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 شرح عام 

ّصة ة قصيرة وبسيطة إّما قبل أو بعد الّتعليم أو القفي خدمتنا، غالبا  ما نحّد من الّصالة. نجعلها صال

أو وجبة الّطعام. معظم األوقات في عملنا مع األوالد، نحن نصلّي صلواٍت بسيطٍة واألوالد يرّددونها. 

ا أن نرى جيال  صاعدا  من مصلّين يعتبر هذا جّيدا  كبداية ولكّننا ال نريد أن نبقى هناك. فإذا أردن

الّسعي في حياتنا وراء ما نريد أن نراه تغّيرأوال ! نحن أنفسنا علينا أن نبدأ بالّصالة وفعلينا نحن أن ن

في حياة األوالد. علينا أن نصّدق أّن األوالد سيصلّون وسيحّبون الّصالة وسيستمتعون بها! يقول  

حتما    (Elizabeth Rogers Kotlowski)نيسة تسلّي أوالدها." الّرّب إّن العدّو يدّرب جنوده والك

يجب علينا تسلية الجيل األصغر سّنا ولكن يجب أن ال يكون هذا هدفنا األّول. فهدفنا األّول هو  

 قيادتهم لبناء عالقة حميمة مع للّا. 

اعات  األوالد إن لم نمنحهم الفرص. اطلب منهم وشّجعهم على الّصالة في اإلجتم لن ينضج

  أخبرهم عن مدى أهّمّيتها وقّوتها وتوّقع منهم أن والمناسبات واللّقاءات... علّمهم عن الصالة،

يصلّوا! لتكن صلواتك أمامهم حقيقّية ومتواضعة وشّجعهم بمشاركة شهادتك معهم كلّما صلّيت  

 واستجاب للا لك. 

اللّه فلذلك يجب أن تحّضر لها  الهدف األساس من محّطات الّصالة الخاّلقة هو أن يلتقي الجميع ب

موسيقى جّيدة للخلفّية )تأكّد  ن المحّطات جميلة بقدر اإلمكان. كن كريما  واختر  جّيدا  ويجب أن تكو

 من أن صوت الموسيقى مناسب(. حّضر جّيدا  بصالٍة وتوّقع أن يلتقي الجميع )تالمذة وقادة( باللّه.

مصدر رائع لتسهيل لقاء أي شخص باللّه. لقد تّم  محّطات الّصالة هذه ليست لألوالد فقط، فهى  

شدين والمجموعات القياديّة والعاملين تخدامها بشكٍل ناجٍح مع األوالد والّشبيبة والّراإس

الميدانيين والخ! اعلم كيف تختار محّطات الّصالة بحسب المشاركين معك، فمن الممكن أن 

 تجري بعض الّتعديالت بناء  على المشاركين.
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شيء إلى محّطات الّصالة أو إذا كان لديه فكرة للّا دائما  لتعرف منه إذا كان يريد إضافة أيّ  اسأل

دة. اسأله نيابة  عن األشخاص المحّددين الّذين تريد أن تحّضر المحّطات لهم واعرف منه كيف  جدي

 يريد أن يحّدثهم في هذا الوقت. 

ات المذكورة في هذا المستند. ال تترّدد في جعلها  كقائد خذ وقتك في الّصالة وفي إختيار بعض المحّط 

 ه.تتكّيف مع ناسك أو ثقافتك أو المكان الّذي أنت في

تتعّدد طرق القيام بمحّطات الّصالة الخاّلقة وتعتمد الّطريقة على المشاركين )أعمارهم، نضوجهم،  

 إلخ( والمساحة المتاحة والقادة أو المساعدين المتاحين.

ذا الحدث. يمكنك أن تشرحها  ب فعله في كل محّطة من المحّطات الّتي اخترتها لهابدأ بشرح ما يج

اطة إلى جانب المحّطات. ثّم أرسل الحاضرين مع هذه الّتعليمات، بعد  في غرفة مختلفة أو ببس

 شرح المحّطات: 

اآلخرين  هذا الوقت مخّصص لنلتقي باللّه ونختلي به. أشجّعكم على أن ال تتكلّموا مع       -

 بل معه هو فقط. 

حّطات. خذوا وقتكم في كل محّطة. كلّما  ه، ال أن نمّر بجميع الم الهدف هو أن نلتقي باللّ       -

 تأنّيتم كلّما كان أفضل. 

تحتوي بعض المحّطات على أربعة كراسي وبعضها اآلخر على سّتة أو أحيانا  على كرسيّ        -

الّذين في المحّطة مع عدد الكراسي الموجودة، واحد. المهم أن يتساوى عدد األشخاص 

 لبوا كرسّيا  من محّطة أخرى. لذلك ال تج

في كل محّطة ورقة تحتوي على شرحها ألن المحّطات عديدة وليس من الّسهل تذكّر        -

 جميع الّتعاليم.

 



6 
 

 طرق أخرى للعمل: 

يعرف كيفّية عمل كل محّطة  قّسم األوالد إلى مجموعات وضع في كّل مجموعة قائدا      -1

 ن. ومن الجّيد أن تضع محّطتين إضافّيتي

 ضع قائدا  في كل محّطة لكي يشرح عنها لكل فرد أو مجموعة قادمة.     -2

 فوائد محّطات الّصالة اإلبداعّية: 

 تكسر هذه المحّطات القيود الّتي تعّودنا أن نقّيد الّصالة بها.      -

ا يرون أمورا  جديدة مثل األكل والّتلوين... فيدفعهم فضولهم  يتحّمس األوالد عندم      -

 ستكشافها. ال

 يصلّي الجميع عّدة صلوات وبطرق مختلفة، مقابل صالة شخص واحد في آن واحد.      -

 تحّث األشخاص على الّصالة لمواضيع ال يصلّون من أجلها عادة .      -

 اإلنسان. تنّمي الّصالة في حياة       -

ّبروا عن أنفسهم في  تمنح وقتا  كافيا  لألشخاص الّذين بحاجة إلى مساحة ووقت ليع      -

 الّصالة.

كثر من حاّسة خالل الّصالة.       -  تساعد األشخاص على استخدام أ

 تساعد األشخاص على الّصالة من قلبهم وكأّن صالتهم هي فقط بينهم وبين للا.      -

ال  لألوالد لسماع دعوة للا لحياتهم وسماع صوته بطرق ما كانوا ليسمعوها تفسح مجا      -

 ها. تخلق مجاال  للّتغيير في حياتهم. لوال
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أخذنا بعض المحّطات من اإلنترنت وتعلّمنا بعضها اآلخر من أشخاٍص قاموا بها أمامنا وبعضها 

أي حق بهذه المواد، بل إنّنا ببساطة كان إلهاما  من الّروح القدس عبر الّزمن. فنحن ال نزعم أن لنا 

 طريقة شخصّية.نحاول أن نساعد األشخاص ليلتقوا باآلب ب

، إذا كان لديكم أي إستفسار أو إذا أردتم أن تشاركوا معنا شهاداٍت من محّطات الّصالة، ال  رجاء 

    gwamlebanon@gmail.comتترّددوا بإرسال بريٍد إلكتروني إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 تأّمل في الّصليب  . 1

ْن  َدة  م  ا تَأَلََّم َمرَّة  َواح  يَح أَْيض  بََنا إ لَى للا ، … َفإ نَّ اْلَمس   18:  3رس بط1أَْجل  اْلَخَطايَا، … ل كَْي ُيَقرِّ

 

 الّتجهيزات: 

ضع صليبا  مصنوعا  من الخشب أو الورق أو أي شيء متوّفر لديك وليكن كبيرا  بما يكفي كي يسع  

  مالحظات األوالد. يمكنك أن تضع أيضا  شموعا  مضيئة  في أسفل الّصليب وإتاحة مكانا  للجلوس

 حوله. يجب أن توّفر أوراقا  صغيرة أو ورق الصق، أقالم ومناديل ورقّية. 

 تعديالت: 

يعتمد ذلك على قيادة للا لك فيمكنك أن تضع هدايا في أسفل الّصليب أو أن تطبع آيات عن   

  وتلصقها حول الّصليب، إلخ... محّبة للا

 األدوات المستخدمة: 

  صليب خشبيّ أو ورقيّ  •

 شموع  ●

  سّجادة ●
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 ق الصق  رو ●

 أقالم )حبر أو رصاص(  ●

 مناديل ورقّية  ●

 شرح مطبوع  ●
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 تأّمل في الّصليب 

 18:  3بطرس 1فإن المسيح نفسه مات مرّة واحدة... لكي يقربّنا إلى للا. 

 

 

 

الّصليب وتأّمل بما فعله يسوع من أجلك. عّبر عن حّبك لله اجلس عند 

تكتب أفكارك وصالتك على  واستقبل منه واشكره على محّبته. يمكنك أن 

 قطعٍة من الورق وتضعها على الّصليب.
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 . عطر المسيح2

ُر ب َنا َرائ َحَة َمْعر َفت ه  ف ي كُلِّ  َولك ْن ُشْكر ا  لله  الَّذ ي يَُقوُدنَا ف ي َمْوك ب  نُْصَرت ه  ف ي  يٍن، َوُيْظه  يح  كُلَّ ح  اْلَمس 

يح   يَن يَْهل كُوَن.  َمكَاٍن. ألَنََّنا َرائ َحُة اْلَمس  يَن يَْخُلُصوَن َوف ي الَّذ  ، ف ي الَّذ  ة   لله  ك يَّ  15 - 14:  2كورنثوس  2الذَّ

 

 الّتجهيزات: 

ميٍل وأضئ شمعة معّطرة إذا أمكن وضع قّنينة عطر وربّما طاولة صغيرة وغّطها بمفرٍش ج حّضر

كثر من طاولة صغيرة إذا  تضع ورودا  في مزهريّة. ضع كرسّيا  واحدا  عند الّطاولة. يمكنك أن تضع أ

 ة.  كانت مجموعة األوالد كبيرة واحرص على ترك مسافة  بين الّطاوالت للمحافظة على الخصوصيّ 

 عدد الّطاوالت(:  حسبعددها  األدوات المستخدمة )يختلف 

 

كثر ●  طاولة صغيرة أو أ

كثر  ●  مفرش طاولة أو أ

كثر ●  شمعة أو أ

كثر ●  مزهريّة صغيرة وورود أو أ

 رّجال عطر لل ●

 عطر للّسّيدات  ●

 شرح مطبوع  ●
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 عطر المسيح

يٍن،  يح  كُلَّ ح  ُر ب َنا َرائ َحَة  َولك ْن ُشْكر ا  لله  الَّذ ي يَُقوُدنَا ف ي َمْوك ب  نُْصَرت ه  ف ي اْلَمس  َوُيْظه 

ينَ  ، ف ي الَّذ  ة   لله  ك يَّ يح  الذَّ ََّنا َرائ َحُة اْلَمس  يَن َمْعر َفت ه  ف ي كُلِّ َمكَاٍن. ألَن  يَْخُلُصوَن َوف ي الَّذ 

 15  – 14: 2كورنثوس   2 يَْهل كُوَن.

 

الّشمعة المضاءة والورود  أنتم رائحة المسيح بالّنسبة لله. يمكنكم أن تتنّشقوا رائحة 

وتضعوا بعض العطر. فالّرائحة الّتي يحّبها للا هي رائحة المسيح! فهل تفوح هذه الّرائحة  

ي بإمكانك فعله لكي تقّوي هذه الّرائحة؟ خذ وقتك في الّصالة من  بقّوٍة في حياتك؟ ما الّذ

له أنّك تريد أن تحصل  أجل طرق عملّية يمكنك اتّباعها لكي تشّع مثل نور في العالم. قل ل 

على رائحة المسيح في حياتك وخذ وقتك لتعرف كيف يمكنك أن تصبح رائحة المسيح 

 بطريقة عملّية.
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لقدس وأنا . اآلب، االبن، الّروح ا3  

ى َمَعهُ  َع أََحد  َصْوت ي َوَفَتَح اْلَباَب، أَْدُخُل إ لَْيه  َوأَتََعشَّ ي. هأنََذا َواق ف  َعلَى اْلَباب  َوأَْقَرُع. إ ْن َسم     َوُهَو َمع 

 20: 3  ارؤي

 

 الّتجهيزات: 

"،  وأربع بطاقات مكتوب عليها: "اآلبكراسي طاولة وغّطها بمفرٍش جميٍل وضع أربعة  َحّضر

 "االبن"، "الّروح القدس"، "أنا". إذا أمكن ضع خبزا  وماء  وعصيرا  ومكّسرات وشمعة. 

 األدوات المستخدمة: 

 أربعة كراسي و  طاولة ●

 أربع بطاقات مكتوب عليها: اآلب، االبن، الّروح القدس وأنا   ●

 شمعة   - مفرش طاولة  ●

 ضيافة  - أطباق  ●

كواب صغيرة  و قّنينة عصير  ●  أ

 نفايات  ةسلّ   - مناديل  ●

 شرح مطبوع   ●
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 اآلب، االبن، الّروح القدس وأنا

َع أََحد  َصْوت ي َوَفَتَح اْلَباَب، أَْدُخُل إ لَْيه   هأنََذا َواق ف  َعلَى اْلَباب  َوأَْقَرُع. إ ْن َسم 

ي. ى َمَعُه َوُهَو َمع   20: 3 ارؤي َوأَتََعشَّ

 

 

ّروح القدس بينما سوع والاآلب، ياقرأ الّنّص الكتابيّ، فهذا الوقت هو لرفقة 

أنت تتناول الخبز وتشرب العصير. ماذا تريد أن تقول لله؟ اسأله عن ما يريد  

 أن يقوله هو لك وخذ وقتك لتسمع. 
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 . تأّمل في كلمة هللا4

ه  يَْلَهُج نََهار ا َولَْيال .   2:  1مزمور  لك ْن ف ي نَاُموس  الرَّبِّ َمَسرَُّتُه، َوف ي نَاُموس 

 

 : هيزات الّتج

ضع طاولة صغيرة مغّطاة بمفرٍش جميٍل وكرسيّ وضع على الّطاولة شمعة مضاءة والكتاب  

المقّدس )يمكنك وضعه على رافٍع( مفتوح على مقطع صغير. في حال كانوا المشاركين كثر  

واسأل للا أيّ مقطع في قلبه لهذه   يمكنك أن تقوم بذلك ضمن مجموعات صغيرة. صلّ 

 واطبع بضع صفحاٍت من ذلك المقطع. المجموعة تحديدا  

 األدوات المستخدمة: 

 )إختياريّ( لإلنجيلرافع خشبيّ  ●

 الكتاب المقّدس  ●

 كتب مقّدسة إضافّية )بلغاٍت مختلفة إذا تطلّب األمر(  ●

 أوراقا  مطبوعة من المقطع المحّدد ●

 شمعة أو ضوء خفيف   - للجلوسمكانا  جميال   ●

 شرح مطبوع  ●
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 تأّمل في كلمة هللا 

 ّرّب بهجته، يتأّمل فيها نهارا  وليال .ريعة ال...في ش

 )كتاب الحياة( 2:  1مزمور   

 

 

واسأل للا أن يكلّمك من خالل كلمته ثمَّ اقرأ  صلّ   الكتابيّ. اقرأ الّنّص 

كثر من مرّة وابحث عن شيء خاص  مقطعا  صغيرا  من الكتاب وكّرره ببطئ أ

ذلك خذ وقتك كي تشكر أو وعد أو طلب أو شيء جديد بالّنسبة لك. بعد 

للا على ما قاله لك من خالل كلمته واسأل نفسك كيف يمكنك أن تنّفذ ما 

   قاله للا.
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 . الّصالة والعبادة بالمعجون )الصلصال( 5

َك أَيَُّها اْلَعل يُّ.  مزمور  رَنُُّم الْسم   1:  92َحَسن  ُهَو اْلَحْمُد ل لرَّبِّ َوالتَّ

  

 الّتجهيزات: 

 رة من الورق وجّهز تشكيلة من المعجون )الصلصال( الملّون.ض قطعا  كبيضع على األر 

 كان لديك طاولة مناسبة لوضع المعجون. يمكنك االستغناء عن الورق إذا 

 األدوات المستخدمة: 

 طاولة ●

 الحاجة( اقتضتأوراق )إذا  ●

 كراسي   ●

 الكثير من المعجون )الصلصال( ●

 شرح مطبوع  ●
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 الصلصال(الّصالة والعبادة بالمعجون )

 

َك أَيَُّها  َرنُُّم الْسم   1:  92اْلَعل يُّ.  مزمور  َحَسن  ُهَو اْلَحْمُد ل لرَّبِّ َوالتَّ

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. الهدف من هذا الوقت هو تسبيح وعبادة للا بطريقٍة مبدعة 

المعجون  واستخدم  للا  وسّبح  صّل  )الصلصال(.  المعجون  مستخدمين 

 عن صالتك وعبادتك.   )الصلصال( للّتعبير 
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 ( 1. الّصالة من أجل دولة ) 6

َي األَْرض  ُمْلك ا لََك. مزماْسأَْلن ي  يَراث ا لََك، َوأََقاص  َيَك األَُمَم م   8: 2ر  وَفأُْعط 

 

 الّتجهيزات: 

كثر من مرّة.   ضع طاولة عليها عّدة خرائط لدول مختلفة. يمكنك تجليدها لكي تستخدمها أ

 دهم ولمساعدتهم على التركيز.  طلبات صالة إلرشازّود المشتركين ب

  الّتعديالت:

يمكنك استخدام خريطة كبيرة للعالم عوضا  عن عّدة خرائط صغيرة للّدول. فيمكنك أن تضعها 

 وتضع الّشموع على الّدول الّتي تصلّي من أجلها.  

 : للفكرة األولى  األدوات المستخدمة

 طاولة ●

 خرائط صغيرة لدول مختلفة ●

 ة للّصالةمطبوعنقاط  ●

 الّشرح حسب اختيارك(شرح مطبوع )يمكن أن يختلف  ●
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 : األدوات المستخدمة للفكرة الثانية

 طاولة ●

 خريطة كبيرة للعالم ●

 نقاط مطبوعة للّصالة ●

 شموع ●

 شرح مطبوع )يمكن أن يختلف الّشرح حسب اختيارك( ●
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 الّصالة من أجل دولة

 

َيَك األَُمَم م   َي األَْرض  اْسأَْلن ي َفأُْعط   8 :2  مزمورُمْلك ا لََك. يَراث ا لََك، َوأََقاص 

 

 

 

 

 

 اقرأ النّص الكتابّي ثّم احمل خريطة الّدولة الّتي إخترتها وصّل من أجلها. 
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 الّصالة من أجل األمم 

 

َي األَْرض  ُمْلك ا لََك.  يَراث ا لََك، َوأََقاص  َيَك األَُمَم م   8 :2  مزموراْسأَْلن ي َفأُْعط 

 

 

 

 اقرأ الّنّص الكتابّي ثّم ضع الّشمعة على الّدولة الّتي تريد أن تصلّي من أجلها. 
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 . الّصالة والعبادة من خالل الكتابة والّرسم7

. َهلُِّلويَا. مزمور  كُلُّ نََسَمٍة   6:  150َفْلُتَسبِّح  الرَّبَّ

 

 الّتجهيزات: 

أو   A4ين أو أقالم خّطاط ويمكنك استخدام ورق ضع قطعا  كبيرة من الورق على األرض وأقالم تلو 

A3   .بعدد المشاركين 

 الّتعديالت: 

 .أو ورقة واحدة كبيرة جدا   على الحائط كبيرة  أوراقا  يمكنك لصق 

 األدوات المستخدمة: 

 طاولة  ●

 كراسي   ●

 A3أو  A4ورقة كبيرة أو ورقة  ●

 أقالم تلوين خشب أو شمع أو خّطاط وأقالم رصاص ومّحايات   ●

 طبوع  شرح م ●
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 الّصالة والعبادة من خالل الكتابة والّرسم 

 .  6: 150َهلُِّلويَا. مزمور كُلُّ نََسَمٍة َفْلُتَسبِّح  الرَّبَّ

 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. هذا الوقت مخّصص لتسبيح للا وعبادته بطريقة خاّلقة.  

 خذ وقتا  في الّصالة والعبادة من خالل الكتابة والرّسم.  
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 ض عضنا البع. خدمة ب8

ك ر يَن  كُْم، َذا يع  َهة  َجم  ْن ج  يٍن م   2:1تسالونيكي 1إ يَّاكُْم ف ي َصلََوات َنا، نَْشكُُر للاَ كُلَّ ح 

… متى   14: 5أَنُْتْم نُوُر اْلَعالَم 

 

 

 

 

 

 

 الّتجهيزات: 

ذي ُيخَدم  تحتاج هذه المحّطة إلى العديد من الكراسي. يجب أن يجلس الّشخص الّذي يَخُدم أمام الّ 

الخدمة. يمكنك تزيين الّتاج ولتكن الّتيجان جاهزة لكي توضع على رأس كّل مشارك خالل وقت 

 كراسي للمشاركين، بحسب عددهم. 5  و 1بأحجار الّراين أو البرق. يمكنك وضع بين 

 األدوات المستخدمة: 

وعلى حجم  كراسي )يعتمد هذا على عدد المساعدين القادرين على البقاء في هذه المحّطة  ●

 المجموعة(

 تيجان )يعتمد هذا على عدد المشاركين أيضا (  ●

 مساعدين للّصالة  ●
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 شرح:  

سوف يأتي أحد المشاركين إليك. إن لم يأخذ المبادرة قم أنت بدعوته. إدعه للجلوس على أحد  

أخبره أن للا هو الملك وأنّه ابن للا. دورك هو أن تسأل اآلب  الّتاج على رأسه و  الكراسي. ضع

أن   المشترك  من  اطلب  يراه.  وكيف  للمشترك  ليقول  لديه  ما  ذلك  عن  كان  إذا  عينيه،  يغلق 

سيساعده على عدم الّتشّتت، وفتح أذنيه وقلبه ليتلّقى ما لدى للا له. اسأله إذا كان بإمكانك  

أن تضع يدك على كتفه وإذا لديه طلبة صالة ويمكنك أيضا  أن تطلب منه البقاء معك والّصالة  

 أجل الّشخص الّتالي. من 
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 أنا/أنتم نور العالم. 9 

ْلَمة  بَْل يَكُوُثمَّ  ي ف ي الظُّ . َمْن يَْتَبْعن ي َفالَ يَْمش  ا َقائ ال : »أَنَا ُهَو نُوُر اْلَعالَم  ُن لَُه  كَلََّمُهْم يَُسوُع أَْيض 

 12: 8نُوُر اْلَحَياة «. يوحنا  

 14: 5أنتم نور العالم… مّتى 

 

 : الّتجهيزات 

جّهز مكانا  مناسبا  لجلوس مجموعة على شكل دائريّ وجّهز معه شمعة كبيرة مع عّدة شموع 

المضيئة  الّشموع  لوضع  ثقوب  فيها  مطاولة  خشبّية  قطعة  أو  بالّرمل  مليئة  وصينّية  صغيرة 

 الّصغيرة.  

 األدوات المستخدمة: 

 وعاء أو صينّية مملوءة بالرّمل  ●

                                                                       شمعة كبيرة -شموع صغيرة  ●

   أعواد الكبريت ●

 ع مطبو شرح ● 
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 أنا/أنتم نور العالم 
 

ي ف ي  . َمْن يَْتَبْعن ي َفالَ يَْمش  ا َقائ ال : »أَنَا ُهَو نُوُر اْلَعالَم  ُثمَّ كَلََّمُهْم يَُسوُع أَْيض 

ْلَمة  بَْل   12: 8َياة «. يوحنا نُوُر اْلحَ  يَكُوُن لَهُ الظُّ

 14: 5أنتم نور العالم… مّتى 

 

 

فكما قال يسوع أنّه نور العالم، كذلك قال أنّك أنت نور    الّنّص الكتابّي اقرأ  

العالم. خذ وقتك في الّصالة واشكر يسوع لكونه نورك ونور العالم فلذلك ال 

مست )تمّثلك(  صغيرة  شمعة  أشعل  ثّم  الّظلمة،  في  لهب  نعيش  خدما  

الّشمعة الكبيرة )تمّثل يسوع(. ثّم ضعها على الصينّية. فيسوع هو الّذي 

الّنور؟ خذ يضيء   في داخلنا. كيف حال نورك، وكيف يمكن أن تقّوي هذا 

وقتك كي تفكّر وتصلّي من أجل طرق عملّية يمكن أن تجعل نورك يّشّع  

كثر.    أ
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 10. يدان طاهرتان وقلٌب نقيّ 

ُر اْلَيَدْين  لَى َجَبل  الرَّ َمْن يَْصَعُد إ   اه  ؟ اَلطَّ ه  ع  ُقْدس  ؟ َوَمْن يَُقوُم ف ي َمْوض  ، … بِّ يُّ اْلَقْلب   ، َوالنَّق 

 4 - 3:  24مزمور 

 

 
 

 

 

 

 

 الّتجهيزات: 

 جّهز طاولة صغيرة وغّطها بمفرٍش جميل وضع قنينة معّقم لليدين على الّطاولة.  

 األدوات المستخدمة: 

 طاولة صغيرة ●

 رش طاولة فم ●

 شمعة ●

 أعواد كبريت  ●

 معّقم لليدين  ●

 شرح مطبوع  ●
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 يدان طاهرتان وقلٌب نقيّ 

 

،  َمْن  ُر اْلَيَدْين  اه  ؟ اَلطَّ ه  ع  ُقْدس  ؟ َوَمْن يَُقوُم ف ي َمْوض  يَْصَعُد إ لَى َجَبل  الرَّبِّ

.. يُّ اْلَقْلب   4  - 3: 24مزمور  َوالنَّق 

 َ َر لََنا إ ن  اْعَترَْفَنا ب َخَطايَانَا َفُهَو أ ، َحتَّى يَْغف  ل  ين  َوَعاد  َرنَا م   َخَطايَانَا َوُيَطهِّ

ْن كُلِّ إ ْثٍم.    9: 1يوحنا 1م 

 

 
 

، ثّم نّظف يديك مستخدما  معّقم اليدين. يجب أن  الّنّص الكتابّي اقرأ 

تملك قلبا  نظيفا  لكي تكون في محضر للا. القلب الّنظيف هو القلب  

ألفكار الّسّيئة واليدان الّنظيفتان هما اليدان اللّتان  الخالي من الخطايا أو ا

لم ترتكبا اإلثم. اطلب من للا أن ينّظف قلبك ويديك بينما أنت تنّظف  

وسيفعل. فكّر بوضع يديك وقلبك وامض بعض الوقت مع للا   يديك

  واطلب منه أن ينّظف قلبك ويديك. 
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 . تسبيح، شكر، طلبات وشفاعة11

يع  النَّاس   َل كُلِّ َشْيٍء، َفأَْطُلُب أَوَّ   أَْن ُتَقاَم َطل َبات  َوَصلََوات  َواْبت َهاالَت  َوتََشكَُّرات  ألَْجل  َجم 

 1:  2تيموثاوس 1

 

 

 الّتجهيزات:  

كثر من حبٍل متدلّي. يجب أن تضع على الحبل األفقي أوراقا  بهذه  ا ثّم علّق به أ علّق حبال  أفقي 

 العناوين: 

. صالة تضّرع ألّمتك  4. طلبة على قلبك.  3وإعالن من هو للا.  . صالة تسبيح2. . صالة للّشكر1 

ا ملّونة وأقالم حبر أو أقالم    رصاص ومشابك غسيل صغيرة. وقادتك.  جّهز أوراق 
 

يمكنك أن تتخلّى عن فكرة وضع العالمات وتدع المشاركين يضعون بطاقاتهم في أيّ   الّتعديالت:

 .مكان
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 ة: األدوات المستخدم

 أحبال قويّة  ●

 لكل شخص(  4مشابك غسيل صغيرة )  ●

 لكل شخص(  4ملّونة ) ا  أوراق ●

 أقالم حبر وأقالم رصاص  ●

 شرح مطبوع  ●
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  تسبيح، شكر، طلبات وشفاعة

 

َفأَْطُلُب أَوََّل كُلِّ َشْيٍء، أَْن ُتَقاَم َطل َبات  َوَصلََوات  َواْبت َهاالَت  َوتََشكَُّرات  ألَْجل   

يع  ا  1: 2تيموثاوس  1 لنَّاس  َجم 

 

 

اقرأ هذه اآلية ثّم كّررها ببطئ وفكّر بما تقوله لك. صلواتنا هي دائما  أمام للا 

كتب صالة تحت كّل عنوان على   وإنّها صلوات فّعالة. خذ بعض الوقت وا

. طلبة 3. صالة تسبيح وإعالن من هو للا. 2. صالة للّشكر. 1أوراق منفصلة. 

ة تضّرع ألّمتك وقادتك. عندما تنتهي علّقها على الحبل  . صال 4على قلبك.  

اآلن وهو سوف   المناسب. يدل قيامنا بذلك على أّن صالتنا هي أمام الّرّب 

  يعتني بها ونحن نثق به.
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 . تحطيم أصنامك 12

يَن.   . آم  َن األَْصَنام   21:  5يوحنا  1أَيَُّها األَْوالَُد اْحَفُظوا أَنُْفَسكُْم م 

ُر الَ تَْسُجدْ  ْم، بَْل ُتب يُدُهْم َوتَْكس  ْم، َوالَ تَْعُبْدَها، َوالَ تَْعَمْل كَأَْعَمال ه   24:  23أَنَْصابَُهْم. خروج   آلل َهت ه 

 

 الّتجهيزات: 

 ضع طاولة وضع عليها كمّية كبيرة من المعجون )الصلصال(.

 األدوات المستخدمة: 

 طاولة  ●

 الكثير من المعجون )الصلصال( ●

 شرح مطبوع  ●
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 تحطيم أصنامك

يَن.  . آم  َن األَْصَنام  21:  5يوحنا  1أَيَُّها األَْوالَُد اْحَفُظوا أَْنُفَسكُْم م   

ُر أَْنَصابَُهْم.  ْم، بَْل ُتب يُدُهْم َوتَْكس  ْم، َوالَ تَْعُبْدَها، َوالَ تَْعَمْل كَأَْعَمال ه   الَ تَْسُجْد آلل َهت ه 

 24:  23خروج 

 

 
 

أيّ شيء أهم من للا فيه؟ اصنع   ّل وافحص قلبك. هل ترىاقرأ الّنص الكتابي. ص 

ذا الّصنم. صّل واطلب مغفرة للا ألنّك أبديت رمزا  من المعجون )الصلصال( يمّثل ه

كبر ألمر أو شخص آخر غيره  ثّم دّمر هذا الّصنم.   ،أهمّية أ

الخطيئة. خذ تعني الّتوبة أن تدير ظهرك للخطيئة وتغّير اتّجاهك، وتبتعد عن الّصنم أو 

مساعدة من وقتك كي تفكّر في الّتغييرات التي تريد أن تقوم بها واطلب ال

    للا.
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 . ثمر الّروح 13

دَّ  . ض  ، إ يَمان  َوَداَعة  تََعفُّف  ا ثََمُر الرُّوح  َفُهَو: َمَحبَّة  َفَرح  َسالَم ، ُطوُل أَنَاٍة ُلْطف  َصالَح  ه  َوأَمَّ أَْمَثال  هذ 

. غالطية  لَْيَس نَامُ   23  - 22:  5وس 

 

 الّتجهيزات: 

زجاجات من عصير الفاكهة. غّط ملصقات العصير مستخدما   جّهز طاولة كبيرة وضع عليها تسع 

كوابا  صغيرة. رتّبهم على شكل نصف دائرة على الّطاولة.   ملصقات ثمر الّروح وضع أيضا  أ

 األدوات المستخدمة: 

 طاولة ●

 تسع زجاجات عصير  ●

 صقات على الزّجاجات صق للصق الملصمغ أو شريط ال ●

كواب صغيرة ●  أ

 مناديل ورقّية  ●

 كراسي   ●

 شرح مطبوع  ●
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 ثمر الّروح 

 

، إ يَمان  َوَداَعة   َمُر الرُّوح  َفُهَو: َمَحبَّة  َفَرح  َسالَم ، ُطوُل أَنَاٍة ُلْطف  َصالَح 
ا ثَ َوأَمَّ

. غالطية  ه  لَْيَس نَاُموس  دَّ أَْمَثال  هذ  . ض   23 – 22: 5تََعفُّف 

 

   

كثر في  حياتك؟  اقرأ الّنّص الكتابيّ. صّل وفكّر أيّ ثمرة روحّية تريدها أن تبرز أ

يمكنك أن تأتي إلى الّطاولة وتسكب من قّنينة العصير الّتي تحمل إسم ثمرة  

 ه الّثمرة الّروحّية الّروح الّتي اخترتها. بينما أنت تشرب، اشكر للا على هذ

 واطلب منه أن يساعدك لك  
 
مرة ال

ّ
   تزيد هذه الث

تها.  ت    اخت 
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 . المحّبة الحقيقّية14

. يوحنا أَنُْتْم  يكُْم ب ه  بَّائ ي إ ْن َفَعْلُتْم َما أُوص   14:  15أَح 

 

 الّتجهيزات: 

ضع طاولة وغّطها بمفرٍش وأوراق مقصوصة على شكل القدم وأقالم حبر ورصاص وضع إلى جانبها 

كثر.   كرسي أو أ

 : األدوات المستخدمة

 طاولة ●

 مفرش  ●

كثر  ●  كرسي أو أ

 ( مشترك األقّل لكلّ جل )ورقة على  ّأوراق مقصوصة على شكل الر  ●

 أقالم حبر ورصاص  ●

 شرح مطبوع  ●
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 المحّبة الحقيقّية

 

. يوحنا  يكُْم ب ه  ائ ي إ ْن َفَعْلُتْم َما أُوص  بَّ  )كتاب الحياة(  14: 15أَْنُتْم أَح 

 

 

 

سأل اقرأ الّنّص الكتابيّ، تذكّر أّن كلمة للا تتكلّم عن أهمّية الّطاعة، لذلك ا

كتب هذا الّشيء على الورقة  للا أن يذكّرك  بأمرٍ كان يحّدثك عنه مؤّخرا . ا

المقصوصة. ربما طلب منك أن تزيد من لطفك وكرمك أو أن تسامح  

خذ وقتك لتتكلّم معه شخصا  ما. اذا لم تكن تطيعه اطلب منه المغفرة. ثّم 

  وفكّر كيف يمكنك أن تطيعه وتعيش بحسب كلمته.
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 . أميٌن هو الذي دعاك 15

ٍد، هكََذا ل َيْسُلْك. َوهكََذا أَنَا آُمرُ  ٍد، كََما َدَعا الرَّبُّ كُلَّ َواح  يع   َغْيَر أَنَُّه كََما َقَسَم للاُ ل كُلِّ َواح   ف ي َجم 

.  17: 7كورونثوس    1 اْلكََنائ س 

ا.    ين  ُهَو الَّذ ي يَْدُعوكُُم الَّذ ي َسَيْفَعُل أَْيض   24:  5تسالونيكي  1أَم 

 

 جهيزات: التّ 

ضع طاولة عليها مفرش وأوراقا  مقصوصة على شكل القدم وأقالم حبر ورصاص وضع إلى جانبها 

كثر.  كرسّيا  أو أ

 األدوات المستخدمة: 

 مفرش  - طاولة ●

كثر  ●  كرسيّ أو أ

 جل )ورقة على األقل لكّل مشترك(  ّعلى شكل الر أوراقا  مقصوصة  ●

 أقالم حبر ورصاص  ●

 شرح مطبوع  ●
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 اّلذي دعاك أمين هو 
 

ٍد، هكََذا ل َيْسُلْك. َوهكََذا أَنَا آُمرُ  ٍد، كََما َدَعا الرَّبُّ كُلَّ َواح   َغْيَر أَنَُّه كََما َقَسَم للاُ ل كُلِّ َواح 

يع  اْلكََنائ س    17:  7كورنثوس   1. ف ي َجم 

ا.  ين  ُهَو الَّذ ي يَْدُعوكُُم الَّذ ي َسَيْفَعُل أَْيض   24:  5تسالونيكي  1أَم 

 

 

كتبه   اقرأ الّنّص الكتابّي واسأل للا أن يذكّرك بما سبق وأعلنه لك عن دعوة حياتك. ا

على الورقة المقصوصة على شكل ر جل الموضوعة على الّطاولة. في أيّ مرحلة أنت من 

فت عن مسارك؟ هل سرقك العدو أو شّتتك أو مأل عقلك  دعوتك؟ هل إنحر 

من دعاك ويسوع الجّبار سيكون معك وستجد فيه كّل ما  باألكاذيب؟ يسوع هو

تحتاجه لكي تتّمم دعوتك. خذ وقتك لتتكلّم مع للا ولتفكّر في كل هذه 

  األمور. 
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 . الّصالة من خالل الفن الّتلصيقي 16

. َهلُِّلويَا. مزمور  كُلُّ نََسَمٍة َفْلُتَسبِّح    6:  150الرَّبَّ

 
 

 الّتجهيزات: 

 وأوراقا  ملّونة ومقّص وغراء. A4حّضر طاولة مع كراسي وضع عليها أوراق 

 

 :األدوات المستخدمة

 طاولة ●

 كراسي  ●

 بيضاء  A4أوراق  ●

 ملّونة أو قطع ورق ملّونة  A4أوراق  ●

 مقّص  ●

 غراء ●

 سلّة مهمالت  ●

 شرح مطبوع   ●
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 لّتلصيقيالّصالة من خالل الفن ا

 

. َهلُِّلويَا. مزمور كُلُّ نََسَمٍة َفْلُتَسبِّح     6: 150الرَّبَّ

 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابي واستخدم الورق األبيض والملّون والغراء والمقّص  

لتصنع صورة ملصقة تعّبر عن حّبك وحمدك للّه. يمكن أن تكون 

 الملصقة عبارة عن إعالن أو تضّرع أو رسالة. كن مبدعا ! 
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كتب مزمورا  17  . ا

رٍ.  مزمور َفاَض َقْلب ي  . ل َسان ي َقلَُم كَات ٍب َماه   1:  45ب كاَلٍَم َصال ٍح. ُمَتكَلِّم  أَنَا ب إ نَْشائ ي ل ْلَمل ك 

 

 

 الّتجهيزات: 

بيضاء أو ذات لون فاتح لديها حدودا    A4حّضر طاولة مع كراسي وجّهز قلوبا  مقصوصة من أوراق 

 جميلة.

 :المستخدمةاألدوات 

 طاولة ●

 كراسي  ●

 أقالم حبر  ●

 بيضاء أو ذات لون فاتح ولها حدود جميلة  A4قلوب مقصوصة من أوراق  ●

 شرح مطبوع  ●
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كتب مزمورا    ا

 

. ل َسان ي َقلَُم كَات ٍب  َفاَض َقْلب ي ب كاَلٍَم َصال ٍح. ُمَتكَلِّم  أَنَا ب إ نَْشائ ي ل ْلَمل ك 

رٍ.  مزمور   1: 45َماه 

 

  

 

وقتك لتكتب مزمورك الخاص الّذي تعّبر به عن  الكتابّي ثّم خذ اقرأ الّنّص 

 نفسك لله مثل داوود.
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 . برج الّشكر18

َهت كُْم  ْن ج  يح  يَُسوَع م  يَئُة للا  ف ي اْلَمس  َي َمش  ه  ه   18:  5تسالونيكي  1اْشكُُروا ف ي كُلِّ َشْيٍء، ألَنَّ هذ 

 

 الّتجهيزات: 

 األرض وجّهز مكّعبات خشبّية.ضع حصيرة على حّضر طاولة حولها كراسي أو 

 :األدوات المستخدمة

 سّجادة أو حصيرة  ،طاولة ●

 كراسي في حال وضعت طاولة ●

 مكّعبات خشبّية  ●

 شرح مطبوع  ●
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 برج الّشكر

 

َهت كُْم  ْن ج  يح  يَُسوَع م  يَئُة للا  ف ي اْلَمس  َي َمش  ه  ه  اْشكُُروا ف ي كُلِّ َشْيٍء، ألَنَّ هذ 

 18: 5ونيكي تسال 1

 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابي. هذا الوقت مكرّس لشكر للا. الّشكر شيء جميل وقويّ. 

 مع كّل مكّعب خشبيّ تضعه، اشكر للا على أمر ما.  
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 . برج الّتسبيح19

. أَُسبُِّح الرَّبَّ ف ي َحَيات ي،  ي الرَّبَّ ي يَا نَْفس  ي َما دُ َهلُِّلويَا. َسبِّح  ا. هللويا! َوأُرَنُِّم إل له   ْمُت َمْوُجود 

 2  – 1: 146مزمور 

  

 الّتجهيزات: 

 ضع طاولة حولها كراسي أو ضع حصيرة على األرض وجّهز مكّعبات خشبّية.

 :األدوات المستخدمة

 طاولة، سّجادة أو حصيرة  ●

 وضعت طاولة في حالكراسي  ●

 مكّعبات خشبّية  ●

 شرح مطبوع  ●
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 الّتسبيح برج 

 

ي يَ  .  َهلُِّلويَا. َسبِّح  ي الرَّبَّ ي َما  2ا نَْفس  أَُسبُِّح الرَّبَّ ف ي َحَيات ي، َوأَُرنُِّم إل له 

ا. هللويا!  2  – 1: 146مزمور  ُدْمُت َمْوُجود 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. هذا الوقت مكرّس لتمجيد للا. الّتسبيح هو شيء جميل 

نا ندخل أبوابه وقويّ. مع كل مكّعب خشبيّ تضعه، مّجد للا على أمر ما، فإنّ 

 بالّتسبيح.  
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 . أسماء هللا 20

َك«. مزمور   4:  66كُلُّ األَْرض  تَْسُجُد لََك َوُترَنُِّم لََك. ُترَنُِّم الْسم 

. مزمور َويَ   10:  9تَّك ُل َعلَْيَك اْلَعار ُفوَن اْسَمَك، ألَنََّك لَْم تَْتُرْك َطال ب يَك يَا َربُّ

 

 الّتجهيزات: 

اء للا اآلب، يسوع والّروح القدس على ورق وألصقهم على حائط، عامود أو اطبع عددا  من أسم

 تستعمل هذه األسماء مرّة أخرى. نافذة. يمكنك أن تقوم بتجليد هذه األوراق ألنّك ستوّد أن 

 :األدوات المستخدمة

 ورقة مطبوعة لكّل اسم من أسماء للا ●

 شريط الصق  ●

 كراسي  ●

 حائط أو نافذة أو عامود  ●

 شرح مطبوع  ●
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 أسماء هللا 

َك«. مزمور     4: 66 كُلُّ األَْرض  تَْسُجُد لََك َوُتَرنُِّم لََك. ُتَرنُِّم الْسم 

. مزمور َويَتَّك ُل َعلَْيَك   10:  9اْلَعار ُفوَن اْسَمَك، ألَنََّك لَْم تَْتُرْك َطال ب يَك يَا َربُّ

 

 

 

وتأّمل به. اسمه قويّ   اقرأ الّنّص الكتابيّ، ثّم اقرأ األسماء واختر اسما  واحدا  

 وسيخدمك للا من خالل اسمه. 
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 . الّصالة المضّفرة21

لَّ  ، ل َيح  ن  ه  ف ي اإل نَْسان  اْلَباط  ه ، أَْن تََتأَيَُّدوا ب اْلُقوَّة  ب ُروح  َنى َمْجد  َيكُْم ب َحَسب  غ  يُح  ال كَْي ُيْعط  ْلَمس 

 َ يع   ب اإل يَمان  ف ي ُقُلوب كُْم، َوأَنُْتْم ُمَتأ يُعوا أَْن ُتْدر كُوا َمَع َجم  ، َحتَّى تَْسَتط  ُسوَن ف ي اْلَمَحبَّة  ُلوَن َوُمَتأَسِّ صِّ

يح   وُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو، َوتَْعر ُفوا َمَحبََّة اْلَمس  يَن، َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّ يس  دِّ ، ل كَْي  اْلق  اْلَفائ َقَة اْلَمْعر َفة 

ا نَْطُلُب أَْو نَْفَتك ُر، ب َحَسب   تَْمَتل ُئوا إ لَى كُلِّ  مَّ ا م  دًّ ْكَثَر ج 
َ ُر أَْن يَْفَعَل َفْوَق كُلِّ َشْيٍء، أ ْلء  للا . َواْلَقاد   م 

يَنا، أفسس    20  - 16:  3اْلُقوَّة  الَّت ي تَْعَمُل ف 

 

 الّتجهيزات: 

ر طاولة حولها كراسي وجّهز عددا  كبيرا  من ثالثة حباٍل معقودة،    جاهزة للجدل. حضِّ

 :األدوات المستخدمة

 طاولة ●

 كراسي  ●

 ثالثة حباٍل من القماش، جاهزة للجدل بعدد المشتركين )راجع الصورة( ●

 شرح مطبوع  ●
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 الّصالة المضّفرة

َنى  َيكُْم ب َحَسب  غ  ،  لكَْي ُيْعط  ن  ه  ف ي اإل ْنَسان  اْلَباط  ه ، أَْن تََتأَيَُّدوا ب اْلُقوَّة  ب ُروح  َمْجد 

لَّ  ، َحتَّى ل َيح  ُسوَن ف ي اْلَمَحبَّة  ُلوَن َوُمَتأَسِّ يُح ب اإل يَمان  ف ي ُقُلوب كُْم، َوأَْنُتْم ُمَتأَصِّ  اْلَمس 

ينَ  يس  دِّ يع  اْلق  يُعوا أَْن ُتْدر كُوا َمَع َجم  وُل َواْلُعْمُق تَْسَتط  ، َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّ

َة اْلَمس   ْلء  للا . َواْلُعْلُو، َوتَْعر ُفوا َمَحبَّ ، ل كَْي تَْمَتل ُئوا إ لَى كُلِّ م  يح  اْلَفائ َقَة اْلَمْعر َفة 

ا نَْطُلُب أَْو نَْفتَ  مَّ ا م  دًّ ْكَثَر ج 
َ ُر أَْن يَْفَعَل َفْوَق كُلِّ َشْيٍء، أ ُر، ب َحَسب  اْلُقوَّة   َواْلَقاد  ك 

يَنا، أفسس   20 - 16:  3الَّت ي تَْعَمُل ف 

 

يّ. اختر شخصا  ما أو صديقا  أو أحد أفراد العائلة لكي تصلّي من أجله.  اقرأ الّنّص الكتاب 

يمكنك أن تختار جماعة عرقّية أو مدينة أو أّمة أو أن تسأل للا عن الّشخص الّذي يختاره  

القماش وابدأ بجدله. بينما تقوم بجدل القماش، صّل للّشخص الّذي  هو. خذ أحد أطراف 

خص بيديك وتعطيه للّه سائال  إيّاه أن يعمل في حياته كما  اخترته وكأنّك تحمل هذا الّش 

  تعمل أنت في هذه الّضفائر. 
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 . صالة الّتنّفس22

. َهلُِّلويَا. مزمور      6:  150كُلُّ نََسَمٍة َفْلُتَسبِّح  الرَّبَّ

 

 

 

 الّتجهيزات: 

المهم هو  فرشات مع وسائد جميلة.  أو بضعة حّضر طاولة حولها كراسي أو ضع كراسي بذراعين

 أن يكون المكان مريحا .  

  :األدوات المستخدمة

 طاولة وكراسي )أو فرشات أو كراسي بذراعين( ●

 مطبوع شرح  ●
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 صالة الّتنّفس

. َهلُِّلويَا. مزامير      6: 150كُلُّ نََسَمٍة َفْلُتَسبِّح  الرَّبَّ

 

 

  

ى وجودنا مع للا  الّتنّفس هو عملّية مذهلة وأشبه بالمعجزة. تركّز صالة الّتنّفس عل 

 وتنّبهنا إلى حضوره في جميع األمور. فاللّه قريب منك وهو أقرب من أنفاسك إليك. 

اختر أو اطلب من للا أن يعطيك كلمة تتأّمل بها بينما أنت تتنّفس. مثال  إذا اخترت  

تنفَّس وكّرر تنفُّس هذه الكلمة وستضيف إليها كلمات ترادفها مثل اآلب كلمة "أب" 

 .... يمكنك أن تفكّر أيضا  بآيات عن اآلب من الكتاب المقّدس. تنّفس الحّق وبابا

  



56 
 

 . في قلب محّبة هللا 23

ُس  ُلوَن َوُمَتأَسِّ يُح ب اإل يَمان  ف ي ُقُلوب كُْم، َوأَنُْتْم ُمَتأَصِّ لَّ اْلَمس  يُعوا أَْن  ل َيح  ، َحتَّى تَْسَتط  وَن ف ي اْلَمَحبَّة 

يع   يح  اْلَفائ َقَة   ُتْدر كُوا َمَع َجم  َة اْلَمس  وُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو، َوتَْعر ُفوا َمَحبَّ يَن، َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّ دِّيس  اْلق 

ْلء  للا . أفسس ، ل كَْي تَْمَتل ُئوا إ لَى كُلِّ م   19  – 17:  3  اْلَمْعر َفة 

 

 

 الّتجهيزات: 

راق ملّونة ومقصوصة على شكل قلب )يمكنك أن اختر آيات تتحّدث عن محّبة للا. اطبعها على أو

تقوم بتجليد هذه األوراق لتستخدمها مرّة أخرى(. رتّب هذه األوراق على األرض أو على الّسّجادة 

 بشكل قلب وليكن القلب واسعا  ليسع ّشخصا  جالسا  في وسطه.  

 :األدوات المستخدمة 

 مطبوعة على ورق مقصوٍص بشكل قلب   آيات ●

 شرح مطبوع  ●
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 قلب محّبة هللا في 

 

  ، ُسوَن ف ي اْلَمَحبَّة  ُلوَن َوُمَتأَسِّ يُح ب اإل يَمان  ف ي ُقُلوب كُْم، َوأَْنُتْم ُمَتأَصِّ لَّ اْلَمس  ل َيح 

يَن، َما ُهَو  يس  دِّ يع  اْلق  يُعوا أَْن ُتْدر كُوا َمَع َجم  وُل  َحتَّى تَْسَتط  اْلَعْرُض َوالطُّ

، ل كَْي تَْمَتل ُئوا إ لَى كُلِّ َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو، َوتَْعر   يح  اْلَفائ َقَة اْلَمْعر َفة  َة اْلَمس  ُفوا َمَحبَّ

ْلء  للا . أفسس    19  – 17: 3م 

 

 

 

أرسل يسوع ليرجعك   عندما خلقك للا، خلقك بالحّب. وبمحّبتهللا محّبة! 

اقرأ عددا  من  اجلس وسط القلب و إّن مكانك محفوظ في قلب محّبته.إليه. 

 استرخ واستقبل محّبته واستمتع بها.  اآليات.
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 24. نفق الّتواضع والّتوبة

ا  ي ن ْعَمة  أَْعَظَم. ل ذل َك يَُقوُل: »ُيَقاو ُم للاُ اْلُمْسَتْكب ر يَن، َوأَمَّ ُه ُيْعط  ْم   َولك نَّ يه  ُعوَن َفُيْعط  اْلُمَتَواض 

 6:  4يعقوب   ن ْعَمة «. 

يَن بَْعُضكُْم ل َبْعٍض،  كَذل َك أَيَُّها األَْحَداُث، ع  ا َخاض  يع  ، َوكُونُوا َجم  ُيوخ 
بَُلوااْخَضُعوا ل لشُّ ،   َوتََسْر َواُضع  ب التَّ

ْم ن ْعَمة «. َفَتَواَضُعوا تَْحَت يَد   يه  ُعوَن َفُيْعط  ا اْلُمَتَواض  ُم اْلُمْسَتْكب ر يَن، َوأَمَّ : »للاَ ُيَقاو  يَّة   ألَنَّ  للا  اْلَقو 

.ل كَْي يَ  ين ه   6- 5: 5بطرس   1  ْرَفَعكُْم ف ي ح 

 

 الّتجهيزات: 

ر طاولة كبيرة أو طاولتين صغيرتين إلى جانب بعضهما وغطِّ الّطاولة أو الّطاولتين بمفرٍش كبير  حضِّ

 ليظهر على أنّه نفق.  

 :األدوات المستخدمة

 طاولة أو طاولتان ●

 رمفرش كبير أو غطاء سري  ●

 شرح مطبوع  ●
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 وبةنفق الّتواضع والتّ 

ُعوَن   ا اْلُمَتَواض  ي ن ْعَمة  أَْعَظَم. ل ذل َك يَُقوُل: »ُيَقاو ُم للاُ اْلُمْسَتْكب ر يَن، َوأَمَّ َولك نَُّه ُيْعط 

ْم ن ْعَمة «.  يعقوب 4:  6 يه   َفُيْعط 

يَن  ع  ا َخاض  يع  ، َوكُونُوا َجم  ُيوخ 
َبْعٍض،  بَْعُضكُْم ل  كَذل َك أَيَُّها األَْحَداُث، اْخَضُعوا ل لشُّ

ْم ن ْعَمة   يه  ُعوَن َفُيْعط  ا اْلُمَتَواض  ُم اْلُمْسَتْكب ر يَن، َوأَمَّ : »للاَ ُيَقاو  ، ألَنَّ بَُلوا ب التََّواُضع  «.  َوتََسْر

. ين ه  يَّة  ل كَْي يَْرَفَعكُْم ف ي ح   6-5: 5بطرس   1  َفَتَواَضُعوا تَْحَت يَد  للا  اْلَقو 

 

 

 

كثر وال أقّل وأنا أحتاج إلى اقرأ اآليات. تعني كلمة  متواضع أنّي نفسي ال أ

مساعدة. خذ وقتك في عبور الّنفق وتب عن الكبرياء والحظ أنّك تحتاج إلى  

   مساعدة للا وقل له ذلك. 
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 . اإلمتالء من الّروح القدس 25

يه    18:  5. أفسس اْلَخالََعُة، بَل  اْمَتل ُئوا ب الرُّوح  َوالَ تَْسكَُروا ب اْلَخْمر  الَّذ ي ف 

َدة ، َفكَْم ب اْلَحر يِّ اآلُب الَّ  َن  َفإ ْن كُْنُتْم َوأَنُْتْم أَْشَرار  تَْعر ُفوَن أَْن ُتْعُطوا أَْوالََدكُْم َعَطايَا َجيِّ ذ ي م 

يَن يَْسأَلُونَُه؟«. ي الرُّوَح اْلُقُدَس ل لَّذ  ، ُيْعط  َماء   13:  11لوقا  السَّ

 

 

 

 الّتجهيزات: 

 ر رش بعدد األشخاص الّذين سيصلّوا وامألها بالمياه.جّهز قواري

  :األدوات المستخدمة

 قوارير رش مليئة بالمياه ●

 شرح مطبوع  ●
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 اإلمتالء من الّروح القدس 

 

يه  اْلَخالََعُة، بَل  اْمَتل ُئوا  . أفسسَوالَ تَْسكَُروا ب اْلَخْمر  الَّذ ي ف   18: 5  ب الرُّوح 

َدة ، َفكَْم ب اْلَحر يِّ  َفإ ْن كُْنُتْم َوأَْنُتْم  أَْشَرار  تَْعر ُفوَن أَْن ُتْعُطوا أَْوالََدكُْم َعَطايَا َجيِّ

يَن يَْسأَُلونَُه؟«. ي الرُّوَح اْلُقُدَس ل لَّذ  َماء ، ُيْعط  َن السَّ  اآلُب الَّذ ي م 

 13:  11لوقا  

 

 

 المقصد من هذه المحّطة هو المتعة. قال يسوع إنَّ اآلب سيعطي الّروح

القدس للّذين يطلبونه. إنّنا جميعنا بحاجٍة إليه على الّدوام. قف واغلق  

عينيك وسيرّش الّشخص المسؤول وجهك بالماء مرّة أو مرّتين، داللة على 

س مثل مجيء الروح القدس، ثّم سيصلّي من أجلك. استقبل الّروح القد

  األطفال.  
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كرة26  . مذبح الّذا

. َوكَلََّم بَن ي إ ْسَرائ يَل َقائ ال : »إ َذا َواالْثَنا َعَشَر َحَجر ا الَّ  ْلَجال  َن األُْرُدنِّ نََصَبَها يَُشوُع ف ي اْلج  ت ي أََخُذوَها م 

َجارَُة؟ ُتْعل مُ  ه  اْلح  ا آبَاَءُهْم َقائ ل يَن: َما هذ    وَن بَن يكُْم َقائ ل يَن: َعلَى اْلَياب َسة  َعَبَر إ ْسَرائ يلُ َسأََل بَُنوكُْم َغد 

كُْم َحتَّى َعَبْرُتْم، كََما َفَعلَ  ْن أََمام  َياَه األُْرُدنِّ م  . ألَنَّ الرَّبَّ إ لَهكُْم َقْد يَبََّس م  الرَّبُّ إ لُهكُْم   هَذا األُْرُدنَّ

ْن أََمام   يُع ُشُعوب  األَْرض  يَ ب َبْحر  ُسوٍف الَّذ ي يَبََّسُه م  يَّة ،  َنا َحتَّى َعَبْرنَا، ل كَْي تَْعلََم َجم  َد الرَّبِّ أَنََّها َقو 

«. يشوع    24-  20: 4ل كَْي تََخاُفوا الرَّبَّ إ لَهكُْم كُلَّ األَيَّام 

 
 

 الّتجهيزات: 

 حجرا .  12ضع سّجادة صغيرة للّجلوس وضع أمامها               

  :األدوات المستخدمة

 سّجادة صغيرة  ●

 حجرا    12 ●

 شرح مطبوع  ●
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كرة  مذبح الّذا
 

. َوكَلََّم بَن ي َواالْثَنا عَ  ْلَجال  َن األُْرُدنِّ نََصَبَها يَُشوُع ف ي اْلج  إ ْسَرائ يَل َشَر َحَجر ا الَّت ي أََخُذوَها م 

َجاَرُة؟ ُتْعل ُموَن بَن يكُْم َقائ ل يَن: َعلَ  ه  اْلح  ا آبَاَءُهْم َقائ ل يَن: َما هذ  ى  َقائ ال : »إ َذا َسأََل بَُنوكُْم َغد 

َ اْلَياب َسة  عَ  ْن أ َياَه األُْرُدنِّ م  . ألَنَّ الرَّبَّ إ لَهكُْم َقْد يَبََّس م  كُْم َحتَّى َبَر إ ْسَرائ يُل هَذا األُْرُدنَّ َمام 

َنا َحتَّى َعَبْرنَا، ل كَْي تَْعلَمَ  ْن أََمام  ي يَبََّسُه م    َعَبْرُتْم، كََما َفَعَل الرَّبُّ إ لُهكُْم ب َبْحر  ُسوٍف الَّذ 

يُع ُش  يَّة ، ل كَْي تََخاُفوا الرَّبَّ إ لَهكُْم كُلَّ األَيَّام  َجم    «.ُعوب  األَْرض  يََد الرَّبِّ أَنََّها َقو 

 24- 20: 4يشوع  

 

 

 

اقرأ اآليات. خذ وقتك وتذكّر المعجزات الّتي أجراها للا في حياتك واألشخاص الّذين 

جر تضعه إعلن ما فعله للا  وضعهم فيها والكلمات الّتي قالها عنك، إلخ. مع كّل ح

  معك. بهذا أنت تشكر للا وتمدحه وتبني إيمانك.
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 )الخريطة المحّددة(( 2. الّصالة من أجل دولة ) 27

م  الرَّد   ه  ي، َورََجُعوا َعْن ُطرُق  ْم َوَصلَّْوا َوَطلَُبوا َوْجه  ي َعلَْيه  َي اْسم  يَن ُدع  ية  َفإ َذا تََواَضَع َشْعب ي الَّذ 

َتُهْم َوأُْبر ُئ أَْرَضُهْم. أخبار األيام الّثانية  َفإ نَّ  يَّ ُر َخط  َماء  َوأَْغف  َن السَّ    14: 7ن ي أَْسَمُع م 

 

 الّتجهيزات: 

ر طاولة كبيرة وكراسي. ضع على الّطاولة رسومات خرائط الّدولة أو الّدول الّتي توّد أن تصلّي   حضِّ

 ن تحّدد وتعلّق نقاط صالة للمشاركين األصغر سّنا . من أجلها وأقالم رصاص وتلوين. يمكنك أيضا  أ

 

 األدوات المستخدمة: 

 طاولة كبيرة ●

 كراسي  ●

 خرائط  ●

 أقالم رصاص وتلوين  ●

 شريط الصق أو خيوط إذا أردت أن تعلّق الّنقاط  ●

 نقاط صالة للمشاركين األصغر سّنا   ●

 شرح مطبوع  ●
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  (2الّصالة من أجل دولة )

 

ي، َورََجُعوا  َفإ َذا تََواَضَع َشْعب ي الَّذ   ْم َوَصلَّْوا َوَطلَُبوا َوْجه  ي َعلَْيه  َي اْسم  يَن ُدع 

َتُهْم َوأُْبر ُئ أَْرَضُهْم.   يَّ ُر َخط  َماء  َوأَْغف  َن السَّ ية  َفإ نَّن ي أَْسَمُع م  م  الرَّد  ه  َعْن ُطرُق 

   14: 7أخبار األيام الّثانية 

 

 

إلى الّدولة الّتي ستصلّي من أجلها.  الّنّص الكتابّي واسأل للّا أن يقودك إقرأ 

كتب أو   خذ وقتك في الّصالة لها واسأل للّا أن يغفر ويشفي هذه الّدولة. ثّم ا

 ارسم صالتك وأحالم للّا ومخّططاته لهذه الّدولة على الخريطة.
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 . الِق أثقالك عليه28

كُْم عَ  يَن كُلَّ َهمِّ ، ألَنَُّه ُهَو يَْعَتن ي ب كُمْ ُمْلق   7:  5. بطرس األولى لَْيه 

، َوأَنَا أُر يُحكُْم. مّتى   يل ي األَْحَمال  يَع اْلُمْتَعب يَن َوالثَّق     28:  11تََعالَْوا إ لَيَّ يَا َجم 

 

 

 الّتجهيزات: 

وأقالما . يمكنك أن  استخدم شريطا  الصقا  لكي ترسم صليبا  على األرض. ضع حوله أوراقا  صغيرة  

 .تضع أيضا  شموعا  صغيرة  

 :األدوات المستخدمة

 شريط الصق )ملّون أو شّفاف(  ●

 أوراق صغيرة ●

 أقالم   ●

 شموع ●

 أعواد كبريت  ●

 شرح مطبوع  ●
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 الِق أثقالك عليه

 

َُّه ُهَو يَْعَتن ي ب كُْم. بطرس األولى  ، ألَن كُْم َعلَْيه  يَن كُلَّ َهمِّ  7: 5ُمْلق 

يل    يَع اْلُمْتَعب يَن َوالثَّق  ، َوأَنَا أُر يُحكُْم. مّتى تََعالَْوا إ لَيَّ يَا َجم     28: 11ي األَْحَمال 

 

 

 

كتب صلواتك  اقرأ الّنّص الكتابّي ثّم صّل وارم  أثقالك ومشاكلك على للا. ا

  على الورقة وقم بطّيها ووضعها داخل الّصليب.
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 أطيب الّرب. ذوقوا وانظروا ما 29

! ُطوبَى ل لرَّ  . مزمور  ُذوُقوا َوانُْظُروا َما أَْطَيَب الرَّبَّ  8:  34ُجل  اْلُمَتَوكِّل  َعلَْيه 

ي. مزمور  َن اْلَعَسل  ل َفم   103: 119َما أَْحلَى َقْولََك ل َحَنك ي! أَْحلَى م 

 

 

 الّتجهيزات: 

ر طاولة وغّطها بمفرش. الشوكوالتة أو المكّسرات على الّطاولة بشكل جميل.  ضع الفاكهة أو  حضِّ

يرجى إخبار   ّناس كّل يوم. قّطع الفاكهة واعرضها بطريقة جميلة.اختر فاكهة ممّيزة ال يأكلها ال

الحاضرين أن يستمتعوا بتذّوق الّطعام بحريّة خاّصة في هذه المحّطة مع مراعاة أّن الجميع يريد أن 

 يأكل. 

ارسم   قّطع أوراقا  على شكل فاكهة وحّضر أقالم حبر ورصاص. ا  مع الّصغار(:تعديالت )فّعالة جدّ 

ى ورقة كبيرة )قد ترغب في تجليدها لتستخدمها في المستقبل. يرجى الرجوع إلى المحّطة  شجرة عل 

الّتالية للحصول على صورة الّشجرة( وألصقها على الحائط. يستطيع المشاركين أن يكتبوا صلواتهم 

 على الفاكهة ويلصقونها على الّشجرة بعد أن يقضوا بعضا  من الوقت مع يسوع.وأفكارهم 
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 :ت المستخدمةاألدوا

 طاولة ●

 الفاكهة أو الشوكوالتة أو المكّسرات  ●

 أوعية جميلة وأطباق ومحارم  ●

 أوراقا  مقّطعة على شكل فاكهة للكتابة وأقالم  ●

 أعواد األسنان )اختياري( ●

 بحسب الّتعديل( شرح مطبوع )يختلف الّشرح  ●
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 ذوقوا وانظروا ما أطيب الّرّب 
 

. مزمورُذوُقوا َواْنُظُروا َما أَْط  ! ُطوبَى ل لرَُّجل  اْلُمَتَوكِّل  َعَلْيه     8 :34  َيَب الرَّبَّ

ي. مزمور  َن اْلَعَسل  ل َفم   103:  119َما أَْحلَى َقْولََك ل َحَنك ي! أَْحلَى م 

 

 

 

الّنّص الكتابيّ. بينما أنت تتذّوق األشياء الموضوعة على الّطاولة  اقرأ 

ّوق الطعمات المختلفة، فهذه  فكّر بمدى شهّيتها. خذ وقتك لتتذ

شيٍء صالح.  الّطعمات الّشهّية تأتي من للا الّذي يحّب أن يعطي كلّ 

أغمض عينيك للحظة واستمتع بالّرّب وستندهش عندما ترى كم هو 

 صالح!
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 وانظروا ما أطيب الّرّب  ذوقوا 

 

! ُطوبَى ل لرَُّجل  اْلُمَتوَ  . مزمورُذوُقوا َواْنُظُروا َما أَْطَيَب الرَّبَّ  8 :34  كِّل  َعلَْيه 

ي. مزمور  َن اْلَعَسل  ل َفم   103: 119َما أَْحلَى َقْولََك ل َحَنك ي! أَْحلَى م 
 

 
 

األشياء الموضوعة على الّطاولة  اقرأ الّنّص الكتابّي وبينما أنت تتذّوق 

فكّر بمدى شهّيتها. خذ وقتك لتتذّوق الّطعمات المختلفة فهذه  

تأتي من للا الّذي يحّب أن يعطي كّل شيٍء صالح.  الّطعمات الّشهّية

أغمض عينيك للحظة واستمتع بالّرّب وستندهش عندما ترى كم هو 

كتب عليها أمرا   صالح! وعندما تنتهي خذ ورقة على شكل فاكهة وا

  تشكر يسوع من أجله ثّم ألصقها على الّشجرة.
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 . الخليقة 30

ا ف ي َوْقت ه …  11: 3سفر الجامعة   َصَنَع اْلكُلَّ َحَسن 

، ُقْدَرتَُه  يََّة َوالَُهوتَُه،  ألَنَّ أُُمورَُه َغْيَر اْلَمْنُظورَة  ُترىَ ُمْنُذ َخْلق  اْلَعالَم  ُمْدَركَة  ب اْلَمْصُنوَعات  ْرَمد  السَّ

 20: 1  يةَحتَّى إ نَُّهْم ب الَ ُعْذرٍ. روم

 

 

 الّتجهيزات: 

 

ر كواز الّصنوبر،  طاولة وغّطها بمفرش. اعرض علي حضِّ ها أشياء  من الّطبيعة: أوراق األشجار، أ

لها رائحة ممّيزة إذا   أشياءالّصخور، الّصدف، المرجان، الّزهور ورمل البحر، إلخ. اعرض 

ضع صَور الحيوانات، األشجار، الّنباتات، البساتين، األمواج، شروق الّشمس   استطعت.

لحائط، إلخ. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك أن هد أحوال الطّقس الجويّة على اوغروبها ومشا

تعرض صورا  من الكمبيوتر. جّهز أوراقا  خضراء مقصوصة على شكل أوراق األشجار وأقالما   

 شجرة مع أغصان بال ورق.  جذعوشريطا  الصقا  وألصق على الحائط 
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 األدوات المستخدمة: 

 

 طاولة ●

 مفرش  ●

عيدان القرفة، أحجارا  ممّيزة، مرجان، صورا  من   أشياء  جميلة من الّطبيعة: أوراق األشجار، ●

 الّطبيعة، إلخ 

 ع شجرة مع أغصانها لكن بدون أوراق  ذج ●

 أقالم رصاص وحبر وأوراق خضراء اللون على شكل أوراق األشجار  ●

 شريط الصق  ●

 شرح مطبوع  ●
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 الخليقة

 

ا ف ي َوْقت ه … سفر الجامعةَصَنَع اْلكُلَّ   11 :3 َحَسن 

، ُقْدَرتَُه ألَنَّ أُ  ُمورَُه َغْيَر اْلَمْنُظورَة  ُترىَ ُمْنُذ َخْلق  اْلَعالَم  ُمْدَركَة  ب اْلَمْصُنوَعات 

يََّة َوالَُهوتَُه، َحتَّى ْرَمد   20:  1  يةإ نَُّهْم ب الَ ُعْذرٍ. روم  السَّ

 

 

 

الكتابّي وخذ وقتك لتنظر وتلمس وتشتّم وتتفحّص األشياء الّتي  اقرأ الّنّص 

ها للا من أجلك. ما الّذي تود أن تراه من للا في هذه األشياء؟ خذ بعض خلق

 الوقت لكي تكتب على أوراق األشجار صالة شكر لله وألصقها على الّشجرة. 
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 . إلهي كبير جّدا  31

ْهر  الرَّبُّ َخال ُق أَْطَراف  األَْرض  الَ يَك لُّ أََما َعرَْفَت أَْم لَْم تَْسَمْع؟ إ    َوالَ يَْعَيا.  لُه الدَّ

. اشعياء   ه  َفْحص   28:  40لَْيَس َعْن َفْهم 

. مزمور  8 َتال  اُر، الرَّبُّ اْلَجبَّاُر ف ي اْلق  يُر اْلَجبَّ ؟ الرَّبُّ اْلَقد     8: 24َمْن ُهَو هَذا َمل ُك اْلَمْجد 

 

 الّتجهيزات: 

كبر من حجم بالونات أعياد الميالد بكث ير( وعلّقه في زاوية الغرفة أو في أي  انفخ بالونا  كبيرا  جّدا  )أ

 الم لبدي )ماركر(.  مكاٍن مناسب وجّهز بضع أق

 :األدوات المستخدمة

 بالونا  ضخما   ●

 ل  حب ●

 أقالم لبدي  ●

 شرح مطبوع  ●
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 إلهي كبير جّدا  

 

ْهر  الرَّبُّ َخال ُق أَْطَراف  األَْرض  الَ يَك لُّ   .َوالَ يَْعَياأََما َعرَْفَت أَْم لَْم تَْسَمْع؟ إ لُه الدَّ

. اشعياء ه  َفْحص   28 :40  لَْيَس َعْن َفْهم 

. مزمور    َتال  اُر ف ي اْلق  اُر، الرَّبُّ اْلَجبَّ يُر اْلَجبَّ ؟ الرَّبُّ اْلَقد     8:  24َمْن ُهَو هَذا َمل ُك اْلَمْجد 

 

   

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. ففي بعض األوقات يظهر للا صغيرا  في منظورنا البشريّ 

كبير  هو  المحدود، مثل حجم البالون المتوّسط. لكّن للا ليس متوّسط! بل

 ّ ! صّل واسأل للا أن يظهر لك كيف حّديت من قّوته في حياتك وأعلن جدا

كتب الحقيقة على البالون.  حقيقة عظمة للا على ظروفك وا
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 . اإلقتراب من هللا 32

يَكُْم أَيَُّها اْلُخَطاُة، ا ْقَتر بُوا إ لَى للا  َفَيْقَتر َب إ لَْيكُ  وا أَْيد  . يعقوب  ْم. نَقُّ يَْين 
ُروا ُقُلوبَكُْم يَا َذو ي الرَّأْ  8: 4َوَطهِّ

 

 الّتجهيزات: 

حّضر سلّما . احرص على أن يكون آمنا  لكي يصعد عليه األشخاص. ضع آيات تتحّدث عن اإلقتراب  

 ر الّسلّم. يمكنك أن تستخدم آيات مثل: من للا على كّل درجة من الّسلّم أو على الحائط بجوا

 8: 4يعقوب   ●

 4: 100مزمور  ●

 3- 1: 55إشعياء  ●

 28:  73مزمور  ●

 7:7مّتى  ●

 18: 145مزمور  ●

 :األدوات المستخدمة

 آيات من اإلنجيل وشريطا  الصقا   - سلّم ●

 شرح مطبوع  ●
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 اإلقتراب من هللا 

 

 َ وا أ يَكُْم أَيَُّها ا ْقَتر بُوا إ لَى للا  َفَيْقَتر َب إ لَْيكُْم. نَقُّ ُروا ُقُلوبَكُْم يَا ْيد  اْلُخَطاُة، َوَطهِّ

. يعقوب  يَْين 
 8: 4َذو ي الرَّأْ

 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. يدعونا للا لنقترب منه والخيار يعود لنا. نحن نحّدد  

كثر وأن تشعر بقربه؟ تأّمل  مدى قربنا منه. هل ترغب بأن تعرف للا أ

درجة من درجات الّسلّم واسأل للا ما الّذي  اآلية الموضوعة على كلّ 

كي تعرف  يمكنك فعله لتحيا هذه اآليات في حياتك. عّبر عن رغباتك ل

كثر.    وتشعر باللّه أ
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 . صخرة الغفران33

، َورََجَع إ لَْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ف ي اْلَيْوم  َقائ ال   ْر لَُه«. َوإ ْن أَْخَطأَ إ لَْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ف ي اْلَيْوم  ، َفاْغف   : أَنَا تَائ ب 

 4: 17لوقا 

ا أَبُوكُُم الَّذ ي ف ي  َوَمَتى َوَقْفُتْم ُتَصلُّوَن،   َر لَكُْم أَْيض  ُروا إ ْن كَاَن لَكُْم َعلَى أََحٍد َشْيء ، ل كَْي يَْغف  َفاْغف 

َماَوات  زَّالَت كُْم. مرقس   25:  11السَّ

 

 

 الّتجهيزات: 

 رض ضع مجموعة أحجار صغيرة. جّهز طباشيرا  ووعاء ماٍء. على طاولة أو على األ

 ر مناسبا  )كبيرا  وملسا ( لكتابة اسم شخٍص عليه. يجب أن يكون الحج مالحظة:

 :األدوات المستخدمة

 طاولة )إختياريّة( ●

 أحجار صغيرة ●

 طباشير ●

 وعاء ماء  ●

 شرح مطبوع  ●
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 صخرة الغفران

، َورََجَع إ لَْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ف ي اْلَيْوم  َوإ ْن أَْخَطأَ إ لَْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ف   ، ي اْلَيْوم  َقائ ال : أَنَا تَائ ب 

ْر لَُه«.  4:  17لوقا   َفاْغف 

ا أَبُوكُُم   َر لَكُْم أَْيض  ُروا إ ْن كَاَن لَكُْم َعلَى أََحٍد َشْيء ، ل كَْي يَْغف  َوَمَتى َوَقْفُتْم ُتَصلُّوَن، َفاْغف 

مَ   25: 11اَوات  زَّالَت كُْم. مرقس الَّذ ي ف ي السَّ

 

 

 

كتب   اقرأ الّنّص الكتابّي وتفحّص قلبك. هل تحتاج إلى مسامحة شخص ما؟ ا

اسمه على الحجر وصّل واطلب من للا أن يساعدك على مسامحتة، ثّم 

 اغسل الحجر بالماء رمزا  للغفران.  
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 . هويّتي في المسيح 34

َبنِّ  َنَنا ل لتَّ ، إ ْذ َسَبَق َفَعيَّ ه  يح  ل َنْفس  ، أفسس  ي ب َيُسوَع اْلَمس  يَئت ه   5:  1َحَسَب َمَسرَّة  َمش 

  

 

 الّتجهيزات: 

 حّضر جرسا  وضع كرسّيا  للجلوس لتشّجع المشاركين على أخذ وقتهم في هذه المحّطة. 

 :األدوات المستخدمة

 جرس  ●

 آيات مطبوعة على شكل جرس  ●

 كرسيّ  ●

 شرح مطبوع  ●

 

 

 

 



82 
 

 هويّتي في المسيح 

 

َنَنا  ، َحَسَب َمَسرَّة  إ ْذ َسَبَق َفَعيَّ ه  يح  ل َنْفس  َبنِّي ب َيُسوَع اْلَمس  ل لتَّ

، أفسس  يَئت ه   5: 1َمش 

 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. إّن معرفة من نحن في المسيح مهّمة جّدا ، في حين 

تتعرّض هويّتنا بشكل مستمر للهجوم. اسأل للا أن يساعدك على إدراك  

المسيح. بينما أنت تقرأ اآليات المطبوعة على شكل  الحقيقّية في هويّتك 

كها وتأّمل باآلية.   جرس إقرع الجرس كلّما قرأت حقيقة  وشعرت أن عليك إدرا
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 الـجَـّرس 
 أنـا   أعـرف   هــويـّـتـي

( 12:    1أنـا   ابــن  الــّرّب  )  يـوحـنـّا   
( 12:27كورنثوس 1أنا عضو في جسد المسـيح )  

( 2:18قـبول عـند اآلب بالـــّروح القدس)أفسس أنا لي   
(  39 -  8:35ال شيء يفصـلني عن محّبة هللا ) رومية   

ـخــت وُمســحت وُخـتِّـمت من هللا ) ( 22- 1:21كور  2أنـا ُرسِّّ  
( 8:28أنا متأكد أّن كلَّ األشياء تعمل مًعا للخير ألجلي)رومية    

( 13: 4ذي يــقّويني ) فـيلبِّـّي مسـيح الـأنا أســتطـيـع كــلَّ شـيء فــي ال  
(5  -15:1أنا غــصـن في الــكــرمـة الحـقــيــقــيـّـة، حيـاته تعبـر فّي )يوحنا   

(2:10( أنا مملوء في اـلسـيح ) كولوسي 3:16كورنثس  1أنا هيكل هللا )  
( 6: 1)فيلّبي   ى الّتمامأنـا واثـق أّن الـعـمـل الـجـّيـد الـذي بـدأه فـيَّ ســوف ُيَكمَّله إل   

( 6:17كور 1( أنا مّتحد بالّرّب )21- 5:17كورنثس  2أنا خادم للمصالحة مع هللا )   
(14- 13: 5( أنا مـلـح ونــور للـعـالـم )مـتَّى 2- 8:1أنـا حـرٌّ لألبـد من الّديـنــونـة )رومية   
(3:20يــن )فيلّبي  أنـا ثـمـ( أنــا مـواطن ســماوي. 1:8أنا شـــاهـد شـخـصّي للـمسيح )أعـمال   

(2:10( أنــا تــحــفـــة هللا ) أفسـس 1: 6كـورنـثـوـــــس 2 –  3:9كــورنـــثــــس  1أنـا مـســاعــد هلل )  
(20  -6:19كــورنــثــوــس  1( أنـا قــد اشــتــُريــُت بــثــمـن ) 15:15أنـا صــديــق للـمـسـيـح ) يــوحــّنـا   

( 1:5( أنــا أصبحُت إبًنا هلل بالّتبّني )أفسس 1:14وخـطـايـاي مــغــفـــورة ) كـولـوسـي   ـتُـديــت أنــا قـد اف   
(1:1( أنـا قّديـس)مخّصص للـرب( )أفـــسس 2:6أنـا جـالـس مـع المسـيـح فـي أعـالـي الّسمـوات )أفـسس   

( 34-  8:31في المـسيح يسوع ) رومية مـبـّرر  ( أنا 15:16أنا تـّم اخـتـياري وتعـييني ألحـمل ثـمـر) يـوحـّنا  

 أنا أنتمي لل 
 هــل تــعــرف
 مــن أنـــت؟ 
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 يسمعنا هو . 35

ْن يَد  اْلَمالَك  أََماَم للا . رؤيا  يَن م  يس  دِّ َد ُدَخاُن اْلَبُخور  َمَع َصلََوات  اْلق   4:  8َفَصع 

 

 الّتجهيزات:

 تحمل هذه المحّطة عّدة مواضيع.  

ة جميلة ومزهريّة فارغة أو جرّة أو وعاء  وأوراق صغيرة ملّونة وأقالما . ويمكنك أن تضيف  حّضر طاول

 شمعة  صغيرة وجميلة.
 

 :األدوات المستخدمة

 كراسي  -طاولة  ●

 مزهريّة أو وعاء   ●

 أقالما   - أوراق صغيرة ملّونة ●

 )اختياري(شمعة وأعواد كبريت  ●

 شرح مطبوع  ●
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 يسمعنا هو 

 

َد ُدَخاُن اْلبَ  ْن يَد  اْلَمالَك  أََماَم للا .  َفَصع  يَن م  يس  دِّ  ُخور  َمَع َصلََوات  اْلق 

 4: 8رؤيا 

 

 
 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. ما أروع أن نعرف أّن صالتنا تصل الى للا! ماذا 

كتب األمور الّتي توّد أن تضعها أمام  ذلك؟  ستصلّي بعد أن علمت  ا

  للا وضعها في المزهريّة. 
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 ر/خادم الّرب. مرسل/مبّش 36

 25: 5تسالونيكي   1أَيَُّها اإل ْخَوُة َصلُّوا ألَْجل َنا. 

ر  ب اْلَخْير ، اْلُمْخب ر  ب اْلَخالَص  َما  ، اْلُمَبشِّ الَم  ر ، اْلُمْخب ر  ب السَّ َبال  َقَدَمي  اْلُمَبشِّ ،  أَْجَمَل َعلَى اْلج 

!«. إشعيا ْهَيْوَن: »َقْد َملََك إ لُهك   7: 52ء اْلَقائ ل  ل ص 

 

 لّتجهيزات: ا

ر طاولة صغيرة مع بعض الكراسي وضع وعاء  فيه  حلوى على شكل حذاءحضِّ . 

 :األدوات المستخدمة

 كراسي  - طاولة ●

 وعاء ●

 أوراق  - أقالم ●

 حلوى على شكل حذاء ●

 شرح مطبوع  ●
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 مرسل/مبّشر/خادم الّرب

 

 25: 5 تسالونيكي 1أَيَُّها اإل ْخَوُة َصلُّوا ألَْجل َنا. 

ر ، اْلُمْخب ر  َما أَجْ  َبال  َقَدَمي  اْلُمَبشِّ ر  ب اْلَخْير ، اْلُمْخب ر   َمَل َعلَى اْلج  ، اْلُمَبشِّ الَم  ب السَّ

!«. إشعياء  ْهَيْوَن: »َقْد َملََك إ لُهك  ، اْلَقائ ل  ل ص   7: 52ب اْلَخالَص 

 

 

 

أنت  اقرأ الّنّص الكتابّي وخذ وقتك وفكّر بشخص تعرفه ينشر البشارة بينما 

جل هذا تتناول الحلوى. اطلب من للا أن يذكّرك باالسم وصّل من أ

الّشخص وباركه وارفعه. يمكنك أن تكتب صالتك وما أعلنه للا على ورقة  

  وتعطيها لذلك الّشخص.
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 . حذاء: احمل الخبر الّسار 37

الَ  ر ، اْلُمْخب ر  ب السَّ َبال  َقَدَمي  اْلُمَبشِّ ر  ب اْلَخْير ، اْلُمْخب ر  َما أَْجَمَل َعلَى اْلج  ، اْلُمَبشِّ ، اْلَقائ ل   م  ب اْلَخالَص 

!«. إشعياء  ْهَيْوَن: »َقْد َملََك إ لُهك   7:  52ل ص 

 

 الّتجهيزات: 

ر طاولة صغيرة مع بعض الكراسي وضع وعاء  فيه حلوى على شكل حذاء. جّهز بعض األوراق   حضِّ

 واألقالم.  

 :األدوات المستخدمة

 سي كرا -طاولة  ●

 وعاء ●

 أقالم  ●

 أوراق ●

 حلوى على شكل حذاء ●

 شرح مطبوع  ●
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 حذاء: احمل الخبر الّسار 

 

ر  ب اْلَخْير ، اْلُمْخب ر    ، اْلُمَبشِّ الَم  ر ، اْلُمْخب ر  ب السَّ َبال  َقَدَمي  اْلُمَبشِّ َما أَْجَمَل َعلَى اْلج 

!«. إشع ْهَيْوَن: »َقْد َملََك إ لُهك  ، اْلَقائ ل  ل ص   7: 52ياء ب اْلَخالَص 

 

 
 

له  تريد أن تصبح رسوال   أنّك  لله  الحلوى قل  تناول  الكتابّي وبعد  الّنّص  اقرأ 

وتنقل الخبر الّسار إلى شعبه. اسأله ما الّذي يريد أن يقوله لك عن هذه المهّمة  

العظيمة ومع من يريدك أن تشارك البشارة؟ يمكنك أن تكتب ما يقوله على 

    ورقة لترجع إليها الحقا . 
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 هللا إليك   . رسالة من38

، َقد  اْخَتَبْرتَن ي َوَعرَْفَتن ي. مزمور   1:   139يَا َربُّ

  

 

 الّتجهيزات: 

 طاولة وكراسي وضع عليها أوراقا  )يمكنك استخدام أوراقا  ممّيزة( وأقالما .  حّضر

 :األدوات المستخدمة 

 طاولة  ●

 مفرش  ●

 كراسي  ●

 أقالما   ●

 أوراقا   ●

 شرح مطبوع  ●
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 إليك رسالة من هللا 

 

، َقد  اْخَتَبْرتَن ي َوَعرَْفَتن ي. مزمور  يَا   1:   139َربُّ

 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. خذ وقتك في هذه المحّطة لكي تسمع من للا، ففي  

أغلب األوقات نحن نتكلّم مع للا وال نتيح له الفرصة لكي يتكلّم إلينا مع 

كتب ما  الّذي يقو العلم أّن لديه الكثير من األمور  ليخبرنا بها! ما له لك؟ ا

  يقوله وكأنّه رسالة موّجهة إليك من للا.
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 . الّراية39

ل  الرَّبُّ كُلَّ ُسْؤل َك.  مزمور   َنا نَْرَفُع َرايََتَنا. ل ُيكَمِّ َك، َوب اْسم  إ له   5: 20نََترَنَُّم ب َخالَص 

 4: 2أتى بي إلى قاعة احتفاله، ورايته فوقي محبة. نشيد األناشيد 

 

 الّتجهيزات: 

ر طاولة مع بعض الكراسي حولها. استخدم األوراق واألعواد الخشبّية لتصنع الّرايات. جّهز   حضِّ

 أقالم الّتخطيط وأقالم التلوين. 

 :األدوات المستخدمة 

 كراسي  - طاولة ●

 A4أوراق  ●

 أعواد شوي خشبّية   ●

 الصق  ●

 أقالم تلوين أو لبدي   ●

 شرح مطبوع  ●
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 الّراية

 

 َ ل  الرَّبُّ كُلَّ ُسْؤل َك. نََتَرنَُّم ب َخال َنا نَْرَفُع َرايََتَنا. ل ُيكَمِّ َك، َوب اْسم  إ له   ص 

   5 :20   مزمور

 )كتاب الحياة(  4: 2أتى بي إلى قاعة احتفاله، ورايته فوقي محبة. نشيد األناشيد 

 

 

 

لمقّدس، فالّرايات  اقرأ الّنّص الكتابيّ. لقد ذكرت الّرايات كثيرا  في الكتاب ا

ويّة وإنّها إعالنات. ما الّذي يريد للا أن يعلنه عليك؟ أيّ راية تريد أن ترفع ق

على كنيستك وعائلتك وخدمتك وبلدك؟ خذ وقتك لتصنع رايتك وترفعها 

  في صالتك.
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 . العائالت 40

  ، ر ي اْلُقُلوب  َن اْلُمْنكَس  .   مَقر يب  ُهَو الرَّبُّ م  ق ي الرُّوح  ُص اْلُمْنَسح 
 18:  34زمور َوُيَخلِّ

 

 الّتجهيزات: 

ر طاولة حولها بعض الكراسي. جّهز العديد من القطع  الورقّية المقصوصة على أشكال   حضِّ

 أشخاص بأعمار متعّددة وجّهز أيضا  صلبانا  ورقية.

 تعديالت: 

 يمكنك الّصالة لعائالت مدينتك أو أشخاٍص محّددين في بلدك، إلخ...  بدل من الّصالة لعائلتك.  

 :دوات المستخدمةاأل

 طاولة ●

 كراسي  ●

 ورق مقصوص على شكل عائالت  ●

 ورق مقصوص على شكل صلبان  ●

 شرح مطبوع  ●
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 العائالت 

 

 ، ر ي اْلُقُلوب  َن اْلُمْنكَس  .   َقر يب  ُهَو الرَّبُّ م  ي الرُّوح  ق  َوُيَخلُِّص اْلُمْنَسح 

 18: 34مزمور 

 

 
 

لى شكل عائلة لتمّثل  اقرأ الّنّص الكتابّي واستخدم األشكال المقصوصة ع 

عائلتك. إذا كانت عائلتك تشهد إنقساما  فاقسم أفراد العائلة على هذا  

األساس وصّل لكي يصلح للا هذه العالقات، اسمح لله أن يكلّمك عن  

مكسورة معّينة واجمع القطع حول الّصليب أثناء الّصالة وادع  يسوع قلوب 

 ليكون مركز أسرتك. 
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 . المسيرة الحكيمة41

ْم، َوأَْظلََم َقْلبُ ألَ  ُقوا ف ي أَْفكَار ه  ا َعرَُفوا للاَ لَْم يَُمجُِّدوُه أَْو يَْشكُُروُه كَإ لٍه، بَْل َحم  َوبَْيَنَما ُهُم اْلَغب يُّ. نَُّهْم لَمَّ

 22 -21:  1 يةُهْم يَْزُعُموَن أَنَُّهْم ُحكََماُء َصاُروا ُجَهالََء، روم

، للاَ، َشْمس   . ألَنَّ الرَّبَّ ال ك يَن ب اْلكََمال  ا. الَ يَْمَنُع َخْير ا َعن  السَّ ي رَْحَمة  َوَمْجد  . الرَّبُّ ُيْعط  َجنٌّ   َوم 

 11:  84مزمور 

 

 

 

 الّتجهيزات: 

للّشكر  قم بتحضير الكثير من األشكال المقصوصة على شكل قدم بثالثة ألوان مختلفة. األول يرمز 

كتب رمز كل قدم على األشكال المقصوصة والوالّثاني يرمز للّتمجيد والّثالث ير  صقها  مز للتأّمل. ا

 سه معا . على األرض كأّن أحدا  ما يمشي. عندما تلصقها على األرض ضع كّل اثنين من اللون نف

*اشرح للمشتركين معنى الّتمجيد فبإمكانك تمجيد للا من خالل كونك صادقا ، مؤتمنا ، مطيعا ،  

 ...ًّ  مخلصا  ومحبا

 



 

97 
 

 

 ات المستخدمة: األدو

أشكال مقصوصة على شكل أقدام )من ثالثة ألوان مختلفة، سّتة أشكال من لونين   ●

 وشكلين من لون ثالث( 

 الصق شريط  ●

 شرح مطبوع  ●
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 المسيرة الحكيمة

ُقوا ف ي أَْفكَار   ا َعرَُفوا للاَ لَْم ُيَمجُِّدوُه أَْو يَْشكُُروُه كَإ لٍه، بَْل َحم  َُّهْم لَمَّ ْم،  ألَن ه 

َُّهْم ُحكََماُء َصاُروا ُجَهالََء،    َوأَْظلََم َقْلُبُهُم اْلَغب يُّ. َوبَْيَنَما ُهْم يَْزُعُموَن أَن

 22  -21:  1رومية 

، للاَ، َشمْ  ا. الَ يَْمَنُع َخْير ا َعن  ألَنَّ الرَّبَّ ي رَْحَمة  َوَمْجد  . الرَّبُّ ُيْعط  َجنٌّ س  َوم 

ال ك يَن ب اْلكََمال    11: 84مزمور .  السَّ

 

اقرأ الّنّص الكتابّي وتقّدم خطوة لتبدأ مسيرتك الحكيمة. عندما تدوس  

على شيئين. لتمجيد للا أخبر الّرّب عن   لّرّب اكر، اشكر على قدم الّش 

ناحية معّينة ما في حياتك توّد أن تمّجده فيها. أّما بالّنسبة  للتأّمل خذ  

 وأخبرتوّد تمجيد الّرّب من خاللها بعض الوقت للّتفكير في الّطرق التي 

 للا عنها. 
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 . المرآة42

ا ِّي َقد  اْمَتْزُت َعَجب  ْن أَْجل  أَن ي.  أَْحَمُدَك م  .  ألَنََّك أَنَْت اْقَتَنْيَت كُْلَيَتيَّ. نََسْجَتن ي ف ي بَْطن  أُمِّ

ا. مزمور   ين  ي تَْعر ُف ذل َك يَق  َي أَْعَماُلَك، َونَْفس  يَبة  ه     14  - 13:  139َعج 

 

 :الّتجهيزات

 مريحة للّجلوس أو على طاولة أو كرسي. ضع مرآة على األرض مع وسادة 

 :األدوات المستعملة

 مرآة  ●

 كرسي أو وسادة أو غطاء ●

 شرح مطبوع  ●
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 المرآة

 

ِّي قَ  ْن أَْجل  أَن ي.  أَْحَمُدَك م  د  ألَنََّك أَْنَت اْقَتَنْيَت كُْلَيَتيَّ. نََسْجَتن ي ف ي بَْطن  أُمِّ

ا.  ين  ي تَْعر ُف ذل َك يَق  َي أَْعَماُلَك، َونَْفس  يَبة  ه  ا. َعج   اْمَتْزُت َعَجب 

  14 - 13: 139 مزمور

 

 

 يقتها. انظر إلى نفسك من خالل عينيه وستراها على حق
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 . كسر القيود43

ا أَنَا فَ  َّ ل َيْسر َق َويَْذبََح َوُيْهل َك، َوأَمَّ ار ُق الَ يَأْت ي إ ال َقْد أَتَْيُت ل َتكُوَن لَُهْم َحَياة  َول َيكُوَن لَُهْم أَْفَضُل.  السَّ

   10:  10يوحنا  

يُح ب َها، َوالَ تَْرتَب كُ  يَّة  الَّت ي َقْد َحرَّرَنَا اْلَمس  يٍَّة. غالطية َفاْثُبُتوا إ ذ ا ف ي اْلُحرِّ ا ب ن ير  ُعُبود     1:  5وا أَْيض 

 

 

 الّتجهيزات: 

  للّجلوس والّتأّمل وضع حبال  رفيعا  ومقّصا .  جّهز مكانا  مريحا  

 األدوات المستخدمة: 

 حبل رفيع  ●

 مقّص  ●

 شرح مطبوع  ●
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 كسر القيود 
 

َّ ل َيْسر َق َويَْذبََح  ار ُق الَ يَأْت ي إ ال ا أَنَا َفَقْد أَتَْيُت ل َتكُوَن لَُهْم َحَياة  السَّ َوُيْهل َك، َوأَمَّ

 10 :10 حناَول َيكُوَن لَُهْم أَْفَضُل. يو

يَّةٍ  ا ب ن ير  ُعُبود  يُح ب َها، َوالَ تَْرتَب كُوا أَْيض  يَّة  الَّت ي َقْد َحرََّرنَا اْلَمس  .  َفاْثُبُتوا إ ذ ا ف ي اْلُحرِّ

   1: 5غالطية 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. اطلب من للا أن يظهر لك القيود الّتي ما زالت تكّبلك بطبيعة 

، عدم األمان، الّشهوات، الكبرياء، الّتجارب  لخوف، الّشّك حياتك الّسابقة، مثل: ا

الّسابقة، العادات الخاطئة... إنّه يدعوك لتتحّر اآلن. اربط الحبل حول معصميك  

أو كاحليك رمزا  للقيود الّتي في حياتك وسّم هذه القيود ثّم اكسرها باسم يسوع  

  ويمكنك استخدام المقّص لقّص الحبل. 
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 ّروح . اإلنتقاع بال44

ِّي أَنَا للاُ. مزمور  وا َواْعلَُموا أَن  10:  46كُفُّ

 

 الّتجهيزات: 

 ضع بعض الفراش المغّطاة بأغطية نظيفة على األرض في جانب هادئ من الغرفة. 

 األدوات المستخدمة: 

 فراش  ●

 أغطية نظيفة ●

 شرح مطبوع  ●

 

 

 

 



104 
 

 اإلنتقاع بالّروح 

 

ِّي أَنَا للاُ. مزمور وا َواْعلَُموا أَن  10: 46  ُكفُّ

 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. استلق  على الفراش. استرح في محضر للا. خذ وقتك 

 لتسمع. اسمح للّه أن يكلّمك، يخدمك، يشفيك ويقّويك...
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 . طلب صالة 45

ْكر ،  َعاء  َمَع الشُّ الَة  َوالدُّ وا ب َشْيٍء، بَْل ف ي كُلِّ َشْيٍء ب الصَّ ْلَباالَ تَْهَتمُّ  6:  4ُتكُْم لََدى للا . فيلبي ل ُتْعلَْم ط 

 

 

 الّتجهيزات: 

جّهز أوراقا  ملّونة ومقّطعة )بأشكاٍل مختلفة إذا أردت( وأقالما  وشريطا  الصقا  على الّطاولة. يمكنك  

 أن تضع هذه المحّطة بجانب الّنافذة.

 األدوات المستخدمة: 

 طاولة  ●

 أوراق ملّونة  ●

 أقالم   ●

 الصق شريط  ●

 شرح مطبوع  ●
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 طلب صالة 

 

ْلَباُتكُْم   ْكر ، ل ُتْعلَْم ط  َعاء  َمَع الشُّ الَة  َوالدُّ وا ب َشْيٍء، بَْل ف ي كُلِّ َشْيٍء ب الصَّ الَ تَْهَتمُّ

 6: 4لََدى للا . فيلبي 

 

 

 

كتب طلب صالة تريد أن تضعه أمام للا على ورقة   اقرأ الّنّص الكتابّي وا

. حين تصل إلى هذه  الحائط. يمكنك أن تكتب اسمك عليهاوألصقها على 

المحّطة، إذا رأيت طلبات صالة أخرى ملصقة على الحائط خذ وقتك وصّل  

  من أجلها. 
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 . قلب طاهر 46

ْن كُلِّ  رَنَا م  َر لََنا َخَطايَانَا َوُيَطهِّ ، َحتَّى يَْغف  ل  ين  َوَعاد   9:  1يوحنا  1إ ْثٍم. إ ن  اْعَترَْفَنا ب َخَطايَانَا َفُهَو أَم 

يَّ. مزمور  ا ْرَحْمن ي   1:  51يَا للَاُ َحَسَب رَْحَمت َك. َحَسَب كَْثرَة  َرأَْفت َك اْمُح َمَعاص 

 

 الّتجهيزات: 

 حّضر طاولة وكراسي وضع أوراقا  مقصوصة على شكل قلب وأقالما  للكتابة وللّتلوين.  

 األدوات المستخدمة: 

 طاولة ●

 كراسي  ●

 أوراق مقصوصة على شكل قلب  ●

 أقالم رصاص وتلوين  ●

 ايات محّ  ●

 شرح مطبوع  ●
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 قلب طاهر

 

، َحتَّى  ل  ين  َوَعاد  رَنَاإ ن  اْعَترَْفَنا ب َخَطايَانَا َفُهَو أَم  َر لََنا َخَطايَانَا َوُيَطهِّ  يَْغف 

ْن كُلِّ إ ْثٍم.   9 :1  يوحنا1م 

يَّ. مزمور  1: 51 ا ْرَحْمن ي يَا للَاُ َحَسَب رَْحَمت َك. َحَسَب كَْثَرة  َرأَْفت َك اْمُح َمَعاص 

 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. صّل واطلب من للا أن يريك أي خطّية في حياتك يجب 

كتب صالتك على إحدى القلوب واسأل للا أن   أن تعترف بها أمامه. ا

يساعدك على الّتغيير والّنصرة. للا قادر على كسر أي خطّية وال شيء يوقف  

  حبه لك.  
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 . أخبار هللا 47

يبَ   3:  33َرَك ب َعَظائ َم َوَعَوائ َص لَْم تَْعر ْفَها. إرميا َك َوأُْخب  اُْدُعن ي َفأُج 

ي. مزمور   يَن للاَ ب َما َصَنَع ل َنْفس   16: 66َهُلمَّ اْسَمُعوا َفأُْخب َركُْم يَا كُلَّ اْلَخائ ف 

 

 

 الّتجهيزات: 

 لرّسم والكتابة.ل  وأقالما  حّضر طاولة حولها كراسي وضع عليها الكثير من األوراق البيضاء 

 األدوات المستخدمة: 

 طاولة ●

 كراسي  ●

 أوراق بيضاء ●

 أقالم رصاص وتلوين  ●

 مّحايات   ●

 شرح مطبوع  ●
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 أخبار هللا 

 

يَبَك َوأُْخب َرَك ب َعَظائ َم َوَعَوائ َص لَْم   3:  33   تَْعر ْفَها. إرميااُْدُعن ي َفأُج 

ينَ  ي. مزمور  َهُلمَّ اْسَمُعوا َفأُْخب َركُْم يَا كُلَّ اْلَخائ ف   16: 66للاَ ب َما َصَنَع ل َنْفس 

 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. تبّث محّطات األخبار عادة  أخبارا  سّيئة لكّن لدى للا  

وقتك لتكتب وترسم األخبار العديد من األخبار الجّيدة لنا وللعالم ككل. خذ 

 ت.الّسارّة لك وللعالم ويمكنك أن تكتب شهادات، آيات، وعود أو نبوآ
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 . تأّمل الّصورة48

يََّة ُفْرَصة  ل لْ  ُروا اْلُحرِّ يَّة  أَيَُّها اإل ْخَوُة. َغْيَر أَنَُّه الَ ُتَصيِّ يُتْم ل ْلُحرِّ ، بَْل َفإ نَّكُْم إ نََّما ُدع  ُموا  َجَسد  ب اْلَمَحبَّة  اْخد 

ا. غالطية   13: 5بَْعُضكُْم بَْعض 

ا الرَّبُّ َفُهَو الرُّوُح، وَ  يَّة . َوأَمَّ  17:  3كورنثوس  2َحْيُث ُروُح الرَّبِّ ُهَناَك ُحرِّ

 

 

 الّتجهيزات: 

 ألصق صورة تمّثل الحريّة على الحائط ولتكن على مستوى نظر الّشخص الّجالس على الكرسيّ 

 ليستطيع أن يتأّمل بها.  

 األدوات المستخدمة: 

 صورة تمّثل الحريّة  ●

 شريط الصق  ●

 كرسي أو وسادة )اختياري( ●

 مطبوع شرح  ●
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 تأّمل الّصورة 

 

يََّة ُفْرَصة   ُروا اْلُحرِّ َُّه الَ ُتَصيِّ يَّة  أَيَُّها اإل ْخَوُة. َغْيَر أَن يُتْم ل ْلُحرِّ ، َفإ نَّكُْم إ نََّما ُدع  ل ْلَجَسد 

ا. غالطية ُموا بَْعُضكُْم بَْعض   13 :5 بَْل ب اْلَمَحبَّة  اْخد 

ا الرَّبُّ َفُهَو الرُّوُح، َوحَ  يَّة . َوأَمَّ  17: 3كورنثوس  2ْيُث ُروُح الرَّبِّ ُهَناَك ُحرِّ

 

 

إقرأ الّنّص الكتابيّ. خذ وقتك لتتأّمل الّصورة. اسمح للّه أن يحّرر ما يحتاج إلى 

  حريّة بداخلك. 
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 )ورق مرّقع(  3. الّصالة من أجل دولة  49

.  28:  22مزمور    ألَنَّ ل لرَّبِّ اْلُمْلَك، َوُهَو اْلُمَتَسلُِّط َعلَى األَُمم 

 

 الّتجهيزات 

اطبع حدودا  كبيرة للّدولة الّتي تريد أن تصلّي من أجلها على ورقة. قّطعها إلى مربّعاٍت متساوية  

واحرص على ترقيم المربّعات من الخلف لكي يسهل جمعها الحقا . ضع على الّطاولة المربّعات  

ّقم من الورقة وأن  أن يلّونوا الّجانب غير المر  المقّطعة والغراء وأقالم الّتلوين. اطلب من المشاركين

يستخدموا الكثير من األلوان. ألصق على حائٍط قريٍب من الّطاولة ورقة مقّسمة إلى مربّعات لها  

 .ذات حجم وأرقام ورقة الّدولة

 األدوات المستخدمة: 

 كراسي  -طاولة  ●

 ورقة كبيرة ومقّطعة عليها حدود الّدولة   ●

 واألرقام عات بذات الحجم ورقة مقّسمة إلى مربّ  ●

 شريط الصق )للصق الورقة على الحائط(   ●

 أقالم تلوين  ●

 شرح مطبوع - غراء )للصق المربّعات على الورقة الكبيرة( ●
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 )ورق مّرقع(  3الّصالة من أجل دولة 

 

. مزمور    28:  22ألَنَّ ل لرَّبِّ اْلُمْلَك، َوُهَو اْلُمَتَسلُِّط َعلَى األَُمم 

 

 

 

لكتابيّ. خذ وقتك واسأل للا ما الّذي يريدك أن تصلّي من أجله  ااقرأ الّنّص 

كتب وارسم ولّون المربّع كما تشاء على الجانب غير المرّقم.  لهذا البلد. ا

عندما تنتهي الصقها على المربّع الّذي يحمل ذات الرقم في الورقة الملصقة  

  على الحائط. 
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 . العبادة الهادئة50

ي البَار ك ي يَا  ن ي ل ُيَبار ك  اْسَمُه اْلُقدُّوَس. مزمور نَْفس  ، َوكُلُّ َما ف ي بَاط   1: 103رَّبَّ

 

 

 الّتجهيزات: 

 اختر شخصا  يقود العبادة على الغيتار أو البيانو إّما في زاوية الغرفة الّتي تحتوي على المحّطات  

 أو خارجها.  

 األدوات المستخدمة: 

 غيتار أو بيانو  ●

 مطبوع شرح  ●
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 ادئة العبادة اله

 

وَس. مزمور  ن ي ل ُيَبار ك  اْسَمُه اْلُقدُّ ، َوكُلُّ َما ف ي بَاط  ي الرَّبَّ  1:  103بَار ك ي يَا نَْفس 

 

 

 

 اقرأ الّنّص الكتابّي واعبد للا. 
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 . تسبيح هللا بالّرسم واأللوان51

ُثوَن ب َعَجائ ب  نَْحَمُدَك، يَا للَاُ نَْحَمُدَك، َواْسُمَك  . ُيَحدِّ  1: 75َك. مزمور  َقر يب 

 

 

 الّتجهيزات: 

ضع طاولة عليها أدوات الرّسم. تختلف أدوات الرّسم وفقا  لميزانّيتك والمجموعة الّتي تعمل  

 معها. 

 األدوات المستخدمة: 

 لوحات  ●

كريليك ●  ألوان أ

 ألوان مائّية مع أوراقها  ●

كواب ماء ●  منشفة ورقّية - أ

 ومّحايات أقالم  ●

 ألوان باستيل وكرتونة ●

 وع شرح مطب ●
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 تسبيح هللا بالّرسم واأللوان

 

ُثوَن ب َعَجائ ب َك. مزمور  . ُيَحدِّ  1: 75نَْحَمُدَك، يَا للَاُ نَْحَمُدَك، َواْسُمَك َقر يب 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. كن خاّلقا  قدر اإلمكان. اسمح لله أن يلهمك. استخدم 

 لعبادة الّذي خلقنا!إبداعك 
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 . فرح الّرّب 52

ُج ب ك  ب َترَنٍُّم. الرَّبُّ إ   . يَْبَته  ُج ب ك  َفرَح ا. يَْسكُُت ف ي َمَحبَّت ه  ك  َجبَّار . ُيَخلُِّص. يَْبَته   لُهك  ف ي َوَسط 

 17:  3صفنيا  

 

 الّتجهيزات: 

كثر من مكان  كثر من مشارك في آن واحٍد.  جّهز مكانا مريحا للّجلوس. يمكنك أن تجّهز أ ليجلس أ

 المتاحة.  يعتمد ذلك على المساحة

 األدوات المستخدمة: 

 مكان مريح للّجلوس )مقاعد ذات ذراعين وأرائك وفراش ووسائد...(  ●

 شرح مطبوع  ●
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 فرح الّرّب 

 

ُج ب ك  َفرَح ا.  ار . ُيَخلُِّص. يَْبَته  ك  َجبَّ . الرَّبُّ إ لُهك  ف ي َوَسط  ت ه  يَْسكُُت ف ي َمَحبَّ

ُج ب ك  ب َترَنٍُّم.  17:  3صفنيا   يَْبَته 

 

 

 

اقرأ الّنّص الكتابيّ. للا يحّبك. إنّه يهلّل ويغّني فوقك اآلن. خذ  

وقتك لتستقبل فرحه وتسمع أغنيته وترتاح في حضوره. دعه 

 يخدمك. إنّه يريد أن يمنحك فرحا  جديدا ! 
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 شكر وتقدير 

وني ليبصر  . لوال مساعدتك الكبيرة ما كان هذا الكتاب اإللكتركارلينج روغالسكيأود أن أبدأ بشكر 

 الّنور.  شكر ا لك على صرف ساعات عديدة من العمل الّشاق. 

شكرا  لك ألنّك كنت أّول من ألهمني ألصلّي مع األوالد وحصلت أمورا  عظيمة بعدها  وين ستيرنز

 ولكّن األمر بدأ من مجموعات دانيال للّصالة. 

مامي، فأحببتها وأخذت أفكارك  ، أنت أّول من قام بمحّطات الّصالة اإلبداعّية أسولفيغ بروديلي 

 وبدأت رحلتي من هناك! 

ك. مع أنّه لم يسبق لنا وإلتقينا من قبل إاّل أنّي أخذت عددا  من هذه شكرا  جزيال  ل فايث ماكلود

األفكار من موقعك اإللكتروني واستخدمتها حول العالم. أشكرك مرّة أخرى فلقد وضعت عالمة  

 فارقة في رحلتي. 

 

 جهاد نصر                                                                                                                 


