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١

�ُسا�ُد أهَلنا يف  الیوم، سوف  الّطعام!  العائ� �ىل مائدة   ما أمجل أن جت�ـمـَع 
الوصفة احملّددة يف األسفل لصنع اخلزب ا��یذ،  اتّباع  العشاء، من �الل  حتضري 
مع  العشاء  �سوع  �شارك  كام  �ائَلِتنا  مع  الطعام  ن�شارك  سوف  ُمث�،  َوِمن 

التلمیذ�ن يف اجنیل الیوم.

م الطبخ مًعا اليوم!
ّ
 لتعل

٢- طريقة التحضير
١.  أمزج امخلرية يف ف��ان صغري من املاء وأ�ر�ها ملدة ١٠ دقائق 

٢.  أسكب امخلرية مع الط�ني يف و�اٍء وأضیف املاء �ىل دفعات (لكن أ�رك بعض املاء 
�انًبا) مع حتریك املزیـج مبلعقة خشب

ًدا ٣.  أضیف ملعقة صغرية من امللح واملاء البايق وأحّرك املزجي ج��
٤.  أ�رك العجینة �ر�ح ملدة ٣ سا�ات

ًدا ٥.  أضع بعض الط�ني �ىل الطاو� وأقوم بعجن املزجي ج��
٦.  أضع العجینة �ىل شكـل �رة يف الو�اء املدهون �لّزیت وأغّطي الو�اء مب�شفة م�ّل�

٧.  أ�رك العجینة لرت�ح مدة ٣٠ دق�قة يف ماكن ُمعمت ودا�
٨.  أمحي الفرن �ىل در�ة ٢٢٠ در�ة

٩.  أرمس بواسطة السكني صلیًبا �ىل العجینة و أدههنا �لّزیت وأرّش �لهيا ملح خشن 
وأضعها يف الفرن ملّدة ٤٠ دق�قة.

١٠.  أتّ�ذ �خلزب وأ�شاركه مع العائ�، وأشكر الرب �ىل هبة الطعام! حصتني!

١- المكّونات
٣٥٠ مل ماء (٢٥٠ مل ماء ساخ�ة – ١٠٠ مل ماء �ردة)  .١

٣ أ�واب ط�ني  .٣ ملعقة صغرية مخرية     .٢
و�اء مدهون �لزیت  .٥ ملعقة صغرية من امللح    .٤

األ�د الثالث من زمن الق�امة : ظهور �سوع لتلمیذي ّمعاوس ٢
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على طريق عماوس... 

٢

والتلمیذ�ن �ىل طریق ّعاموس من �الل  �سوع  الیوم  �رافق  سوف 
اتّباع املرا�ل احملددة يف األسفل (�دد الالعبني ٢ اىل ٤ أش�اص)

يلزمك:  زهر �ّلعب، أشاكل صغرية �ىل �دد الالعبني،
          وأقالم تلو�ن (أخرض، أمحر، أصفر، أزرق)

إبدأ بتلوين المربعات كالتالي: أمحر (٦-٩-١٦-٢٤-٢٦)، أصفر (٠-٣١)،
                                        أخرض (١-٧-١٠-١٣-١٩-٢٥-٢٩)، أزرق (٢-٥-١٤-٢٠-٢٧)

٠-  �نطالق
١- انطلق�ا: تقّدم خطوتني

٢- حتّدي: رت�ل �رتی�
    "طریق صغري وحب �بري" مع احلراكت

-٣
-٤

٥- حتّدي: ماذا رصخ توما ل�سوع يف إجنیل 
�س�بوع املايض؟

٦- "مل یعرفوه": إبَق يف ماكنك دوًرا وا�ًدا
٧- �سوع �رافق التلمیذ�ن: تقّدم اىل ١١

-٨
٩- الطریق طویل: ُ�د اىل ٤

١٠- �سوع �رشح الك�ب: متـّهل دور ل�س�ـمع
-١١
-١٢

١٣- ما أمجل �م �سوع: تقّدم اىل ١٤
١٤- حتّدي: إىل أّیة ضیعة اكن التلمیذان 

یتو�ان يف إجنیل هذا األس�بوع؟
-١٥

١٦- التالم�ذ ال یفهمون الرشح:
     إرجع اىل ١٢

-١٧
-١٨

١٩- القلوب �ش�تعل: تقّدم اىل ٢٨
٢٠- حتّدي: إقفز ٢٠ مّرة �ىل ر�ل وا�دة

-٢١
٢٢- س�نصل قریًبا: تقّدم اىل ٢٨

-٢٣
٢٤- الّظالم آٍت قریًبا: تقّدم اىل ٢٨

٢٥- �سوع �رید ا�هاب اىل أبعد:
     تقّدم اىل ٢٩

٢٦- أىت ا�لیل: متّهل دوًرا وا�ًدا
٢٧- حتّدي: رت�ل �رتی� "اذا اكن إميانك قد 

حّ�ة اخلردل" مع احلراكت
-٢٨

٢٩- إنف�حت األ�ُني: تقّدم اىل ٣٠
-٣٠

٣١- الوصول

األ�د الثالث من زمن الق�امة :
              ظهور �سوع لتلمیذي ّمعاوس
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هّيا نكتشف الحدث!

٤

من  الصور  �رتّب  سوف  الیوم،  إجنیل  إىل  اإلس��ع  بعد 
�الل �رقـ�ـمها وفق أ�داث القصة،

األ�د الثالث من زمن الق�امة :
              ظهور �سوع لتلمیذي ّمعاوس

كلواخذوا إّنه يسوع!   معناأمكث

أجل!

أال تعلم؟ لقد قتلوا
يسوع ولم يجدوه

في القبر التالميذهيا نخبر

المسيح
قام!

إّنه قام ! أرأيت ما
حدث؟

أجل!

إّنه �مر ال
يمكن فهمه



ليك ال ن�ىس أن نصّيل ق�ل الطعام، دعو� ُحنَرض� بطاقة الصالة ليك 
طبا�ة  �رب  أو  وج�ٍة، من �الل رمسها  ق�ل لك  أهلنا  مع  نصّلهيا 

ال�ـموذج وتلوینه.
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بطاقة الصالة

٥

باِرك َرّبي، باِرك َرّبي،
طعامي، طعامي

ُه باِرك من أعدَّ
وَمن يتناوله
يا َرّبي، يا َرّبي

لنستمع إلى ترتيلة: «طريق صغير وحّب كبير»
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