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عید ا�حن ا�ید ٣٩

الثالوث وسط العماد

بعد قراءة نص اإلجنیل لنمكل تلو�ن الثالوث األقدس من �الل تلو�ن التايل:

- امحلامة اليت متّثل الروح القدس      - �سوع        - النور ا�ي یدّل �ىل هللا �ب يف السامء
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عید ا�حن ا�ید

٢

ا يقول للجموع أنا أعّمدكم
ّ
١- كان يوحن

بالماء

بالزيت

بالتراب

٢- نزل الروح القدس بصورة جسدّية مثل

نار

مالك

حمامة

 يسوع يعّمدكم
ّ

ا أن
ّ
٣- قال يوحن

 بالنار

بالروح القدس 

بالروح القدس والنار

٤- وسمع صوت اآلب من السماء يقول

هذا هو ابني الحبيب الذي به رضيت

ا بالماء
ّ
ها هو يسوع يعّمده يوحن

إذهبوا وأعلنوا الملكوت

صل دائًما بالكلمة
ّ

لنت

بعد قراءة نص اإلجنیل (مّىت ٢: ١ - ١٢)، دعو� جنیب �ىل هذه األس�ئ�

من �الل اخ�یار اجلواب الصحیح حسب أ�داث النص:



anteliasdiocese.com

عید ا�حن ا�ید

الدايـم دايـم

٣

جتري العادة ب��اول الزالبیة لی� عید ا�حن.

لنتعّمل مًعا طریقة صنعها ولن�شار�ها مع أفراد �ائلتنا.

الـمـقادير:
. ط�ني (نصف �وب)
. زیت نبايت (ربع �وب)

. سكر (٣ مالعق �برية)
. مسسم أبیض (ملعق�ني �بريتني)

. �لیب بودرة (ملعقة �برية)
. مخرية رسیعة (ملعقة ونصف �برية)

. ماء فا�رة (�وب)

طريقة التـحـضير:
بعد مزج اكفة املقاد�ر، یّمت وضع الزالبیة �شلك أصابع يف الزیت �لقيل،

النامع �لسكر  �زی�هنا  التقدمي ميكن  وق�ل 
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 بالحياة
ٌ

االحتفال بالمعمودّية احتفال

املعمودیة يه الّرس األول ا�ي ننا� ومن �ال� نصري أبناء حق�قّ�ني لالب، 

إخوة ل�سوع وهیالك �لروح القدس. لنتعّرف مًعا �ىل بعض الرموز من 

�الل ربط الصورة �مجل� املناس�بة لها.

 رمز للحياة، و"التغطيس" في 
الماء يرمز إلى موت اإلنسان 

القديم والحياة الجديدة في 

المسيح

رمز لقبر المسيح وأحشاء مريم

رمز لأللم وهو ختم الروح 

القدس

لنكون نور العالم

د إلى  عالمة دخول الُمَعمَّ

جماعة الكنيسة
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أس�بوع م�ارك!

L'Esprit de Dieu
a traversé le ciel,

L'Esprit de Dieu
a traversé ma vie,

L'Esprit de Dieu
comme un vol de colombe

au-dessus du Jourdain

«L’esprit de Dieu » ترتيلة


