومحد هللا.
•�إن امتالك قلب شاكر و ُم�سبح ال ي ُرس قلب هللا حفسب بل هو جزء ال يتجز أ� من التسبيح
والعبادة� .سبحه واشكره عندما تستيقظ وعندما ت�ألك وعندما تذهب �إىل املدرسة وعندما ترجع
�إىل البيت وقبل النوم!
•�إن تمنية عادة التسبيح وامحلد ال تريض أ�بوك الساموي حفسب ،بل ستشعرك ابلسعادة والربكة!
يعرف الاطفال كيف ي�سبحون هللا جيد ًا وال يرتددون يف �إظهار حمبهتم ليسوع ،وميكن أ�ن يكون
ذكل معد ًاي .اطلب مهنم مشاركة منط العبادة اذلي يفضلونه ،واحرص عىل التلكم عن الشكر.
�سيكون من الصعب أ�ن نكون شاكرين عىل لك يشء دامئ ًا ،ولكن مل يفت ا ألوان أ�بد ًا للبدء يف تمنية
عادة الشكر وامحلد.
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العبادة
أ�ميكنك سامعها؟
قصة امليالد (لوقا .)٢٠-١:٢
يف قدمي الزمان ،ومنذ أ�كرث من  ٢٠٠٠عام ،زار مالك امسه جربائيل فتا ًة شاب َّ ًة
خاصة‘ :ال ختايف اي مرمي.
ا ُمسها مرمي .واكن حيمل لها رسا ًةل َّ
ِ
وجدت نعم ًة يف َ
عين هللا� .ستدلين ابن ًا وتَدعني
لقد
العيل يُدعى’.
ا َمسه يسوع� ،سيكون عظاميً وابن ِ ّ
وعندما ُو ِل يسوعَّ ،مع الفرح امجليع! وجف�أة
ظهر حشد من املالئكة م�سبحني هللا
وقائلني‘ :اجملد هلل يف ا ألعايل ،وعىل ا ألرض
املرسة ’.مث جاء الرعاة
السالم ،وابلنَّاس َّ
َليوروا الطفل يسوع املكل ويسجدوا
هل .وجمدوا هللا من أ�جل ا أل�شياء اليت
ر أ�وها ومسعوها .مث جاء اجملوس من املرشق
يبحثون عن الطفل يسوع .قادمه النجم الالمع
امجليل املرشق اذلي أ�ضاء سامء الليل املظمل وحيامن
وصلوا عند ملكهم جسدوا هل .وكام أ�كرم يوسف ومر َمي
والرعاة واجملوس يسوع وجسدوا هل عابدين ،علينا حنن أ�يض ًا أ�ن ن ُكرم َه ونعبده .ويوم ًا ما،
وعندما نكون معه يف السامء ،سنسجد هل ونعبده حول عرشه �إىل أ�بد الآبدين.

أ�ميكنك تطبيقها؟

•�سَ ّبِح �ٱ َهلل يومي ًا وطوال اليوم.
•�سَ ّبِح �ٱ َهلل يف لك الظروف .فهذا اختيار!

•كن شاكر ًا من أ�جل وجود هللا يف حياتك ومن أ�جل لك خشص يف حياتك:
عائلتك و أ�صدقائك ومعلميك.
•درب نفسك عىل امحلد والشكر لتصبح عادة يومية.
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العبادة

ورقة العمل

 .١هل تذكر السطر اخلامس يف صالة العبادة؟ اكتبه أ�دانه.

 .٢ام أل الفراغات التالية:
مزمور  “ ١:٩أ� ْحَدُ ______ ِب ُ ِّ
ك ______َ ِ _______ .ب ِميع ِ ________”.
 .٣هل ميكنك أ�ن تُعدد الطرق اخملتلفة لعبادة يسوع؟

 .٤ما هو شلك العبادة املفضل دليك؟

 .٥فرتة التجاوب:
معل �آةل مو�سيقية �إيقاعية أ�مر سهل وب�سيط وممتع .ام أل نصف قنينة بالستيكية اب ألرز أ�و الفاصولياء أ�و العدس،
مث زيهنا مبلصقات أ�و اب أللوان .رمن وارقص ليسوع.
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العبادة
حلن وترنيمة

لرنمن معاً

اخرت ترنمية تتناسب مع موضوع العبادة
أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و مق بت�أليف
ترنمية جديدة بلحن جديد.
وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال بت�أليف
ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
ارصف بضع دقائق مع ا ألطفال يف الرتنمي وامحلد.
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االلتزام
أ�ميكنك قولها؟
اي يسوع ،أ�ريد أ�ن أ�تْ َب ُع َك فتكون ريب ّ ...غيين كام تشاء.
يُو َحنَّا ١٣:١٣
ونَ ،أل ِ ّن أ�نَ َك ِ َ
ذل.
أ�ن ُ ْْت ت َْد ُعون َِن ُم َع ِل ّ ًما َو�سَ ّيِدً اَ ،و َح�سَنًا تَ ُقولُ َ

ف يغريك
كي هللا؟
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م
ا
م
ع
ىن
يسو اتباع
ع؟

من هو الشخص �أو
اليشء اذلي تتعهد
ابتباعه؟

هل ميكنك أ�ن جتدها؟
مىت ٢٢-١٨:٤
مىت ٢٤:١٦
غالطية ٢٠:٢

االلتزام
فرتة الصالة واملشاراكت
شارك ا ألطفال بصالة هذه اللكامت مرة أ�خرى“ :اي يسوع ،أ�ريد
أ�ن أ�تْ َب ُع َك فتكون ريب ّ ...غيين كام تشاء” واطلب مهنم ترديدها.
مث جشعهم عىل رفع صلوات قصرية معربين فهيا عن رغبهتم يف اتباع
يسوع رهبم.

حتدث عهنا...

•الالزتام هو وعد ابلوفاء لشخص ما أ�و لقضية ما.
•الالزتام يتطلب وقت ًا ومع ًال شاق ًا .وي�شبه ا ألمر الانضامم �إىل فريق راييض،
وهذا يشمل دفع الرسوم والالزتام ابلتدريبات واملشاركة يف املسابقات.
•يريدك يسوع أ�ن تلزتم ابتباعه كرب عىل حياتك.
•مجةل “غريين كام تشاء” تعين ا�ستعدادك لتحيا ابلاكمل ليسوع امل�سيح.
•الالزتام ليس اب ألمر السهل!

بيامن تتحدث عن الالزتامات ،أ�طلب من الاطفال أ�ن يشاركونك عن الزتاماهتم (مثل
الرايضة أ�و املو�سيقى ...اخل) .ودعهم يتلكمون عن مدى سهوةل أ�و صعوبة احلفاظ
عىل تكل الالزتامات .مث حتدث معهم عن معىن أ�ن تكون اتبع ًا ملزتم ًا ليسوع،
وكيف خيتلف هذا عن ابيق الزتاماهتم وكيف ي�شهبها .جشعهم عىل املشاركة بلك
انفتاح ورصاحة.
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االلتزام
أ�ميكنك سامعها؟
مل يكن بطرس اكم ًال (لوقا .)٦٢-٥٤١:٢٢
قال بطرس ليسوع يوم ًا“ :حىت لو رفضك اللك ،أ�ان لن أ�فعل أ�بد ًا ”.لكن أ�خرب يسوع بطرس
نكره ثالث َّمرات قبل أ�ن يصيح ادليك .ويف ماكن احملامكة حيث اكن يسوع ُي َاك قبل
ب�أن َّه سيُ ُ
صلبه ،فعل بطرس ما قيل هل .ر أ�ت اخلادمة بطرس وقالت:
“ أ�نت كنت مع يسوع” لكن بطرس رد بعصبية“ :الك،
هذا ليس حصيح ًا  -ال أ�عرف ما اذلي تتحدثني عنه!”
مث قالت خادمة أ�خرى للناس هناك“ :هذا الرجل
اكن مع يسوع” ومرة أ�خرى أ�نكر بطرس ذكل .مر
بعض الوقت ،واكن بطرس خائف ًا ومتوتر ًا حق ًا.
فقد أ�راد أ�ال ميزيه الناس ،ولكن هذا مل حيدث!
ِ
الكمك مثل
“حنن نعمل أ� َّنك واحد مهنم .طريقة
أ�هل اجلليل ”.وبد أ� بطرس يسب ويلعن ويقول:
“لست أ�عرف ذكل الرجل!” وحدث متام ًا كام قال
بطرس ِ
لكامت
يسوع“ :كوكوكوكووووو ”.وجف�أ ًة تذكَّ َر ُ
لكن يسوع
خفرج وبىك كثري ًا .لقد شعر بطرس ابخلزيَّ ،
يسوعََ ،
مل يفقد ا ألمل يف بطرس .ففي ٍ
الحق ،وعند حبرية طربية ،تناو َل يسوع الطعام مع تالميذه
وقت ٍ
بعد القيامة ،وس�أل بطرس ثالث مرات“ :اي بطرس ،أ�حتبين؟” ويف لك مرة أ�جاب بطرس“َ :ي
َر ُّب ،أ�ن َْت تَ ْع ِر ُف أ� ِ ّن أ� ِحبُّ َك ”.ويف لك مرة قال يسوع�“ :ٱ ْر َع غَنَ ِمي ”.لقد أ�راد يسوع من بطرس
أ�ن يكون تلميذه و أ�ن جيلب تالميذ أ�كرث .ورمغ أ� َّن بطرس مل يكن اكم ًال ،فقد ع َمل يسو ُع أ� َّن
بطرس يريد أ�ن يتب َعه كرب وخملص .مل ينكر بطرس يسوع اثنية بعد ذكل اليوم.

أ�ميكنك تطبيقها؟

•هل �ستلزتم ابتباع يسوع كرب عىل حياتك؟
•هل ستسمح ليسوع ابل�سيطرة الاكمةل عىل أ�فاكرك وترصفاتك ورغباتك؟
•هل �ستقول ليسوع أ�نه أ�غىل يشء يف العامل ابلن�سبة كل ،و أ�نك تريد أ�ن تتبعه وتطيعه
لتصبح أ�كرث �شهب ًا هل؟
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االلتزام

ورقة العمل

 .١هل تذكر السطر السادس يف صالة الالزتام؟ أ�كتبه أ�دانه.
 .٢ام أل الفراغات التالية:
ونَ ِ ،أل ِ ّن ___ َك َذ ِ َل”.
يوحنا  “ ١٣:١٣أ�ن ُ ْْت _______ ُم َع ِل ّ ًما َو ______َ ،و َح�سَنًا تَ ُقولُ َ
 .٣ملاذا اتباع يسوع يعترب الزتام ًا؟

 .٤عدد الزتاماتك.

 .٥فرتة التجاوب:
امغض عيناك واس�أل يسوع“ :كيف ستبدو ا ألمور �إن كنت اتبع ًا ملزتم ًا ابلاكمل حنوك؟” ماذا كنت �ستفعل؟
ارمس صورة ملا �سيكشفه يسوع كل مث شارك مع فصكل ومع وادليك.
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االلتزام
حلن وترنيمة

لرنمن معاً

اخرت ترنمية تتناسب مع موضوع الالزتام
أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و مق بت�أليف
ترنمية جديدة بلحن جديد.
وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال بت�أليف
ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
ارصف بضع دقائق مع ا ألطفال يف الرتنمي وامحلد.
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االتكال
أ�ميكنك قولها؟
ام ألين بروحك القدُ وس.
أ�فَ ُس َس  ...١٨:٥ا ْمتَ ِل ُئوا ِب ُّلروح.

معىن الاتاكل
ما عىل هللا؟

كي
ف
من
ت
ل
ابلر ئ
وح؟

ما م
ع
ىن
ابلروحالامتالء
؟

هو مثر
ما الروح؟

هل ميكنك أ�ن جتدها؟
أ�عامل الرسل ١٧-١:٢
رومية ٢٧-٢٦:٨
رومية ١٣:١٥
غالطية ٢٦-٢٢:٥
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االتكال
فرتة الصالة واملشاراكت
شارك ا ألطفال بصالة هذه اللكامت مرة أ�خرى“ :ام ألين بروحك
القدُ وس” واطلب مهنم ترديدها .مث جشعهم عىل رفع صلوات قصرية
طالبني الامتالء ابلروح القدس و أ�ن يصبحوا قنوات يتدفق الروح
من خاللها.

حتدث عهنا...

•فَهم الامتالء ابلروح القدس ليس ابملهمة السهةل.
•عليك الاعامتد عىل روح هللا يك يمتكن من ا�ستخدامك جملده.
•عليك الاعامتد عىل روحه لتصبح مثل يسوع.
•عندما تصبح مثل يسوع ومتتلئ أ�كرث من روحه �سيظهر فيك مثر الروح.
•احملبة والفرح والسالم وطول ا ألانة �ستكون مثار الروح الساكن فيك.

قد النقاش من خالل احلديث عن معىن وجود صديق ومع ٍز ميكنك الاعامتد عليه
لإرشادك يومي ًا .ما ر أ�يك هبذه العالقة ،وكيف ستشعر؟ انقش مثر الروح ،وامسح
ل ألطفال أ�ن يتحدثوا عن الصعوابت اليت يواهجوهنا يف �إظهار �إحدى هذه الامثر.
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االتكال
أ�ميكنك سامعها؟
املُعزي (يوحنا .)٣١-١٥:١٤
أ�مغض عينيك ملدة دقيقة ،وختيل صديق ًا حتبه كثري ًا .هل ترى وهجه؟ ختيل الآن أ�ن
مسافر غد ًا �إىل ماكن بعيد وال ميكنك القدوم
صديقك اذلي حتبه قال كل يوم ًا “ :أ�ان ٌ
معي .ولكن ال تقلق ،س�أترك رويح معك ليتلكم ويلعب
معك ”.هللا وحده ميكنه أ�ن يقول أ�و يفعل هذا،
وهذا ما حدث ابلفعل قبل موت يسوع عىل
الصليب وجلوسه عن ميني عرش الآب
يف السامء .فهو مل يرتكنا يتاىم .قال يسوع
يف يوحنا “َ ١٧-١٦:١٤و أ�نَ أ� ْطلُ ُب ِم َن
�ٱ ْل آ ِب فَ ُي ْع ِط ُ ْ
يك ُم َع ّ ِز ًي �آخ ََر ِل َي ْم ُك َث َم َع ُ ْك
ٱ
وح �ٱلْ َح ّ ِق ”...فقد أ�رسل
� َل � ْ َألب َ ِدُ ،ر ُ
إيسوع روحه القدوس ليعني الكنيسة يف
م�أموريهتا العظمى .ومل ميض وقت طويل بعد
ذكل ،ويف يوم خاص جد ًا ،أ�طلق عليه امس يوم
ٱ
ٱ ٱ
امخلسني ،هبت ِر ٍحي عَ ِاص َف ٍة َو� ْمتَ َ َأل �لْ َج ِمي ُع ِم َن � ُّلروحِ
�ٱلْ ُقدُ ِس .فروحه �سيكون معهم دامئ ًا اكملعزي واملعمل واملرشد ،وسوف يعيش بداخلنا
مجيع ًا حنن اذلين �آمنا بيسوع مكخلص ورب.

أ�ميكنك تطبيقها؟
•هل ت�ستطيع الاتاكل عىل روح هللا لريشدك ويعزيك ويعلمك؟
• أ�طلب من الآب الساموي أ�ن مي ألك بروحه يومي ًا.
•ارفع صالة ليك تعكس حياتك مثر الروح وليك تشهد عن �إميانك للآخرين
وتكون سبب بركة وتشجيع هلم.

69

االتكال
ورقة العمل

 .١ا ألمور تزداد صعوبة الآن ،لكنك ستنجح حامتً! هل تذكر السطر السابع يف صالة الاتاكل؟ أ�كتبه أ�دانه.
 .٢ام أل الفراغات التالية:

فيليب ١٨:٥ب “ب َ ِل _______ بِ� ٱ ُّلروحِ”.

 .٣عدد مثر الروح.

 .٤أ�ي مثر من مثر الروح ا ألصعب والأكرث حتد ًاي ابلن�سبة كل؟ كيف ستساعدك الصالة هبذا؟

 .٥فرتة التجاوب:
ارمس وعاء عىل ورقة ،مث قطع أ�نواع خمتلفة من المثر ب�ألوان خمتلفة م�ستخدم ًا ورق ًا ملو ًان :برتقاةل أ�و موزة
أ�و تفاحة أ�و عنب ،حسب اختيارك .مث الصق لك مثرة يف الوعاء بطريقة مجيةل ،و أ�طبع الآية يف غالطية
 ٢٣- ٢٢:٥يف ا ألسفل .ميكنك تعليق اللوحة لتذكرك بمثر الروح و أ�مهية الامتالء ابلروح القدس.
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االتكال
حلن وترنيمة

لرنمن معاً

اخرت ترنمية تتناسب مع موضوع الاتاكل
أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و مق بت�أليف
ترنمية جديدة بلحن جديد.
وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال بت�أليف
ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
ارصف بضع دقائق مع ا ألطفال يف الرتنمي وامحلد.
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التأثري
أ�ميكنك قولها؟
ا�ستخدمين أكداة لنعمتك وحقّك وعدكل.
يوحنا ١٤:١
ٱ
َو َر أ�يْنَا َم ْجدَ ُهَ ،م ْجد ًا َ َك ِل َو ِحي ٍد ِم َن � ْل آ ِبَ ،م ْملُوء ًا ِن ْع َم ًة َو َحق ًا.

ف أ�ظهر نعمة
كيهللا للآخرين؟

ما املشلكة
إ�ن كذبت؟
72

ما
يه
ا
مل
اليت �أعطا واهب
هللا؟ك إ�ايها

ق بني قول
ما الفر والكذب؟
احلقيقة

هل ميكنك أ�ن جتدها؟
مىت ١٥-١٣:١٩
أ�عامل الرسل ١٧-١٦:٢
لوقا ١٧-١٥:١٨

التأثري
فرتة الصالة واملشاراكت
شارك ا ألطفال بصالة هذه اللكامت مرة أ�خرى“ :ا�ستخدمين
أكداة لنعمتك وحقّك وعدكل” واطلب مهنم ترديدها .مث جشعهم
عىل رفع صلوات قصرية طالبني أ�ن ي�ستخدهمم هللا يف مشاركة
حقه وإ�ظهار نعمته للآخرين حوهلم.

حتدث عهنا...

• أ�ظهر يسوع العدل يومي ًا عندما شفى املرىض وساعد الفقراء واحملتاجني.
•مل هيمت �إن اكن الشخص شا ًاب أ�و كه ًال أ�و غني ًا أ�و فقري ًا.
•عامل امجليع بعدل.
•اكن ُمحب ًا وكرمي ًا مع امجليع.
•تلكم ابحلق دوم ًا ومل يكذب أ�بد ًا.
•كيف ميكنك املساعدة يف �إظهار العدل بني أ�صدقائك وعائلتك أ�و يف اجملمتع؟

أ�طلب من ا ألطفال أ�ن يتحدثوا عن الطرق اليت ميكن من خاللها أ�ن يكونوا أ�دوات للحق
والعدل .انقش مىت يكون من الصعب قول احلقيقة .كيف ميكن للآيةَ ’ :خ َب�أ ُت َ َ
ك َم َك ِف
قَلْ ِب ِل َك ْي َال أ�خ ِْط َئ �لَ ْي َك‘ أ�ن تساعدان عىل قول الصدق دوم ًا؟
إ
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التأثري
أ�ميكنك سامعها؟
يسوع وا ألطفال (مىت .)٦-١:١٨
بعد ظهر أ�حد ا ألايم يف يوم مرشق ومشمس ،اكن التالميذ يتحدثون مع يسوع .وكام
نفعل حنن أ�حيا ًان ونتساءل معن هو املدلل يف البيت أ�و يف املدرسة أ�و يف امللعب ،هكذا
فعل التالميذ .فس�ألوا يسوع ،ومه حمتارون“ :اي تُرى...
من هو ا ألعظم يف ملكوت السموات؟” اعتقد
أ�هنم اكنوا يمتنون أ�ن يذكر امس واحد مهنم.
ولكن يسوع عرف أ�فاكرمه ،فدعا �إليه طف ًال
وقال“ :تعال قف جبانيب ”.مث نظر مبارشة
�إىل عيون تالميذه وقال أ�عظم مجةل عىل
الإطالق“ :لك من يتضع كهذا الطفل يكون
ا ألعظم يف ملكوت السموات ”.مث أ�ضاف
مجةل أ�عظمَ “ :م ْن ي َ ْق َب ُل ِط ْف ًال َكه ََذا ِب ْ ِسي
فَ إ�ن َّ َما ي َ ْق َبلُ ِن ”.اي للروعة! ومبا أ�ن هذه اللكامت
خرجت من مف يسوع ،فال بد أ�هنا الكم حق وحنن
نعمل ذكل يقين ًا .فقد اكن يسوع همامتً ابلعدل ،ورصف
معظم وقته مع البسطاء ومع من يعتربمه الناس غري مشهورين أ�و عظامء أ�و هممني ،كام
اهمت ابلفقراء وحتنن عىل املرىض و أ�عطى السالم والتعزية للحزاىن ،و أ�حب قضاء الوقت
يؤذون ا ألطفا َل
مع ا ألطفال اذلين يتجنهبم الآخرين .وقال يسوعَّ �“ :إن
َ
حساب َمن َ
�سيكون عسري ًا ”.فهل تشعر مبقدار حمبة هللا واهامتمه بك؟ تذكر دامئ ًا أ�ن هللا ي�ستطيع
أ�ن ي�ستخدمك همام اكن معرك لتكون سفري ًا للنعمة واحلق والعدل.

أ�ميكنك تطبيقها؟

•امسح هلل أ�ن ي�ستخدمك لتشارك مع الآخرين رساةل نعمته وحقه وعدهل.
•مصم يف قلبك أ�ن تقول احلق دامئ ًا.
•احفظ لكمة هللا.
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التأثري
ورقة العمل
 .١هل تذكر السطر الثامن يف صالة الت�أثري؟ أ�كتبه أ�دانه.

 .٢ام أل الفراغات التالية:
يوحنا “َ ١٤:١و َر أ�يْنَا _____َ ،م ْجدً ا َ َك _____ ِم َن _____َ ،م ْملُ ًوءا _____ َو_____”.
 .٣هل �سبق ورحبت بشخص جديد جاء �إىل مدر�ستك أ�و كني�ستك أ�و منطقتك؟ �إن فعلت ذكل ،شارك معنا.
وإ�ن مل تفعل ذكل من قبل ،مفا ر أ�يك ابحملاوةل؟ فلكام حاولت لكام اكن ا ألمر أ�سهل.

 .٤هل تتذكر وقت ًا أ�ثرت فيه عىل أ�حدمه أ�و أ�قنعته عىل معل الصواب يف موقف صعب؟ �إن حدث هذا ،شارك
كيف جتاوب الشخص معك.

 .٥فرتة التجاوب:
أ�ميكنك التفكري ببعض الطرق اليت ميكن أ�ن ي�ستخدمك هللا من خاللها للوصول للآخرين حوكل؟ رمبا ميكنك
تشكيل مجموعة للصالة يف الكنيسة؟ أ�و قد تدعو بعض ا ألصدقاء غري املؤمنني �إىل الكنيسة؟ أ�و رحب جبار
جديد أ�و بشخص جديد انضم �إىل صفك يف املدرسة؟
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التأثري
حلن وترنيمة

لرنمن معاً

اخرت ترنمية تتناسب مع موضوع الت�أثري
أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و مق بت�أليف
ترنمية جديدة بلحن جديد.
وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال بت�أليف
ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
ارصف بضع دقائق مع ا ألطفال يف الرتنمي وامحلد.
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التلمذة
أ�ميكنك قولها؟
ا�ستخدمين جملدك ودلعوة الآخرين التباعك.
َم َّت١٩:٢٨
س الآب َوالا ْب ِن َو ُّالروحِ الْ ُقدُ ِس.
فَا ْذ َه ُبوا َوتَلْ ِم ُذوا َ ِجي َع ا ُأل َم ِم َو َ ِّعدُ ُ ْ
وه ِب ْ ِ

من هو
التلميذ؟

ما
م
ع
ىن
أ
�
ن
ت
ف
ع
ل
ً
شيئا جملد هللا؟

من هو
املُرسل؟

ض الوسائل
ما يه بع خاللها أ�ن
اليت ميكننا من ن يسوع؟
لآخرين ع
خنرب ا

هل ميكنك أ�ن جتدها؟
مرقس ١٥:١٦
يوحنا ٥-٤:١٧
رومية ١٧-١٣:١٠
كولويس ١٧:٣
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التلمذة
فرتة الصالة واملشاراكت
شارك ا ألطفال بصالة هذه اللكامت مرة أ�خرى“ :ا�ستخدمين جملدك
ودلعوة الآخرين التباعك” واطلب مهنم ترديدها .مث جشعهم عىل رفع
صلوات قصرية تعرب عن رغبهتم يف أ�ن ي�ستخدهمم هللا جملده ودلعوة
الآخرين بشجاعة ليك يتبعوا يسوع.

حتدث عهنا...
•املُرسل هو الشخص اذلي دعاه هللا ليكرز ببشارة يسوع امل�سيح.
•يف كثري من ا ألحيان قد يعين هذا السفر �إىل بالد بعيدة وتعمل لغة وثقافة جديدة� .إهنا
حياة تتطلب تضحية وتفان اكمل هلل.
•يريد يسوع منا مجيع ًا أ�ن نكون مرسلني أ�يامن كنا و أ�ن نكون نوره يف املدرسة ويف البيت.
ميكنك أ�ن تبد أ� ابلطلب من ا ألطفال مشاركة قصص عن مرسلني من كني�سهتم أ�و أ�شخاص
يعرفوهنم من حول العامل .جشعهم عىل التحدث عن الطرق اليت ميكهنم من خاللها مشاركة
يسوع مع أ�رسمه و أ�صدقاهئم.
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التلمذة
أ�ميكنك سامعها؟
شاول الطرسويس يصبح بولس ،رسول يسوع امل�سيح ( أ�عامل الرسل .)٢٢-١:٩
أ�صبح بولس ،اذلي اكن قب ًال عدو ًا للم�سيح و أ�تباعه ،أ�حد أ�مه قادة الكنيسة ا ألوىل و أ�شهر اكرز
يصري بولس)
ل إلجنيل .ويف يوم من ا أل َّيم ،اكن شاول (قبل أ�ن َ
نور ساط ٌع من السامء
ظهر ٌ
يسري عىل طريق دمشق .وجف�أ ًة َ
َفسقطَ أ�رض ًا وفقد برصهَّ .مث مسع صو ًات قائ ًال“ :شاول،
شاول ملاذا تضطهدُ ين؟” رصخ شاولَ “ :من أ�نت اي
الصوت “ :أ�ان يسوع اذلي تضطهدُ ه”.
ّ
رب؟” فر َّد َّ
واكن بولس يرتعد خوف ًا ،وملدة ثالثة أ�ايم مل يقدر أ�ن
يبرص ومل ي�ألك أ�و يرشب شيئ ًا .واكن هناك رجل تقي
امسه حنانيا ،فطلب منه الرب أ�ن يذهب ويبحث
عن شاول“ .اي حنانيا ،أ�ريدك أ�ن تضع يدك عىل شاول
ليك يرى اثنية ،فقد اخرتته ليكون اكرز ًا يل ”.لكن هذا
مل يكن منطقي ًا ابلن�سبة حلنانيا ،فقد مسع عن ا ألمور الفظيعة
اليت صنعها شاول يف املؤمنني ،ومع ذكل ،أ�طاع حنانيا الرب .شفى
هللا شاول وابتد أ� يعظ ويع ِّمل عن يسوع يف لك ماكن يذهب �إليه ،وكثريين صاروا تالميذ ًا ليسوع.
شاول �إىل بولس .والكتاب املقدس ميلء بتعلمي ورسائل بولس �إىل الكنائس .فقد جال
مث َّ
تغري امس ُ
بولس مبرش ًا العامل بيسوع ومعطي ًا اجملد هلل ومعلامً الآخرين أ�ن يفعلوا ذكل أ�يض ًا.

أ�ميكنك تطبيقها؟

•مصم من لك قلبك أ�ن متجد هللا يف لك ما تفعل.
•ت�أكد أ�ن مواهبك وقدراتك يه من هللا.
• قدم لك ما تفعهل كهدية حب ليسوع.
•اطلب من هللا أ�ن يزيد جر أ�تك دلعوة الآخرين عىل اتباعه.
•اطلب من هللا أ�ن يفتح أ�مامك الفرص ملشاركة الآخرين عن حمبته أ�يامن ذهبت.
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التلمذة
ورقة العمل

 .١لقد أ�وشكنا عىل الانهتاء .هل تذكر السطر التاسع يف صالة التلمذة؟ أ�كتبه أ�دانه.

 .٢ام أل الفراغات التالية:
وه _____ �ٱ ْلآ ِب
مىت َ _____ “ ١٩:٢٨و ______ َ ِجي َع ______ َو َ ِّعدُ ُ ْ
َو_____ َو________”.
 .٣من هو املُرسل؟

 .٤كيف ميكننا أ�ان و أ�نت أ�ن نكون ُمرسلني ونتلمذ الآخرين يف منطقتنا؟

 .٥فرتة التجاوب:
اذكر خشص ًا ال يعرف امل�سيح مكخلص واكتب امسه عىل بطاقة وتعهد أ�ن تصيل ألجهل يومي ًا .تذكر أ�ن هللا يُ ْم ِكنُه
أ�ن ي�ستخدمك لتعلن عن حمبته للآخرين.
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التلمذة
حلن وترنيمة

لرنمن معاً

اخرت ترنمية تتناسب مع موضوع التلمذة
أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و مق بت�أليف
ترنمية جديدة بلحن جديد.
وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال بت�أليف
ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
ارصف بضع دقائق مع ا ألطفال يف الرتنمي وامحلد.
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السلطان
أ�ميكنك قولها؟
ابمس يسوع أ�صيل � ...آمني!
ِفي ِل ِ ّب٩:٢
اسا فَ ْو َق ُ ِ ّ
اس.
ِل ِ َل َرف َّ َع ُه ُهلل أ�يْضً اَ ،و أ�ع َْطا ُه ْ ً
ك ٍْ
ك قوة يف
ملاذا هن
مسا يسوع؟
ا

ملا
ذ
ا
ي
ن
ب
غ
يف ا ي �أ
ن
ن
ص
مس يسو يل
ع؟
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ما ذ
ا
�
س
ي
ح
لو كنت أ دث
املسؤول ع �نت
ن العامل؟

لأفضل أ�ن
ملاذا من ا و صاحب
يكون يسوع هىل العامل؟
لسلطان ع
ا

هل ميكنك أ�ن جتدها؟
مىت ٢١:١
مىت ١٨:٢٨
يوحنا ١٣:١٤
أ�عامل الرسل ١٢:٤

السلطان
فرتة الصالة واملشاراكت
ابد أ� فرتة الصالة وجشع ا ألطفال عىل رفع الصلوات ابمس يسوع .قد
يصلوا من أ�جل شفاء خشيص أ�و من أ�جل شفاء خشص هيمهم أ�مره،
وميكن أ�ن يرفعوا صلوات طالبني المنو يف حمبهتم هلل أ�و لي�ستخدهمم
هللا بطريقة خاصة.

حتدث عهنا...
•يقول الكتاب املقدسُ « :د ِف َع � َ َّل ُ ُّ
الس َما ِء َوعَ َل ا َأل ْر ِض» .فعندما نصيل
ك ُسلْ َط ٍان ِف َّ
يف امس يسوع حنن منكل هذا إ السلطان.
•هذا ا ألمر يثري عدة ا�سئةل :هل يعين هذا أ�ن هللا سي�ستجيب للك الصلوات �إن
طلبناها ابمس يسوع؟ أ�يعين هذا أ�ن هللا �سيعطينا لك ما نريد؟
•عىل صلواتنا أ�ن تمتحور حول ا ألمور اليت متجد الآب الساموي و أ�ن يكون هدفها منو
ملكوته عىل ا ألرض.
أ�طلب من ا ألطفال أ�ن يتحدثوا برصاحة عن حياة الصالة اخلاصة هبم .هل اختربوا
ا�ستجاابت للصالة؟ هل شعروا ابلإحباط ألن هللا مل ي�ستجب لبعض الصلوات ابلطريقة
اليت أ�رادوها أ�و مل ي�ستجب عىل الإطالق؟
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السلطان
أ�ميكنك سامعها؟
اميو ُس ا أل َمعى (مرقس .)٥٢-٤٦:١٠
ابر ِت ُ
اكن ابرتاميوس أ�معى ويعيش مكتسول يف شوارع أ�رحيا .عَ ِ َل بيسوع و أ�عامهل العجيبة ،ومسع كيف
شفى يسوع املرىض والعمي واملشلولني .أ�راد ابرتاميوس أ�ن
ي ُشفى أ�يض ًا .فرصخ ابرتاميوس‘ :اي يسوع اي ِ ّ
معل،
شخاص احمليطون
ارمحين! ...ارمحين!’ اكن ا أل ُ
ببارتاميوس غري لطيفني ،فصاحوا قائلني:
لكن ابرتاميوس ظ َّل يرصخ .وملَّا
‘امصتَّ ’.
مس َعه يسوع قال ‘ :أ�حرضوه � َّإيل ’.فقال
هل امجلعِ ‘ :افرح ،ها هو يدعوك!’ فرىم
ابرتاميوس رداءه وركض حنو يسوع .س�أ َل
يسوعُ‘ :ماذا تريد أ�ن أ�فعل كل؟’ ف�أجاب
ابرتاميوس ‘ :أ�ريد أ�ن أ�برص ’.ف�أجابه يسوع:
‘�إميانك قد شفاك ’.فقد �آمن ابرتاميوس ب�أن يسوع
ميكل القدرة عىل شفاء الناس .وميكنك أ�ن تتخي َّل مدى
سعادته عندما فتح عينيه ور أ�ى يسوع .مفا حدث معه ذكل اليوم غريه ابلاكمل .وهكذا بد أ�
يتبع يسوع وخيرب الآخرين عن ا أل�شياء الرائعة اليت صنعها يف حياته.

أ�ميكنك تطبيقها؟

•ركز صلواتك عىل ا أل�شياء اليت متجد أ�ابك اذلي يف السموات.
•اطلب احلمكة والإرشاد يف امس يسوع.
•اطلب الشفاء والقوة يف امس يسوع.
•�آمن من لك قلبك ب�أن هناك قوة يف امس يسوع.
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السلطان

ورقة العمل

 .١هنيئ ًا كل! وصلت �إىل �آخر سطر يف الصالة :السلطان! هل ت�ستطيع كتابته هنا؟

 .٢ام أل الفراغات التالية:
فيليب َ ِ ٩:٢
“ل ِ َل _____ �ٱ ُهلل أ�يْض ًاَ ،و أ�ع َْطا ُه _____ فَ ْو َق ُ ِ ّ
ك _____”.

بناء عىل القصة اليت مسعهتا اليوم ،ملاذا بر أ�يك شفى يسوع ابرتاميوس؟ وإ�ن ا�ستجاب يسوع لطلبة ابرتاميوس،
ً .٣
فهل سي�ستجيب كل أ�يض ًا؟ وإ�ن ا�ستجاب ،فهل سي�ستجيب بنفس الطريقة كام فعل مع ابرتاميوس؟ الإجابة :نعم!
ميكنك أ�ن تطلب من هللا الشفاء أ�و القوة أ�و املعونة لنفسك وللآخرين ،ألن هللا يسمع وي�ستجيب للصالة.

 .٤خصص صندوق ًا لطلبات الصالة .ميكنك ا�ستخدام أ�ي صندوق أ�و علبة املناديل ،وابحلجم اذلي ختتاره.
وبإماكنك أ�يض ًا تزيني الصندوق ب�أوراق تغليف أ�و ملصقات أ�و أ�ن تكتب عليه بلك بساطة“ :صندوق صلوايت ”.مث
اكتب طلبات الصالة وضعها يف الصندوق وتذكر أ�ن تصيل ألجلها يومي ًا .ولكام ا�ستجاب الرب ،احرص عىل تدوين
ذكل واشكره عىل ا�ستجابته لصالتك.
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السلطان
حلن وترنيمة

لرنمن معاً

اخرت ترنمية تتناسب مع موضوع السلطان
أ�و �آية كتابية مرمنة أ�و مق بت�أليف
ترنمية جديدة بلحن جديد.
وميكنك أ�يض ًا السامح ل ألطفال
بت�أليف ترنمية جديدة م�ستخدمني لكامهتم اخلاصة
معربين فهيا عن فكرة ادلرس.
ارصف بضع دقائق مع ا ألطفال يف الرتنمي وامحلد.
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االسم

االسم
التاريخ
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�إن أ�فضل طريقة لتخترب فهيا الكنيسة أ�و العائةل صالة العهد
يه أ�ن تواظب عىل عادة الصالة يومي ًا.

العائةل
نعمل مك من الصعب أ�ن جتمتع العائةل مع ًا للصالة ،فا أل�سباب
كثرية يتعذر ذكرها لكها هنا .غري أ�ن صالة العهد تقدم طريقة
سهةل وب�سيطة يك تصبح الصالة مع ًا كعائةل أ�مر ًا ممكن ًا.
ختيل أ�ن تنهت�ي لك وجبة طعام برفع صالة العهد مع ًا! قد
تصلهيا العائةل مع ًا بصوت واحد أ�و قد يقودها أ�حد أ�فراد
ا ألرسة بصوت عالٍ بيامن يصيل الآخرون بصمت أ�و قد
يصيل لك فرد جزء ًا من الصالة �إىل أ�ن تنهت�ي .كن خالق ًا...
وحاول أ�ن تصلهيا بطريقة خمتلفة لك ليةل ،وال ترصف الكثري
من الوقت يف معل ذكل ،بل ليكن الوقت قصري ًا وحمدد ًا.
قد تثري الصالة بعض التساؤالت أ�و قد تدعو للت�أمل
يف طريقة تعامل هللا مع عائلتك ،فكن حساس ًا لفضول
أ�طفاكل الرويح .ولكام قضيمت املزيد من الوقت مع ًا ودار
النقاش بشلك طبيعي بينمك ،لكام ا�سمتتعمت كعائةل ابحلقائق
الروحية .ميكن ل ألهل قراءة أ�جزاء من الكتاب قبل النوم
أ�و قد يرغب ا ألطفال يف فعل ذكل .وميكن أ�يض ًا قراءة
الآية املكتوبة يف هناية كتاب صالة العهد ل ألطفال لك ليةل.
ودليل املعمل سزيود ا ألهل مبصادر خالقة وجديدة لتشجيع
النقاش قبل النوم.
من اجليد أ�ن يكون هناك نسخ متعددة من بطاقات صالة
العهد ل ألطفال يف أ�كرث من ماكن يف املزنل ،ضع نسخة يف
غرفة الطعام و أ�خرى يف غرفة النوم .ميكنك طلب املزيد من
النسخ من املوقع الإلكرتوين التايلWWW.RGBL.ME:
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ا لكنيسة

ميكن أ�ن يكون للكنيسة دور أ�سايس يف تمنية ا ألطفال
روحي ًا .ف�إن أ�رادت الكنيسة تن�شئة جيل من ا ألتباع ا ألمناء
ليسوع ،فعىل لك ا ألجيال فهيا أ�ن يرعوا ويعززوا عالقة
ا ألطفال مع يسوع ،وهذه الصالة تعترب أ�داة فعاةل لتمنية هذه
العالقة .وحنن نؤمن ب�أن صالة العهد ل ألطفال تقدم أ�ساس ًا
متين ًا للصالة ألهنا تقدم املهنج بشلك تدرجيي وعىل مراحل.
فاملهناج مرن ،وميكنك أ�ن تقرر ما هو ا ألفضل ابلن�سبة كل،
وميكنك ا�ستخدامه يف فصل مدرسة ا ألحد لك أ��سبوع ملدة
 ١٠أ�و  ١٢أ��سبوع ًا ،أ�و كربانمج للمدرسة الصيفية ()VBS
أ�و يف مجموعة صغرية دلرس الكتاب .نويص اب�ستخدامه
عىل مرحلتني .أ�و ًال ،تلمذ ا ألطفال من خالل املوضوعات
العرش عىل مدى  ١٠أ�سابيع مث ادعومه ليك يقطعوا عهد ًا
مع صديق أ�و أ�حد أ�فراد العائةل ملدة  ٤٠يوم ًا .مث اطلب
من ا ألطفال تشكيل مجموعات صغرية خاصة لصالة العهد
جيمتعون فهيا أ��سبوعي ًا للصالة من أ�جل طلبات الكنيسة
ومدر�سهتم و أ�صدقاهئم وعائالهتم .فالصالة قوة ،والسامح
ل ألطفال ابختبار قوة الصالة يعزز �إمياهنم بطرق ال تعد
وال حتىص .ت�أكد من الاطالع عىل صفحتنا عىل املوقع
الإلكرتوين WWW.RGBL.ME :ف�ستجد عدة مصادر
وصور وشهادات من ا ألطفال حول العامل .و ألننا مجيع ًا حنب
القصص ،نشجعك عىل الكتابة لنا ومشاركة قصتك معنا
فنحن حنب أ�ن نسمع منك.

اخلامتة

ومثل النار اليت ت�شتعل أ�كرث وتسطع لكام أ�لقيت فهيا حطب ًا
أ�كرث ،هكذا �سترضم قوة صالة العهد عندما يبد أ� عدد
كبري من ا ألشخاص ابلصالة ألجل بعضهم البعض .وهذا
ما �سيحدث بصورة مماثةل للعائةل ،فلكام قضت العائةل
فرتات من الصالة مع ًا ،لكام سطعت وظهرت قوة الصالة
داخل العائةل وخارهجا .املوارد متوفرة عىل املوقع الإلكرتوين:
WWW.RGBL.ME

ميكن ملسامهتك أ�ن حتدث فرق ًا!
دعوان ن�سمتر يف تطبيق عهد الصالة ل ألطفال
ساعدان عىل توصيل الفكرة �إىل العامل أ�مجع!
منذ بداية العام  ٢٠١٨أ�صبحت صالة العهد ل ألطفال م�ستخدمة يف  ٤٨دوةل
يف مجيع أ�حناء أ�فريقيا ،و�آ�سيا ،و أ�مرياك الالتينية ،والرشق ا ألوسط.
لقد بد أ�ت حركة صالة ا ألطفال  -فانضم �إلينا الآن!
ميكنك أ�ن تسامه مالي ًا ملساعدة ا ألطفال يف مجيع أ�حناء العامل العريب
ليختربوا قوة صالة العهد لتصبح أ�سلوب حياة.
تواصل معنا عىل الإمييل التايل:
prayer@awfm.org
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