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األ�د الثاين من زمن العنرصة : أ�د الثالوث األقدس ٨

أرسل �سوع تالم�ذه وأوصامه أن ینّفذوا ٤ مهام أساسّية.

إبدأ برت�یب األحرف املبعرثة، ّمث ضع األفعال الصحی�ة يف املاكن املناسب

بماذا أوصى يسوع تالميذه؟

عـ    هـ    د      و    ـّمـ  ـمإ     ـبـ     ذ     و     هـ     ا

تـ     و     ـذ    ـلـ     ا     ـمـ  ـ   ـهـ   ـمـ    و     عـ    ـم
ّ
   ـل

"..........................  ،   فـ ....................... جميع األمم،

و .......................  باسم اآلب و اإلبن والّروح القدس،

و ......................  أن يحفظوا كل ماأوصيتكم به."
ى ٢٨: ١٩ - ٢٠

ّ
 مت



 يوم ويبقى إلى األبد.
ّ

كالم يسوع يتجّدد كل

هل تعمل أّن شلك spirale هو خّط ال ی�هت�ي ومع لك دورة یصبح أمعق؟ 

إّنه �ش�به لكمة هللا املت�ّددة واليت ال هنایة لها.

تعالوا �ز�ّن هذه اآلية �شلك spirale ف�حفظها ونع�شها ّلك یوم.
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٢
األ�د الثاين من زمن العنرصة :

                          أ�د الثالوث األقدس

واالن أكتب االيات التالية بالطريقة نفسها:
ا كما أنا أحببتكم"

ً
١-" أحّبوا بعضكم بعض

كم تالميذي، إن كان فيكم حّب بعضكم لبعض"
ّ
٢-"بهذا يعرف الجميع أن

٣-"من يراني يرى من أرسلني"



الروح القدس ا�ي ُوِهب لنا يف العنرصة �سا�د� أن حنفظ تعالمي املس�یح.

ليك نتذّكر هذه التعالمي، تعالوا نصنع هذا الزهر من الورق السمیك أو الكرتون.

د وجه األرض عبر قراءة اإلنجيل لنَجدِّ
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األ�د الثاين من زمن العنرصة :

                          أ�د الثالوث األقدس
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كتب الّراهب الروّيس Andreï Roublev هذه األیقونة بني �ايم ١٤١٠ و١٤٧٢ 

ويه من أروع األیقو�ت اليت متّثل الثالوث: اآلب واإلبن والروح القدس!
لن�اول الیوم تلو�هنا بطریقة ممّزية ف�كون قد ّجمد� الرّب أیًضا بفّ�نا!

األ�د الثاين من زمن العنرصة :
                          أ�د الثالوث األقدس
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٤

د الثالوث ونسّبح عظمته لنمجِّ

هل تعمل؟ نقول: "�ُك�ب" األیقونة وال "�ُرمس" ّألهنا جتّسد لكمة هللا احلّي



٥

ترتيلة «روح أبي»

anteliasdiocese.com

أس�بوع م�ارك!

روح أبي الذي في السموات،

روح أخي يسوع رّب الحياة
� روح هللا، أنت الحّي القدوس

 فيَّ يا رّب
ِّ

تعال اآلن صل

� أفاكري إجعل مهنا صالة

� أنفايس إجعل مهنا صالة

َ� سكويت إجعل م�ه صالة

 ما عندي إجعله أجمل صالة
ّ

كل


