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أ�د �شارة ز�رّ� ٣١

البخور، رائحة المسيح الطّيبة

قم صالتي، كالبخور أمامَك، ورفع يدّي كتقدمة المساء
ُ

ِلت

"اكن ز�رّ� یقوم �خلدمة الكهنونّیة أمام هللا، فاكن دوره هذا العام ِلَیْدُ�َل 
ِرَق الَبُخور". لزن�ّن هذه املبخرة ونلّوهنا، ولُنِمكل  ب� وُحيْ َمْقِدَس َهْیَلكِ الر�

هذه �یة، يف املاكن املُ�ّدد، �ىل راحئة البّخور:

البخور هو عطٌر مرّكٌب من أجزاٍء م�ساویٍة من �دة أعطاٍر ويه مواد مصغّیة 
مس�تخر�ة من نبا�ٍت عطریة. من �الل حرق البخور وقت الصالة ميك�نا 
أن �شعر �راحئة املس�یح الطّیبة، ف�تأّمل �لرب ال فقط �لعني من �الل اإلیقونة 

وال �ألذن أي من �الل الرتانمي، بل أیًضا من �الل �اسة الشم.

هل تعلم؟

ِلتُقم صاليت اكلبخور أمامك
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٢

التواصل، ال حدود له

بعدما أصبح ز�رّ� �ري قادٍر �ىل ال�م، اكن �لیه أن جيد طریقة أخرى �لتواصل مع 
الناس، فقد اس�تعان �لك�ابة �ىل ا�لوح أو �إلشارات. لنتعّمل أحرف األجبدّیة بلغة 

اإلشارة.

إحزر اللكمة املك�وبة بلغة اإلشارة، ّمث �اول أن تتعّمل امسك بلغة اإلشارة!

ذدخحجثتبا

طضصشسزر

آ ؤ

ظ

يوهـنملكق

ئـئ ةإأى



٣

اإلنجيل، كلمة الحياة

ضع اللكمة الصحی�ة يف الفراغ إلكامل النص 
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ِطْلَبُتَك،  َفَقِد ٱْسُتجيَ�ْت  ا،  َزَكِر�َّ َيا   ............" َقاَل املَالك لزكرّ�ا: 

َك َفَرٌح 
َ
ِھ ......... . وَ�ُ�وُن ل َك ٱْبًنا، َفَسِمّ

َ
ُتَك ............ َسَتِلُد ل

َ
َوٱْمَرأ

ِر 
َ
َنظ  �� َسَيُ�وُن..........  ُھ  نَّ

َ
أل َكِث�ُ�ون،  ِبَمْوِلِدِه  وَ�ْفَرُح  َوٱْبِ�َ�اج، 

ّب، ال َ�ْشَرُب َخْمًرا وال ُمْسِكًرا، َوَ�ْمَتِ�ُ� ِمَن ............. َوُهَو َ�ْعُد  الرَّ

ِإلِهِهم.  ِبّ  الرَّ ِإ��  ِإْسَراِئيَل  َب��  ِمْن  َكِث��يَن  وَ�ُردُّ  ِھ.  ِمّ
ُ
أ َحَشا   ��

ْبَناء، 
َ
ِلَ�ُ�دَّ ...... اآلَباِء ِإ�� األ ِتِھ،  ِبّ ِبُروِح ........ وُقوَّ َماَم الرَّ

َ
وَ�س�ُ� أ

ا َخْ�َ� ِإْعَداد." ِبّ ........ ُمَعد� َ� ِللرَّ ْبَرار، فُيِ�ّ
َ
والُعَصاَة ِإ�� ........ األ

ال َتَخْف

ِإِليَصاَباُت   َعِظيًمايوحّنا

وِح الُقُدِس  الرُّ

ا ِإيِليَّ

َشْعًبا 

ِحْكَمِة ُقُلوَب 



٤

المالك

لنصنع خشصّیات املغارة
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لنصنع ّلك اس�بوع خشصّیة من خشصّیات املغارة

 
ّ

لنطويلنقص



٥

أس�بوع م�ارك!

بالملء أنا بّدي عيش
نعمة الوقت الحاضر

إقعد إتأّمل بالرّب،
وهّوي عالموَعد ناطر!

خاِطب  قلبو، يخاِطب قلبي
إسكن قلبو، ِيسُكن قلبي

أعظم مغامرة ُحب:
ي عيش الوقت الحاضر!

ّ
إن

ق فيها جراس
ّ
ا نزين شجرة صغيرة ونعل

ّ
كن

عليها نجوم بيلمع لونا بيلمع متل األلماس
ملياني تلج و ملياني ملّبس أبيض بكياس

يا جراس وّعي الناس للقّداس يا جراس
يا جراس الليلة عيد وّعي الناس
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ا نزّين شجرة صغيرة»
ّ
ترتيلة « كن


