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األ�د السادس عرش من زمن العنرصة: م�ل الفر�ّيس والعّشار ٢٢

ار
ّ

تواضع العش

التواضع هو إ�دى الصفات اليت توصلنا إىل السعادة، فل�ـميش مًعا طریق 

التواضع وصوًال إىل الهدف يف آخر الطریق. 

السعادة

تواضع
ل ا

  

  

لتكّرب
  ا
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بعد قراءة نص �جنیل (لوقا ١٨: ٩ - ١٤)، دعو� جنیب �ىل هذه �س�ئ�

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

صل دائًما بالكلمة
ّ

لنت

صعد رجالن إلى الهيكل

ار
ّ

فّريسيٌّ  وعش

نجار وصّياد سمك

 وطبيب
ٌ

نّحات

كان الفّريسي يصوم 

 في السنة
ً
مّرة

مّرتين في األسبوع

ثالث مّراٍت في الشهر

ار 
ّ

وقف العش
في أّول الهيكل

خارج الهيكل

بعيًدا في الهيكل

ي
ّ
ار يصل

ّ
كان العش

ليشكر الله

ليطلب من الله

ليعتذر من الله
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ن الصليب! لنزيِّ

٣

مع املس�یح، أصبح الصلیب �المة خفٍر لنا. فلزنّینه من �الل إتّباع املرا�ل التالیة 

املبّ��ة يف الصور
حنن حبا�ة إىل:

ورقة صف�ة ٤ مطبو�ة
�رتونة ��لون ا�ي �ریدونه

خ�ط صوف ��لون ا�ي �ریدونه
مقّص وتلزیق وإ�رة

١- إلصق طرف اخلیط �ىل 
اجلهة اخللفّ�ة �لكرتونة

٢- أد�ل اخلیط يف ا�ا�رة يف 
الوسط من اجلهة اخللف�ة

٣- أد�ل اخلیط يف إ�دى 
ا�وا�ر من اجلهة األمامّ�ة

٤- مث أ�ده اىل الوسط كام 
فعلت يف املر�� الثانیة

ر املرا�ل  �ر�
٣ و٤

حّىت حتصل 
�ىل الن���ة 

ا�هنائّیة
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ارتفاع  بعيد  من لك اعم  أيلول   ١٤ يف  املقدّسة  ا�كن�سة  حتتفل 
ا�صليب  إختفاء  حبادثة  العيد  هذا  و�رتبط  املقّدس،  ا�صليب 

اذلي ُصلب عليه �سوع املسيح. 

اال�رباطور  وادلة  هيالنة،  القّد�سة  أتت  ميالدي،   ٣٢٦ سنة 
ا�صليب  خشبة  عن  �لبحث  أورشليم  إىل  ا�كبري،  قسطنطني 
املقدس . وعندما سألت عن األ�ر أخربوها بأن ا�صليب مدفون 
هيالنة  القّد�سة  ورفعت  عليه  فعرثت  املاكن  حبفر  فأ�رت 
ا�كن�سة  فوقه  و�نت  اجللجلة  جبل  ىلع  املّقدس  ا�صليب 

املعروفة إىل يومنا هذا بـ «كن�سة القيامة».

�شعل انلار يف هذا العيد نلتذّكر انلار اليت أ�رت القّد�سة هيالنة 
وجدانها  خرب  توصل  �يك  أخرى  إىل  جبل  قّمة  من  بإشعاهلا 
اذ   ، القسطنطي�ية  يف  قسطنطني  اال�رباطور  إلبنها  �لصليب 
اكنت انلار يه وسيلة اتلواصل ا�رس�ع يف ذ�ك ا�زمان، فأشعلوا 

انلار ىلع لّك تلّة من أورشليم وصوًال إىل روما!
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ما هي قّصة عيد الصليب؟


