
مضن صفحات كتاب قوة صالة العهد للأطفال، يتحدث يسوع مع الأطفال بلكامت مليئة ابحلق 

واحملبة والتعزية. فهذا الكتاب هو دعوة للأطفال الختبار قوة الصالة بطريقة مل خيتربوها من قبل. 

فيسوع يدعومه اإىل حمرض �أبهيم الساموي، ويطمئهنم مبحبته الأبدية، وخيربمه عن شوقه لال�سامتع 

هلم يوميًا.

الكتاب خمصص الإرشاد الأهل واملعلمني وقادة اخلدمات، ولن يساعد فقط  الثاين من  النصف 

عىل اإشعال شغف للصالة يف قلوب وعقول الأطفال، بل �يشجعهم �أيضًا عىل خدمة الآخرين 

من خالل الصالة.

يف عامل ميلء ابلضوضاء والفوىض، هذا الكتاب هو دعوة للسالم والهدوء عند �أقدام يسوع.

كتاب صالة العهد للأطفال هو كتاب رائع وفريد من نوعه. فرتكزيه وبساطته العميقة ووضوحه جيعالنه هدية رائعة جلسد املسسيح. 
اعتقد �أن هللا �يسستخدم هذا الكتاب لتنشسئة جيل من الأطفال املصلني املتحمسني واملتجذرين يف لكمة هللا واملنطلقني حنو خدمة 

ممسوحة جملد املسسيح.
- د. جايسون هوابرد، مدير مركز نور العامل للصالة

للكنائس  العامل ويعترب مصدرًا رضوراًي  للصالة للأطفال حول  التوضيحة امجليةل والتعلمي هو دليل  الكتاب امليلء ابلر�ومات  هذا 
واملدارس والعائالت. فهو كتاب معيل ويشجع عىل الاخنراط واملشاركة. 

آند غامبل - روبرت �أ. ماكدواندل ، الرئيس املتقاعد واملدير التنفيذي لرشكة بروكرت �

ال مصدر رائع هلم لتعمل  هللا ينشئ جيل من الأطفال والشسباب قادرين عىل تغيري العامل، وكتاب قوة صالة العهد للأطفال ما هو اإ
رفع الصلوات يوميًا، لأنفسهم وللآخرين، صلوات حمورها املسسيح. اي للروعة! اان من �أشد املعجبني! �أخطط ملشاركته مع �أصدقايئ 

وزماليئ، وخاصة الأصغر �سنًا. �أان �أجشعك عىل �أن تفعل اليشء نفسه.
- توم فيكتور، رئيس ائتالف املفوضية الكربى، ومعمل يف خدمة ١٤/٤ يف �أمرياك الشاملية

ن كتاب قوة صالة العهد للأطفال هو �أداة كتابية رائعة لتطوير عالقة حمبة و�ألفة مع الهنا العظمي يف حياة �أوالدان. �أعتقد �أنه �يشجع  اإ
لك املؤمنني عىل الصالة، و�سيكرز لأطفالنا ويتلمذمه ليطيعوا حبامس امل�أمورية العظمة والوصية العظمى. �أشكرمك عىل هذه الهدية 

الرائعة جلسد املسسيح.
- ك. مارشال ويليامز، راعي الكنيسة املعمدانية النارصية يف فيالدلفيا بنسلفانيا،                                                                                  
كاندي ماربايل  ورئيس الزماةل الوطنية الأفريقية الأمريكية، واجملمع املعمداين اجلنويب.

مع ستيفن إيري

www.RGBL.ME
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أبانا السماوي، شكرًا لك على محبتك لي، وألنك جعلتني ابنًا لك
ساعدني كي أحبك وأطيعك

ساعدني كي أحب اآلخرين كما أحببتني
أعترُف بخطيتي... وأطلُب أن ُتطّهَرني

سأسبحك من كل قلبي
يا يسوع، أريد أن َأتَْبُعَك فتكون ربي ... غّيرني كما تشاء

امألني بروحك القُدوس
 استخدمني كأداة لنعمتك وحقك وعدلك

استخدمني ملجدك ولدعوة اآلخرين التباعك
باسم يسوع أصلي ... آمني!

النعمة
املحبَّة
الرأفة
التوبة
العبادة
االلتزام
االتكال
التأثري
التلمذة
السلطان



املراجع الكتابية

ََّة َمَحبٍَّة �أْعَطاَن �ٱْلآُب َحتَّ نُْدَعى �أْوَلَد �ٱهلِل! ُانُْظُروا �أي

لَهََك ِمْن ُكِّ قَلِْبَك، َوِمْن ُكِّ نَْفِسَك، َوِمْن ُكِّ ِفْكِرَك. 
إ
بَّ ا بُّ �ٱلرَّ ُتِ

َهِذِه ِهَ �ٱلَْوِصيَُّة �ٱْلُأوَل َو�ٱلُْعْظَمى.

. بُّوا بَْعُضُكْ بَْعًضا َكَ �أْحَبْبُتُكْ َهِذِه ِهَ َوِصيَِّت �أْن ُتِ

ثِْمي، َوِمْن َخِطيَِّت َطهِّْرِن.
إ
�ٱْغِسلِْن َكِثرًيا ِمْن ا

ائِِبَك. ِميعِ َعَ ُث ِبَ بَّ ِبُكِّ قَلِْب. �ُأَحّدِ ُد �ٱلرَّ �أْحَ

. ًدا، َوَحسسَنًا تَُقولُوَن، لأّنِ �أَن َكذِلَ ًِّما َو�سَّيِ �أنُْتْ تَْدُعونَِن ُمَعل

وح. اْمتَِلُئوا ِبلرُّ

َوَر�أيْنَا َمْجَدُه، َمْجًدا َكَ ِلَوِحيٍد ِمَن �ٱْلآِب، َمْملُوًءا ِنْعَمًة َوَحقًّا.

وحِ الُْقُدِس. ُدوُهْ ِبْسِ الآب َوالاْبِن َوالرُّ يَع الُأَمِم َوَعِّ فَاْذَهُبوا َوتَلِْمُذوا َجِ

. ا فَْوَق ُكِّ اْسٍ ِلِلَ َرفََّعُه هللُا �أيًْضا، َو�أْعَطاُه اْسً

ُيوَحنَّا ٱْلُوَلى ١:٣    

َمتَّى ٣٧:٢٢-٣٨      

ُيوَحنَّا١٢:١٥          

 َمْزُمور٢:٥١        

 َمْزُمور١:٩         

 ُيوَحنَّا١٣:١٣        

 َأَفُسس١٨:٥         

ُيوَحنَّا١٤:١           

َمتَّى ١٩:٢٨           

ِفيِلبِّي٩:٢            
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البداية
مهناج ٤٠ يوم صالة العهد للأطفال هو دليل درايس مفصل عن الصالة. 

وفامي ييل الفئات املوجودة يف دليل ادلرا�ة:

35

�أميكنك قولها؟
آية احلفظ.  يتعرف الأطفال هنا عىل الصالة وعىل �
آية احلفظ.  ُقد الأطفال يف الصالة واقر�أ �أماهمم �

دعهم يكررون الصالة والآية �أكرث من مرة.

هل ميكنك �أن جتدها؟
ضافية هنا للمزيد من ادلرا�ة.  مت توفري مراجع كتابية اإ
يسستطيع الأطفال البحث عن هذه الآايت يف الصف. 

�أطلب من ك واحد مهنم القراءة بصوت عاٍل          
آراهئم حول ما قر�أوه. و�أن يعربوا عن �

�أتشعر هبا؟
حيب الأطفال طرح الأ�سئةل، وهذه فرصهتم الآن! 
ميكهنم هنا التعبري برصاحة عن اهامتماهتم وقلقهم 

و�كوكهم ومعتقداهتم حول موضوع ادلرس.

فرتة الصالة واملشاراكت
قد نعترب هذا الوقت هو وقت خلوة للأطفال ليختربوا 
ن اكن عدد الأطفال قلياًل، ميكهنم  فيه الصالة الفردية. اإ
الصالة �أثناء وقوفهم عىل �ك دائرة وميكهنم ا�ستخدام 

لكامهتم اخلاصة كيفام يقوده الروح. ابد�أ �أوًل برتديد الصالة 
املذكورة يف ادلرس ودع الأطفال يكرروها. ميكن القيام 
هبذا �أثناء اجللوس حول الطاوةل �أو عىل الأرض فوق 

خارطة العامل �أو بوجود كرة �أرضية. �تساعد هذه الفرتة 
الأطفال عىل تعمل مك ه الصالة �هةل وممتعة ورائعة 

ن اكنت مع الآخرين. خاصة اإ

١

٣
٤

٢



تدث عهنا
يتضمن هذا القسم بعض الأ�سئةل العميقة 

الت تشجع عىل املناقشة والتفاعل.

�أميكنك تطبيقها؟
هذا هو اجلزء العميل من ادلرس. وهنا �ستقدم بعض 
الأ�سئةل والأهداف الت تث عىل الت�أمل واملناقشة.

لرنمن معاً
 يف فقرة النشاطات، ِاخرت ترنمية تنا�ب موضوع 
آية كتابية مرمنة �أو ميكنك ت�أليف ترنمية  ادلرس �أو �

جديدة بلحن جديد. وميكنك �أيضًا السامح للأطفال 
بت�أليف ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

٥

٧

٩

البداية

36

�أميكنك �امعها؟
اقر�أ القصة الكتابية املوجودة يف ادلرس للأطفال 

�أو �أرسد القصة بلكامتك اخلاصة. 

�أوراق العمل
ثراء وقت  �ستجد مع ك درس ورقة عل ملونة لإ
ادلرس والسامح للأطفال مبراجعة ما تعلموه. كام 
يوجد ورقة يف هناية الكتاب ليسستخدهما الأطفال 
لتسجيل �أ�امء من �يتعهدون بلصالة معهم. 

ميكنك احلصول عىل �أوراق العمل من املوقع التايل:

 WWW.RGBL.ME

٦

٨
حلن وترنيمة
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�أميكنك قولها؟
�أبن الساموي، �كرًا ل عىل حمبتك يل، ولأنك جعلتن ابنًا ل.

يُوَحنَّا �ٱْلُأوَل١:٣ 
ََّة َمَحبٍَّة �أْعَطاَن �ٱْلآُب َحتَّ نُْدَعى �أْوَلَد �ٱهلِل! ُانُْظُروا �أي

حمبتك للآخرين؟كيف تُظهر

كيف نعرف 
�أن هللا حيبنا؟

ما الي جيعكل 

�أولد هللا؟كيف رصن تشعر �أنك حمبوب؟

هل ميكنك �أن جتدها؟
يوحنا  ١٦:٣

يوحنا الأول  ١٠:٤
رومية  ٣٨:٨-٣٩

النعمة
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النعمة

فرتة الصالة واملشاراكت

ن اكن عدد الأطفال كبريًا، قسمهم اإل مجموعات صغرية وصيل معهم: “�أبن الساموي، �كرًا ل  اإ
�أن  ابنًا ل.” اطلب من الأطفال تكرار هذه امجلةل مث اطلب  عىل حمبتك يل، ولأنك جعلتن 
يصيل ك واحد مهنم صالة قصرية جدًا يعربون فهيا عن امتناهنم لكوهنم �أولد هللا، وعام تعنيه 
ذا اكن عدد الأطفال قلياًل، فميكنك �أن تطلب  حمبة هللا الأبدية هلم، و�أن يشكروه عىل حمبته. اإ

من الأولد تشكيل دائرة مبسك الأيدي، و�أن يصيل ك من يرغب بذل.

تدث عهنا...
ن مل تكن مسستحقًا لتكل احملبة. 	  معىن النعمة �أنك حمبوب حت اإ

حنن نعمل �أن هللا حيبنا لأنه خلقنا و�أر�ل ابنه الوحيد يسوع لميوت بدًل عنا عىل الصليب. 	 

هل تعرف ما معىن احملبة الأزلية؟ احملبة الأزلية ه احملبة الت ل ولن تنهت�ي �أبدًا.	 

ن ارتكبت خطية.	  لن تنهت�ي اإ

ن كنت تشعر بخلوف.	  لن تنهت�ي اإ

ن مات خشص تبه.	  لن تنهت�ي اإ

ن خرس وادليك وظيفهتام.	  لن تنهت�ي اإ

ن حصلت عىل عالمات �يئة يف املدر�ة.	  لن تنهت�ي اإ

مفهام حدث، حمبة يسوع ل ولن تزول �أبدًا.	 

قلقهم         ومصادر  خماوفهم  هللا:  حمبة  حول  �أفاكره  عن  برصاحة  املشاركة  الأطفال  من  اطلب 
من فقدان حمبة هللا �أو من عدم اختبار فرحة التعرف عىل حمبته.
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النعمة

�أميكنك �امعها؟ 

َمثْل اخلروف الضال )لوقا ١:١٥-٧(.

ة عن راعٍ وخروفه  َ امجليع مقداَر حمبَّة هللا هلم، لل �أخرب امجلوَع بقصَّ يريُد يسوُع �أن يعمّلِ
الضال. اكن الراعي قلقًا عىل اخلروف الضال، فرتَك اخِلراَف 

الأخرى، وخرج يبحث عنه. فاخلراف حيوانت 
ضعيفة، وميكهنا �أن تتوه وتسكل طريقًا خاطئًا، 

وقد هتاجها احليوانت املفرت�ُة اكلئاب. ولهذا، 
تمكُن هُممةَّ الراعي يف �أن حيمي اخلراف من 

اخلطر، وهذا ما فعل هذا الراعي. وحيامن وجد 
الراعي اخلَروف الضال فرح جدًا حت �أنه حل 

ل املنل، واحتفل  اخلروف طَوال الطريق اإ
احتفاًل كبريًا بعَودتَِه، ودعا الأصدقاء والأهل 
لالحتفال بخلروف الي اكن ضاًل فوجد. قال 
نَّ هذا ما حيدث عندما يقبل �أحُد الأطفاِل  يسوُع اإ
ل احلياة  ذ ينتقلون من حاةل الضياع واملوت اإ خملَّصًا هل، اإ
امء. تساعدن الآية يف �فر َصَفنَْيا ١٧:٣ �أن  الأبدية، وهذا جيلب فرحًا عظاميً و�عادًة يف السَّ
َُّه َجبَّاٌر يُنِقُذِك. يََتَغىنَّ فََرًحا ِبِك  ن لَهُِك يِف َوَ�ِطِك. اإ نشعر بفرح الآب الساموي حنو �أولده. “اإ

. �سََيْفَرُح ِبِك ِببهِتَاجٍ.” مباذا تشعر حيامن تسمع هذه اللكامت؟ ُد َمَحبََّتُه َلِ ِدّ َوجُيَ

�أميكنك تطبيقها؟ 
آمن �أن يسوع مات من �أجل خطاايك ويعيش يف قلبك.	  �

آمن �أن نعمته جعلتك ابنه العزيز عىل قلبه.	  �

آمن �أن حمبته ل لن تزول همام حدث.	  �

جنيل نعمته مع خشص ما.	  آمن ب�أن هللا يسستطيع اليوم �أن يسستخدمك لتشارك اإ �



ورقة العمل

40

النعمة

١. هل تذكر السطر الأول يف صالة النعمة؟ �أكتبه �أدنه. 

٢. املأ الفراغات التالية: 

ََّة _____ �أْعَطاَن ____ َحتَّ نُْدَعى _____ �ٱهلِل.”     يوحنا الأول١:٣ “ُانُْظُروا �أي

ل الأبد؟ ٣. ما الي جيعكل ابنًا هلل اإ

�أو ترس صورة تعرب عن  ٤. يعرف يسوع اسك وك شء عنك، متامًا مثل وادليك. هل تسستطيع كتابة جةل 
مشاعرك حول هذا الأمر؟ 

٥. فرتة التجاوب:

من اجليد �أن يكون دليك روح الشكر فهذا يُسعد قلب يسوع. هل تسستطيع �أن تكتب جةل تعرب فهيا عن �كرك   
ليسوع؟



لرنمن معاً
اخرت ترنمية تتنا�ب مع موضوع النعمة 

وعل املسسيح عىل الصليب

آية كتابية مرمنة �أو مق بت�أليف  �أو �

ترنمية جديدة بلحن جديد.

 وميكنك �أيضًا السامح للأطفال 

بت�أليف ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

ارصف بضع دقائق مع الأطفال يف الرتنمي وامحلد.

حلن وترنيمة

41

النعمة
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املحبة

�أميكنك قولها؟
�اعدن يك �أحبك و�أطيعك.

 ٣٧:٢٢-٣٨ َمتَّ
لَهََك ِمْن ُكِّ قَلِْبَك، َوِمْن ُكِّ نَْفِسَك، َوِمْن ُكِّ ِفْكِرَك. 

إ
بَّ ا بُّ �ٱلرَّ ُتِ

َهِذِه ِهَ �ٱلَْوِصيَُّة �ٱْلُأوَل َو�ٱلُْعْظَمى.

من الطاعة؟هل احملبة �أه 
ما معىن 

الطاعة؟

ملاذا احملبة 
مرتبطة بلطاعة؟

هل ميكنك �أن جتدها؟
تثنية

يوحنا
يوحنا الثانية

كولويس

١٥:١٤
٦:١

٢٠:٣

٩:٧
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املحبة

فرتة الصالة واملشاراكت

�ارك الأطفال بصالة هذه اللكامت: “�اعِدْن يك �أحبك و�أطيعك.” 
اطلب من الأطفال تكرار هذه الصالة، مث جشعهم عىل رفع صلوات 
قصرية بلكامهتم اخلاصة طالبني من هللا �أن يساعده يك حيبوه ويطيعوه 

بشك �أفضل. 

تدث عهنا...
يريدن يسوع �أن نطيع وادلينا. 	 

يريدن يسوع �أن نطيعه فهذا يرُس قلبه.	 

نُظهر حمبتنا هلل بطاعتنا هل يف ك الأمور.	 

�رتى من القصة �أن الربكة تتبع الطاعة.	 

ِّباعَه هام رحةٌل ممتعٌة جدًا.	  نَّ طاعَة يسوَع وات اإ

ننا يف الواقع نطيع  تسستطيع الآن �أن تبد�أ النقاش حول موضوع الطاعة. فعندما نطيع وادلينا، فاإ
هللا نفسه، لأنه طلب منا �أن نطيع وادلينا يف اكفة الأمور. اطلب من الأطفال �أن يتحدثوا 
عن الصعوبت الت يواهجوهنا حيامن يكونوا مطيعني، و�أيضًا الرباكت الت خيتربوهنا بسبب 

طاعهتم. �اعده يف الهناية عىل فهم كيف ترتبط احملبة بلطاعة.
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املحبة

�أميكنك �امعها؟

براهمي )�فر التكوين ١:١٢-٥(. قصة اإ

، قال هل هللا: ‘اْذَهْب  ّنِ براهمي حياًة طويةًل. وعندما صاَر كبريًا يف الّسِ عاش اإ
َل 

إ
ِمْن �أْرِضَك َوِمْن َعِشرَيِتَك َوِمْن بَيِْت �أِبيَك ا
ًة َعِظميًَة  َِّت �ُأِريَك فَ�أْجَعكَلَ �ُأمَّ الأْرِض ال

َم اْسََك، َوتَُكوَن بََرَكة  َو�ُأَبِرَكَك َو�ُأَعّظِ
يُع  َو�ُأَبِرُك ُمَباِرِكيَك. َوتَتََباَرُك ِفيَك َجِ
براهمي هللا،  قََبائِِل الأْرض.’ �أطاع اإ
وغادر مع زوجته �ارة و�ٱْبَن �أِخيِه 
لوط وّكِ ممتلاكهتم، وابتعدوا عن 

ل بيهتم اجلديد الي اطلقوا  حاران اإ
عليه اس �أرض املوعد. ملاذا بر�أيك فعل 

براهمي ما �أمره هللا؟ هذا حصيح! تعمل  اإ
براهمي  براهمي �أن حيب ويطيع هللا. اكنت طاعُة اإ اإ

مياِن واحملبَّة. َد البداية ملغامرة داَمِت العمر لكَّه يف المنّوِ يف الطاعة والإ جمرَّ

�أميكنك تطبيقها؟ 
�أظهر حمبتك وتفانيك هلل من خالل طاعتك هل.	 

كن مطيعًا لوادليك لأن هذا ميجد هللا.	 

ثق وكن مطيعًا هلل حت حيامن ل يبدو الأمر مفهومًا ل.	 



ورقة العمل

١. هل تذكر السطر الثان يف صالة احملبة؟ �أكتبه �أدنه.

    

٢. املأ الفراغات التالية: 

بَّ ______ ِمْن ُكِّ _____،        مت٣٧:٢٢-٣٨  “فََقاَل هَلُ يَُسوُع: ______ �ٱلرَّ

       

      َوِمْن ُكِّ _____، َوِمْن ُكِّ _____. َهِذِه ِهَ ______ �ٱْلُأوَل ______.”

٣. ما معىن الطاعة؟

٣. ما هو بر�أيك �أصعب شء يف الطاعة؟

٤. فرتة التجاوب:

آية احلفظ يف درس اليوم عىل ورقة وخبط مرتب والصقها عىل ورقة سيكة ملونة �أكرب مهنا  حبيث  �أكتب �
تبدو اكإطار. مث مق بتعليقها عىل احلائط يف غرفة نومك �أو عند مكتبك لتذكرك بوصية هللا العظمى.

45

املحبة
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املحبة

لرنمن معاً
اخرت ترنمية تتنا�ب مع موضوع الطاعة 

آية كتابية مرمنة �أو مق بت�أليف  �أو �

ترنمية جديدة بلحن جديد.

 وميكنك �أيضًا السامح للأطفال بت�أليف 

ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

ارصف بضع دقائق مع الأطفال يف الرتنمي وامحلد.

حلن وترنيمة
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�أميكنك قولها؟
�اعدن يك �أحب الآخرين كام �أحببتن.

يُوَحنَّا ١٢:١٥
. بُّوا بَْعُضُكْ بَْعًضا َكَ �أْحَبْبُتُكْ َهِذِه ِهَ َوِصيَِّت �أْن ُتِ

من ينبغي 

�أن حنب؟

الرأفة

شعر 
مت ت

حبة هللا؟
مبحبة عائلتك؟مت تشعر حقاًمب

كيف حنب؟

هل ميكنك �أن جتدها؟
مت

كورنثوس الأول
يوحنا الأول
يوحنا الأول

٧:٤-١١
١٨:٣

٤:١٣-٧
٤٤:٥-٤٨
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فرتة الصالة واملشاراكت

�ارك الأطفال بصالة هذه اللكامت مرة �أخرى: “�اعدن يك �أحب 
رفع  عىل  جشعهم  مث  ترديدها.  مهنم  واطلب  �أحببتن”  كام  الآخرين 
جياد طرق لإظهار  صلوات قصرية طالبني من هللا �أن يساعده يف اإ

حمبته للآخرين حوهلم.

تدث عهنا...
حمبة الآخرين �أمر يف غاية الأمهية ويتساوى مع حمبتنا هلل من ك القلب والنفس والفكر. 	 

حمبة الآخرين تعن �أن حنب الأصدقاء وكذل الأعداء. وهذا بلطبع �أمر صعب جدًا!	 

حمبة الآخرين تعن �أن حنب كام �أحب يسوع: �أي تكون حمبتنا مضحية، مما يعن تفضيل 	 
الآخرين عىل �أنفسسنا.

التحدايت الت تواهجهم يف حمبة الآخرين كام طلب يسوع.  التحدث عن  جشع الأطفال عىل 
ل املقطع يف مت ٥. قد يرغب الأطفال يف التحدث عن الصعوبت الت واهجهتم يف  �أرش اإ
بعض العالقات وملاذا يصعب علهيم حمبة الين ل حيبوهنم. تدث عن صفات احملبة الت نراها 

يف كورنثوس الأول ١٣. �أهيام �أ�هل و�أهيام �أصعب يف التطبيق؟

الرأفة
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�أميكنك تطبيقها؟ 
بَّ الآخرين كام �أحهبم يسوع؛ حمبة مضحية.	  عليك �أن ُتِ

بَّ بلعمل ل بلالكم فقط. فاهامتمك بلآخرين يعن �أن تظهر هلم الر�أفة والرحة.	  عليك �أن ُتِ

بَّ يسوع من ك قلبك، كام عليك �أن تطلب من الروح القدس �أن حيب الآخرين 	  عليك �أن ُتِ
من خالل.

الرأفة
�أميكنك �امعها؟

السامري الصاحل )لوقا ٢٥:١٠-٣٧(.

ما معىن �أن حنب الآخرين كام �أحبنا هللا؟ لنكتشف معًا. ��أل �أحده يسوع: “مَن هو 
قريب؟” ففرسَّ هل يسوع ذل بوا�طة قصة. وقد فعل يسوع ذل كثريًا، لأنه اكن راواًي برعًا 

ْته عصابٌة من  ل �أرحيا، وهاَجَ للقِصص. قال: “اكن رجٌل مسافٌر عىل الطريق من �أور�لمي اإ
حوه ورسقوا كَّ ما اكن ميكل،  بوه وجرَّ اللُّصوِص الأرشار، وَضَ

وتركوه حت ميوُت عىل الطريق. فََمرَّ ِبِه اَكِهٌن اَكَن َنِزًل 
َل اجلَاِنِب الآَخِر  آُه، َذَهَب اإ ا َر� رِيِق. فَلَمَّ ِمْن ِتكْلَ الطَّ

لَْيِه.” هل اكن ما فعل  رِيِق ُدوَن �أْن يَلَْتِفَت اإ ِمَن الطَّ
يدل عىل الر�أفة...؟ ا�سمتر يسوع يف رسد القصة: 

“مث َمرَّ َلِويٌّ متدين ِمْن َذِلَ املاََكِن َوَر�أى 
َل اجلَاِنِب الآَخِر  وَب، فََذَهَب اإ ُجَل املَْضُ الرَّ

�أيْضًا.” اي للهول، هل هذا معقول؟ هل تعرفون 
ما حدث بعد ذل؟ جاء رجل �امرّيٍ )�أي خشص 

حيتقره الهيود( ور�أى الرجل املصاب... مخنوا ماذا 
فعل؟ �أظهر السامري حمبة هللا مبساعدته لهذه الرجل. 

ل فندق وطلب من  ومضَّد ِجراَحه ووضعه عىل حامره، و�أخذه اإ
ل �أن يتعاىف. قال السامري: “هذا بعض املال لتغطية النفقات،  صاحب الفندق �أن يعتن به اإ

ذا اكنت التلكفة �أكرث، فسوف �أدفع ل عندما �أعود.” هل تعرفون كيف �أهن�ى يسوع  واإ
القصة؟ قال: “فَاْذَهْب َوافَْعْل َكَ فََعَل.”
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ورقة العمل

١. هل تذكر السطر الثالث يف صالة الر�أفة )الرحة(؟ �أكتبه �أدنه.

    

٢. املأ الفراغات التالية: 

      يوحنا ١٢:١٥ “َهِذِه ِهَ _______ �أْن ______ بَْعُضُكْ بَْعًضا َكَ ______.”

٣. كيف اكن موت املسسيح عىل الصليب مثاًل رائعًا حملبته الاكمةل ل؟

٤. �أذكر طريقة ميكنك من خاللها �أن تظهر حمبتك املضحية لشخص تعرفه؟ 

٥. فرتة التجاوب:

 ِاصنع بطاقة لشخص تريد �أن تعرب هل عن حمبتك مسستخدمًا ورقًا ملوًن و�ألوان.

آية احلفظ يف ماكن ما عىل البطاقة.  ميكنك �أن تكتب �

الرأفة



51

لرنمن معاً
اخرت ترنمية تتنا�ب مع موضوع الر�أفة 

آية كتابية مرمنة �أو مق بت�أليف  �أو �

ترنمية جديدة بلحن جديد.

 وميكنك �أيضًا السامح للأطفال بت�أليف 

ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

ارصف بضع دقائق مع الأطفال يف الرتنمي وامحلد.

الرأفة

حلن وترنيمة
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�أميكنك قولها؟
�أعرتُف خبطيت... و�أطلُب �أن تُطهَّرن.

َمْزُمور ٢:٥١
ثِْمي، َوِمْن َخِطيَِّت َطهِّْرِن.

إ
�ٱْغِسلِْن َكِثرًيا ِمْن ا

كيف تشعر عندما 

ترتكب خط�أ ما؟

هل ميكنك �أن جتدها؟
مت

رومية
٩:١يوحنا الأول

  ٩:٦-١٥
٩:١٠-١٠

التوبة

نوال الغفران؟كيف تشعر بعد 

من قول: �أن �آ�ف!ما الي قد مينعك 
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فرتة الصالة واملشاراكت

�ارك الأطفال بصالة هذه اللكامت مرة �أخرى: “�أعرتُف خبطيت... 
رفع  عىل  جشعهم  مث  ترديدها.  مهنم  واطلب  تُطهَّرن”  �أن  و�أطلُب 

صلوات قصرية طالبني غفران هللا و�أن يساعده ليغفروا للآخرين.

تدث عهنا...
ما هو �أصعب شء بلنسسبة ل يف فهم الغفران؟	 

ليك؟	   ملاذا يصعب عليك �أن تغفر ملن �أ�اء اإ

ملاذا يصعب عليك �أن تقول: “�أن �آ�ف، �أرجوك �احمن”؟	 

ابد�أ النقاش بحلديث عن رغبة هللا يف مغفرة خطااين. ولأنه مثالنا، ولأنه غفر لنا، علينا 
الربنية  الصالة  لينا. قد ترغب يف قراءة  اإ �أ�اء  لنغفر ملن  �أن نكون مسستعدين  �أيضًا  حنن 
مع الأطفال. مث جشعهم عىل املشاركة برصاحة عن الأوقات الت مل يمتكنوا فهيا من مساحمة 

الآخرين، وقارن ذل مبا �عروا به عندما �احمهم خشص ما.

التوبة
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�أميكنك تطبيقها؟ 
تب عن خطاايك ك يوم، واطلب من هللا �أن يطهرك لتصبح �أبيض اكلثلج.	 

آمن ب�أن هللا يسستطيع �أن يغفر ك خطية.	  �

�أطلب من هللا �أن يساعدك ليك ل ختطئ.	 

�أطلب من هللا �أن تكون مساحمًا وطيبًا.	 

كن مسستعدًا دومًا لأن تغفر للآخرين و�أن ل تقد عىل �أحد.	 

�أميكنك �امعها؟

َمثَل العبد الظامل )مت ١٨:٣٥-٢١(.

ًة ٧  ات؟” �أجاب يسوع: “بل ٧٠ مرَّ لينا؟ �سبع مرَّ ة نغفر لشخص �أخط�أ اإ ��أل بطرس يسوع: “مك مرَّ
ِّبة علهيم. واكن عىل  يون املرتت ًة �أخرى: دعا املكل عبيده يومًا لُيخربوه مبقدار ادلُّ ات.” وابتد�أ حييك قصَّ مرَّ

ده. فقال املكل: “��أبيعك  ده لسسّيِ �أَحده مبلٌغ كبرٌي جدًا ل ميكنه �أن يسّدِ
فرصخ  عليك.”  الي  يَن  ادلَّ د  تسّدِ حتَّ  عبيدًا  عائلتك  و�أبيع 

ليك. �أرجوك  اخلادم: “�أرجوك اي �سيد ل تفعل ذل. �أتو�ل اإ
ارحن وعائلت.” ولأن املكل اكن رجاًل طيبًا، تنن عليه 
ما  ختيلوا  ولكن  ديونك.”  جيع  من  حرٌّ  “�أنت  وقال: 
آخَر اكن مديوًن هل  فعل ذل اخلادم؟ ذهب اإل خادٍم �
يف  ��أضعك  دينك  تسدد  مل  ن  “اإ وقال:  بسسيط،  مببلغ 
همةل،  “�أعطن  وقال:  الآخر  اخلادم  فتو�ل  السجن.” 

قلبه  واكن  يسسمتع  مل  َل  الأوَّ اخلادَم  لكنَّ  ارحن.”  �أرجوك 
السجن. وبعد فرتة  �أي رحة، ووضعه يف  قا�سيًا ومل يظهر 

جدًا  فغضب  �احمه،  الي  اخلادم  فعل  مبا  املكل  عمَلِ  وجزية، 
لأنك  الكبري  لقد �احمتك بدليَّن  الرشيِّر!  العبد  “�أهيُّا  قائاًل:  ورصخ 

يف رجوتن، فلامذا مل تظهِر نفس الرحة خلادمك؟” وهل تعلمون ماذا فعل املكل؟ �أمر  يوضَع  ب�أن 
ل �أن يسدد ك دينه. السجن اإ

التوبة
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ورقة العمل

١. هل تذكر السطر الرابع يف صالة التوبة؟ �أكتبه �أدنه.

    

٢. املأ الفراغات التالية: 

       مزمور ٢:٥١  “�ٱْغِسلِْن _____ ِمْن ______، َوِمْن ______ َطهِّْرِن.”

٣. ملاذا يتوجب علينا الاعرتاف خبطااين هلل يوميًا؟

٤. ما �أمهية �أن نغفر للآخرين؟ 

٥. فرتة التجاوب:

رشاحئ املغفرة. اقطع رشاحئ متساوية من الورق، و�أكتب عىل اجلهة الأمامية: “يساحمن هللا عندما ...،” وعىل اجلهة 
اخللفية �أكتب: “�أ�امح الآخرين عندما ...” مث اربط ك رشحية مع الأخرى بلرشيط الالصق. ميكنك تعليقها يف 

غرفتك كتذاكر لتشكر هللا عىل غفرانه ادلامئ.

التوبة
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لرنمن معاً
اخرت ترنمية تتنا�ب مع موضوع التوبة 

آية كتابية مرمنة �أو مق بت�أليف  �أو �

ترنمية جديدة بلحن جديد.

 وميكنك �أيضًا السامح للأطفال بت�أليف 

ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

ارصف بضع دقائق مع الأطفال يف الرتنمي وامحلد.

حلن وترنيمة

التوبة
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�أميكنك قولها؟
��أ�سبحك من ك قلب.

َمْزُمور ١:٩
ائِِبَك. ِميعِ َعَ ُث ِبَ بَّ ِبُكِّ قَلِْب. �ُأَحّدِ ُد �ٱلرَّ �أْحَ

ما معىن 

التسبيح؟

هل ميكنك �أن جتدها؟
مزمور  ١٤٥   

مت  ١٦:٢١-١٧ 
تسالونييك الأول  ١٨:٥ 

رؤاي يوحنا  ٨:٤-١١  

العبادة

هللا؟كيف �أ�سبح 

مت �أ�سبح 
هللا؟
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فرتة الصالة واملشاراكت

من  “��أ�سبحك  �أخرى:  مرة  اللكامت  هذه  بصالة  الأطفال  �ارك 
ترديدها. مث جشعهم عىل رفع صلوات حد  قلب” واطلب مهنم  ك 
وتسبيح معلنني عن عظمة وروعة هللا. ميكهنم ا�ستخدام �طر من 

ترنمية تتحدث عن عظمة هللا وروعته.

تدث عهنا...
هناك �أحيان يكون فهيا تقدمي الشكر وامحلد هلل �أ�هل من �أوقات �أخرى. 	 

�ارك مت يكون من السهل �كر وحد هللا.	 

�ارك مت يكون من الصعب �كر وحد هللا.	 

ن امتالك قلب �اكر وُمسسبح ل يرُس قلب هللا حفسب بل هو جزء ل يتجز�أ من التسبيح 	  اإ
ل املدر�ة وعندما ترجع  والعبادة. �سبحه وا�كره عندما تستيقظ وعندما ت�أك وعندما تذهب اإ

ل البيت وقبل النوم! اإ

ن تمنية عادة التسبيح وامحلد ل تريض �أبوك الساموي حفسب، بل �تشعرك بلسعادة والربكة!	  اإ

ظهار حمبهتم ليسوع، وميكن �أن يكون  يعرف الاطفال كيف يسسبحون هللا جيدًا ول يرتددون يف اإ
الشكر.  عن  التلكم  عىل  واحرص  يفضلونه،  الي  العبادة  منط  مشاركة  مهنم  اطلب  معداًي.  ذل 
�سيكون من الصعب �أن نكون �اكرين عىل ك شء دامئًا، ولكن مل يفت الأوان �أبدًا للبدء يف تمنية 

عادة الشكر وامحلد.

العبادة
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�أميكنك �امعها؟

قصة امليالد )لوقا ١:٢-٢٠(.

ًَّة  يف قدمي الزمان، ومنذ �أكرث من ٢٠٠٠ عام، زار مالك اسه جربائيل فتاًة �اب
ة: ‘ل ختايف اي مرمي.  اُسها مرمي. واكن حيمل لها ر�اةًل خاصَّ

لقد وجدِت نعمًة يف عيَن هللا. �ستدلين ابنًا وتَدعني 
اَسه يسوع، �سيكون عظاميً وابن العيّلِ يُدعى.’ 

وعندما ُودِل يسوع، معَّ الفرح امجليع! وجف�أة 
ظهر حشد من املالئكة مسسبحني هللا 

وقائلني: ‘اجملد هلل يف الأعايل، وعىل الأرض 
ة.’ مث جاء الرعاة  السالم، وبلنَّاس املرسَّ

لزَيوروا الطفل يسوع املكل ويسجدوا 
هل. وجمدوا هللا من �أجل الأ�سياء الت 

ر�أوها وسعوها. مث جاء اجملوس من املرشق 
يبحثون عن الطفل يسوع. قاده النجم الالمع 
امجليل املرشق الي �أضاء �امء الليل املظمل وحيامن 

وصلوا عند ملكهم جسدوا هل. وكام �أكرم يو�ف ومرمَي 
والرعاة واجملوس يسوع وجسدوا هل عابدين، علينا حنن �أيضًا �أن نُكرمَه ونعبده. ويومًا ما، 

ل �أبد الآبدين. وعندما نكون معه يف السامء، �نسجد هل ونعبده حول عر�ه اإ

�أميكنك تطبيقها؟ 
ح �ٱهلَل يوميًا وطوال اليوم.	  �سَّبِ

ح �ٱهلَل يف ك الظروف. فهذا اختيار!	  �سَّبِ

�أجل ك خشص يف حياتك: 	  �أجل وجود هللا يف حياتك ومن  كن �اكرًا من 
عائلتك و�أصدقائك ومعلميك.

درب نفسك عىل امحلد والشكر لتصبح عادة يومية.	 

العبادة
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ورقة العمل

العبادة

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

   

٢. املأ الفراغات التالية: 

    مزمور ١:٩ “�أْحَُد ______ ِبُكِّ ______. _______ ِبَِميعِ ________.”

٣. هل ميكنك �أن تُعدد الطرق اخملتلفة لعبادة يسوع؟

٤. ما هو �ك العبادة املفضل دليك؟

٥. فرتة التجاوب:

يقاعية �أمر �هل وبسسيط وممتع. املأ نصف قنينة بال�تيكية بلأرز �أو الفاصولياء �أو العدس،   آةل مو�سيقية اإ عل �
مث زيهنا مبلصقات �أو بلألوان. رمن وارقص ليسوع.
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لرنمن معاً
اخرت ترنمية تتنا�ب مع موضوع العبادة 

آية كتابية مرمنة �أو مق بت�أليف  �أو �

ترنمية جديدة بلحن جديد.

 وميكنك �أيضًا السامح للأطفال بت�أليف 

ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

ارصف بضع دقائق مع الأطفال يف الرتنمي وامحلد.

العبادة

حلن وترنيمة
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�أميكنك قولها؟
اي يسوع، �أريد �أن �أتَْبُعَك فتكون ريب ... غرّين كام تشاء.

يُوَحنَّا ١٣:١٣
. ًدا، َوَحسسَنًا تَُقولُوَن، لأّنِ �أَن َكذِلَ ًِّما َو�سَّيِ �أنُْتْ تَْدُعونَِن ُمَعل

ما معىن اتباع 

يسوع؟

هل ميكنك �أن جتدها؟
مت  ١٨:٤-٢٢  

مت  ٢٤:١٦ 
غالطية  ٢٠:٢ 

االلتزام

هللا؟كيف يغريك 

اليشء الي تتعهد من هو الشخص �أو 
بتباعه؟ 
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فرتة الصالة واملشاراكت

�أريد  يسوع،  “اي  �أخرى:  مرة  اللكامت  هذه  بصالة  الأطفال  �ارك 
�أتَْبُعَك فتكون ريب ... غرّين كام تشاء” واطلب مهنم ترديدها.  �أن 
مث جشعهم عىل رفع صلوات قصرية معربين فهيا عن رغبهتم يف اتباع 

يسوع رهبم.

تدث عهنا...
الالزتام هو وعد بلوفاء لشخص ما �أو لقضية ما. 	 

ل فريق راييض، 	  اإ الأمر الانضامم  يتطلب وقتًا وعاًل �اقًا. ويشسبه  الالزتام 
وهذا يشمل دفع الر�وم والالزتام بلتدريبات واملشاركة يف املسابقات.

يريدك يسوع �أن تلزتم بتباعه كرب عىل حياتك.	 

جةل “غرين كام تشاء” تعن ا�ستعدادك لتحيا بلاكمل ليسوع املسسيح.	 

الالزتام ليس بلأمر السهل!	 

بيامن تتحدث عن الالزتامات، �أطلب من الاطفال �أن يشاركونك عن الزتاماهتم )مثل 
الرايضة �أو املو�سيقى... اخل(. ودعهم يتلكمون عن مدى �هوةل �أو صعوبة احلفاظ 
ليسوع،  ملزتمًا  اتبعًا  تكون  �أن  معىن  عن  معهم  تدث  مث  الالزتامات.  تكل  عىل 
بك  املشاركة  عىل  يشسهبها. جشعهم  وكيف  الزتاماهتم  بيق  عن  هذا  خيتلف  وكيف 

انفتاح ورصاحة.

االلتزام
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�أميكنك �امعها؟

مل يكن بطرس اكماًل  )لوقا ٥٤١:٢٢-٦٢(.

قال بطرس ليسوع يومًا: “حت لو رفضك الك، �أن لن �أفعل �أبدًا.” لكن �أخرب يسوع بطرس 
ات قبل �أن يصيح ادليك. ويف ماكن احملامكة حيث اكن يسوع حُيامَك قبل  َّه �يُنكُره ثالث مرَّ ب�أن

صلبه، فعل بطرس ما قيل هل. ر�أت اخلادمة بطرس وقالت: 
“�أنت كنت مع يسوع” لكن بطرس رد بعصبية: “ك، 

هذا ليس حصيحًا - ل �أعرف ما الي تتحدثني عنه!” 
مث قالت خادمة �أخرى للناس هناك: “هذا الرجل 

اكن مع يسوع” ومرة   �أخرى �أنكر بطرس ذل. مر 
بعض الوقت، واكن بطرس خائفًا ومتوترًا حقًا. 
فقد �أراد �أل ميزيه الناس، ولكن هذا مل حيدث! 
“حنن نعمل �أنكَّ واحد مهنم. طريقة كمِك مثل 
�أهل اجلليل.” وبد�أ بطرس يسب ويلعن ويقول: 
“لست �أعرف ذل الرجل!” وحدث متامًا كام قال 

يسوع: “كوكوكوكووووو.” وجف�أًة تذكََّر بطرُس لكامِت 
يسوَع، خفرَج وبىك كثريًا. لقد �عر بطرس بخلزي، لكنَّ يسوع 
مل يفقد الأمل يف بطرس. ففي وقٍت لحٍق، وعند حبرية طربية، تناوَل يسوع الطعام مع تالميذه 
بعد القيامة، و��أل بطرس ثالث مرات: “اي بطرس، �أتبن؟” ويف ك مرة �أجاب بطرس: “اَي 
، �أنَْت تَْعِرُف �أّنِ �ُأِحبَُّك.” ويف ك مرة قال يسوع: “�ٱْرَع غَنَِمي.” لقد �أراد يسوع من بطرس  َربُّ

�أن يكون تلميذه و�أن جيلب تالميذ �أكرث. ورمغ �أنَّ بطرس مل يكن اكماًل، فقد عمَل يسوُع �أنَّ 
بطرس يريد �أن يتبَعه كرب وخملص. مل ينكر بطرس يسوع اثنية بعد ذل اليوم.  

�أميكنك تطبيقها؟ 
هل �ستلزتم بتباع يسوع كرب عىل حياتك؟	 

هل �تسمح ليسوع بلسسيطرة الاكمةل عىل �أفاكرك وترصفاتك ورغباتك؟	 

وتطيعه 	  تتبعه  �أن  تريد  و�أنك  بلنسسبة ل،  العامل  �أغىل شء يف  �أنه  ليسوع  هل �ستقول 
لتصبح �أكرث �سهبًا هل؟

االلتزام
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ورقة العمل

١. هل تذكر السطر السادس يف صالة الالزتام؟ �أكتبه �أدنه.

٢. املأ الفراغات التالية: 

”. ًِّما َو ______، َوَحسسَنًا تَُقولُوَن، ِلأّنِ ___ َكَذِلَ     يوحنا ١٣:١٣  “�أنُْتْ _______ ُمَعل

٣. ملاذا اتباع يسوع يعترب الزتامًا؟

٤. عدد الزتاماتك. 

٥. فرتة التجاوب:

االلتزام

ن كنت اتبعًا ملزتمًا بلاكمل حنوك؟” ماذا كنت �ستفعل؟  امغض عيناك وا��أل يسوع: “كيف �تبدو الأمور اإ
ارس صورة ملا �سيكشفه يسوع ل مث �ارك مع فصكل ومع وادليك.
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لرنمن معاً
اخرت ترنمية تتنا�ب مع موضوع الالزتام 

آية كتابية مرمنة �أو مق بت�أليف  �أو �

ترنمية جديدة بلحن جديد.

 وميكنك �أيضًا السامح للأطفال بت�أليف 

ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

ارصف بضع دقائق مع الأطفال يف الرتنمي وامحلد.

االلتزام

حلن وترنيمة
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�أميكنك قولها؟
املأن بروحك القُدوس.

وح. �أفَُسَس ١٨:٥... اْمتَِلُئوا ِبلرُّ

ما معىن الامتالء 

بلروح؟

هل ميكنك �أن جتدها؟
�أعامل الر�ل  ١:٢-١٧

رومية   ٢٦:٨-٢٧ 
رومية   ١٣:١٥ 

غالطية ٢٢:٥-٢٦

االتكال

عىل هللا؟ما معىن الاتاكل 

كيف منتلئ 

بلروح؟

الروح؟ما هو مثر 
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فرتة الصالة واملشاراكت

بروحك  “املأن  �أخرى:  مرة  اللكامت  هذه  بصالة  الأطفال  �ارك 
القُدوس” واطلب مهنم ترديدها. مث جشعهم عىل رفع صلوات قصرية 
طالبني الامتالء بلروح القدس و�أن يصبحوا قنوات يتدفق الروح 

من خاللها.

تدث عهنا...
فَهم الامتالء بلروح القدس ليس بملهمة السهةل. 	 

عليك الاعامتد عىل روح هللا يك يمتكن من ا�ستخدامك جملده.	 

عليك الاعامتد عىل روحه لتصبح مثل يسوع.	 

عندما تصبح مثل يسوع ومتتلئ �أكرث من روحه �سيظهر فيك مثر الروح.	 

احملبة والفرح والسالم وطول الأنة �ستكون مثار الروح الساكن فيك.	 

عليه  الاعامتد  ميكنك  ومعٍز  صديق  وجود  معىن  عن  احلديث  خالل  من  النقاش  قد 
واسح  الروح،  مثر  نقش  �تشعر؟  وكيف  العالقة،  هبذه  ر�أيك  ما  يوميًا.  لإر�ادك 

ظهار اإحدى هذه الامثر. للأطفال �أن يتحدثوا عن الصعوبت الت يواهجوهنا يف اإ

االتكال



69

�أميكنك �امعها؟

املُعزي )يوحنا ١٥:١٤-٣١(.

�أمغض عينيك ملدة دقيقة، وختيل صديقًا تبه كثريًا. هل ترى وهجه؟ ختيل الآن �أن 
صديقك الي تبه قال ل يومًا: “�أن مسافٌر غدًا اإل ماكن بعيد ول ميكنك القدوم 

معي. ولكن ل تقلق، ��أترك رويح معك ليتلكم ويلعب 
معك.” هللا وحده ميكنه �أن يقول �أو يفعل هذا، 
وهذا ما حدث بلفعل قبل موت يسوع عىل 

الصليب وجلو�ه عن ميني عرش الآب 
يف السامء. فهو مل يرتكنا يتاىم. قال يسوع 
يف يوحنا ١٦:١٤-١٧ “َو�أَن �أْطلُُب ِمَن 
آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْ  اًي � �ٱْلآِب فَُيْعِطيُكْ ُمَعّزِ

...” فقد �أر�ل  َل �ٱْلأبَِد، ُروُح �ٱلَْحّقِ
إ
ا

يسوع روحه القدوس ليعني الكنيسة يف 
م�أموريهتا العظمى. ومل ميض وقت طويل بعد 
ذل، ويف يوم خاص جدًا، �أطلق عليه اس يوم 
وحِ  امخلسني، هبت ِرحٍي عَاِصَفٍة َو�ٱْمتََلأ �ٱلَْجِميُع ِمَن �ٱلرُّ
�ٱلُْقُدِس. فروحه �سيكون معهم دامئًا اكملعزي واملعمل واملر�د، و�وف يعيش بداخلنا 

آمنا بيسوع مكخلص ورب. جيعًا حنن الين �

�أميكنك تطبيقها؟ 
هل تسستطيع الاتاكل عىل روح هللا لري�دك ويعزيك ويعلمك؟	 

�أطلب من الآب الساموي �أن ميلأك بروحه يوميًا.	 

ميانك للآخرين 	  ارفع صالة ليك تعكس حياتك مثر الروح وليك تشهد عن اإ
وتكون �بب بركة وتشجيع هلم.

االتكال



70

ورقة العمل

١. الأمور تزداد صعوبة الآن، لكنك �تنجح حامتً! هل تذكر السطر السابع يف صالة الاتاكل؟ �أكتبه �أدنه.

    

٢. املأ الفراغات التالية: 

وحِ.” لرُّ
ٱ
       فيلب ١٨:٥ب “بَِل _______ ِب�

٣. عدد مثر الروح.

 ٤. �أي مثر من مثر الروح الأصعب والأكرث تداًي بلنسسبة ل؟ كيف �تساعدك الصالة هبذا؟ 

٥. فرتة التجاوب:
ارس وعاء عىل ورقة، مث قطع �أنواع خمتلفة من المثر ب�ألوان خمتلفة مسستخدمًا ورقًا ملوًن: برتقاةل �أو موزة 
�أو تفاحة �أو عنب، حسب اختيارك. مث الصق ك مثرة يف الوعاء بطريقة جيةل، و�أطبع الآية يف غالطية    

٢٢:٥ -٢٣ يف الأ�فل. ميكنك تعليق اللوحة لتذكرك بمثر الروح و�أمهية الامتالء بلروح القدس.

االتكال
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لرنمن معاً
اخرت ترنمية تتنا�ب مع موضوع الاتاكل 

آية كتابية مرمنة �أو مق بت�أليف  �أو �

ترنمية جديدة بلحن جديد.

 وميكنك �أيضًا السامح للأطفال بت�أليف 

ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

ارصف بضع دقائق مع الأطفال يف الرتنمي وامحلد.

حلن وترنيمة

االتكال
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�أميكنك قولها؟
ا�ستخدمن كأداة لنعمتك وحقّك وعدل.

يوحنا ١٤:١
َوَر�أيْنَا َمْجَدُه، َمْجدًا َكَ ِلَوِحيٍد ِمَن �ٱْلآِب، َمْملُوءًا ِنْعَمًة َوَحقًا.

ه املواهب 
ما 

ايها  الت �أعطاك اإ

هللا؟ 

هل ميكنك �أن جتدها؟
مت  ١٣:١٩-١٥ 

�أعامل الر�ل  ١٦:٢-١٧ 
لوقا  ١٥:١٨-١٧ 

التأثري

هللا للآخرين؟كيف �ُأظهر نعمة 

ما املشلكة 

ن كذبت؟ احلقيقة والكذب؟ما الفرق بني قول اإ
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فرتة الصالة واملشاراكت

“ا�ستخدمن  �أخرى:  مرة  اللكامت  هذه  بصالة  الأطفال  �ارك 
كأداة لنعمتك وحقّك وعدل” واطلب مهنم ترديدها. مث جشعهم 
عىل رفع صلوات قصرية طالبني �أن يسستخدهمم هللا يف مشاركة 

ظهار نعمته للآخرين حوهلم. حقه واإ

تدث عهنا...
�أظهر يسوع العدل يوميًا عندما �فى املرىض و�اعد الفقراء واحملتاجني.	 

ن اكن الشخص �اًب �أو كهاًل �أو غنيًا �أو فقريًا.	  مل هيت اإ

عامل امجليع بعدل.	 

اكن ُمحبًا وكرميًا مع امجليع.	 

تلكم بحلق دومًا ومل يكذب �أبدًا.	 

ظهار العدل بني �أصدقائك وعائلتك �أو يف اجملمتع؟	  كيف ميكنك املساعدة يف اإ

�أطلب من الأطفال �أن يتحدثوا عن الطرق الت ميكن من خاللها �أن يكونوا �أدوات للحق 
َمَك يِف  والعدل. نقش مت يكون من الصعب قول احلقيقة. كيف ميكن للآية: ‘َخَب�أُت َكَ

لَْيَك’ �أن تساعدن عىل قول الصدق دومًا؟
إ
قَلِْب ِلَكْياَل �ُأْخِطَئ ا

التأثري
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�أميكنك �امعها؟

يسوع والأطفال )مت ١:١٨-٦(.

بعد ظهر �أحد الأايم يف يوم مرشق ومشمس، اكن التالميذ يتحدثون مع يسوع. وكام 
نفعل حنن �أحياًن ونتساءل عن هو املدلل يف البيت �أو يف املدر�ة �أو يف امللعب، هكذا 

فعل التالميذ. فس�ألوا يسوع، وه حمتارون: “اي تُرى... 
من هو الأعظم يف ملكوت السموات؟” اعتقد 

�أهنم اكنوا يمتنون �أن يذكر اس واحد مهنم. 
ليه طفاًل  ولكن يسوع عرف �أفاكره، فدعا اإ
وقال: “تعال قف بانب.” مث نظر مبارشة 
ل عيون تالميذه وقال �أعظم جةل عىل  اإ

الإطالق: “ك من يتضع كهذا الطفل يكون 
الأعظم يف ملكوت السموات.” مث �أضاف 

جةل �أعظم: “َمْن يَْقَبُل ِطْفاًل َكهََذا ِبْسِي 
ََّما يَْقَبلُِن.” اي للروعة! ومبا �أن هذه اللكامت  ن فَاإ

خرجت من مف يسوع، فال بد �أهنا كم حق وحنن 
نعمل ذل يقينًا. فقد اكن يسوع همامتً بلعدل، ورصف 

معظم وقته مع البسطاء ومع من يعتربه الناس غري مشهورين �أو عظامء �أو هممني، كام 
اهت بلفقراء وتنن عىل املرىض و�أعطى السالم والتعزية للحزاىن، و�أحب قضاء الوقت 

نَّ حساَب َمن يؤذوَن الأطفاَل  مع الأطفال الين يتجنهبم الآخرين. وقال يسوع: “اإ
�سيكون عسريًا.” فهل تشعر مبقدار حمبة هللا واهامتمه بك؟ تذكر دامئًا �أن هللا يسستطيع 

�أن يسستخدمك همام اكن عرك لتكون �فريًا للنعمة واحلق والعدل.

�أميكنك تطبيقها؟ 
اسح هلل �أن يسستخدمك لتشارك مع الآخرين ر�اةل نعمته وحقه وعدهل.	 

صم يف قلبك �أن تقول احلق دامئًا.	 

احفظ لكمة هللا.	 

التأثري
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ورقة العمل

١. هل تذكر السطر الثامن يف صالة الت�أثري؟ �أكتبه �أدنه.

    

٢. املأ الفراغات التالية: 

       يوحنا ١٤:١ “َوَر�أيْنَا _____، َمْجًدا َكَ _____ ِمَن _____، َمْملُوًءا _____ َو_____.”

ن فعلت ذل، �ارك معنا.  ٣. هل �سبق ورحبت بشخص جديد جاء اإل مدر�ستك �أو كنيسستك �أو منطقتك؟ اإ
ن مل تفعل ذل من قبل، مفا ر�أيك بحملاوةل؟ فلكام حاولت لكام اكن الأمر �أ�هل. واإ

ن حدث هذا، �ارك  ٤. هل تتذكر وقتًا �أثرت فيه عىل �أحده �أو �أقنعته عىل عل الصواب يف موقف صعب؟ اإ
كيف جتاوب الشخص معك. 

٥. فرتة التجاوب:

�أميكنك التفكري ببعض الطرق الت ميكن �أن يسستخدمك هللا من خاللها للوصول للآخرين حول؟ رمبا ميكنك 
ل الكنيسة؟ �أو رحب بار  تشكيل مجموعة للصالة يف الكنيسة؟ �أو قد تدعو بعض الأصدقاء غري املؤمنني اإ

جديد �أو بشخص جديد انضم اإل صفك يف املدر�ة؟

التأثري
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لرنمن معاً
اخرت ترنمية تتنا�ب مع موضوع الت�أثري 

آية كتابية مرمنة �أو مق بت�أليف  �أو �

ترنمية جديدة بلحن جديد.

 وميكنك �أيضًا السامح للأطفال بت�أليف 

ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

ارصف بضع دقائق مع الأطفال يف الرتنمي وامحلد.

حلن وترنيمة

التأثري
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�أميكنك قولها؟
ا�ستخدمن جملدك ودلعوة الآخرين لتباعك.

  ١٩:٢٨ َمتَّ

وحِ الُْقُدِس. ُدوُهْ ِبْسِ الآب َوالاْبِن َوالرُّ يَع الُأَمِم َوَعِّ فَاْذَهُبوا َوتَلِْمُذوا َجِ

من هو 
املُر�ل؟

هل ميكنك �أن جتدها؟
مرقس  ١٥:١٦ 
يوحنا   ٤:١٧-٥

رومية  ١٣:١٠-١٧ 
كولويس ١٧:٣ 

التلمذة

من هو 
التلميذ؟

ما معىن �أن تفعل 

�يئاً جملد هللا؟

الت ميكننا من خاللها �أن ما ه بعض الو�ائل 
خنرب الآخرين عن يسوع؟
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فرتة الصالة واملشاراكت

�ارك الأطفال بصالة هذه اللكامت مرة �أخرى: “ا�ستخدمن جملدك 
ودلعوة الآخرين لتباعك” واطلب مهنم ترديدها. مث جشعهم عىل رفع 
صلوات قصرية تعرب عن رغبهتم يف �أن يسستخدهمم هللا جملده ودلعوة 

الآخرين بشجاعة ليك يتبعوا يسوع.

تدث عهنا...
املُر�ل هو الشخص الي دعاه هللا ليكرز ببشارة يسوع املسسيح. 	 

هنا 	  ل بالد بعيدة وتعمل لغة وثقافة جديدة. اإ يف كثري من الأحيان قد يعن هذا السفر اإ
حياة تتطلب تضحية وتفان اكمل هلل.

يريد يسوع منا جيعًا �أن نكون مر�لني �أيامن كنا و�أن نكون نوره يف املدر�ة ويف البيت.	 

ميكنك �أن تبد�أ بلطلب من الأطفال مشاركة قصص عن مر�لني من كنيسسهتم �أو �أ�خاص 
يعرفوهنم من حول العامل. جشعهم عىل التحدث عن الطرق الت ميكهنم من خاللها مشاركة 

يسوع مع �أرسه و�أصدقاهئم.

التلمذة
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�أميكنك �امعها؟

 �اول الطر�ويس يصبح بولس، ر�ول يسوع املسسيح )�أعامل الر�ل ١:٩-٢٢(.

�أصبح بولس، الي اكن قباًل عدوًا للمسسيح و�أتباعه، �أحد �أه قادة الكنيسة الأول و�أ�هر اكرز 
م، اكن �اول )قبل �أن يصرَي بولس(  جنيل. ويف يوم من الأايَّ لالإ

يسري عىل طريق دمشق. وجف�أًة ظهَر نوٌر �اطٌع من السامء 
فَسقطَ �أرضًا وفقد برصه. مثَّ سع صواًت قائاًل: “�اول، 
�اول ملاذا تضطهُدن؟” رصخ �اول: “َمن �أنت اي 
وت: “�أن يسوع الي تضطهُده.”  رّب؟” فردَّ الصَّ

واكن بولس يرتعد خوفًا، وملدة ثالثة �أايم مل يقدر �أن 
يبرص ومل ي�أك �أو يرشب �يئًا. واكن هناك رجل تقي 

اسه حنانيا، فطلب منه الرب �أن يذهب ويبحث 
عن �اول. “اي حنانيا، �أريدك �أن تضع يدك عىل �اول 

ليك يرى اثنية، فقد اخرتته ليكون اكرزًا يل.” لكن هذا 
مل يكن منطقيًا بلنسسبة حلنانيا، فقد سع عن الأمور الفظيعة 

الت صنعها �اول يف املؤمنني، ومع ذل، �أطاع حنانيا الرب. �فى 
ليه، وكثريين صاروا تالميذًا ليسوع.  هللا �اول وابتد�أ يعظ ويعمّلِ عن يسوع يف ك ماكن يذهب اإ

ل الكنائس. فقد جال  ل بولس. والكتاب املقدس ميلء بتعلمي ور�ائل بولس اإ مث تغريَّ اس �اُول اإ
بولس مبرشًا العامل بيسوع ومعطيًا اجملد هلل ومعلامً الآخرين �أن يفعلوا ذل �أيضًا.

�أميكنك تطبيقها؟ 
صم من ك قلبك �أن متجد هللا يف ك ما تفعل.	 

ت�أكد �أن مواهبك وقدراتك ه من هللا.	 

 قدم ك ما تفعل كهدية حب ليسوع.	 

اطلب من هللا �أن يزيد جر�أتك دلعوة الآخرين عىل اتباعه.	 

اطلب من هللا �أن يفتح �أمامك الفرص ملشاركة الآخرين عن حمبته �أيامن ذهبت.	 

التلمذة
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ورقة العمل

١. لقد �أو�كنا عىل الانهتاء. هل تذكر السطر التا�ع يف صالة التلمذة؟ �أكتبه �أدنه.

    

٢. املأ الفراغات التالية: 

يَع ______ َوَعُِّدوُهْ _____ �ٱْلآِب        مت  ١٩:٢٨  “ _____ َو ______ َجِ

        َو_____ َو________.”

٣. من هو املُر�ل؟

٤. كيف ميكننا �أن و�أنت �أن نكون ُمر�لني ونتلمذ الآخرين يف منطقتنا؟ 

٥. فرتة التجاوب:

اذكر خشصًا ل يعرف املسسيح مكخلص واكتب اسه عىل بطاقة وتعهد �أن تصيل لأجل يوميًا. تذكر �أن هللا  يُْمِكنُه 
�أن يسستخدمك لتعلن عن حمبته للآخرين.

التلمذة
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لرنمن معاً
اخرت ترنمية تتنا�ب مع موضوع التلمذة 

آية كتابية مرمنة �أو مق بت�أليف  �أو �

ترنمية جديدة بلحن جديد.

 وميكنك �أيضًا السامح للأطفال بت�أليف 

ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

ارصف بضع دقائق مع الأطفال يف الرتنمي وامحلد.

حلن وترنيمة

التلمذة
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�أميكنك قولها؟
آمني! بس يسوع �أصيل ... �

   ٩:٢ ِفيِلّبِ
. ا فَْوَق ُكِّ اْسٍ ِلِلَ َرفََّعُه هلُل �أيًْضا، َو�أْعَطاُه اْسً

ث       
ماذا �سيحد

لو كنت �أنت  

ن العامل؟
املسؤول ع

هل ميكنك �أن جتدها؟
مت  ٢١:١ 

مت  ١٨:٢٨ 
يوحنا  ١٣:١٤ 

�أعامل الر�ل  ١٢:٤ 

السلطان

اس يسوع؟ملاذا هناك قوة يف 

ملاذا ينبغي �أن نصيل 

يف اس يسوع؟
السلطان عىل العامل؟يكون يسوع هو صاحب ملاذا من الأفضل �أن 
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فرتة الصالة واملشاراكت

ابد�أ فرتة الصالة وجشع الأطفال عىل رفع الصلوات بس يسوع. قد 
يصلوا من �أجل �فاء خشيص �أو من �أجل �فاء خشص هيمهم �أمره، 
وميكن �أن يرفعوا صلوات طالبني المنو يف حمبهتم هلل �أو ليسستخدهمم 

هللا بطريقة خاصة. 

تدث عهنا...
َماِء َوعىََل الأْرِض«. فعندما نصيل 	  يَلَّ ُكُّ ُ�لَْطاٍن يِف السَّ إ

يقول الكتاب املقدس: »ُدِفَع ا
يف اس يسوع حنن منكل هذا السلطان.

ن 	  اإ الصلوات  لك  �يسستجيب  �أن هللا  هذا  يعن  هل  ا�سئةل:  عدة  يثري  الأمر  هذا 
طلبناها بس يسوع؟ �أيعن هذا �أن هللا �سيعطينا ك ما نريد؟

عىل صلواتنا �أن تمتحور حول الأمور الت متجد الآب الساموي و�أن يكون هدفها منو 	 
ملكوته عىل الأرض.

اختربوا  هل  هبم.  اخلاصة  الصالة  حياة  عن  برصاحة  يتحدثوا  �أن  الأطفال  من  �أطلب 
ا�ستجابت للصالة؟ هل �عروا بلإحباط لأن هللا مل يسستجب لبعض الصلوات بلطريقة 

الت �أرادوها �أو مل يسستجب عىل الإطالق؟

السلطان
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�أميكنك �امعها؟

برِتاميُوُس الأَعى )مرقس ٤٦:١٠-٥٢(.

اكن برتاميوس �أعى ويعيش مكتسول يف �وارع �أرحيا. عمَِلَ بيسوع و�أعامهل العجيبة، وسع كيف 
�فى يسوع املرىض والعمي واملشلولني. �أراد برتاميوس �أن 
 ، معمّلِ اي  يسوع  ‘اي  برتاميوس:  فرصخ  �أيضًا.  يُشفى 
احمليطون  الأ�خاُص  اكن  ارحن!’  ارحن!... 
قائلني:  فصاحوا  لطيفني،  غري  ببارتاميوس 
َّا  ومل يرصخ.  ظلَّ  برتاميوس  لكنَّ  ‘اصت.’ 
فقال   ’. يلَّ اإ ‘�أحضوه  قال:  يسوع  سَعه 
فرىم  يدعوك!’  هو  ها  ‘ِافرح،  امجلع:  هل 
��أهَل  يسوع.  حنو  وركض  رداءه  برتاميوس 
ف�أجاب  ل؟’  �أفعل  �أن  تريد  ‘ماذا  يسوُع: 
يسوع:  ف�أجابه  �أبرص.’  �أن  ‘�أريد  برتاميوس: 
يسوع  ب�أن  برتاميوس  آمن  � فقد  �فاك.’  قد  ميانك  ‘اإ
ميكل القدرة عىل �فاء الناس. وميكنك �أن تتخيلَّ مدى 
�عادته عندما فتح عينيه ور�أى يسوع. مفا حدث معه ذل اليوم غريه بلاكمل. وهكذا بد�أ 

يتبع يسوع وخيرب الآخرين عن الأ�سياء الرائعة الت صنعها يف حياته.  

�أميكنك تطبيقها؟ 
ركز صلواتك عىل الأ�سياء الت متجد �أبك الي يف السموات.	 

اطلب احلمكة والإر�اد يف اس يسوع.	 

اطلب الشفاء والقوة يف اس يسوع.	 

آمن من ك قلبك ب�أن هناك قوة يف اس يسوع.	  �

السلطان
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ورقة العمل

ل �آخر �طر يف الصالة: السلطان! هل تسستطيع كتابته هنا؟ ١. هنيئًا ل! وصلت اإ

    

٢. املأ الفراغات التالية: 

ِلَ _____ �ٱهلُل �أيْضًا، َو�أْعَطاُه _____ فَْوَق ُكِّ _____.”      فيلب ٩:٢ “ِلَ

ن ا�ستجاب يسوع لطلبة برتاميوس،  ٣. بناًء عىل القصة الت سعهتا اليوم، ملاذا بر�أيك �فى يسوع برتاميوس؟ واإ
ن ا�ستجاب، فهل �يسستجيب بنفس الطريقة كام فعل مع برتاميوس؟ الإجابة: نعم!  فهل �يسستجيب ل �أيضًا؟ واإ

ميكنك �أن تطلب من هللا الشفاء �أو القوة �أو املعونة لنفسك وللآخرين، لأن هللا يسمع ويسستجيب للصالة.

ختتاره.  الي  وبحلجم  املناديل،  علبة  �أو  صندوق  �أي  ا�ستخدام  ميكنك  الصالة.  لطلبات  صندوقًا  ٤. خصص 
ماكنك �أيضًا تزيني الصندوق ب�أوراق تغليف �أو ملصقات �أو �أن تكتب عليه بك بساطة: “صندوق صلوايت.” مث  وبإ
اكتب طلبات الصالة وضعها يف الصندوق وتذكر �أن تصيل لأجلها يوميًا. ولكام ا�ستجاب الرب، احرص عىل تدوين 

ذل وا�كره عىل ا�ستجابته لصالتك.  

السلطان
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لرنمن معاً
اخرت ترنمية تتنا�ب مع موضوع السلطان 

آية كتابية مرمنة �أو مق بت�أليف  �أو �

ترنمية جديدة بلحن جديد.

 وميكنك �أيضًا السامح للأطفال 

بت�أليف ترنمية جديدة مسستخدمني لكامهتم اخلاصة 

معربين فهيا عن فكرة ادلرس.

ارصف بضع دقائق مع الأطفال يف الرتنمي وامحلد.

السلطان

حلن وترنيمة
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التاريخاالسم



ن �أفضل طريقة لتخترب فهيا الكنيسة �أو العائةل صالة العهد  اإ
ه �أن تواظب عىل عادة الصالة يوميًا. 

العائةل
نعمل مك من الصعب �أن جتمتع العائةل معًا للصالة، فالأ�سباب 
كثرية يتعذر ذكرها لكها هنا. غري �أن صالة العهد تقدم طريقة 

�هةل وبسسيطة يك تصبح الصالة معًا كعائةل �أمرًا ممكنًا.

العهد معًا! قد  برفع صالة  تنهت�ي ك وجبة طعام  �أن  ختيل 
�أفراد  �أحد  يقودها  قد  �أو  واحد  بصوت  معًا  العائةل  تصلهيا 
قد  �أو  بصمت  الآخرون  يصيل  بيامن  عاٍل  بصوت  الأرسة 
ل �أن تنهت�ي. كن خالقًا...  يصيل ك فرد جزءًا من الصالة اإ
وحاول �أن تصلهيا بطريقة خمتلفة ك ليةل، ول ترصف الكثري 

من الوقت يف عل ذل، بل ليكن الوقت قصريًا وحمددًا.

للت�أمل  تدعو  قد  �أو  التساؤلت  بعض  الصالة  تثري  قد 
لفضول  حسا�ًا  فكن  عائلتك،  مع  هللا  تعامل  طريقة  يف 
ودار  معًا  الوقت  من  املزيد  قضيت  ولكام  الرويح.  �أطفال 
بينك، لكام ا�سمتتعت كعائةل بحلقائق  النقاش بشك طبيعي 
النوم  �أجزاء من الكتاب قبل  الروحية. ميكن للأهل قراءة 
قراءة  �أيضًا  وميكن  ذل.  فعل  يف  الأطفال  يرغب  قد  �أو 
الآية املكتوبة يف هناية كتاب صالة العهد للأطفال ك ليةل. 
ودليل املعمل �زيود الأهل مبصادر خالقة وجديدة لتشجيع 

النقاش قبل النوم.  

من اجليد �أن يكون هناك نسخ متعددة من بطاقات صالة 
العهد للأطفال يف �أكرث من ماكن يف املنل، ضع نسخة يف 
غرفة الطعام و�أخرى يف غرفة النوم. ميكنك طلب املزيد من 

WWW.RGBL.ME:النسخ من املوقع الإلكرتون التايل

الكنيسة
الأطفال  تمنية  يف  �أ�ايس  دور  للكنيسة  يكون  �أن  ميكن 
ن �أرادت الكنيسة تنشسئة جيل من الأتباع الأمناء  روحيًا. فاإ
عالقة  ويعززوا  يرعوا  �أن  فهيا  الأجيال  ك  فعىل  ليسوع، 
الأطفال مع يسوع، وهذه الصالة تعترب �أداة فعاةل لتمنية هذه 
العالقة. وحنن نؤمن ب�أن صالة العهد للأطفال تقدم �أ�ا�ًا 
متينًا للصالة لأهنا تقدم املهنج بشك تدرجيي وعىل مراحل. 
فاملهناج مرن، وميكنك �أن تقرر ما هو الأفضل بلنسسبة ل، 
وميكنك ا�ستخدامه يف فصل مدر�ة الأحد ك �أ�سبوع ملدة 
 )VBS( ١٠ �أو ١٢ �أ�سبوعًا، �أو كربنمج للمدر�ة الصيفية
ب�ستخدامه  نويص  الكتاب.  دلرس  صغرية  مجموعة  يف  �أو 
املوضوعات  الأطفال من خالل  تلمذ  �أوًل،  مرحلتني.  عىل 
العرش عىل مدى ١٠ �أ�ابيع مث ادعوه ليك يقطعوا عهدًا 
اطلب  يومًا. مث  ملدة ٤٠  العائةل  �أفراد  �أحد  �أو  مع صديق 
العهد  لصالة  خاصة  تشكيل مجموعات صغرية  الأطفال  من 
الكنيسة  طلبات  �أجل  من  للصالة  �أ�سبوعيًا  فهيا  جيمتعون 
والسامح  قوة،  فالصالة  وعائالهتم.  و�أصدقاهئم  ومدر�سهتم 
تعد  ل  بطرق  مياهنم  اإ يعزز  الصالة  قوة  بختبار  للأطفال 
املوقع  عىل  صفحتنا  عىل  الاطالع  من  ت�أكد  تىص.  ول 
مصادر  عدة  فسستجد   WWW.RGBL.ME الإلكرتون: 
وصور و�هادات من الأطفال حول العامل. ولأننا جيعًا حنب 
معنا  قصتك  ومشاركة  لنا  الكتابة  عىل  نشجعك  القصص، 

فنحن حنب �أن نسمع منك.

اخلامتة
ومثل النار الت تشستعل �أكرث وتسطع لكام �ألقيت فهيا حطبًا 
عدد  يبد�أ  عندما  العهد  صالة  قوة  �ستضم  هكذا  �أكرث، 
وهذا  البعض.  بعضهم  لأجل  بلصالة  الأ�خاص  من  كبري 
العائةل  قضت  فلكام  للعائةل،  مماثةل  بصورة  �سيحدث  ما 
فرتات من الصالة معًا، لكام �طعت وظهرت قوة الصالة 
داخل العائةل وخارهجا. املوارد متوفرة عىل املوقع الإلكرتون: 

WWW.RGBL.ME
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ميكن ملسامهتك �أن تدث فرقًا!

دعون نسسمتر يف تطبيق عهد الصالة للأطفال 

ل العامل �أجع! �اعدن عىل توصيل الفكرة اإ

منذ بداية العام ٢٠١٨ �أصبحت صالة العهد للأطفال مسستخدمة يف ٤٨ دوةل      
آ�سيا، و�أمرياك الالتينية، والرشق الأو�ط. يف جيع �أحناء �أفريقيا، و�

لينا الآن! لقد بد�أت حركة صالة الأطفال - فانضم اإ

ميكنك �أن تساه ماليًا ملساعدة الأطفال يف جيع �أحناء العامل العريب

 ليختربوا قوة صالة العهد لتصبح �أ�لوب حياة.

تواصل معنا عىل الإمييل التايل:

 prayer@awfm.org




