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 الفروسية 
 القرابنية 

 
 توطئة 

النفوس لتحيا حياة صالة واحتاد ابهلل وتضحية الذات يف أن  إ صعب مهنة يف احلياة هي تربية 
 سبيل املسيح والقريب. 

" ومعروفة ابسم "الصليبية القرابنية" " وهي فرع من "رسالة الصالة1وملا كانت "الفروسية القرابنية 
ملن  أمن   الكنيسة  تقدمها  اليت  الوسائل  فقد  أجنع  ابلنفوس،  العناية  عاتقهم  على  هبذه أ خذوا  ردان 

يساعدهم على أتسيس هذه  يديهم دليالا أن نضع بني  أ الصفحات وقد عربناها عن األب أَْدبلُّوا ليسوعي 
والد ملا فيها من فوائد روحية مجة. يف انتشارها بني صفوف األ  الكنيسةاليت ترغب    "الفروسية القرابنية" 

 ىل التعبد للقرابن االقدس. حمور احلياة املسيحية وينبوع النعم السماوية. إفهي تدفعهم  
 األب ميشيل زيتون الفرنسيسي
  

 
مدير    9/5/1959بتاريخ    1 العامة يف روما على طلب  الصالة  ادارة رسالة  تغيري وافقت  القرابنية يف االبرشية االورشليمية على  الصليبية 

 الكلمات اآلتية: 
“Croisade, Croisillons et Croisérs”  

 مبا أييت: "فروسية الفرسان الصغار. فرسان"  
 وكان الطلب املذكور قد ِّم بعد اطالع غبطة البطريرك االورشليمي الربتو غوري الكلي االحرتام وموافقته.  
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 أتسيس فرقة الفروسية القرابنية 

 ما جيب االمتناع عنه 

 . منظمة موجودةالغاء  •
 ن نؤسس فرقة فروسية" أو "ستكونون فرسان القرابن االقدس". أ القول لالوالد "نريد   •
 ز" بني ايديهم والطلب اليهم تتميمه. وضع "الكنْ  •

وانه حىت يكون الولد متأهباا ات على االوالد بل اترك كل شيء ألابختصار: ال تبدأ بفرض واجب
 ويرغب من تلقاء نفسه يف الفروسية القرابنية. 

 
 جيب عمله ما 

 
ابدأ وكن مقتنعاا بغاية الفروسية وروحانية "رسالة الصالة" ألن الفروسية )أي الصليبية( القرابنية   •

 فرع منها. ادخل يف الروح قبل اي تطبيق عملي. ان هذا التطبيق أييت من طبيعته. 
 احي كما تريد ان حيىي االوالد.  •
املسيحية وامكانيات االوالد الشخصية لئال معرفة كاملة احمليط والعقلية ومستوى احلياة  اعرف   •

 ختطو خطوات فاشلة بعرضك عليهم جهوداا مفرط وابستعمال لغة عالية... 
 تدرجيي متواصل ودائم. تسلَّح بصرب كبري حىت تقوم بتأن بعمل   •
 فكر يف انك آلة بيد هللا الذي يعمل يف النفس وثق بنعمته.  •
 هن املسؤول. اطلع على هذا العمل خوري الرعية او الكا •

 
 مالحظات عامة 

 
من   -1 مجاعة  على  تقرتح  ان  لك  تسمح  الصفحات  هذه  يف  املعروضة  التثقيف  مراحل  ان 

االوالد )صف، اوالد اول مناهله...( ليقوموا جبهود يف سبيل حياة مسيحية حقة. ليس من الضروري وال 
الطبيعي   من  انفسهم.  أهو  ينتخبون  اوالد  من  خمتارة  بفرقة  تبدأ  من إن  فرقة  تكوين  من  تتمكن  نك 

 تطوعني أهال أبن يكونوا فرقة فروسية. امل
 لتكن االجتماعات قصرية ولكن متواصلة واذا امكن اسبوعية.   -2
اعنت ابالجتماعات عناية كبرية، لذلك استعد اوال واعرف ما جيب ان تقوله وتعمله. من   -3

 الضروري ان بكون لوح يف الغرفة.  
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ال تنتظر ان اجد يف هذه الصفحات ما يكو ن غىن الفروسية. اهنا ليست اال مبادئ اولية   -4
 عملك.   ونقطة انطالق. التجئ اىل يسوع يف القرابن االقدس لينريك وينجح

 
 مالحظات خاصة 

 
ال بد  يف االجتماعات من استخدام هذه الكلمات الثالث: "قصد وكنز وكتب حيايت". تعين  
كلمة "قصد" العمل الصاحل املطلوب من الفرسان ان يقوموا به كل يوم. و"كنز" جمموع االعمال الصاحلة 

 اليت يقوم هبا الفرسان. و"كتاب حيايت" الصورة الواجب على الفارس ان يرمسها وحيفظها. 
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 املرحلة االول 
 الغاية
 

على تقدمة حياته ألجل النفوس وذلك إبحياء اميانه وااللتجاء اىل قلبه الربيء أن حتمل الولد  
 وان تطلعه على شقاء النفوس البعيدة عن هللا. 

الولد سخاءه وجوده ويدفعه اىل  البعيدة عن هللا ملِّمَّا حيرك يف  النفوس  )ان اظهار شقاء وبؤس 
 اختاذ الوسائل ملساعدهتا: بتقدمة حياته ألجلها(. 

 
 االجتماع االول 

 العامل تعيس ألنه ال يتبع شريعة احملبة 
 اليت علمنا اايها السيد املسيح 

 
يسود  حىت  ولكن  االجتماع  آخر  يف  طبيعية  أتيت  لعلها  ابلصالة،  تبدأ  ان  الضروري  من  ليس 
اهلدوء الذي ال غىن عنه، حاول ان جتد اوال قاعة او غرفة لالجتماع تكفي لعدد االوالد جتنباا لالزدحام. 

نلت مرامك  ليكن الدخول منظماا وسريعاا واال سادت الفوضى والضوضاء. اذا تداركت كل شيء ونظمته
 من اول مرة... وما بعدها. 

صف هلم اوال مصائب جسدية تعلم هبا: مرض، ضعفاء، حالة اشخاص يف اجلوع والضيق... )  •
ولدا مشلوال. بؤس الالجئ الذي أصبح بال ملك وال مأوى.   120.000يتيما و    250.000يف فرنسا  

 عذاب املريض(. 
 اا تعساء؟" دعهم يتكلمون ويوردون بعض حوادث. مث اسأل االوالد: "أتعرفون انتم ايضاا أشخاص 

استأنف احلديث عن مصائب جسدية، اي عن مرض وضعفاء ال يساعدهم احد، وعن اانس  •
إىل هذا االمهال الذي سببه االاننية وعدم الرمحة. )شيوخ مهملون، اوالد مهملني ومرتوكني. اسرتع االنتباه  

مخسة اوالد يطرحون كل يوم يف الشوارع. يف فرنسا اربعون الف ولد مرتكون يتضورون جوعاا يف ابريس  
بدون مأوى. يف العامل سبعة ماليني ونصف من االوالد يف املنفى بعيدين عن والديهم... ادخل مدارس 

 راهبات احملبة جتد اطفاال جمهويل الوالدين... أشخاصاا مشوهني بشىت العاهات. 
اجتة عن عدم احملبة مشرياا دائماا اىل هذا السبب: )االاننية وعدم زد على ذلك املصائب االدبية الن

ألن  ابلتعاسة  نكبت  عائالت  حوادث  نفي...(.  )حرب،  البغض  هبا  يفتك  بالد  عن  حوادث  الرمحة( 
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افرادها ال حيبون بعضهم بعضاا. )احذر ان متس شعور احد بكالمك: لعله يوجد من بني االوالد من هو 
 دث(. ضحية ملثل هذه احلوا

اسأل االوالد: "ملاذا هذه احلوادث؟" دعهم جيدون هم انفسهم السبب احلقيقي اال وهو نقص  •
 احملبة. )ذكرهم ابختصار كيف ان يسوع اتى يعلمنا حمبة بعضنا بعضاا على مثاله(. 

مث اطلعهم على وصية احملبة املسيحية العظمى: "احبوا بعضكم بعضا كما اان احببتكم". ولكس 
 هذا االطالع اكتب على اللوح هذه اآلية مغرياا الكالم من حمله االصلي حىت يسعى االوالد جتذهبم اىل 

 اىل ارجاعه اىل وضعه االساسي
 استنتج ابختصار: لو كنا حنب بعضنا بعضاا لقلَّت املصائب. 

القديس منصور دي بول الذي يعتين بواسطة  • اعط وقائع عن احملبة املسيحية، مثال عن حياة 
 ه ابلشيوخ واالوالد املهملني تتميما لوصية املسيح. راهبات
 قبل ان تفارق االوالد اسأهلم: "أإبمكاننا ان نصنع شيئاا لنظهر حمبتنا حنو التعساء؟".  •

واعطه   واقعياا  اقرتاحاا  وتبىن   اقرتاحات  اعطاء  على  حىت   كقصدحرضهم  اجلميع  عليه  يواظب 
 االجتماع املقبل. 

 حرضهم على التأمل يف يسوع الذي أيمران ابحملبة املتبادلة. 
 فعل احملبة، معيناا النية لشخص معروف. ألجل املنكوبني مثال:   ةصال

 
 االجتماع الثان 

 أكرب مصيبة للنفس هي ابتعادها عن للا 
 ألن النفس اخلالية من النعمة عرضة هلالك ابدي 

 
اعطي هلم يف  • الذي  احملبة  القصد خبصوص  اذا حافظوا على  اسأهلم  بنظام  االوالد  بعد دخول 

االجتماع االول. تدارك الكذب واخلجل بقولك: "ال ريب ان البعض نسوا... من الصعب ان تفكروا يف 
االراد ذوي  تعرف  ان  تستطيع  االجتماع  هذا  يف  رويدا..."  رويداا  ستعتادون  اسبوع  اول  من  ة قصدكم 

احلسنة. شجعهم وال يغرب عن ابلك ان البعض ألجل حميطهم او تربيتهم مل يقوموا ابلقصد املعطى هلم. 
 ال تثبط شجاعة احد. 

عليك   • يسردوهنا  ودعهم  هبا  شعروا  او  املصائب  بعض  شاهدوا  اذا  االوالد  تسأل  ان  تستطيع 
ملرة االخرية. علق على احلائط ويعربون عن أتثريهم. توجد مصائب خمفية أعظم من اليت شاهدانها يف ا

 ج النفوس يف خمتلف قارات الدنيا. ا خارطة العامل واشرح احتي
 مليوانا كاثوليك.   230مليوانا ونصف منهم    556أورواب: سكاهنا    -1
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 مليوانا كاثوليك.  32مليون منهم   1300آسيا:   -2
 مليوانا كاثوليك.   20مليوانا ونصف منهم   166افريقيا:    -3
 مليوان كاثوليك.   175ماليني منهم    303كا: امري   -4
 ماليني كاثوليك.  6ماليني منهم   10اوقانيا:   -5

 مليوان كاثوليك(.  483منهم   مليوان 2335)اجملموع العام 
 اذكر ابختصار عن حالة الوثنية التعيسة. 

 اذكر خاصة انه حيث تكاثر السكان )آسيا( قلت نسبة عدد الكاثوليك. 
ملليارين مل يتعمدوا وهم جيهلون شريعة احملبة العظمى! ومن بني الكاثوليك كم هناك ما يقارب ا

 هم املمارسون؟ 
بوقائع قريبة من افهام االوالد تؤثر فيهم: يف الرعية، يف البلدة، يف حيهم، واحذر من ان لنأت   •

 تشري اىل حوادث يستدل منها على االشخاص او العيال. 
جلميل حنو هللا. "كثريون مل يعلموا هبذه االمور ومل يدركوها ومل هذه فرصة لتجرب حمبتهم وعرفان ا

 ينالوا النعم اليت انتم نلتموها..."
يف احلياة البشرية. مساعدات ملنكويب فلسطني واحلرب، جمازفات يف انقاذ  امثال انقاذ  اسرد بعض  

 من غرق او حريق...؛ واظهر التضحيات اجلمة إلنقاذ احلياة البشرية.  
 "وانت أتستطيع ان تعمل شيئاا إلنقاذ النفوس؟". 

 أتستطيع ان تساعد على خالصها؟ وكيف؟" 
 )تطلعك االجوبة على الذين ينتبهون اىل الشرح(. 

 "أتريدون انتم الذين ترغبون يف احملبة ان تعملوا شيئاا ملساعدة كل هذه النفوس؟". 
 أعطهم كقصد ان يبحثوا يف اثناء االسبوع عن حسن وسيلة خلالص النفوس. 

 اختم االجتماع بصالة على نية معينة. 
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 االجتماع الثالث
 أفضل وسيلة لتخصيص حياتك ليسوع وللنفوس 

 
عن   • االوالد  تتخذها   الذي  القصداسأل  وسيلة  افصل  هي  "ما  السابق:  االجتماع  يف  اعطي 

 خلالص النفوس؟" يرى الكثريون على االقل "الصالة" والغري "التضحية" او "الصالة والتضحية" معاا. 
اتيت هبا وضعها على نشهد من اجلميع واسأل ما عمل او ما يعمل   صوراا اعرض على االوالد   •

 ص املمثلون فيها: االشخا
 رس(. آكاهن )مثال صورة خوري   -1
 تبحث عن ارساليات(. مرسل )صورة سهلة الوجود يف اجملالت اليت    -2
 رسول او شهيد.   -3
 العذراء مرمي.   -4
 يسوع على الصليب.   -5

)انه منحنا كل شيء وذلك كي نقتدي يه. ان الكهنة واملرسلني والشهداء مينحونه حياهتم ألجل 
 النفوس(. 

اذا كان مت سع من الوقت ضع هذه الصورة قبل االجتماع مكشوفة يف اماكن متفرقة ودقق يف 
وقد منحوا حياهتم النفوس  االشخاص كرسوا كامل حياهتم ألجل خالص  ان هؤالء  هذه   النتيجة وهي 

 بقبوهلم التضحيات يف سبيلها. 
او ان يعطي  النفوس ان يكون االنسان كاهناا او مرسال  السؤال: "أمن الضروري خلالص  ضع 

 حياته على مثال يسوع؟" اتركهم جييبون وال تعط رأيك حاال. 
 أظهر آخر صورة حتملها: يسوع يف الناصرة.  •

ان يصنع؟" كان يصنع مثلك يشتغل  "ملا كان يسوع يف عمرك أكان خيلص النفوس؟". "وما ك
 ويساعد يف البيت ويلعب وأيكل وينام ويصلي... بدون شك كان يصنع كل ذلك جيداا.ويدرس  

"وما كان يصنع هبذا كله حىت يؤول خلري النفوس؟" كان يقدمه ألبيه االزيل ألجلها. كان يقدم 
 اعماله كلها وكل ما يعمله يف اثناء النهار وحياته كلها. 

 "اذاا اال ميكنك ان تقدم انت أيضاا يومك واعمالك وحياتك... هلل حىت يستخدمها للنفوس؟"
على مثال الكاهن واملرسل والرسول ىل الصورة السابق ذكرها: )تستطيع يف اثناء الشرح ان ترجع ا

 (. ومتنحها بكاملها يوماا فيوماا للنفوس  حياتكان تكرس   إبمكانكوعلى مثال املسيح  
  
 كيف متنح حياتك؟ بواسطة تقدمة الصباح  •
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علمهم كيف  النفوس"  ألجل  هناري  لك  أقدم  اين  يسوع  "اي  القصرية:  التقدمة  لألوالد  اشرح 
ان  على  تساعدهم  وانت جاث حىت  امكن  اذا  الصليب. صلها  اشارة  بعد رسم  بتدقيق وعبادة  يتلوهنا 

يرمس ان  منهم  طالباا  هنا  امللحق  الرسم  هذا  اللوح  على  ارسم  جهودهم.  وتراقب  التقدمة  هبذه  وه يفكروا 
أبنفسهم عند رجوعهم اىل بيوهتم على ورقة نظيفة بشكل صورة يعلقوهنا ابلقرب من سريرهم وأيتون هبا يف 
يرى ما االنسب  ان  الزامية. على كل مسؤول  ليست  املستعملة عادة،  املقبل. )كلمة "كنز"  االجتماع 

 لألوالد. 
 كيف جيب ان يتلوها يف الصف.كي تظهر لألوالد    إبتقان الصالة النهائية وتكون التقدمة متلوة 
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 االجتماع الرابع
 يسوع ميد لنا يده ألجل النفوس

 دعوة حبه. مبادلته احلب
 

يف  املعروضة  االفكار  مراجعة  على  تساعدان  طاغور  علينا  يسردها  اليت  القمح"  "حبة  قصة  ان 
ندرك   وجتعلنا  السابق  العظيماالجتماع  منا مساعدته يف خالص   احلب  طلبه  يسوع يف  لنا  يبديه  الذي 

ان هذه القصة هي مثل كباقي االمثال اليت كان يسوع يضرهبا للشعب ليفهمه النفوس. )ليفهم االوالد  
 حقيقة تعاليمه(. 

امينا على   • التقدمة. بكل حذر   القصد قبل االجتماع اسال كل ولد عند دخوله ان كان  وهو 
الذين ع االوالد  البعض أيتون اعرف  لعل  فيه.  فكروا  مرة  الرسم وعلقوه ابلقرب من سريرهم وكم  ملوا 

تباٍه بكتاب حياهتم" للبعض او موضوع  الفردية موضوع خجل  " والغري ينسونه. ال تكن هذه االسئلة 
  لغريهم.
اجلميع   • يتلو  االجتماع  بدء  و   التقدمة يف  الكالم بكل هدوء  هذا  مبثل  تذكرهم  ان  بعد  خشوع 

اذا  الشامل:   تلوها. ولكن ال ضرر  التقدمة والبعض  الصباح يف تالوة  منكم يف هذا  البعض  يفكر  "مل 
 جددانها االن". 

اسرد مثل حبة القمح: كان يف بالد اهلند رجل متسول طاعن يف السن يستعطي قمحاا فيطحنه  •
لى كتفه مسع خلفه ما بينما كان راجعاا اىل بيته بعد االستعطاء وكيسه الصغري عويعجنه وخيبزه. يوماا  

سري عربة، التفت واذا خيل تسرع جار ة عربة فخمة. فاذا هو االمري. وقف املستعطي يف وسط الطريق 
ليوقفه آمال ان حيصل على قطعة من ذهب. فتقدم من العربة ومد  يده دون ان يتفوه بكلمة. فاستاء 

نذهال. بقي االمري مادا يده. اخريا اخرج االمري. اخرياا وقف االمري و... بدوره مد  يده اىل املستعطي. ا
املستعطي من كيسه حبة قمح ووضعها يف يد االمري الذي اتبع الطريق. وصل املستعطي اىل بيته خائباا 
من ذهب يف وسط  تلمع... حبة  يشاهد حبة  به  واذا  ليطحن  الطاحون  اخذ  عادته  ابئساا. وحسب 

اع اليت  القمح  حبة  اهنا  ادرك  لكنه  ذهب.. احلبوب. عجب  من  حبة  استلم  منها  وبدال  لألمري  طاها 
  فأخذ يتأسف وقال: "لقد كنت غبياا يف عدم اعطائي كل ما كان يف الكيس من حبوب".  

االتية اىل االوالد: "مبن تذكركم هذه  االسئلة  تعليق عليها. ولكن وجه  القصة تسرد دون  هذه 
يده؟ وملن ميدها؟ من هو هذا املستعطي الذي ليس القصة؟ من هو االمري الذي ال حيتاج اىل احد وميد  

يت ومع ذلك يستطيع ان يقدم القليل الذي عنده؟ ماذا يصنع هللا هبذه االشياء الصغرية ال عنده اشياء مثينة
 بذهب...؟" نقدمها له؟ ... ومبا يبدهلا؟ أ

 )تسجل هذه االسئلة اذا شاء االوالد على اوراق تفتح وتعلن ابلتتابع(. 
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ل االفكار املعروضة عن التقدمة: يسوع ال حيتاج اىل شيء لنفسه، ولكنه ميد يده الينا كل تعاد ك
يوم ألجل النفوس. انه وهب حياته ألجلها. وال يريد ان حيرمنا من مشاركته يف خالصها. وهلذا ميد يده 

 الينا سائال: "أتريدون؟" انه يريد ان يشركنا يف هذا الشرف اذ يدعوان اىل مساعدته. 
طرفه.  من  "ابدرة" حب  اهنا  علينا.  اعتماده  يف  يسوع  اايه  يولينا  الذي  الشرف  هذا  "دقق يف 
أترفض؟..." كل النوافل واالمور الصغرية اليت نتعاطاها واليت ال قيمة هلا يف نظران ميكن ان تنفع... )اعط 

 امثاال ابلتفصيل( اذ حيوهلا يسوع اىل نعم للنفوس. 
 صالة وجيزة ليسوع امام القرابن االقدس اذا امكن. يف هذه الصالة قبل مغادرة االجتماع اتل   •

راجع االفكار اليت عرضت يف االجتماع: "اي يسوع انك يف القرابن ساكت صامت. انك متد يدك الينا 
 ألجل النفوس اىل آخره". 
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 االجتماع اخلامس 
 تقدمة النهار ليسوع خاصة على نية احلرب االعظم 

 انئب املسيح ورئيس الكهنة احلرب االعظم هو  
 اليت تسعى يف خالص النفوس

 
ما  انَّ  الصالة.  رسالة  يف  يشرتكوا  ان  لالوالد  تسمح  اليت  االوىل  املرحلة  تنتهي  االجتماع  هبذا 
يطلب يف هذا االشرتاك على االقل املواظبة على التقدمة اليومية حسب نيات االب االقدس كل شهر. 

 يستطيعون ان يشرتكوا يف هذه املرحلة االوىل. مجيع االوالد  
اتى   • ولد  امكن كل  اذا  افحص  االجتماع  التقدمة   حياتهبكتاب  قبل  تالوة  اعتاد  اذا  لتعلم 

 اليومية. يف هذه احملادثة الفردية تستطيع ان تلمس النجاح وجتل صعوابت كل واحد. 
مة وجيزة قصة حبة احلنطة: "يسوع  يف بدء االجتماع جد د التقدمة مع االوالد مذكراا اايهم بكل  •

 ميد يده... نسي البعض يف هذا الصباح...". 
استعمل خارطة القارات اخلمس او الكرة االرضية كما يف االجتماع الثاين والق نظرة عامة على  •

اسرتع انتباههم    احتياجات البشر الروحية يف خمتلف البالد )بالد وثنية بالد تعاين االضطهاد، الرعية...(. 
اىل االربعمئة الف شخص الذين يتوفون كل يوم واىل االنفس املطهرية. اهنا احتياجات كبرية!... جيب ان 
اىل  نفوس يف حاجة  توجد  اال  ولكن  دائما،  للجميع  يصلي  ان  دائماا يف صالة، جيب  االنسان  يكون 

الكثر ضرورة من تعرف هذه االحتياجات املستعجلة وا  الصالة، وبالد مهملة، اكثر من غريها؟... كيف 
 يعرفها اال يسوع املسيح. وكيف يعلنها لنا يسوع؟ )دع االوالد جييبون( غريها؟... ال احد  

يوجد على االرض من يقوم مقام املسيح: البااب الذي متكنه وظيفته من ان يعرف اكثر من غريه  •
 مكانه ان يكلمنا؟.هؤالء الذين يفتقرون اىل تقدمتنا. انه مطلع على حالة بالد العامل أبسره. اإبِّ 

 رومية بدعوة من البااب الذي ب اىله اخرتع حاداثا صغرياا: ولد )او بنت حسب املستمعني( يذ 
يريد ان يطلعه على امر ما. أتثريه عند دخوله الفاتيكان البااب ينتظره. يدخل اليه وحيييه. مث يسلمه البااب 

الو  عليه كثرياا. سعادة  يعتمد  أبنه  له  ويقول  الثقة نية صالة  فرحاا هلذه  وقلبه خيفق  البااب  يغادر  الذي  لد 
نية  اليكم كل شهر  يكل  انفراد، ولكن  منكم على  واحد  يستقبل كل  ان  يستطيع  البااب ال  ان  "اعتربوا 

 رسالة البااب. ألجل تقدمتكم. وتصلكم هذه النية بواسطة  
كتاب حيايت اجلديد واليكم نية هذا الشهر. شرح خمتصر عن نية الشهر احلايل. وشرح آخر عن  

وذكرهم يف اجتماع اليوم ابلفراغ املرتوك، حىت يضيف االوالد انفسهم النية. اطلب منهم ان يعلقوا كتاب 
 حياهتم بسريرهم وان أيتوا به يف االجتماع املقبل. 
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د  اختم االجتماع بنشيد الفروسية القرابنية او البااب وابلتقدمة ابإلضافة اىل نية الشهر لتظهر لألوال
 كيف ينبغي ان يعملوا يف صباح الغد. 

 ____________ 
"التقدمة" كل صباح وابلتايل   تالوة  اعتادوا  قد  البعض من االوالد  بد  ان يكون  املرحلة االوىل ال  بعد هذه  إبمكانك ان تدخلهم  حاشية: 

الصالة التقدمة  كأعضاء يف رسالة  بواسطة  النفوس  يعمل خلالص  املصلني  من ماليني  املكون  اجليش  تعلمهم أبن هذا  ان  الضروري  . من 
 اليومية. اجعلهم يشعرون بقوة ماليني التقدمات اليت يرفعها يوميا ماليني األعضاء يف شركة الصالة يف العامل كله. 

 صة حسب نية احلرب االعظم يف كل شهر.  وخا ألجل النفوس ابلتقدمةاجعلهم يعدون ابلقيام كل صباح 
 دع االوالد يسجلون بيدهم امساءهم يف سجل رسالة الصالة احمللي. 

 ليس من الضروري ان متنحهم منذ اآلن الشارة.  
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 املرحلة الثانية
 الغاية
 

عليك ان حتمل االوالد يف هذه املرحلة الثانية على ادراك قيمة "تقدمة" الصباح ادراكا حسنا وان 
 حييوها يف هنارهم وخاصة االمااتت الواجب ان يقوموا هبا بدافع احلب واالخالص. 

 ليست تقدمة الصباح جمرد صالة شفهية، بل تعهدا أبن يعيش صاحبها هناره إلفادة النفوس. 
هناية   طالب يف  صفوف  يف  للدخول  اهال  يكونوا  ان  املتطوعني  على  اجلديدة  املرحلة  هذه 

 الفروسية القرابنية الذين يتعهدون أبن: 
 . يتلوا كل يوم صالة التقدمة.1
 . ويقوموا ولو إبماتة واحدة للداللة على حياة يعيشوهنا وفقا للتقدمة.  2

 
 االجتماع السادس

 
 احتاد حياة الفارس حبياة املسيح ألجل خالص النفوس.  التقدمة: 

 
 حالة النعمة 

 
قبل االجتماع على املسؤول ان يتابع مراقبة االوالد واحدا واحدا ليعرف اذا ظلوا مثابرين على  •
املعطاة هلم. وهذه العادة ينبغي ان تتبع يف كل اجتماع وختلق صالت ودية مشبعاا ابلثقة   املقاصد امتام  

 بني املسؤول واالوالد.    واالخالص
( ويشرح. ارسم على اللوح كرمة تتدىل منها بعض 15يعرض هذا االجتماع مثل الكرمة )يوحنا   •

عناقيد عنب. واكتب فوقها أبحرف كبرية هذه اجلملة: "يسوع املسيح يستطيع ان خيلص اغصان حاملة  
 النفوس". 

اىل هذه اجلملة وقل هلم: "أال تنفع اذاا   بعد تالوة التقدمة وذكر نية الشهر اسرتع انتباه االوالد
 الصالة وتقدمة االعمال؟" )انتظر جواب(. 

مث اكتب حتت الرسم: "اان الكرمة وانتم االغصان" اسأل: "أتستطيع الكرمة ان حتمل امثاراا ان مل 
ألننا هبا ط عمنا فيه. فعلينا اذاا ان   املعموديةيكن هلا اغصان؟" حنن اغصان املسيح. أبية واسطة؟ بواسطة  

 حنمل اغصاان وخنلص النفوس. 
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 ت عن الكرمة؟"."ولكن أتستطيع االغصان ان تثمر اذا انفصل
اهنا حياة املسيح اليت تتسرب الينا وتساعدان على خالص النفوس. وحياة املسيح هذه جيب قبل  

أتيت  املنفصلة ال  االغصان  نفوسنا.  يف  ان حنفظها  شيء  ال   كل  ابملسيح  تتحد  مل  ان  والنفوس  أبمثار. 
 ختلص غريها. 

 )اخلطيئة وحال النعمة(. 
 اكتب على اللوح: "إِّن مل تثبتوا يف  فال أتتون أبمثار صاحلة". 

تقدمة  اهنا  النفوس؟  له  لنخلص  به  االحتاد  نريد  اننا  للمسيح  يظهر  الذي  "ما  االخري:  السؤال 
االعمال اليومية املتقنة. ميكنك ان تشري اىل هذه االفكار مبقارانت اخرى. مثال: املصباح الكهرابئي ال 

 يضيء ان مل توصل اليه التيار )الكهرابئي(. )اظهر ذلك عمليا اذا امكن(. 
ليوقدها   برهان • ولدا مشعة  اعطيت  فاذا  موقد.  امامه سراج  االقدس  القرابن  الكنيسة  يف  آخر: 

 وسائر الشمع فماذا يعمل؟ انه يذهب اىل سراج القرابن. 
 ان تقدمة الصباح تنري اعمالنا امام هللا وتعطيها فاعلية كبرية خلالص النفوس. 

ا • النظر عن  بقطع  القصد  يعطى مع  الذي  اليت شرح "كتاب حيايت"  االفكار  مراجعة  لتقدمة. 
 عرضت يف االجتماع او قراءة بعض اجلمل من اجنيل يوحنا الفصل اخلامس عشر مع الصالة. 
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 االجتماع السابع
 احتاد تقدمتنا بتقدمة يسوع يف القداس 

 
 قداسنا:

 . التقدمة )ويرمز اليها تقدمة الربشان واخلمر(.1
 التقديس(.. التعهد )ويرمز اليه  2
 . االحتاد الكامل ابملسيح خملص اجلميع )وترمز اليه املناولة(.3
 اتصل كالعادة بكل واحد لتعرف اجلهود املبذولة.  •
متحدين  • ليكونوا  تالوهتا  حيسنوا  ان  االوالد  مذكرا  الشهر  نية  مع  التقدمة  االجتماع:  بدء  يف 

 ابملسيح.
مخسة ليتجادلوا يف حادث ضمري ي عرض عليهم شفاهاا اقسم االوالد اىل فرق صغرية من اربعة او  •

 او خطياا على اللوح. 
النفوس حمبة كبرية، ولكنه ال يدرك كيف   فهم روبري املسيح وحده حيب  ان  يف آخر االجتماع 

يقدر املسيح ان يتابع خالصها ألنه "ملا ع لق على الصليب قد م حياته خلالص النفوس. والصليب زال 
 وانتهى أبمره".

 ا هو جوابكم على روبري؟ م
 دع االوالد يبحثون عن اجلواب فرقاا فرقاا بضع دقائق قبل ان تسَأهلم عن احلل. 

حنن  اذا كنا  بواسطتنا  النفوس  خيلص  يسوع  االخري.  االجتماع  من  قسما  اال  روبري  حيفظ  مل 
 متحدين به. "انتم اغصاين". 

 تابع يسوع تقدمة حياته خلالص العامل. والصليب ما زال ابقياا اال وهو القداس. يف كل قداس ي
رسم يسوع القداس حىت يتمكن املسيحيون من تقدمة حياهتم معه وبه وفيه، وحىت يتمكن العامل 

 من نيل اخلالص على ممر االجيال. 
فيها ينبغي ان نقدم حياتنا مع حياة املسيح. إبمكانك   ثالثة أقسام القداسمث ِّل بصورة خاصة   •

 داا ميثل االقسام الثالثة امام احلاضرين هتيأ مسبقاا ول ان  
واملاء  - االهلية  الطبيعة  ميثل  النبيذ  الرمز؛  )اشرح  النبيذ.  مع  ختتلط  اليت  املاء  نقط  صب  حركة 

 الطبيعة البشرية ومزجهما رمز اىل مزج الطبيعتني يف اقنوم واحد(. 
 حركة الشيلة الصغرية )حياتنا مقدمة مع حياة املسيح(.  -
 املناولة )احتاد حياتنا حبياة املسيح ملتابعة العمل على خالص النفوس(.  -
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على  اقرتح  احلال  هذه  ويف  احلركات.  هبذه  وتذكرهم  االوالد  مع  قداساا  ان حنضر  االفضل  من 
 االوالد ان يقوموا يف اوانه. 

 اين اقدم لك حيايت ألجل النفوس.   يف احلركة االوىل: اي يسوع 
 : اي يسوع اين اقدم حيايت معك ألجل النفوس.يف احلركة الثانية

 يف احلركة الثالثة: اي يسوع اين اريد ان اشرك حيايت حبياتك ألجل النفوس. 
اشرح "كتاب حيايت" اجلديد الذي يذكران هبذا االجتماع ويطلب منا ان نقوم بتقدمتنا صباحاا  -

  مع يسوع الذي يقد م نفسه يف القداديس املقامة يف اربعة احناء العامل. 
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 االجتماع الثامن
 التقدمة املكررة 

 
إن الغاية من التقدمة صباحاا ان نربط حياتنا ابهلل ولكي يكون هذا الرابط ذا فاعلية أثناء النهار 
جيب ان تعو د االوالد على ان جيددوا تقدمتهم من حني اىل آخر. وهذا اجلهد لوضع هللا يف حياهتم ويف 

ا ونتقن جيداا ما قد مناه يساعدهم على اتقان االعمال. اهنا لتضحية كبري ان نقدس اعمالنالعيش معه،  
 هلل. 
 لدى وصول االوالد اسأهلم عن جهودهم املبذولة.  •
( يف الساعة اليت 14150ويف الساعة    350.000اشرح هلم كم قداساا يقام كل يوم )يف اليوم   •

 انتم فيها كم قداساا يقام؟ انه املسيح الذي يقدم نفسه يف هذه الساعة. 
النهار:  • مدى  على  التقدمة  جتديد  ضرورة  لك  تشرح  عديدة  وسائل   هناك 
تعصب عيين ولد بعد ان تظهر له الغاية اليت تقصدها. ضع بعض عراقيل جتعله يشعر ابلصعوابت   لعب: 

كراسي، بنوك، طاوالت...(. اذا كان الولد ال يعرف أين هو، إبمكانك ان ترفع العصبة ليعرف اىل اين )
 يتوجه.

وهناك   مقارنة: فيها.  تنزل  حمطات  هلا  شاسعة،  مسافات  تقطع  ان  ينبغي  اليت  الطائرة  او  السفينة 
 مسؤول يتفقد االهتا لتتمكن من بلوغ هدفها. 

نزاع املسيح يف اجلسمانية. الفت اوال انتباههم اىل وعد بطرس "اي رب اين اقدم حيايت عنك"   قصة:
لى بطرس ورفاقه الرسل يف اثناء النزاع. يرجع استوىل النوم ع( ولكن سرعان ما  27:    13)يوحنا  

 اليهم يسوع ثالث مرات ليطلب منهم ان يسهروا ويصلوا معه.
 دع االوالد يستنتجون التطبيق العملي:  •

 الغاية من اللعبة   .1
 السفينة او الطائرة اليت يتفقدها الرابن قبل السفر اىل الوجهة املقصودة. 

تقدم بواسطة  النزاع.  قبل  بطرس  مع وعد  هللا  ألجل  يومنا  نعيش  ان  وهي  الغاية  نعني  النها  ة 
 املسيح.

 . الولد الذي يضطر اىل رفع لعصبة لريى اهلدف: 2
 والسفينة او الطائرة اليت يتفقدها رابهنا: 

 ويسوع الذي أييت مرارا اىل الرسل ليذكرهم ان يسهروا: 
 ارادتنا لتتحد ابملسيح. تعلمنا ضرورة جتديد تقدمتنا واحتادان ابهلل واعادة  
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اشرح هذه الضرورة مربهناا على اننا يف اثناء النهار ننسى ما قمنا به ووهبناه هلل. وابلتايل نسيء  
 . العمل او نشتغل ألنفسنا او ألسباب اخرى من شأهنا ان تفسد حبنا ليسوع وخالص النفوس

النهار مرة واحدة على االقل. وانظر   • اثناء  التقدمة يف  مع االوالد يف  اعط قصداا لتجديد 
 كيفية حتقيق هذا التجديد ان امكن، مثالا:

 حاال بعد الظهر.  -
 عند املرور امام الكنيسة.  -
 عند دخول الكنيسة لزايرة القرابن االقدس.  -
 يف ساعة االوجاع.  -

 خيتاروا الوقت نفسه بل ليخرت كل ولد الوقت الذي يريده. ال تكره االوالد على ان 
املعروضة يف االجتماع واطلب اختم االجتماع بتالوة صالة قصرية، تذكر فيها االفكار   •

 من املسيح ان يساعدان على ان نفكر فيها مراراا. 
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 االجتماع التاسع
 التقدمة هي متهد يف قضاء النهار حسناً 

 
بقدر ان عادة   اال  تتحقق  اوالدان على حياة داخلية حقة ال  النهار حتمل  أثناء  التفكري يف هللا 

 اجهاد انفسنا والتضحية اليت نقوم هبا. كل هذا مضمون يف التقدمة ان احسنا ادراكها. 
 اسأل االوالد عند وصوهلم عن جهودهم املبذولة.  •
ان تذكر • بعد  بدء االجتماع  السابق    يف  التام ابختصار االجتماع  السكوت  اطلب من االوالد 

ما والوقوف   له  يقولوا  او  منه  ليطلبوا  هللا  يف  للتفكري  النظر  وخفض  الغريبة  االفكار  وطرد  ابحتشام 
ان نسأهلم: "اي انطون   يشاؤون. دعهم يف هذه احلالة دقيقة واحدة. اذا كان االوالد يثقون بنا نستطيع

ناء السكوت؟" اهنا فرصة لتعرف ما هي كفاءهتم  وتساعدهم تستطيع ان تقول يل ما طلبته من هللا يف اثأ
 ابهلل واالختالء به. على االحتاد  

...( فارغة موضوعة على مرأى من اجلميع. تستطيع شوكوالتةعلبة مجيلة مربوطة بشريط )علبة   •
يف ان تسأهلم ما يف داخلها. حذرهم أبنه ال حيق ألحد ان يفتحها اال بعد ان يدرك القصة اليت حنن  

 صددها. 
اراد ولد ان يهنئ امه يف يوم عيدها مقد ماا هلا شيئاا ما. ما الذي  : ابقة زهور األمخمتصر القصة:  •

... اهنا حتب الزهور وخاصة الورد. يذهب اىل خزانته وأيخذ درامهه اخلاصة ويضعها يف جيبه يفرحها؟
ويذهب اىل املدرسة قاصداا ان مير  ببائع الزهور لدى رجوعه اىل البيت ظهراا. ساعة الرجوع. بعد ان قرب 

كانت جارته قد القت من البيت تذكر الزهور اليت نسي ان يبتاعها. ليس لديه وقت للرجوع اىل البائع. و 
 على الطريق زهوراا ذابلة. "آه... ستكفيها هذه الزهور!" مث يلتقطها ويقدمها المه يف عيدها.

 مبا فكرت االم؟وملَ ال ترضى ابلزهور؟ 
 جييبون(. مبن جتعلك تفكر هذه القصة تفكر؟ )دعهم 

 عني  اخريا ولدا يفتح العلبة. اي له من اخنداع!... اهنا لفارغة. 
 على التقدمة. تطبيق   •

اال تعد كل صباح يسوع بتقدمة؟ عندما تتلو التقدمة متنحه سلفاا ما ينفعه وينفع النفوس وهذا 
 تعهد. 

النهار، اتكون احسنت تقدمتك؟ مبا يفكر يسوع؟ كما فكرت  إِّن مل تقم أبي عمل صاحل يف 
 االم اببنها وكما تفكرون انتم امام العلبة الفارغة: اخنداع. 

لتقدمة عندما   • حتقيقاا  االقل  على  بعمل صاحل  يومياا  القيام  قصدا  اعط  حيايت"  "كتاب  تشرح 
 الصباح. 
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عني  عمالا صاحلا او تضحية ممكنة وساعدهم على اجياد وقت لتتميمها او عني شغال جييدون 
تتميمه وهذا افضل مما ان يقوموا بتضحية شيء رمبا حرماهنم منه يضرهم. وليكن هذا الشغل قسما من 

 واجباهتم اليومية اليت ينبغي ان حيسنوا تتميمها حباا هلل والنفوس. 
انته بدقيقة من السكوت يف اثنائها يفكر االوالد يف الوسائل اليت حتملهم على عمل اخلري حىت 

 آخر النهار. 
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 االجتماع العاشر 
 التضحية عن حب 

 
ن نتعلم التضحية، بل ان حنب مة للتضحية اال على قدر احلب املبذول فيها. ليست غايتنا اال قي

 املسيح والنفوس حىت التضحية عملياا ألهنا اكرب دليل على حب صادق. 
احملبة هي خمتصر الشريعة بكماهلا وهي الدافع الوحيد   يستطيع اوالدان ان يدركوا لغة القلب هذه.

الوحيدة اليت تساعدان على ان نضحي بذاتنا. "من جلعل التضحية مقبولة وذات فاعلية وهي ايضاا القوة  
 ال حيب فهو ميت". )يوحنا احلبيب(.

 اسأل كل ولد عن اجلهود املبذولة.  •
ل • وقتاا  بعدها  اتركا  االجتماع  بدء  يف  التقدمة  من اتل   به  قاموا  ما  يقدمون  اثنائه  يف  لسكوت 

 اعمال صاحلة بعد االجتماع االخري. 
هذه  • ومن  جييبون...  دعهم  قلبية؟"  حمبة  حتبوهنم  اشخاص  او  أشياء  "اعندكم  االوالد:  اسأل 

االجوبة تعرف ميوهلم وما يفضلون. مث خذ جواابا من هذه االجوبة لتظهر مثال ان بطرس متعلق ابلدراجة 
احلصول عليها هو مستعد ان يقوم جبهود وتضحيات كبرية. او ان فرنسيس حيب امه حىت انه ويف سبيل  

حيتمل إلرضائها كل عذاب وتضحية... عندما حنب شيئاا او شخصاا حمبة صادقة ال نبايل ابلتضحيات 
 ألجله. 
الغري.  • خلالص  حياهتم  قدموا  اشخاص  حادث  احلقة:  احملبة  قوة  يدركون  جيعلهم  حاداثا  اسرد 

تويف مصاابا   Beizimشهداء ضحوا حبياهتم حمبة للمسيح. مرسلني ومسيحيني مضطهدين. االب ابيزمي  
ل. بولوين االصل ومن الرهبنة الفرنسيسية وضع يف املعتق  Kolbابلربص وهو خيدم الربص. االب كولب  

هرب احد رفقائه املعتقلني. فذاع اخلرب ابنه سيحكم ابملوت جوعاا على عشرة معتقلني انتقاماا من اهلارب. 
"امرأيت!  ويبكي:  يصرخ  االرض  على  وقع  رجل  بينهم  العشر  الضحااي  تلك  وانتقى  املعتقل  قائد  جاء 

ذا الرجل!" قبل القائد اوالدي!" فتقدم شخص من صفوف املعتقلني وقال: "اين التمس ان اقوم مقام ه 
 هذا الطلب دون ان يفهم شيئاا من تلك التضحية. 

انه االب كولب الذي يلحق ابلتسعة احملكوم عليهم يف سجن مظلم. مل يسمع من ذلك السجن   
اال تراتيل وصلوات... بعد مخسة عشر يوماا فتح الباب فلم جيدوا حياا اال االب كولب على آخر رمق من 

 احلياة فرتكوه ميوت. 
 ال يقدر ان يعملها اال دقق يف التضحيات اليت يستطيع االنسان ان يعملها اذا احب... واليت

 اذا احب. 
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الشهداء واالب   الذي مينح  الذي ضحى حبياته ألجلنا، وهو  أنهِّ االجتماع شارحاا حمبة املسيح 
 كولب تلك القوة. 

 تضحياتنا: ان نصنع ما يرضي يسوع املسيح ولو دفعنا غالياا وما ذلك اال ألجل حمبتنا له. 
 ذكر االوالد ملاذا حنب يسوع: 

 . ألنه حيبنا -
 ألنه صنع كل شيء ألجلنا  -
 ألنه ال يزال يسعى ألجلنا  -
 ألنه معنا وفينا ولنا  -

 حىت حنبه جيب ان نصنع ما يرضيه... ولو كلفنا تضحية. 
 اشرح "كتاب حيايت" واعط قصداا تضحية يومية يتمموهنا عن حب.  -
يذكران مبحبة تذكر فيها االفكار املعروضة يف االجتماع واتلها امام الصليب الذي  صالة اخلتام   -

 املسيح حىت املوت. 
 دقيقة سكوت يعد الصالة حىت يعد كل واحد املسيح ابلقيام ألجله بتضحية كل يوم. 

 __________ 
لتوحيد حياهتم ابملسيح  القيام ابلتقدمة بدقة ووجدان مقتنعني أبهنا تعهد  اعتاد االوالد  بعد ان 

 خلالص النفوس؛ 
 التقدمة بعمل تضحية واحدة كل يوم. وبعد ان اعتادوا ان يعيشوا هذه  

 يستطيع االوالد املخلصون ان يدخلوا يف فرقة طالب الفروسية. 
ال تكفي االجتماعات املذكورة يف هذه املرحلة الثانية حىت تبلغ حتما اىل هذه الغاية. على كل 

اا يف فرقة "طالب مسؤول ان يرى ان كان من الضروري متابعة االجتماعات مدة اطول قبل ان يقبلهم هنائي
 الفروسية". 

 –وأما املرحلة الثالثة فيكون موضوعها "املناولة" دون امهال التعمق يف القصدين السابقني "صل ِّ  
 ضح ِّ بذاتك". ان حياة القرابن هذه ستؤهب االوالد اىل تكريس انفسهم كفرسان القرابت االقدس. 
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 املرحلة الثالثة
 االجتماع احلادي عشر 

 املسيح خالصنابصليب  
 

املسيح حىت ان هذا االجتماع   لنا ضرورة حمبة  يبني   الذي  السابق  يليه يكم ِّل االجتماع  والذي 
 التضحية. 

الغاية من هذين االجتماعني ان نعلم كيف ان يسوع سلَّم حياته حباا لنا وكيف ان يتابع تقدمة 
يعيد لنا ذبيحة اجللجلة. انه سر  من   نفسه يف القداس. ليست الغاية ان نشرح لألوالد كيف ان القداس 

اسرار ديننا املقدس وال ميكننا اال ان نثق بيسوع الذي اراده وابلكنيسة اليت تعلمنا اايه. وهذا مما يتطلب 
 منا امياانا حنصل عليه ابلصالة والتضحية. 

الن  • يطلبون  اجعلهم  وجيزة  صالة  وبعد  الكنيسة  اىل  األوالد  أتخذ  ان  إبمكانك  البدء  عمة يف 
 ليدركوا حمبة يسوع لنا. 

 اجعلهم يالحظون الصلبان يف الكنيسة واذا امكن فليعدوها. 
ان يالحظوا كثرة هذه  ينبغي  الصليب.  اشارات  ان جتعلهم يعدون  القداس إبمكانك  اثناء  )يف 
اين؟   الكنيسة؟  اتوجد صلبان خارج  )دعهم جييبون(.  االشارات؟  الصلبان وهذه  ملاذا هذه  االشارات(. 

هذه  ننسى  لئال  يسوع...  بتضحية  تذكران  اهنا   ... صلواتنا؟  يف  املتكررة  االشارات  هذه  احلقيقة   ملاذا 
 وامهيتها وهي ان يسوع وهب حياته ليخلصنا ويدخلنا يف العائلة االهلية )االب واالبن والروح القدس(. 

 بعد الرجوع من الكنيسة تتابع االجتماع يف القاعة.  •
يف صدر احملل صليب مزين ابلزهور. ادع االوالد ان يضعوا "كتاب حياهتم" على رجلي الصليب 

 وان يقدموا بصمت تضحياهتم اليت قاموا هبا يف اثناء االسبوع اهنا جواب حبنا للصليب. 
قصة من استفاد من صليب املسيح: اللص الصاحل. اسرد قصته على االوالد او كلف احدهم  •

ف انه الحظ يسوع يقبل االوجاع وحيتملها بدون تذمر فقبل هو ايضاا عذابه وطلب اىل بسردها. دقق كي
يسوع ان يذكره يف ملكوته. ويسوع وعده ابلسماء. لقد وثق ابلصليب فنال اخلالص. بينما آخرون كانوا  

 ابلقرب من الصليب ومل يستفيدوا. ملاذا؟... 
 امام الصليب. استفد من استعدادات االوالد لتحملهم على الصالة   •

 اي يسوع اين اومن انك مت  ألجلي.    اوغر اليهم مثال: 
 اين اومن انك قدمت حياتك لتخلصين.    
 اين اريد ان امحل صليبك!...    
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 اي يسوع اجعل مجيع البشر ان يؤمنوا بصليبك ويتبعوك.    
عنده • ليس  والذي  سريره.  من  ابلقرب  صليب  عنده  من  اسأهلم  صلبان.  صنع  على   حرضهم 

شراء  اىل  تدفعهم  ان  واالحسن  ويعلقونه(  يضعونه  هلم كيف  )اشرح  خشب.  قطعة  من  واحداا  فليضع 
صلبان صغرية بتوفري ما اعتادوا ان ينفقوه على الشراهة. من عنده صليب جيب ان يشرتك مع رفقائه يف 

مع تضحيتك شراء صلبان لآلخرين. ليضع اجلميع ورقة مكتوب عليها "اي يسوع اين اقدم حيايت تضحية  
 على الصليب". احضر االوراق على الطاولة حلني الطلب. 

 سيكون القصد يف هذا االسبوع تالوة هذه التقدمة يف الصباح.  •
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 االجتماع الثان عشر 
 يسوع يهبنا صليبه يف االفخارستيا

 
ابدأ بتوجيه السؤال اىل االوالد ان كانوا قد عملوا بعض تضحيات وامتوا القصد الذي اخذوه يف  •

اطلب من  امكن  الصليب. وان  تقدمة يسوع على  التقدمة ابالشرتاك مع  السابق. مث جد د  االجتماع 
 االوالد ان جيددوا هذه التقدمة مبسوطي اليدين على مثال يسوع املصلوب. 

 اجملنون الذي اراد حياة املسيح. اع السابق واالفكار اليت وصلنا اليها:  قصة تلخص االجتم •
املسيح،   اايم  يف  يعيش  جمنون  البنية  كان  بذوي  يلحق  وكان  احياان كثرية  ميرض  البنية  ضعيف 

القوية يطلب اليهم ان يبدلوا صحتهم بصحته واعداا اايهم مبال طائل. استهزأ الغري به وطردوه. يوماا ما 
عن   لقد مسع  اتوخاها.  اليت  احلياة  "هذه هي  نفسه:  قال يف  واملوت.  االمراض  على  قدرته  وعن  يسوع 

حاولوا  الذين  بوجه  ويصرخ  وصالحه  ووداعته  يسوع  شجاعة  يرى  اجللجلة  جبل  على  جنده  وجدهتا." 
 ابعاده: "اين انتظر كي آخذ حياة يسوع". 

حياة املسيح اليت تلزمنا، تلك احلياة : "ما هو جهالة عند البشر، حكمة عند هللا". اهنا  تطبيق
 اليت قد متها على الصليب ألجلنا واليت وحدها ختلصنا. كيف نستطيع ان أنخذها؟ 

 )لوح اسود، ورقة وقلم لكل ولد(.   يسوع مينحنا حياته.  •
انه يقدم  املعلق على الصليب.  انفسهم ابلروح على قدمي يسوع  امحل االوالد على ان يضعوا 

ليست حياته ألجلنا.   الغري؟...  حياة  على  نستويل  ان  أَنستطيع  احلياة؟  هذه  على  ان حنصل  أإبمكاننا 
وحىت لو استطعنا االستيالء على احلياة شيئاا حمسوساا نستويل عليه بيدان كما نستويل على األشياء املادية؛  

راحة، صعوبة حياة الغري، هل ابإلمكان ان جنعلها خاصة بنا؟ )ال ختف ابن تظهر هذه الصعوبة بكل ص
هتيء النفوس اىل ادراك االخرتاع العجيب الذي امته يسوع القدرة غري املتناهية ألنه حيبنا ويريد ان نكون 
له(. انه يسوع القادر على كل شيء وإبمكانه ان يصنع كل ما يريد وان جيد الوسيلة اليت متكننا من ان 

 أنخذ حياته وحنيا هبا. 
 نب هنا اىل كيفية اعطائها. يسوع يعد ابن مينحنا حياته وي -

( "انكم  6اشرح ابختصار تكثري اخلبز مث اقرأ بتأن بعض مجل مؤثرة من خطبة خبز احلياة )يوحنا  
تطلبوين ألنكم اكلتم اخلبز وشبعتم. اعملوا ال للطعام الفاين بل للطعام الباقي للحياة االبدية... اان خبز 

االبد واخلبز الذي سأعطيه اان هو جسدي حلياة العامل...   احلياة... ان اكل احد من هذا اخلبز حييا اىل
يثبت يف  واان ج سدي هو مأكل حقيقي ودمي هو مشرب حقيقي. من أيكل جسدي ويشرب دمي 

 فيه...".
 يسوع مينحنا حياته املقدمة على الصليب يف االفخارستيا.  -
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 مراحل: ارسم على اللوح الرسوم الثالثة يف هذا املربع واقسمها اىل ثالث  
 . يسوع يقدم لنا حياته على الصليب وهي حياة هللا. 1
 . يسوع يسمح لتالميذه ان ينالوا هذه احلياة بواسطة القداس والتناول. 2
 . يسوع يسمح للجميع ان حييوا حياته يف القداس والتناول.3

تشرح    إبمكانك ان   كتاب حياهتم بعد ان رمست هذه الرسوم وشرحتها، دع االوالد ينقلوهنا على  
كالم التقديس على ان تربط العشاء السري ابلصليب دون ان تفصلهما: "هذا هو جسدي )العشاء( 
املقدم ألجلكم )الصليب(." اربط الصورة االخرية من الرسم القداديس احلالية ابلعشاء والصليب: "اصنعوا 

 هذا لذكري". 
 الواحدة ابألخرى. انه ضروري جدا ان تفهم االوالد ان هذه النقاط الثالث مرتبطة  

 . العشاء السري: وهو ذبيحة الصليب قبل اواهنا لتكون حتت تصرف التالميذ. 1
 . الصليب. 2
 . القداس احلايل: وهو ذبيحة الصليب جمددة لتكون حتت تصرف املسيحيني. 3

 واخرياا زد كلمات التقدمة كما هي يف الرسم.
دعهم يتلون صالة امام الصليب واالفضل يف الكنيسة امام القرابن. )الفت نظرهم اىل الصليب  •

 فوق بيت القرابن( ليشكروا يسوع الذي وجد الوسيلة ليمنحنا حياته املقدمة على الصليب. 
 اتل  بعض طلبات قصرية جييب االوالد على كل منها "شكراا لك اي يسوع" 

 ا". "...ألنك قدَّمت حياتك لن
 اجلميع: "شكرا لك اي يسوع". 

 "ألجل القداس الذي فيه تتابع تقدمة حياتك ألجل البشر".
 اجلميع: "شكراا لك اي يسوع". 

اليها صباحاا   قصداا اعطهم   • ان يرمسوا هذه الرسوم الثالثة ويعلقوها ابلقرب من سريرهم وينظروا 
 وهم يتلون صالة التقدمة املذكورة فيها... 

املنا من  املمالحظة:  لألوالد  ومتثل  العادة  فوق  اجتماعاا  تعقد  ان  جداا  الثالثة:  سب  شاهد 
 الصليب، العشاء السري والقداس... وتشرح هلم العالقة املتبادلة.
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 الثالث عشراالجتماع  
 ملاذا مينحنا يسوع ذاته حّياً حتت شكل اخلبز؟

 
كالم التقديس جيعل املسيح حي اا مقد ماا على الصليب. ما اراد ان مينحنا حياته حتت شكل اخلبز  
واخلمر اال لكي يفهمنا ضرورة احتياجنا اليه كحاجتنا اىل االكل واخلبز. هذا ما جيب ان نفهمه لألوالد 

 متخذين كنقطة انطالق امهية اخلبز واالكل يف حياتنا. 
د يتلون التقدمة املكتوبة يف "كتاب حياهتم" املتفق عليها يف االجتماع  قبل كل شيء دع االوال •

 السابق. اسأهلم ان كانوا قد رمسوا الصور وعلقوها ابلقرب من السرير وفكروا يف تقدمة حياهتم.  
 ما ال غىن عنه للحياة  •

اكتب على رأي اللوح هذه اجلملة: "ما هي االشياء األكثر ضرورة للحياة؟" واكتب اجوبة   .1
 االوالد. ولكي تسه ِّل هلم االهتداء اىل اجلواب اكتب اول وآخر حرف من بعض هذه الضرورايت، مثال: 

 عـ . . . ـة )عائلة( 
 لـ . . . س )لباس( 
 غـ . . . ء )غذاء( 
 بـ . . . ـت )بيت( 

 ر )نور(   نـ . . .
بشكل لعب: وزع عليهم او اجعلهم أيتون أبوراق عليها االلغاز املار ذكرها ودعهم يفتشون عن  -

 حلها فرداا فرداا او فئات فئات.
. اسأهلم عموماا او البعض على انفراد عن اهم شيء من هذه األشياء اليت وجدوها. سيصلون 2

 الكثر ضرورة واستعماال؟ )اخلبز(حتما اىل "الغذاء". اسأهلم اخرياا: ما هو الغذاء ا
أَفهِّمه م جيداا هذه النتيجة: "اخل بز" ال غىن عنه لإلنسان ليعيش وحيفظ حياته )خبز = حياة(. 

 يف أوقات الفقر والضيق واجلوع نكتفي بكسرة خبز على االقل. 
 . تطبيق على االفخارستيا: "خبز احلياة". 3

 استأنف كالم املسيح عن خبز احلياة. 
ع آخر اجتماع(. اشرح: اراد يسوع ان يقول لنا عندما منحنا حياته ابن االفخارستيا ال غىن )راج

عنها... ابن نفسنا ال حتيا اال هبا. "ان مل أتكلوا جسدي فال حياة لكم..." حياة النفس هي من حياة 
 يسوع.
 دع االوالد ينقلون على "كتاب حياهتم" الرسم املوضوع ادانه واشرحه.  •
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حسن ان تبدأ ابخلبز فالكأس مث الربشانة. مث اكتب اآلية وانته ابلصليب سائال االوالد من املست
( العالقة بني االفخارستيا والصليب(.   عن سبب وضعه )بني 

املناولة  • ميارسوا  ان  أيضاا  علمهم  لألسبوع.  الكنز  الوقت ككتاب  ذات  يف  الرسم  هذا  سيلزم 
 من النوم، بعد التقدمة لدى املرور امام الكنيسة...(.الروحية ورغبهم يف تتميمها. )عند اليقظة  

 اختتم االجتماع مبناولة روحية يف غرفة االجتماع او يف الكنيسة كي يتعلم االوالد كيفية عملها.   •
مالحظة: يف رؤوس االقالم هذه مل نعط اال السبب الرئيسي الذي ألجله اراد يسوع ان مينحنا   

 نفسه حتت شكل اخلبز.
مثقفني إبمكانك ان تشرح هلم الثروة املعنوية اليت تتضمنها كلمة "خبز" حىت تطبقها   مع اوالد 

 على االفخارستيا: مثال ذلك ان اخلبز هو: 
 نتيجة شغل االنسان ومشقاته... -
 اخلباز(.   –)العامل  رمز اجلهود املبذولة يف حرف خمتلفة  -
 رمز االحتاد بني الذين يقتسمونه... -
 غذاء بسيط ال يدعو اىل الشراهة...  -
 غذاء يومي...  -
 مفاعيل اخلبز )يقوي ويغذي(... -

 فهذا كله ميثل لنا اخلبز املقدم يف القداس. 
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 االجتماع الرابع عشر 
 يسوع املصلوب يظهر نفسه للبشر يف القرابن االقدس 

 بواسطة كالم التقديس 
 

اكثر من غريه   لتفوقها على يتطلب هذا االجتماع  امللقاة على مسامعهم  امياانا عملي اا ابملواضيع 
احلواس. اذا ارددان ان نساعدهم على االميان جيب ان نضعهم يف جو امياين، اعين: انتباه واستحضار هللا 

 وقبول النفس النعمة. وهلذه الغاية يتطلب هدوء وسكوت... 
اجله • عن  وتسأهلم  حضورهم  عند  االوالد  مع  تدقق  ان  االجتماع قبل  قصد  لتتميم  املبذولة  ود 

حىت  والنظام  اهلدوء  منهم  واطلب  الكنيسة  ابب  على  اوقفهم  القرابن.  حيث  اىل  هبم  اذهب  السابق، 
 يتمكنوا من احلضور امام السيد املسيح. ال غىن عن هذه الوضعية مهما كلف االمر. 

هلم دون ان ترفع صوتك  ادخلهم بتأن ورزانة وصمت كامل. اوق االوالد يف وسط الكنيسة واسأ •
ما حيب ان يعملوه قبل ذهاهبم اىل مقاعدهم )ركوع( ملاذا؟ )حضور السيد املسيح، سجود...( ال تسمح 
الحد ان جييب بصوت عال. عادة جييب االوالد بذات اللهجة اليت نتكلم هبا ولذلك جيب عليك ان 

ن امام يسوع. اطلب منهم ان كلمة عن السجود: ينبغي ان نكون متواضعني ومتصاعديختفض صوتك.  
ام يقولوا بصوت منخفض جداا وهم جاثون على االرض "اي يسوع اين اسجد  اليهم  جيثوا برزانة واوعز 

 لك" او "ريب وإِّهلي". 
فعل  تالوة  وبعد  مقاعدهم  اىل  هبدوء  ادخلهم  مث  معهم.  وانت  مجيعاا  جيثون  دعهم  ذلك  بعد 

 السجود امسح هلم ابجللوس. 
أث • يف  القداس.ما حيدث  القرابن   ناء  يف  احلقيقي  املسيح  وجود  فيما خيص  اوالدان  نساعد  كي 

 بواسطة كالم التقديس نتبع مرحلتني:
 بقدرته الغري متناهية وحبقيقة كالمه.   االميان بيسوع:.  1

أَيستطيع املسيح ان يصنع ما يريد؟... اسرد احدى العجائب لتربهن قدرة يسوع غري  ❖
 املتناهية.  

َأحقيقي كل ما يقوله يسوع؟... انه يعرف كل شيء. ال يستطيع ان يغش او ي غش.  ❖
( حىت تظهر أبن يسوع عندما قال: "اذهب ابنتك 46:  4انحوم )يوحنا    اعط مثال شفاء ابن قائد كفر 

حقيقي كما تبني ذلك للقائد فيما بعد. إبمكانك ان تظهر ان كل شيء تنبأ عنه يسوع قد حية" انه  
 حتقق: االمة، موته قيامته، خراب اورشليم... 

نستنتج من هذا كله ان يسوع ان كان قادراا ان يضع كل ما يشاء وان كل ما يقول هو حق 
 واجب علينا: 
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 يس. ان نؤمن بوجوده احلقيقي بواسطة كالم التقد .  2
اايه"  ❖ الذي سأعطيكم  هو جسدي  "هذا  استأنف ابختصار:  ابلتقديس.  يعد  يسوع 

 (. 6)يوحنا 
يسوع يقول كالم التقديس: "هذا هو جسدي" مث ِّل حبركات بطيئة وكاملة عندما تقرأ  ❖

الفصل الذي يتكلم عن رسم االفخارستيا. هذا التمثيل يستطيع ان يقوم به احد االوالد بعد ان يكون 
 عليه سابقاا. متر ن  

يسوع خيو ل تالميذه السلطة للقيام هبذا التقديس: "اصنعوا هذا لذكري" )انه امر من  ❖
 يسوع(.  
القرابن.  • القرابن بعد    ارجع اىل يسوع املوجود يف بيت  انه هناك حاضر، حي... وقد حل  يف 

كالم التقديس الذي تاله الكاهن عامال مبا امره به يسوع املسيح. كلمة عن القداس اليومي يف الكنيسة. 
وتقديسا يف  قداسا  القداس( ذكرهم كم  أثناء  التقديس يف  يكون  اية ساعة... مىت  يقدس،  )أي كاهن 

الساعة يف بلدتنا. بدون التقديس ال يوجد يسوع ال هنا ثانية. يف هذه  يف ال  العامل: ثالثة او اربعة قداديس
 وال يف اي حمل آخر. 

. اعين اجمليء اىل الكنيسة للسجود ليسوع املوجود وشكره زايرة القرابن االقدس  قصد االسبوع: •
على وجوده سواءا كان االوالد مارين امام الكنيسة او شاهدوا عن بعٍد الكنيسة واذا كانوا يف مدرسة فيها  
كنيسة صغرية، إبمكانك ان تطلب منهم هذه الزايرة اليومية او على االقل ابلروح بدقيقة اختالء وأتمل. 

"لك التسبيح والشكران" ركوع وخروج   يف النهاية يستطيع االوالد ان يرتلوا انشودة للقرابن االقدس، مثال 
بكل هدوء بعد تالوة صالة ما على نية ان يكون املسيح معروفاا اكثر فأكثر من الذين يعيشون ابلقرب 

 منه. 
 من هو املسيح املوجود يف الربشانة؟...   –مالحظة  

انتباه االوالد حىت الكبار اىل بعض حقائق. انه يسوع ابن هللا احلي انه اله  ليس عبثاا نسرتعي 
وانسان معاا؛ انه يسوع الذي عاش على االرض وهو االن ممجد يف السماء جبسده ونفسه والهوته؛ انه 

هو جسدي  على الصليب... انه يسوع الذي يهب نفسه بكاملها. "هذا ألجلنا يسوع الذي يقدم نفسه 
" انه يسوع القائم من بني االموات والصاعد اىل السماء مينحنا حياته حىت املهراقهذا هو دمي  ،  املقد م

 حنن كلنا نقوم معه. 
او بزايرهتم  العامل عندما يقومون ابلتقدمة  املقامة يف  عو د االوالد على االحتاد روحي اا ابلقداديس 

 للقرابن االقدس... 
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 االجتماع اخلامس عشر 
 بواسطة املناولة نتحد بيسوع املصلوب 
 والقائم من بني االموات وهو يتحد بنا 

 
 "أان فيكم وانتم يف " )يسوع يف علية صهيون(. 

القداس  اذا اردان ان نستفيد من  اذا اردان ان نستفيد من الصليب... أي  ننال اخلالص اال  ال 
الذي يعطينا اايه الصليب. االشرتاك احلقيقي والفعال ابلقداس هو املناولة اليت تضع يسوع فينا وحنن فيه. 

الرسل   تناول  –وان مل يوجدوا على اجللجلة    –ان  العشاء يسوع استفادوا من صليب يسوع ألهنم  وا يف 
 الذي مات على الصليب. ليست املناولة اال االحتاد بيسوع احتاداا كامال. 

كما هي العادة، اسأل االوالد ان قاموا ابلقصد املعطى هلم يف االجتماع االخري. زايرة القرابن  •
مع توجه  الزايرات.  هذه  من  منعتهم  اليت  الصعوابت  معهم  حتل  حىت  الفرصة  انتهز  صوب اليومية.  هم 

معهم ابلروح بزايرة للقرابن االقدس. ساعدهم على ان يضعوا انفسهم ابلروح الكنيسة القريبة منكم وقم  
امام يسوع يف القرابن كانه حاضر امامهم واجعلهم خيفضون اعينهم. يسوع موجود ويرى كل واحد يف 

وساجدين ومقدمني انفسهم هذا املكان )ال مسافات عنده(. اجعلهم يفكرون فيه قائلني له ما يريدون  
 له... 
 ان حنمل صليب يسوع لنخلص معه كيف جيب   •

: عمال يشتغلون يف منجم. التهب فجأة الغاز وشب  احلريق. فوضى، مقارنة  –  قصة ❖
املنافذ مقفلة ابلنار  العمال مجيع  للهرب، رأى  احملاوالت   وبكاء وعويل والكل حياول اخلالص. بعد كل 

والردم. أيس... ليس امامهم اال املوت. غري ان واحدا منهم، وهو اقدمهم يف الشغل وكان يعرف الدهاليز 
وخمابئها، اتى اىل رفقائه وطم ِّنهم بوجود خمرج. كان االهنيار متواصال ولكن بعد جهود جبارة استطاع ان  

لرفقائه: "من أييت معي؟" اجاب الكثريون ابهنم ع الطريق. فقال  انه  خيرق  الطريق؟  بثا حاولوا ان خيرتقوا 
لعمل طويل وبال جدوى، فال يبقى اال االستعداد للموت احملقق خنقاا. اال ان الرجل اخذ بعض متطوعني 
وذهب هبم فاخرتقوا اول دهليز وبعد حماوالت عديدة ايئسة فضال عن اجلراحات واحلروق متكنوا من فتح  

 انفذة فخرج منها وخلَّص رفقاءه. 
راد االوالد حاداث من الكتاب املقدس تستطيع ان تسرد عليهم خروج العربانيني من اذا ا ❖

مصر واجتيازهم البحر االمحر بفضل مالك الرب وعامود الغمام )حضور هللا يف وسط شعبه( وهو الذي  
 (. 14كان يفتح الطريق وخلصهم من املصريني املضطهدين )اخلروج 

امليعاد  ❖ ارض  يدخلوا  حىت  العهد  اتبوت  بفضل  االردن  هنر  اليهود  اجتياز  أيضا:  او 
 )يشوع(.  
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حمل  ❖ يغادرون  الذين  االوالد  ان  وضعية.  او  اشجار...  فيها  ارضاا  انتخب  لعب: 
ان مجيع  االوالد  وينبه  عديدة.  طرق  اليه  تؤدي  املغادرة  قبل  يعني  مكان  اىل  يصلوا  ان  االجتماع جيب 

حمروس فيه الطرق  وحملوا  ما  طريقاا  سلكوا  فاذا  املقصود.  املكان  اىل  للوصول  صاحل  واحد  طريق  سوى  ة 
حارسا، علهم ان حييدوا عنه ويطلبوا طريقاا آخر ال احد يقوم على حراسته؛ والدليل على الطريق اخلال 

)انت العالمة  هذه  معىن  عن  يتجادلون  دعهم  اللعب  آخر  يف  صليب.  على  الربشانة  هو  حراسة  به  من 
 الرسم(.  

كتطبيق عملي بواسطة رسم يشرحه االوالد. انقل هذا الرسم على اللوح دون ان تقول  ❖
اىل هللا   ونصل  اخلالص  ننال  ينقصه. حىت  وعما  االوالد شرحه  اسأل  مث  الربشانة  وامهل  كالشعب شيئاا 
يف القداس اليهودي اىل ارض امليعاد، جيب ان نصل بواسطة الصليب. ونصل بواسطة الصليب مع يسوع  

االايدي  اىل  انتباههم  )اسرتع  املناولة.  بواسطة  يسوع  اىل  القداس  يف  ونصل  الصليب.  مثرة  هو  الذي 
 املتماسكة يف الرسم(. 

يوجد يف شارة  ❖ قيل وش رح  ما  تشرح هلم ابن كل  ان  الوقت  لقد حان  الفارس.  شارة 
يف السماء يساعدان على ان منيت الفارس. الصليب والربشانة. يسوع على الصليب وحالياا منتصر وممجد  

الشارة بكل فخر دون ما  ايضاا كي تشجعهم على محل  فينا كل ما هو شر وحنمل صليبنا. اهنا فرصة 
 حياء بشري. 
القصد: محل الشارة والعمل مبا تدل  عليه اي املناولة. اعرض على االوالد القيام جبملة  ❖

م ولدمن الفرقة. ال تفرض عليهم هذه املناولة بل التجئ مناوالت. او على االقل اقنعهم ابن يتناول كل يو 
اىل سخائهم وحبهم. بدون القرابن ال كيان للفروسية القرابنية!... والشارة وحدها ال تعين شيئاا. اختتم 

 بصالة فيها يعد االوالد بصوت منخفض على ان يتناولوا مرارا.  
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 االجتماع السادس عشر 
 يف القداس يسوع مينحنا نفسه 

 يساعدان على ان نقّدم حنن بدوران انفسنا له حىت التضحية ل
نستطيع ان خنتصر احلياة املسيحي هكذا: ان هنب انفسنا هلل ابلسعي اىل االكمل )من حسن 

 اىل احسن(. ليس علينا فقط ان خندم هللا ونعمل إبرادته كرب بل ان نبادله احلب االبوي حبب بنوي. 
 وكيف يظهر لنا هللا حبه الغري املتناهي؟ 

 يظهره ببذله ابنه احلبيب يف سبيلنا. وما ذلك اال بواسطة الصليب والقرابن. 
الكامل.   لنا هذا احلب  والقداس  لنا يسوع على الصليب؛    ميثل   فالقداس كذبيحة القداس ميثل 

 مينحنا يسوع يف املناولة.   كسر  
 استخرب من االوالد عن القصد املعطى هلم ان قاموا به ام ال اي محل الشارة والتناول.  •

البعض وصالة  امانة  لعدم  استغفار  تناوال روحي اا، مضيفا صال  قبل االجتماع  اجلميع  تناول مع 
 شكر المانة البعض االخر. 

 من اخذ كثريا يعطى كثريا.  •
 بعض معلومات تساعدك يف االجتماع:  ❖

. ابدأ اوال حبياة االوالد. أَحَدث ان استقرضتم شيئاا من الغري؟ او ساعدمتوهم وخدمتموهم؟  1
ايضاا يف   اسأهلم هل فكروا  يتكلمون مث  السؤال يف دعهم  ماذا صنعتم ألجل ذلك؟ وضع  خدمتهم... 

أنلتم أحياانا هدااي؟ ما اليت اعجبتك اكثر من غريها ئاا ألجلكم؟ ؟ العلَّ البعض صنعوا شيدرجة أعلى: 
اليت تفوق غريها مثنا  اذا لزم االمر يف اجلواب معينا نوع اهلدااي اليت قدمت هلم ومعينا اهلدية  ساعدهم 

 واسأهلم كيف تصرفوا عند قبوهلا وحرضهم على مقابلة املثل ابملثل. 
ان نقدمها لشخص حنبه حمبة 2 املوضوع: ما هي امجل هدية نستطيع  اسأهلم مباشرة عن   .

له حقيقية نقدم  ان نضحي أبوقاتنا ألجله، أن  ان خندمه،  يريده،  ان نصنع ما  احلقيقية معناها  ؟)احملبة 
 قواان وحياتنا(. 

ه على حدة وسأله ثالث مرات "اي عندما اخذ  . او خذ حادث السيد املسيح مع بطرس3
س، اشرح هلم اوال  ( حىت يدرك االوالد ادراكا كامال سؤال املسيح لبطر 15:    21مسعان أحتبين؟" )يوحنا  

كيف ان يسوع منح حياته على الصليب للجميع ولبطرس. وقد اظهر له ايضا كيف انه مل يوفر نفسه 
بعد ان سردت يف سبيلنا بل ضحى بكل شيء... واذا به يرى تلميذه يرتاجع امام التضحية وينكره.  

 س ان مينح له نفسه طوعا. احلادث، اسأل ملاذا وجه اليه يسوع السؤال ثالث مرات. كان يريد من بطر 
منحنا هللا االب هدااي )نعماا( عديدة... وامجل ما منحنا اايه هو ابنه يسوع. ويسوع اهداان امثن   ❖

  يتابع يسوع تقدمة امثن هدية.    هدية: حياته. ويف القداس
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 كيف نستطيع ان نبادله هديته؟
 انتظر اجلواب. 

حبياهتم يف سبيل املسيح. )ذكرهم مبوت مار بطرس على جواب بطرس... والرسل: لقد ضح وا  
الصليب منكَّسا. موت القديس اندراوس على الصليب وكذلك مار بولس وغريهم من املسيحيني على 

 انيسة، ترسيسيوس، ماراي غوريت...(. ممر االجيال. قص عليهم بعض استشهادات معروفة )
 وحنن ماذا نصنع لنمنح حياتنا؟ 

اال بواسطة  اوقات ال  اي  يف  ولكن  الرهبانية...  احلياة  او  الكهنوت  بواسطة  لرمبا  ستشهاد... 
 من حسن اىل احسن؟  خاصة نستطيع ان مننح انفسنا تدرجيياا ابلسعي 

 . إال حب اا له  الفت نظرهم كيف ان الذين مينحون يسوع حياهتم ال مينحوهنا •
ترسم الصور بدون ان ارسم على اللوح هذه الرسوم واطلب من االوالد ان ينقلوها. إبمكانك ان   •

  تكتب ما يدل على مكاهنا من القداس حىت ترتك االوالد جييبون عليها أبنفسهم.  
وجيزة مث اسأهلم كيف يستطيعون ان يقدموا ليسوع يف تلك االوقات وأوعز اليهم ان يتلوا صالة  

، )اي يسوع اين اقدم لك نفسي وجسدي وكل ما خيصين( واكتبها حتت الرسم. احل  يف مهىن هلذه الغاية
 تقدمة الصباح اليت تربطنا ابلقداس.

 القصد: الكنز املذكور حتت الرسم.   •
ختامية:  يسوع، اي   صالة  "اي  التايل:  واالبتهال  منحنا حياته  الذي  ليسوع  تقدمة حياتنا  وهي 

 يسوع الذي منحتين كل شيء اين اقدم لك حيايت لتكون لك بكاملها". 
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 السابع عشر االجتماع  
 يف القداس يسوع مينحنا نفسه ليساعدان على منحه للغي 

االله اي من تريد خالص مجيع البشر... قد م يسوع حياته للجميع وليس للبعض فقط. "أيها  
 )صالة قداس انتشار االميان(. 

 "نقدم لك هذه الكأس ألجل خالصنا وخالص العامل أبسره" )صالة التقدمة(. 
املناولة يعلمنا ويساعدان على ان يعتمد يسوع علينا لكي نقدمه للغري. ان القداس اىل ما بعد  

 م لقد انتهى القداس" "وكن رسول الفروسية القرابنية".  مننح يسوع للغري. هذا معىن "اذهبوا بسال
اسأل كل ولد عند وصوله ان كان قد امت القصد: وهو ان يهب نفسه ليسوع بواسطة تقدمة  •

 الصباح ويف القداس. 
ان  االوالد  يستطيع  السابق.  االجتماع  هناية  يف  املذكور  االبتهال  وهي  بصالة  االجتماع  ابدأ 

يهم )وهذا الرفع هو عالمة التقدمة كما يصنع الكاهن يف أثناء التقدمة( بعد ان يرفعوا بذات الوقت ايد 
 تكون قد شرحت هلم معىن هذا العمل وربطته ابلقداس. 

 يسوع مينحنا حياته...  •
على اللوح هذا الرسم واكتب حتته اجلمل املذكورة يف الصورة. ان كان االوالد قد فهموا  انقل  

االجتماعات السابقة جيب ان يتمكنوا من معرفة اقسام القداس املرسومة يف الصورة االوىل )التقديس( 
 دعهم يتعرفون عليها قبل ان تكتبها.  

 ( غري كاملة كما هو مذكرو )ألجل: 3اترك اخرياا منرة 
 قل لألوالد ما الناقص يف الرسم ودعهم يبحثون عنه كي جيدوه...

 ... كي  ننقلها )حياة املسيح( اىل الغري.  •
( بوجود 6أخرب التالميذ يسوع )يوحنا   ارغفة الولد اخلمسة. قصة مأخوذة عن االجنيل:   ❖

ا مخسة االف ويباركها ويصنع اعجوبة تكثري اخلبز حىت يشبع منهولد معه مخسة ارغفة أيخذها يسوع  
 شخص. 

وفضل ان حيفظه لنفسه... ملا نفع اال نفسه ولكان الغري ز...  بلو ان الولد رفض ان يعطي اخل
 عامله كأانين ال حيب اال نفسه.

ليلة عيد امليالد كاد ولد صغري ان ميوت جوعاا   مستعطي امليالد الصغري. قصة اخرى:   ❖
الفرح فأخذ   هتافات  فيسمع  الشبابيك...  من  ينظر  مستعطياا.  الليل  منتصف  بعد  الشوارع  يف  جيول 

عائلة حول مائدة حافلة أبفخر الوان لكن دون جدوى. أخرياا شاهد  و والضحك فيقرع ابواب الكثريين  
واحللوايت...   واحل  يف  املأكوالت  واطال قرع  انتظر  مغلقاا يف وجهه.  بقي  الباب  ولكن  الدخول  طلب 

االنتظار ولكن عبثاا. أخرياا ذهب القوم اىل فراشهم بعد ان اطفأوا النور. وجلس هو على عتبة الباب 
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آمال ان يرمحه االوالد مادين له يد املساعدة... وبقي حىت الصباح يف الربد القارس. فوجدوه فاقد احلس 
 ن تطلبان رمحة واحساانا. ويداه ممدودات 

هذه القصة يتأثر هبا الولد القاسي القلب. وكأنه يتخيل هذه اليد تتبعه... يف ذهابه اىل زايرة   
 املغارة جيد نفسه امام الطفل يسوع ماداا يده كاملستعطي. 

ه  ❖ بعض  بعد  االوالد  على  اطرح  القصة  التاعس؟ اسئلةذه  الولد  هذا  يف  رأيهم  ما   :
 ايوافقون على تلك املعاملة القاسية اليت عومل هبا؟ 

 اي امثن شيء نلناه؟ )حياة يسوع(.
 اجيب ان حنفظها ألنفسنا فقط؟... أيعتمد علينا يسوع يف اعطاء حياته لغريان؟... ملن؟... 

 كمل ما ينقص الرسم يف الصورة االتية... ❖
 يف اي وقت من القداس يذكران الكاهن هبذا الواجب؟ 

 لقد تناولتم جسد الرب وهو االن فيكم.  معكم... الرب    -
 اذهبوا وامحلوه اىل غريكم.  اذهبوا لقد مت القداس...  -

يف حبر االسبوع. من بني االفكار اليت   عن كيفية اعطاء حياة املسيح لغريهمالبحث مع االوالد   •
اكلة حلو...   وليس من الضروري ان تكون واحدة للجميع. )احلرمان من   كقصدأتخذ فكرة    يعرضوهنا

القيام خبدمة يومياا... تقدمة النهار على نية خاصة... الصالة ألجل االوالد...( دعهم ينقلون الصورة 
 املذكورة. 
معىن تقدمتهم اليومية. نقدم حياتنا ليسوع )التقدمة( حىت يقدسها حبضوره اشرح هبذه املناسبة   •

 للغري )اذهبوا لقد مت القداس(. وجيعلها حياته )التقديس، املناولة( ومينحها  
تكون التقدمة: تقدمة حياتنا ابالحتاد مع حياة يسوع ألجل نيات خاصة.   صالة ختاميةوأخرياا  

 )نية الشهر او النية اليت يضمرها كل واحد ويعلنها كل بدوره امام اجلميع(. 
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 االجتماع الثامن عشر 
 كيف نستفيد من القداس 

اسلوابا بسيطاا وخمتصراا عن كيفية االشرتاك يف القداس   لألوالد الغاية من هذا االجتماع ان نقدم  
يتالئم مع عقليتهم. وال نقصد من وراء ذلك االستغناء عن استعمال كتب القداس. غري ان املختصر 

وه فيما بعد على  الذي نعرضه على االوالد على اللوح يف االجتماع والواجب ان ينقلوه على صفحة ليلزق
هذه  ان حيملوا  القداس. ال حاجة  اجزاء  اهم  يتموه يف  ان  واضحة عما جيب  فكرة  سيعطيهم  كرتون 

 الصفحة معهم غري انه من املستحسن مراجعته من حني اىل آخر ليتذكروه. 
 استفسر من االوالد عن امانتهم يف القيام ابلقصد السابق.  •

الصالة    -صالة: ذات  ان أنخذ  من او  املعطاة  النيات  )مع  السابق  االجتماع  آخر  املتلوة يف 
 االوالد. 

 او ان نؤلف صالة اخرى فيها نطلب النعمة كي نفهم القداس ونتبعه ونستفيد منه.   -
 كتابة خملص القداس مع االوالد. •

من الواضح ان تقتضي هذه الكتابة اجتماعات متعددة. ال تسرع يف عملك. لعل يف  ❖
 ى لألوالد.  عملك هذا فائدة كرب 

اربع  ❖ لذلك  يكفي  االتية(  الصفحات  يف  املذكور  النموذج  )راجع  امللخص  أتليف 
 صفحات ويف كل صفحة ثالثة أعمدة: 

 رسم ميثل اجزاء القداس.   يف العمود االول  -
 يف كل جزء.يف العمود الثاين ما يدور   -
 يف العدد الثالث ما جيب ان نتمَّه.  -
 اسلوب الكتابة يكون مع االوالد على هذا النمط وابدأ من اول القداس:  ❖

 ما هي الصالة االكثر امهية؟ )اان اعرتف(، )مث ِّلها برسم يف العمود االول(.  -
 ما الذي يدور يف هذا اجلزء؟ ما معىن هذه الصالة؟  -

 )اكتبه يف العمود الثاين(. 
 ا الذي نستطيع عمله يف نفس احلني؟ م -

 )اكتبه يف العمود الثالث(. 
مث خذ الصالة او احلركة او العمل املهم الذي يتبع واستأنف ذات السؤاالت وذات العمل... 

 وهكذا اىل آخره. 
ان تكون االجوبة مرضية وان تنوَّعت ألن كل ولد إبمكانه ان جيد أشياء للعمود الثالث يكفي  
 ده غريه. ختتلف عما جي 
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 ليست اال اعطاء منوذج كما ذكران سابقاا لالشرتاك يف القداس. الغاية من ذلك  
 

 لالشرتاك يف القداس اشرتاكا فعاال
 . تستعد بتكلمك اىل هللا وإبصغائك اليه 1

نستفيد من القداس علينا اوال َأن نستغفر   حىت
 يسوع عن خطاايان. 

 "أان اعرتف هلل..." أو فعل الندامة 

بعد نيل الغفران نتضرع اىل هللا معا... بواسطة  
 القديسني اوليائه

اطلب النعمة كي تستفيد من القداس بواسطة مرمي 
 العذراء والقديس شفيعي... 

يتحدث الينا بواسطة )بعد ان حتدثنا اىل هللا( هللا  
 الرسل )أَو االنبياء( 

اشكر هللا ألجل معرفتك له َأحفظت جيداا التعليم 
 املسيحي يف هذا االسبوع... 

انتبه اىل االجنيل )اذا ق رئ( أو أتذكر شيئاا من كالم  هللا يكلمنا بواسطة ابنه يسوع
 املسيح؟ أو ارسم ثالث اشارات الصليب 

علمنا اايه هللا بواسطة نؤمن مع كل املسيحيني مبا ي
الرسل وابنه يسوع والكهنة. )تعليم مسيحي. 

 وعظ( 

 أ تل  "نؤمن ابله واحد" أَو فعل االميان

 
 له اخلبز واخلمر املتحولني اىل يسوع. يطلب منا هللا ان نقدم  2

اخلبز اقبل اي يسوع هذه احلنطة املطحونة ما امجل هذا   تقدمة اخلبز الذي ميثل شغل البشر 
الذي سيتحول اىل جسدك! قد م شغلك يف هذا 

 االسبوع وشغل والديك 
 اعندي تضحية اقد مها هلل؟  تقدمة اخلمر مع نقط ماء رمز جهودان وتضحياتنا 

 اقدم حيايت كلها...  نقدم انفسنا مع اخلبز واخلمر
 هناري

 سدي جو 
 وقلب 

 ونفسي.
 َأطلب  من هللا مساعدته كي اتبع القداس ابنتباه  اىل الصالة كي يقبل هللا تقدمتنا  ن يدعوان الكاه

 َأطلب من هللا ان ينفعين هذا القداس وينفع العامل كله 
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 . يقبل هللا تقدمتنا حموالا اايها اىل جسد املسيح املقدم لنا 3
قريباا سيحضر يسوع يدعوان الكاهن اىل ان نفرح 

 ونشكر هللا
اشكر هللا الذي مينحك يسوع مبارك اآليت ابسم 

 الرب  
املسيح كل العامل   جتتمع الكنيسة بكاملها مبجيء 

 جمتمع يسوع آتٍ 
علي أن احتد ابالب االقدس وابسقفي مبسيحيي 
العامل، بقديسي السماء وملكتهم العذراء. اطلب 
من هللا ان حيول هذا اخلبز وهذا اخلمر اىل جسد 

 ودم املسيح. 
 سكوت. اسجد ليسوع. "ريب واهلي"  وع حاضر يف القرابن كما كان على الصليب يس

يف خالصة  مع الكنيسة نقدم هلل ابنه يسوع ليتابع 
 لنا... ونقدم انفسنا هلل مع املسيح

احتد ابملسيح ألقدم نفسي معه هلل. قدم احاول ان  
 له سائر البشر. اقدم نفسي معهم.

 
 يسوع غذاءا ألنفسنا لنتحد به وبواسطته نتحد أبخوتنا. مينحنا هللا ابنه  .  4

 "أابان الذي"  لنتل  مع املسيح صالة ابناء هللا 
مينحنا يسوع نفسه، يطلب منا السالم قبل ان  

 واحملبة مع مجيع الناس 
هل احب مجيع الناس؟ هل اان مستعد ان احب 

 مجيع الذين حيبهم يسوع؟ 
فينا احلياة اي رب يسوع مينحنا نفسه غذاءا لتكون  

 لتخرتق حياتك حيايت 
انظر اىل القرابن. قل ليسوع أبنك لست مستحقاا 

 ان تقبله وَلكنك تشتاق اليه اشتياقاا كبريا
 يوصينا الكاهن أبن نستفيد من املناولة 

يرسلنا الكاهن ابسم يسوع كي حنمل املسيح اىل 
 العامل 

ان يساعدك يف حتسني سلوكك اطلب من يسوع  
 هذا االسبوع . يف  

كاا مسيحياا حقيقياا؟ يف و أين جيب ان اسلك سل
 البيت، يف املدرسة ومع رفقائي

 شكرا لك اي رب ألنك منحتنا ابنك يسوع  -يف األخري: "الشكر هلل" 
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 االجتماع التاسع عشر
 )يسوع يف العشاء(  "خذوا كلوا من هذا كلكم..."

ن تذكر االوالد بضرورة املناولة.اهنا امر صريح من قبل املسيح. اهنا ان الغاية من هذا االجتماع ا
يكون اشرتاكنا يف القداس غري  الوسيلة اليت تشركنا اشرتاكا فعاال بصليب املسيح وقيامته. بدون التناول  

اعين  كامل،   الفعلي  االشرتاك  هذا  اىل  يهدف  امنا  القداس  الطبيعي حضور ألن  ليس من  املناولة.  اىل 
 "خذوا كلوا...".  القداس دون التناول؛ فاملسيح قال:

نفهمها ألوالدان  ان  علينا  يتحتم  ولذلك  املسيحيني  معظم  احلقيقة اي لألسف جيهلها  ان هذه 
 حىت ميارسوها. 

امياانا يستند على كالم املسيح   –بضرورة التناول وممارسته  حىت حتمل االوالد على االميان الراسخ   •
  يف الكنيسة امام السيد املسيح.االحسن ان تعقد االجتماع    –

ويسجدوا له ويقفوا وقفة تدل على اعتقادهم  احرص ان يدخلوا بكل هدوء وان جيثوا للقرابن  
 حبضور املسيح. 

 ضرورة املناولة  •
)ذكرهم .  1 يوماا...  الذي  املسيح  ذات  هو  القرابن  يف  املوجود  املسيح  ان  املسيح.  أبمر  ابدأ 

 مسرتعياا انتباههم إبحلاح اىل امر املسيح: "خذوا كلوا من هذا كلكم..."(. برسم االفخارستيا  
هلم ان بني االوالد: ماذا عمل الرسل؟ ملاذا؟ )ال لسبب آخر إال ألن يسوع قال  حماورة بينك و  ❖

ما الذي حيدث من امر التحويل؟ )كال(. هل كانوا يدركون كيف ان يسوع يصنعوه(. هل كانوا يدركون  
موجود يف الربشانة؟ )كال(. وحنن؟ )ال ندرك اكثر منهم(. لقد تكلم يسوع فآمنوا بكالمه. ملاذا؟ )ألنه 
عندما يتكلم يسوع يعرف ما يقول ويعرف ما يلزمنا( ألعل املسيح قال هذا فقط للتالميذ؟ )كال وامنا 

 ع(. ألعلنا حنن نصنع اآلن ما قال املسيح؟ للجمي
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 املناولة
 . ألن املسيح قال: 1

 "خذوا كلوا" 
يكتبوهنا على صفحة وذكرهم أبن هذا هو السبب االول وانه يوجد سببان آخران دع االوالد   ❖

 وكل سبب سيبحث عنه االوالد بعد الشرح الذي ستقدمه هلم.  
 حماورة بينك وبني االوالد عن القداس:. 2

َ يعرض خبزه؟ حىت حيفظه فقط؟  َ خيبز اخلباز؟ ملِّ  ملِّ
جد املسيح بعد كالم التقديس حتت شكل اخلبز؟  ملاذا يؤتى ابخلبز يف تقدمة القداس؟ ملاذا يو 

 حىت تسجد له فقط؟ حىت يبقى يف بيت القرابن؟ 
َ يوضع الغطاء على املائدة؟  َ األكل؟ وملِّ  ملِّ

 )تصوروا انه يوضع على املائدة وال يوجد عليها شيء لألكل...!(. 
 ملاذا يف القداس يشبه املذبح ابملائدة؟ 

 ملاذا "املائدة املقدسة"؟ 
َ يكسر    الكاهن القرابن كما ي كسر اخلبز على املائدة؟ ملِّ

كان مع االوالد نص القداس إبمكانك ان تتصفحه معهم حىت يتحققوا من وجود صلوات  اذا   ❖
 خاصة ابملناولة واالستعداد هلا. مثال: 

الذين    - التقديس: "حنن  الثالثة بعد  ابنك ودمه   سنأخذالصالة  من شركة املذبح هذه جسد 
 االقدسني". 
 طلب "اابان الذي": "اعطنا خبزان اليومي".  -
 الصالة اليت يتلوها الكاهن بعد كسر الربشانة:   -

 فليكن هذا املزيج وتقديس جسد ربنا يسوع املسيح ودمه لنا حنن الذين نتناوهلما...". 
الصلوات الثالث قبل املناولة؛ اي رب لست مستحقاا والصلوات بعد املناولة... ليس هلا معىن   -

 فائدة للذين ال يتناولون. وال  
 ال تستطيع ان تتلو بعض صلوات وال تتبع القداس بكامله. ان مل تتناول 

 ألن القداس ليس كامال   2
 بدون املناولة 

 حضر القداس هلذه الغايةأأو: ألن  
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ان كان  ❖ وتبناه  عنه  يبحثوا  ان  منهم  اطلب  الثاين.  السبب  على صفحتهم  يضعون  االوالد  دع 
 مطابقاا للمعىن. 

 يف حياة االوالد  ابدأ بنتائج الغذاء.  3
 

 ألن حباجة ال اخلبز كي اعيش   3
 ما هي اجلهود املبذولة لكي اتناول؟

مرة اكلت  واذا  النهار؟  مرة يف  اكثر من  مراراا؟ رمبا  الرمق   اأتكل  او أكلت ما ميسك  واحدة؟ 
 فقط؟ أجعت أحياانا؟ 

 فإذا اردت ان تبقي احلياة يف نفسك ما جيب ان تعمل؟ 
دعهم يضعون على صفحتهم هذا السبب االخري حسب القالب الذي وجدوه ومنه يتخذ كنز 

 االسبوع.  
على االقل يف القداديس اليت حيضرها االوالد. وكل يوم مناولة روحية   القصد عن املناولة بتواتر، •

واحدة على االقل. اشرح هلم ان هذه املناولة الروحية ال تعفيهم من املناولة السرية. ان الشوق اىل املناولة 
 السرية ان مل حيقق ابلعمل عندما يسهل علينا، ال قيمة له. 

ابن؛ استغفار عن املناوالت املهملة والقداديس الغري املتبعة امام يسوع املوجود يف بيت القر  صالة
 ابنتباه... الشوق اىل التقدم من املناولة بتواتر وابستعداد. 

هكذا من املفيد جداا ان   كتاهبم عن القداس كما انك اوعزت اىل االوالد ان يؤلفوا    –  مالحظة 
ما يساعدهم على الصالة وحدهم   حىت جيدوا فيه  كتاب فعل الشكرحترضهم وتساعدهم على أتليف  

املتناولني. ويكفي ان يدو نوا يف كتاهبم الصغري  التناول ان وجد وقت بسبب كثرة  او بعد  القداس  بعد 
ان   الكاهن احلجم ما جيب  بينما  الكتاب  ان يستخدموا هذا  املناولة. ولكن حذار  بعد  ليسوع  يقولوه 

 جيوز ان حنرم االوالد من الصالة العامة اليت يتلوها يصلي صلوات بعد املناولة يف آخر القداس، ألنه ال
 الكاهن. 
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 االجتماع العشرون 
 علينا ان حنيا القداس ان شئنا ان حنيا 

 كفرسان القرابن االقدس 
سنحاول محل االوالد   –الذي ميكنك ان تقسمه اىل ثالثة اجتماعات    –يف هذا القصد االخري  

و حياة القرابن بحث عن هدفهم االمسى وواجباهتم كفرسان القرابن االقدس جاعلني هذا القرابن  على ال
اساساا هلا وقواماا. ال يطلب من فارس القرابن إال ان حييا القداس متدرجاا من حسن اىل احسن. وما 

 الفروسية القرابنية إال حتقيق معاين القداس أبعمال حياتنا اليومية.
اال • من  املناولة استخرب  امكانية  عدم  يف حال  او  املتواتر  للتناول  قصدهم  امانتهم يف  عن  والد 

 السرية فعلى االقل التناول الروحي. 
 يف اول االجتماع ميكن ان تكون مناولة روحية.   الصالة   
 حيايت متدد القداس  •

قصة: معول بطرس. كان بطرس بستانياا فخوراا ببستانه الكبري. فيه يقضي النهار عامالا  ❖
منه.   يستفيد  ان  دون  االرض  من  يرتك شرباا  ال  وكان جبد  اخلضر.  انواع  ينتج كل  البستان  صار  حىت 

فقري(. صاحبنا بطرس مسيحيا ممارسا: )القداس يوم األحد، الصالة اليومية، احملبة للقريب، واالحسان لل 
شهر أاير... وهو عيد العمال. اعلن كاهن الرعية أبنه يريد ان يقوم بشيء األحد املقبل هو اول يوم من  

واخلورس ابالت  اهليكل  نزين  ان  علينا  اذاا  يوسف ويسوع كاان عاملني...  اليوم.  ذاك  يتذكرون  جيعلهم 
وله واراد ان يضعه ابلقرب من الشغل. وعلى كل واحد ان أييت يوم السبت آبالت عمله. جاء بطرس مبع 

القندلفت حال دون امنيته وفضل وضعه يف اهليكل. انه آلة شغله ومورد رزقه وبه يربح خبزه. غري ان  
اآلالت.  تربيك  تاله  احتفايل  قداس  أقيم  األحد  ويوم  بطرس  فتأثر  املنظر.  ليس مجيل  زاوية خمفية ألنه 

هو نصب صليب    اليوم التايل اول عمل قام بهويف   فخرج بطرس من الكنيسة مزهواا ومعوله على كتفه.
حد جريانه فاستغرب، وسأله مل هذا الصليب؟ فأجاب بطرس: "حىت يشتغل أ يف وسط البستان. شاهده  

 هذا املعول هلل اي صديقي". 
ٍق هو؟ اسأل االا  ما تفكر يف بطرس؟  األوالد حماورة مع   ❖ ما هي اهم   والد لعله جمنون؟ أحم 

آلة يستطيعون ان ميثلوها؟ )خاصة شغلهم املدرسي(. أيقدمون أعماهلم اليومية يف   اشغاهلم اليومية وأبية
    القداس؟ يف اي وقت؟ واذا قدموها يف القداس هل يستطيعون تقدميها يف اي وقت منه؟

 ، ااننية...(. . بعض اعمال مثالا: عصياانا إبمهالممة او اجنزت  ودروساا غري مت   )حد د: فروضاا 
 انقل على اللوح هذا الرسم الذي امامك واشرحه. 
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إبمكانك ان تتفق مع كاهن الرعية او غريه على اقامة قداس فيه تقدم اآلالت اليت متثل  ❖
أيضاا  التقدمة وأهنما ميثالن  قبل اي شيء آخر مها مادة  اخلبز واخلمر   تنس أبن  اليومية. وال  اشغاهلم 

 املسيحيني. الشغل وحياة  
   قصد االسبوع  اذا اكتفيت هبذا يف االجتماع، اعرض على االوالد   ❖

 ان يقدموا ساعة من شغلهم ابجتهاد.   -  
 تضحيايت متدد القداس .  2

( يعقوب ويوحنا االخوان مسعا يسوع يقول أبنه عن قريب  20:  20)مىت    اإلجنيل: مشهد من  
يف جمد أبيه يف السماء. وكالمها ارادا ان يكون مكاهنما اقرب ما يكون من يسوع. اتيا اليه مع سيدخل  

ولدي   "دع  الوالدة:  فأجابت  تريدان؟"  "ماذا  ذاك:  عند  يسوع  فسأهلما  عنده.  هلما  تتوسط  والدهتما 
عن مشالك" فقال يسوع: انكما ال تعلمان ما تطلبان. اان اسألكما ان    واآلخرداا عن ميينك  جيلسان واح

 كنتما مستعدين للعذاب ألجلي"أتستطيعان ان تشراب الكأس اليت اان مزمع ان اشرهبا". 
 يطلب يسوع من تالميذه قبل كل شيء ان يكونوا مستعدين للعذاب. 

اللحد.  ❖ اىل  املهد  من  حياته  يف  يسوع  احتملها  اليت  العذاابت  عن  االوالد  مع  حبث 
الثانية   اجلهة  اللوح من جهة ومن  العذاابت على  ان تكتب هذه  البحث. إبمكانك  ساعدهم يف هذا 

 تضحيات حياتنا اليت تشبه تضحيات يسوع. 
 اسأهلم: 

هلم  1 )اشرح  يسوع؟  حياة  يف  تضحية  أعظم  هي  ما  يف .  أمامنا  التضحية  هذه  يضع  أبنه 
املسيح.  اال محل صليب  ليس  القداس  االشرتاك يف  يسوع.  اثنية صليب  مرة  يعطينا  القداس  القداس. 

الستعداد من طرفنا اىل املناولة يف القداس ليست إال االحتاد بيسوع الذي ضحى حبياته ومعناها أيضاا ا
 :(. هنا  ن مالتضحية.  
 حياتنا؟ )خذ خمتلف االشغال يف النهار وساعد االوالد على اجياد كلفنا أكثر يف يما الذي  .  2

القيام  ضرورة  هلم  اظهر  مث  نظرهم،  يف  هلا  قيمة  ال  اليت  االشغال  هي  وما  فأكثر...  اكثر  يكلفهم  ما 
يسوع   يسوع ومع  منها ألجل  ومناولتهم.بتضحية  قداسهم  الواجب   ليمددوا  التضحيات  هذه  ان مثل 

القيام بغري تضحيات اضافية. ولكن جيب قبل كل شيء ان حتمل تتميمها ألجل يسوع ال  متنعنا من 
 االوالد على القيام ابلتضحيات االكثر أمهية(. 

تكلفهم  ❖ نظرهم  تضحيات هي يف  االسبوع عمل  اعطهم قصد  االجتماع  اكتفيت هبذا يف  اذا 
 اكثر من غريها. 

ابلقرب منه )صليبنا( ترمز دعهم يقومون بكنز: صليب كبري )صليب يسوع( وصليب صغري      
 اليه اشغال النهار والكتابة: من ال حيمل صليبه ال يستطيع ان يكون تلميذي. 
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 حمبيت امتداد للقداس. 
احملبة )مىت   ❖ العامة عن  الدينونة  املشهد 21:  25مشهد من االجنيل:  ان متثل هذا  ( إبمكانك 

 بعد ان شرحته لألوالد. 
اذا  واقعية: يوماا من أايم شباط وحنن خارجني من الكنيسة بعد ان مسعنا القداس وتناولنا،  قصة   ❖

د. وكان أيضاا أعمى ويريد ان حايف القدمني يرجتف من شدة الرب برجل هرم فقري مستعط ممزق الثياب،  
الثامنة من عمرها والثانية يف التاسعة،  فساعداته واالبتسامة   يعرب الطريق. فتقدمت صبيتان الواحدة يف 

معهما  املدرسة  اىل  اخذاته  جوعه.  شاكياا  يده  املسكني  هذا  مد   الطريق  عرب  ان  بعد  ثغريهما.  على 
القداس   الفطور بعد ان حضرات  وتناولتا. وكم كانت سعادته عظيمة ومؤثرة حني وجد ليقامسهما طعام 

كل معهما! وقد ضحت احدامها بنصيبها من القهوة لتقدمها له. وعند الساعة الثامنة والنصف نفسه أي 
قرع جرس املدرسة للدخول فطبعت كل واحدة منهما قبل على يده املرجتفة واوصلتاه اىل الرصيف. )فرقة  

 رنسا(.فرسان القرابن يف احدى مدن ف
ذكرهم بصورة خاصة وصية احملبة اليت اوصى هبا املسيح بتالميذه يف العشاء االخري عندما كانوا  ❖

جمتمعني يف علية صهيون. تصور يسوع وسط تالميذه يظهر حمبته الكلية للبشر بتقدمته حياته ألجلنا 
 هذا حتت شكل اخلبز برمسه سر االفخارستيا.  على الصليب. ويسوع يظهر لتالميذه حبه

ان  وصية جديدة  "اوصيكم  تالميذه؟  من  يسوع  يطلبه  الذي  ما  مناولة  وأول  قداس  اول  بعد 
يعرف   حيب  الصليب(. وهبذا  اان )حىت  احببتكم  لبعض كما  بعضاا وان يكون حبكم بعضكم  بعضكم 

 (. 34:  13 اجلميع انكم تالميذي اذا كنتم حتبون بعضكم بعضاا" )يوحنا
 على قدر حضوران القداس ومناوالتنا جيب ان تكون حمبتنا للغري. 

 البحث مع االوالد:  ❖
 . ما معىن "البعض" يف حياهتم.1
 . ما معىن "ان حتبوهم". 2

 اللوح   على   اكتب .  تغضب  ال   وخصوصاا   يقولون  ملا   تستغرب   وال   يريدون  مبا   جييبون  دعهم
 اليت  الغريزية  العاطفة  ومن  احلسية  احملبة  من  حذرهم . )وزائداا   ومتمماا   منقحاا   انتقاداتك  وجه   مث   اجوبتهم

 (. حقيقية  مبحبة   ليست
 السابق.   كاألسبوع القصد يكون   ❖


