
صالة العهد
لألطفال

إلُه الكون، خالقنا، يسمع الصالَة ويستجيُبها. أليَس 
هذا مدهًشا؟ قال يسوع: “ُدفع لي كلُّ سلطان في 

السماء t األرض”، فإْن كان ليسوَع كلُّ السلطان، َفَلَك 
يت... أن تتخيَّل ما يمكُن أن يحُدَث لو صلَّ



النعمة
أحبُّك

 يقوُل يسوُع إنَّ هذا
 ما يحدث عندما يقبله أحُد 

ًصا له. حيث يوَجُد  األطفاِل مخلَّ
األطفاُل بعَد أن كانوا ضالِّين. 
ويجلب هذا األمُر فرًحا عظيًما 

 وسعادًة، وكذلك احِتفاًلا
ماء.  في السَّ

أبانا السماوّي، شكًرا لك على 
محبَّتك لي، وألنَّك جعلتني ابًنا لك.

أبانا السماوّي، شكًرا لك على 
محبَّتك لي، وألنَّك جعلتني ابًنا لك.

َم الجميع مقداَر محبَّة الله لهم، لذلك أخبر الجموَع  يريُد يسوُع أن يعلِّ
ٍة عن راٍع وخروفه الضال. كان الراعي قلًقا على الخروف المفقود،  بقصَّ

ه يريده أن يبقى آمًنا.  فترَك الِخراَف األخرى، وخرج يبحث عنه؛ ألنَّ
الخراف حيوانات عاجزة، حيث يمكن أن تضلَّ سالكًة طريًقا خاطًئا، 

َببة(. ويمكن أن تهاجمها الحيوانات المفترسُة )كاأُلسوِد والدُّ

ُئك  يفرُح يسوُع بك، وُيَسرُّ جداً ُيهدِّ
بمحبَّته، ويفرح بك، ويتغنَّى بمحبَّتك. 

آيٌة للحفظ
ى  ٍة َاْعَطاَنا اآلُب َحتَّ “اْنُظُروا َايََّة َمَحبَّ

ا 3: 1(. ُنْدَعى َاْوأَلَد اللِه” )1يوحنَّ

ُة الراعي أن يحمَي الخراَف من الخطر، وهذا ما فعله هذا الراعي.   تكُمُن ُمهمَّ
ا حتَّى إنَّه حمل الخرو ف ، فرح جدًّ  َطوال الطريق إلى المنزل، واحتفل احتفاًلا كبيًرا بَعوَدِته.وعندما وجَد الراعي الَخروَف الضالَّ
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المحبَّة
 سارة، 

 هذه األرض 
الموعودة!

لقد باَرَكنا 
الله.

 أحبَّ إبراهيُم اللَه، وكان
  قد عاش حياًة طويلًة. وعندما صاَر 

، قال له الله: “اْذَهْب ِمْن َاْرِضَك  نِّ  كبيًرا في  السِّ
 َوِمْن َعِشيَرِتَك َوِمْن َبْيِت َاِبيَك اَِلى اأَلْرِض الَِّتي 
َم   ًة َعِظيَمًة َوُاَباِرَكَك َوُاَعظِّ  ُاِريَك َفَاْجَعَلَك ُامَّ

 اْسَمَك، َوَتُكوَن َبَرَكة َوُاَباِرُك ُمَباِرِكيَك. 
َوَتَتَباَرُك ِفيَك َجِميُع َقَباِئِل اأَلْرض”.

ساِعْدني أن أحبَّك وأطيَعكساِعْدني أن أحبَّك وأطيَعك
أطاع إبراهيم الله، فذهب مع زوجته وكلِّ ممتلكاتهم، وغاَدَر 

َد البداية لمغامرة  بعيًدا إلى بيٍت جديد. وكانت طاعُة إبراهيم مجرَّ
ه في النموِّ في الطاعة واإليماِن والمحبَّة. داَمِت العمر كلَّ

إنَّ طاعَة يسوَع واتِّباَعه هما رحلٌة ممتعٌة  جداً.

آيٌة للحفظ
بَّ ِالَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك،  “َفَقاَل َلُه َيُسوُع: ُتِحبُّ الرَّ
ُة  َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك، َوِمْن ُكلِّ ِفْكِرَك هِذِه ِهَي اْلَوِصيَّ

ى 22: 38-37(. اأُلوَلى َواْلُعْظَمى” )متَّ

تنا. يريُدنا اللُه أن ُنطيَعه. وِعْنَدما ُنطيُعه فإنَّنا ُنظِهُر له محبَّ
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أل تخْف! 

سأهتمُّ بك.

أرجوك 

ساِعْدني.

 ما معنى أن نحبَّ 
 اآلخرين كما ُيحبُّنا الله؟ لنكتِشْف 
مًعا. سأل شخٌص يسوع: “َمن هو 

َر له يسوع ذلك بواسطة  قريبي ؟” ففسَّ
ة. لقد كان يسوُع راوًيا   قصَّ

بارًعا للِقصص.

ساِعْدني أن ُاحبَّ اآلخرين 
ني أنت. كما ُتحبُّ

ساِعْدني أن ُاحبَّ اآلخرين 
ني أنت. كان رجٌل مسافٌر على الطريق، وهاَجَمْته عصابٌة من اللُّصوِص األشرار، كما ُتحبُّ

حوه وسرقوا كلَّ ما كان معه، وتركوه يموُت على الطريق. مرَّ  وَضَربوه وجرَّ
الناُس بجانبه وتركوه، ولم يظهروا له أيَّة رأفة. وإذا بسامريٍّ )شخص 
د ِجراَحه، وأخَذه  ُجل، وضمَّ ينظر إليه الناس باستحقار( نزل واهتمَّ بالرَّ

إلى مكاٍن آمٍن ليعالَجه، ودفع أيًضا من أجل العناية به.

أريُد أن أحبَّ بأفعالي ليس فقط بأقوالي.

آيٌة للحفظ
“هذه وصيَّتي: أن ُتحبُّوا بعُضكم بعًضا 

ا 15: 12(. كما أنا أحببتكم” )يوحنَّ

ة قائًلا: “أريُدكم أن تذهبو ا أنهى يسوع القصَّ
.”  وتفعلوا لآلخرين ِمثَلما فعَل هذا السامريُّ

الرأفة )الرحمة(
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التوبة

ماذا عليَّ أن 
أفعَل؟

ل إليك،  أتوسَّ
 أرجوك ارحم عائلتي 

. ْن عليَّ وتحنَّ

ي، أنا  أمِّ
  خائف. 

يا رّب، 
ْصنا! َخلِّ

َرني. تي، وأطلُب أن ُتطهِّ َرني.أعترُف بخطيَّ تي، وأطلُب أن ُتطهِّ أعترُف بخطيَّ
بة عليهم. وكان على أَحدهم  يون المترتِّ استدعى ملٌك جداًّ لُيخبروه بمقدار الدُّ

ده لسيِّده. فقال الملك: “سأبيعك وأبيع عائلتك  ا أل يمكنه أن يسدِّ مبلٌغ كبيٌر جدًّ
َن الملُك  يَن الذي عليك”. وعندها راَح الخادُم يبكي، فتحنَّ د الدَّ ى تسدِّ عبيًدا حتَّ

عليه وقال: “أنت حرٌّ من جميع ديونك”.

أنا أغفر لآلخرين؛ ألنَّ يسوع يغفُر لي.

آيٌة للحفظ
ِني َكِثيًرا ِمْن ِاْثِمي، َوِمْن  “اْغِسلَّ

ْرِني” )مزمور 51: 2(. ِتي َطهِّ َخِطيَّ

ا وصرخ قائًلا: “أيُّها العبد   عندما َعِلَم الملك بذلك، غضب جدًّ
ين الكبير، فلماذا لم تظِهْر رحمة ً  لرفيقك؟” فأمَر الملُك بأن يوَضَع ذلك الخادُم في السجن.الشرِّير! لقد سامحتك بالدَّ

وَفوَر خروج ذلك الخادم، ذهب إلى خادٍم 
ه  ده بأنَّ آخَر كان مديوًنا له بمبلغ بسيٍط، وهدَّ

د ما عليه.  سيضعه في السجن إْن لم يسدِّ
ل الخادم اآلخُر ليرحَمه، لكنَّ الخادَم  توسَّ

َل لم يستمع، ووضعه في السجن.  األوَّ

 سأل بطرس 
ة نغفر لشخص  يسوع: “كم مرَّ

ات؟” أجاب  أخطأ إلينا؟ سبع مرَّ
ات”.  ًة 7 مرَّ يسوع: “بل 70 مرَّ

ًة  وابتدأ يحكي قصَّ
 أخرى.
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العبادة

معنا هدايا!

 نجٌم ألمٌع 
قاَدنا إلى الطفل 

يسوع.
 حمًدا لله 

من أجل وألدة 

ابنه يسوع.

على األرض 
السالم

ابني 
الجميل!

 في قديم الزمان، منذ 
 أكثر من 2000 سنة، زار مالك 

اسمه جبرائيل فتاًة شابًَّة اسُمها مريم. كان 
ة: “أل تخافي يا مريم.  يحمل لها رسالًة خاصَّ
لقد وجدِت نعمًة في عيَني الله. ستلدين ابًنا 

 وَتدعين اسَمه يسوع، سيكون عظيًما 
وابن العليِّ ُيدعى”.

سأسبِّحك من كلِّ قلبي.
سأسبِّحك من كلِّ قلبي.

أريد أن اسبِّحَك كلَّ يوم!

آيٌة للحفظ
ُث  بَّ ِبُكلِّ َقْلِبي. ُاَحدِّ “َاْحَمُد الرَّ
ِبَجِميِع َعَجاِئِبَك” )مزمور 9: 1(.

يسوَع وسجدوا له عابديَن، علينا نحن أيًضا أن ُنكرَمه ونعبَده.وكما أكرم يوسف ومرَيم والرعاة والرجال الحكماء )المجوُس(  

عندما ُوِلد يسوع، كان الجميع سعداء! نزلت المالئكة وقالت: 
ة”.  اس المسرَّ “المجد لله في األعالي، وعلى األرض السالم، وبالنَّ

جاء الرعاة لَيزوروا الطفل يسوع ويسجدوا له.
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األلتزام ُسپردگی
َمن؟ أنا؟ أل 

لسُت أنا! هدوء!
كنَت مع 

يسوع!

نحن نعلم أنَّك 
 

كالِمَك مثَل أهل واحٌد منهم. طريقُة 
الجليل.

كوكوكوكووووو
كان هذا الرجل 

 أخبر يسوع بطرس بأنَّه مع يسوع!
اٍت قبل أن يصيح   سُينكُره ثالث مرَّ

الديك. وفي مكان المحاكمة حيث كان يسوع 
ُيحاَكم قبل صلبه، فعل بطرس ما قيل له. 
 وعندما بدأ الناس يميِّزون بطرس، خاف 

 كثيًرا وأنكر أنَّه كان مع يسوع. ثمَّ 
صاح الديك!

يا يسوع، أريُد أن أتبعك 
فتكوَن ربِّي. غيِّرني كما تشاء.

َر بطرُس كلماِت يسوَع، فخرَج وبكى كثيًرا. لقد شعر بطرس بالخزي،  وفجأًة تذكَّ
لكنَّ يسوع لم يفقد األمل فيه. ففي وقٍت ألحٍق، تناوَل اإلفطاَر مع بطرس وغفر 
له. لقد أراد يسوع من بطرس أن يكون تلميذه وأن يجلب تالميذ أكثر. ورغم 

أنَّ بطرس لم يكن كامًلا، فقد علَم يسوُع أنَّ بطرس يريد أن يتبَعه.

يا يسوع، أريد أن أكون وفّيًا لك على الدوام.

آيٌة للحفظ 
ا، َوَحَسًنا  ًد ًما َوَسيِّ “َاْنُتْم َتْدُعوَنِني ُمَعلِّ

ا 13: 13(. ي َاَنا َكذِلَك” )يوحنَّ َتُقوُلوَن، أَلنِّ

لم ينِكْر بطرس يسوَع ثانيًة بعَد ذلك.

يا يسوع، أريُد أن أتبعك 
فتكوَن ربِّي. غيِّرني كما تشاء.
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األتِّكال 

أريد أن أذهب 

معكم.
هذا 

مدهش!

وعة! يا للرَّ

سأسأل اآلب، وهو 
 

ًيا  .آخر يكون معكم إلى األبد، سيعطيكم معيًنا معزِّ وهو روُح الحقِّ

 قال يسوع: “أنا سأنطلُق 
بعيًدا إلى مكان أل يمكنكم أن تأتوا إليه. 

لكن أل تقلقوا، سأرسُل الروَح القدس 
ليكوَن معُكم”. هذا ما وعد به يسوُع قبل 

 َصْلِبه وقيامته وجلوسه عن يمين 
 اآلب في السماء. لم 

يتركنا وحدنا. 

وس. امألني بروحك القدُّ
َتها. ولم يكن  أرسَل يسوُع روَحه ليساعَد الكنيسة أن تبدأ إرساليَّ
ذلك بعد وقٍت طويٍل من صعوده؛ ففي يوم الخمسين، هبَّت ريح 

قويَّة، وامتأل الجميع بالروح القدس.

يا يسوع، اجعلني أشبُهك أكثر، 
بأن تمألني بالروح القدس.

آيٌة للحفظ
وِح”  “...اْمَتِلُئوا ِبالرُّ
 )أفسس 5: 18(.

ُمنا ويرشدنا. ينا وُيعلِّ روحه دائًما معنا يعزِّ

نشكُرك يا 
يسوع.

وس. امألني بروحك القدُّ
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التأثير
 يا يسوع، 

أريد أيًضا أن 

 يسوع، اتَّكئ عليك.
أنت تستطيع 

أن تشِفَيني.

تعال قف 
بجانبي.

 يسوع، 
هل تريد أن 
تأكل شيًئا؟

يسوع 
يحبُّني.

 سأل التالميذ يسوع:
  “َمِن األعظُم في ملكوت السموات؟” 

َعِلم يسوع أفكارهم، ودعا طفًلا إليه، ثمَّ 
 نظر في عيون تالميذه وقال أمًرا عظيًما: 
 “َمن يتَّضُع مثل هذا الطفل هو األعظم 

في ملكوت السموات”.

اجعلني أداًة لنعمتك 
ك وعدلك. وحقِّ

كان لدى يسوع قلًبا يهتمُّ بالعدل، وقال إنَّ حساَب َمن يؤذوَن األطفاَل 
سيكون عسيًرا. لقد كان يسوُع سنًدا دائًما لألشخاص الذين يتعرَّضوَن 

غار والمرضى والفقراء. لإلساءة، مثل الصِّ

سأحاول أن أقول الحقيقة دائًما.

آيٌة للحفظ
ا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب،  “َرَاْيَنا َمْجَدُه، َمْجًد

ا 1: 14(. ا” )يوحنَّ َمْمُلوًءا ِنْعَمًة َوَحقًّ

ب بأحد   قال يسوع أمًرا مدهًشا آخَر: “َمن رحَّ

ُب بي”. غار مثل هذا ِباْسمي، فإنَّه يرحِّ الصِّ

اجعلني أداًة لنعمتك 
ك وعدلك. وحقِّ
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التلمذة

َمن أنت يا 
رّب؟

 ُيعدُّ بولُس 
ا في العهد  ًة جدًّ ًة مهمَّ شخصيَّ

الجديد. كتب العديد من الرسائل، 
ا للمسيح  ه قبَل ذلك كان عدوًّ لكنَّ

 وقتل أتباَعه. إلَّا أنَّ 
يسوَع غيَّره.

استخدمني لمجدك ولدعوة 
اآلخرين ألتِّباعك.

في يوم من األيَّام، كان شاول )قبل أن يصيَر بولس( نازًلا في الطريق. 
وفجأًة ظهَر نوٌر ساطٌع من السماء فَسقَط أرًضا، وصار أعمى. ثمَّ سمع 

صوًتا: “شاول، شاول لماذا تضطهُدني؟” صرخ شاول: “َمن أنت يا 
وت: “أنا يسوع الذي تضطهُده”. كان بولس يرتعد  رّب؟”، فردَّ الصَّ

ْن من اإلبصار لثالثة أيَّام. خوًفا، ولم يتمكَّ

َمن أستطيع أن أدعو ليتبَع المسيح؟

آيٌة للحفظ
ُدوُهْم ِباْسِم  “اْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَعمِّ
ى 28: 19(. وِح اْلُقُدِس” )متَّ اآلب َواألْبِن َوالرُّ

 

شفى الله شاول وابتدأ يعُظ ويعلِّم عن يسوع في كلِّ مكاٍن يذهب إليه.  

ثمَّ تغيَّر اسُم شاُوَل إلى بولس. قلَب العالَم رأًسا على عقب ألجل يسوع،  

معطًيا المجد لله، ومعلًما اآلخرين أن يفعلوا ذلك أيًضا.

استخدمني لمجدك ولدعوة 
اآلخرين ألتِّباعك.
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السلطان

رائع! 
مدهش!

أستطيع أن 
أراك يا يسوع!

يسوع رائع!

إيمانك قد 
شفاك.

ع يا  تشجَّ

بارتيماوس، إنَّه 

يدعوك.

 كان بارتيماوس 
ًلا يعيش في  أعمى، وكان متسوِّ
الشوارع. َعِلَم بيسوع وأعماله 

العجيبة، وسمع كيف شفى يسوع 
المرضى والعمي والمشلولين. أراد 

 بارتيماوس أن ُيشفى 
أيًضا.

ي. آمين! ِباْسم يسوَع أصلِّ

م، ارحمني”. صرخ بارتيماوس: “يا يسوع يا معلِّ

كان األشخاُص المحيطون ببارتيماوس غير لطيفين، فقد صاحوا فيه: “اصمت”. 
”. رمى  ا سمَعه يسوع قال: “أحضروه إليَّ لكنَّ بارتيماوس ظلَّ يصرخ. ولمَّ

بارتيماوس معطَفه وركض إلى يسوع. سأَله يسوُع: “ماذا تريد أن أفعل لك؟”، 
فأجاب بارتيماوس: “أريد أن أبصر”.

أجاَب يسوع بارتيماوس عندما صرخ 
إليه، وهو سيجيُبك أيًضا عنَدما تطلُبه.

آيٌة للحفظ
َعُه اللُه َاْيًضا، َوَاْعَطاُه   “ِلذِلَك َرفَّ

اْسًما َفْوَق ُكلِّ اْسٍم” )فيلبِّي 2: 9(.

آمن بارتيماوس بأنَّ لدى يسوع القدرَة على شفائه. يمكنك أن  
َل ما يراه. تتخيََّل مدى سعادته عندما كان وجُه يسوَع هو أوَّ

ي. آمين! ِباْسم يسوَع أصلِّ

2021



خطوات عمليَّة
       1. راجع صالة العهد

ة 40 يوًما   2. صلِّ صالة العهد مدَّ
س    3 . احفظ آيات الصالة من الكتاب المقدَّ

اختِر اإلجابَة، ما بين صح وخطأ، ثمَّ ناقش اإلجابات.

صح / خطأ

صح / خطأ

صح / خطأ

جعلتني نعمُة الله ابًنا عزيًزا لله.

تأتي البركات نتيجَة الطاعة.

علينا أن ُنحبَّ َمن يحبُّوننا فقط.

َح الله فقط عندما نكون سعداء. علينا أن نسبِّ

باَع يسوع، يجعُلنا نشبُهه أكثر. ر اتِّ عندما نقرِّ

الروح القدس هو مرشدنا.

لم يكن لدى يسوع وقت لألطفال.

 يستخدم الله الكبار فقط  لُيخبروا
 اآلخرين عن يسوع.

كلُّ قوة في السماء وعلى األرض هي لله.

ًة في اسم يسوع. الٌة؛ ألن هناك قوَّ الصالة فعَّ

ي. َيسَمعني الله عندما أصلِّ

صح / خطأ

صح / خطأ

صح / خطأ

صح / خطأ

صح / خطأ

صح / خطأ

صح / خطأ

صح / خطأ

صالة العهد
ي كيف تصلِّ

اسمي: _____________

 وبدأت اليوم أصلِّي
 “صالة العهد لألطفال”.

تاريخ اليوم: __________

شركاء صالة العهد
_______  _______________

االسم            التاريخ
_______  _______________

االسم            التاريخ
_______  _______________

االسم            التاريخ

الخطوة 1  ارَفِع الصالَة وحَدك يوميًّا على مدى عشرة أيَّام.   

ي الصالة، اطلب إلى يسوَع أن ُيرَيك  الخطوة 2  بينما تصلِّ  
إلى أشخاٍص يمكُن أن تدعَوهم إلى صالة العهد.

الخطوة 3  ادُع ذلك الشخص ليرَفَع هو الصالة من أجلك   
يها أنت من  على مدى 40 يوًما، في حين تصلِّ
أجله أيًضا. يمكن أن يكون صديَقك أو ماما أو 
مك  يك أو معلِّ بابا أو اختك أو أخاك أو أحد جدَّ

أو راعي كنيستك.

الخطوة 4  شارك مع شريك الصالة، استجابات صلواتك.   
يمكن أن تكتب األستجابات أو ترسم صورة 

عبير عنها. للتَّ

الخطوة 5  احَفِظ اآلياِت المذكورة في الكتيِّب.  

الخطوة 6  شاِرِك الخبَر السارَّ عن يسوع مع آخرين.  

ِر الخطواِت السابقَة مع شركاء صالٍة آخريَن  الخطوة 7  كرِّ  
ى تتبعوا يسوَع مًعا. تختارهم حتَّ

لألطفال
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النعمة  أبانا السماوّي، شكًرا لك على محبَّتك   
لي، وألنَّك جعلتني ابًنا لك.
المحبَّة  ساعْدني أن أحبَّك وأطيعك.  

 الرأفة )الرحمة(    ساِعْدني أن أُحبَّ اآلخرين كما 
تُحبُّني أنت.

التوبة  أعترُف بخطيَّتي، وأطلُب أن   
َرني. تُطهِّ

العبادة  سأسبِّحك من كلِّ قلبي.  
األلتزام  يا يسوع، أريُد أن أتبعك فتكوَن   

ربِّي. غيِّرني كما تشاء. 
األتِّكال  امألني بروحك القدُّوس.  

اجعلني أداًة لنعمتك وحقِّك وعدلك. التأثير   
التلمذة  استخدمني لمجدك ولدعوة اآلخرين   

التِّباعك.
ِباْسم يسوَع أصلِّي. آمين! السلطان   

 SMS +96179156297

Prayer@awfm.org
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قّوة صالة العهد لألطفال لكاندي ماربالي مع ستيفن إير.
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