
 
 

 موارد للصالة

 وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة

أ( 46: 2)أعمال   

 

هذا العام ، تصادف عطلة نهاية األسبوع العالمية للصالة في نهاية 
بعد خمسين يوًما من عيد الفصح ، نحتفل . الخمسينأسبوع عيد 

تالميذ يسوع ، ومن الخارج فصاعًدا على الروح القدس  سكيبونتذكر 
.ة التي تمنحنا القوة متاحة لنا اليومالهدي  ، لجميع المؤمنين.   

 
الدمار والحزن  العالم. يستمر   هز  تزال تنا جائحة كوفيد. ال تلقد هز  

.وهشاشة العائالت والمجتمعات  
 

عطلة نهاية األسبوع العالمية للصالة ، مع وجود األطفال  هاكيف يمكن
دعونا نواجه ضعفنا ، بقيادة في قلب الحدث ، أن تقوي إيماننا معًا؟ 

.ة الصالة والتجدد في ملء الروح القدس، بقو   طفالاأل  
 

الخمسين األول ،  عيدم مما حدث في التعل   من المؤكد أن األمر يستحق  
مؤمنًا بالتهديد وعدم األمان. 120ن حيث شعرت فرقة صغيرة م  

 
 

 

" لناتاشا فرنييوم الخمسين"  

 

في يوم واحد ثم شهدوا إضافات يومية على  3120كيف أصبحوا 
"؟ )أعمال الضعفاءعددهم؟ كيف كان ملكوت هللا ينمو كل يوم ويهتم بـ "

02 :35)  
 

العالمية للصالة، هل يمكننا أن بدافع من إلهام عطلة نهاية األسبوع 

رة نصبح أقوى معًا في اإليمان ونؤثر على األطفال في مجتمعاتنا المدم  

بطريقة خارقة؟
 
 

 

 

 أبعاد يوم الخمسين

 47 – 36و 13 – 1وخاصةً آيات  2أعمال الرسل 

لتقوينا للمضي قدًما معًا في اإليمان  يوم الخمسينبُعًدا لقصة  12فيما يلي 
 .ناسب ظروفكتي تال بعًدا 5-4. حدد السنوات المليئة بالكوفيد هذهخالل 

 

 العيش تحت التهديد .1

كان تالميذ يسوع وأتباعه يخشون االضطهاد والتهديدات من السلطات 

 .. كانوا بحاجة لدعم بعضهم البعضأورشاليمالدينية في 

ومجتمعاتهم المحلية على حد سواء تحت ضغط  عائالتهماألطفال و

 ت.هائل خالل هذه األوقا

  

؟مهما الذي يخيف ليافعيناألطفال وا وااسأل

 

 
 الصالة سويًّا .2

معًا في  ات حدوا، أن أتباع يسوع جميعًا  14: 1نتعلم في أعمال الرسل 

نحتاج القيام به عبر شبكاتنا مع  األمر الذي. هذا بشكل مستمر   الصالة

 .األطفال في الصدارة

 

 عن ماذا يجب أن نصلي؟ يافعيناسأل األطفال وال
 

 بعضنا البعضتشجيع  .3

هناك قوة عندما نجتمع في مكان واحد )جسديًا أو عبر اإلنترنت(. يمكننا أن 

نشجع بعضنا البعض ، تماًما كما تمكنت مجموعة صغيرة من أتباع يسوع 

 .القيام بذلكمن 

 

.رهمبجوا الذي لشخصالتشجيع شيئًا  يافعينيقول األطفال وال



 اإلنتظار والجلوس بهدوء .4

ال يبرحوا من  يسوع للتالميذ أن ينتظروا. قد قال لهم أن " قال
كانوا مطيعين. جلسوا وانتظروا كما قال (. 4: 1 " )أعمالاورشليم

جيد يمكننا ترديده خالل عطلة نهاية  انضباطلهم يسوع. هذا 
األسبوع للصالة. من الجيد أن تكون مشغوالً في العمل ، ولكن من 

الرب  قبل أن نخرج. االنضباطمع الرب و الجلوسالجيد أيًضا 
 (14: 14. )خروج يقاتل عنكم وانتم تصمتون

 

 متى يمكن أن يكون االنتظار والبقاء شيئًا جيًدا؟

 
 يسوعتذك ر وعد  .5

لقد وعدهم أنه من الجي د أن يتذك ر األطفال أن يسوع يحب هم. 
سيحفظهم. كان على التالميذ أيًضا أن يتذكروا وعد يسوع: 

دون بالروح القدس ليس بعد هذه االيام بكثير" : 1" )أعمال .ستتعم 
5) 
 

 ضع قائمة بالوعود التي قطعها يسوع.

 
 مسحة الروح .6

وصار بغتة  " ح:امثل الري هديرصوت الكان هناك أوالً في يوم الخمسين، 
وظهرت لهم ألسنة  ". ثم  "من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة

كانت هناك ". منقسمة كانها من نار واستقرت على كل واحد منهم
فيها الروح على مجموعة من الناس. دعونا نتحلى  انسكبمناسبات عديدة 

 بالجرأة عندما يجتمع األطفال معًا للصالة.
 

  .الروح القدسحيث ساعدكم أيها األطفال أوالً ، شاركوا أي خبرات       

 
اع .7  عمل شج 

من أتباع ه المجموعة ماذا كان تأثير يوم الخمسين؟ كيف تغي رت هذ
ة يسوع التي كانت مليئة بالخوف؟  لقد تكل موا بالعديد من اللغات: قو 

" اعطاهم الروح عجائبية. هذه ما نحتاجها اليم وهي موجودة! "
 . (4: 2)أعمال 

 
 في مجتمعاتنا؟ يافعينماذا يمكننا أن نفعل معًا ك

 
 
 

 المشككون والمعارضة .8

حتى عندما يتم دفع أطفالنا وشبابنا وشبكاتنا على مستوى المدينة     
لحملة المعاملة الجيدة ، ستكون  نشراتخاذ إجراءات جريئة مثل  إلى

وكان  :"والمستهزئين عدم الثقةهناك معارضة. واجه التالميذ 
 (. 13: 2" )أعمال آخرون يستهزئون قائلين انهم قد امتألوا سالفة

 

 إلى الكنيسة أو أتيت إلى هذا االجتماع؟ تذهبهل تم االستهزاء بك ألنك 
 

 مؤمن جديد 3000األثر:  .9

على الرغم من العقبات ، انظر إلى ما أتى به الروح من الجرأة في ذلك 

مؤمن جديد. رائع! هل ستجلب كل مناسبة في عطلة نهاية  3000اليوم: 

مؤمن إضافي ملتزم بالعمل لتغيير  3000 2022األسبوع للصالة عام 

 !ممكنهذا األمر أن واقفي مجتمعاتنا. صد   اليافعينحياة أطفالنا و

 

 يمكن تحقيقه منوالذي   الذي يهدف نحو التغييرما هو الحلم الكبير 
 اجتماع الصالة؟ خالل

 

 المشاركة في التضحيات مع أي شخص محتاج .10
ث بجرأة فحسب ، بل كان هناك عمل لم يكن األمر يتعلق باالجتماعات والتحد  

ويقسمونها بين الجميع واالمالك والمقتنيات كانوا يبيعونها  " اجتماعي هادف.

 فعل أعمال!( فلنكن كرماء! فلن45: 2" )أعمال .كما يكون لكل واحد احتياج

 

، ما الذي يمكننا فعله معًا إلحداث فرق  يافعينكمجموعة من األطفال وال
 في حياة المحتاجين؟

 
 تسبيح هللا معًا .11

عندما نرى ما يمكن أن يفعله هللا من خالل قوة الروح القدس خالل 
ال ننسى تسبيح هللا. يبدو اعطلة نهاية األسبوع العالمية للصالة ، دعونا 

 اال أنه من األسهل بكثير في الحياة الكنسية أن يجتمع الناس ليسألوا ولكن
: 2عمال " )أوكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة " يشكروا!

46) 
 

هللا على األشياء  سب حمتى يمكننا أن نلتقي مرة أخرى كأطفال وشباب لن
 الرائعة التي نتوقع أن يفعلها من خاللنا في األسبوع القادم؟

 

 كل  يوم –التوس ع في ملكوت هللا  .12
دعونا نعكس عناصر يوم الخمسين. دعونا نسعى نحو نهضة حقيقية 

ة إليمان ورفاهية مجتمعاتنا. من ثم سنرى التغيير والتوس ع كل  ومستمر 

صد قوا أن هذا  خالل األيام التي تلت يوم الخمسين.يوم كما حصل 

ى معًا باإليمان.  األمر ممكن عندما نتقو 

 

في  يافعينكيف يمكننا إشراك المزيد من ال ليافعيناسأل األطفال وا

 عملنا؟
 



 أفكار لنشاطات
 

 هبوب الرياح
يحتاج كل طفل إلى زجاجة مشروبات غازية فارغة ، وكلما كان العنق أصغر كلما يحتاج كل طفل 

خر في آلتلو ا واحدكل طفل  بدأ ي. وابصمت في دائرة. انتظر اعدينمتب واجلسا كان ذلك أفضل.

بوب النفخ عبر الجزء العلوي من زجاجة المشروبات الفارغة حتى ينفخ الجميع ، إلصدار صوت ه

 .الرياح

جرب ملء بعض الزجاجات جزئيًا بالماء إلصدار أصوات مختلفة. إذا كانت لديك أغنية مفضلة عن 

لإلدالء ببيان عام أكثر ، كرر هذا الروح القدس ، فحاول تكرار النوتات الموسيقية القليلة األولى. 

 النشاط في مكان خارجي عام آمن. )احترم أي قواعد آمنة لفيروس كوفيد(.

 

 

 

 لهيب النار وقوة الكالم 
احصل على بعض شرائط القماش األحمر لتمثيل اللهب. اصنع علًما بشرائط من القماش األحمر مثل "العلم". 

يلوح  وخارج دائرة األطفال وه يدورتباعدون. يأخذها كل طفل بدوره لأطول. يجلس األطفال م الفتةأو اصنع 

 .يختاره" "النيران" على أحد األطفال الذين يسكبفي نهاية المطاف "وبالعلم 

 

هلل" بلغة أخرى  تسبيحالطفل الجالس. الطفل الجالس اآلن يقول " يضع العام بجانبيلوح بالعلم  الذي الطفل

األطفال في المجموعة وأن  بعددمستخدمة في بلدك أو بلد قريب. يجب أن تكون قد اخترت العديد من اللغات 

 هلل" في كل لغة مختلفة. )تمرن من قبل(. تسبيحيكون لديك بطاقة ُمعدة بالكتابة الصوتية لـ "

 

آخر لتسقط عليه "النيران". عندما يذهب جميع ث يلتقط العلم ويكرر الفعل ، ويختار شخًصا الطفل الذي تحد  

 هلل" باللغات المختلفة في نفس الوقت. تسبيحهلل" يجتمعون جميعًا ليقولوا " تسبيحاألطفال لقول "

 
 

 الي الفريق 3000انضمام 
 A1ورقات من الورق القالب مقاس  4قم بلصق  ،اصنع قطعة كبيرة من الورق العادي ، على سبيل المثال

 ورق التغليف القديم سيفي بالغرض:. م( 3.7× م  2.5معًا )الحجم اإلجمالي ~  الصفحات

 واألطفال كفريق واحد لرسم خريطة للحي الذي يعيشون فيه. يافعينعليه. يعمل ال الرسمطالما يمكنك 

 

مثل الدالء. اخرج وابحث عن العديد من األحجار الصغيرة جًدا. احصل  عبواتستحتاج أيًضا إلى بعض ال
من  250قادرة على احتواء ما يصل إلى  عبوةكوبًا أو كوبًا بالستيكيًا. يجب أن تكون كل  13اآلن على 

حجر صغير  120 ". يمكن لطفلين عد  يوم الخمسينالحجارة الصغيرة. ضع عالمة على كوب واحد "قبل 
. اآلن ضع عالمة تلتقيون. ضع على الخريطة في النقطة )مثل مبنى الكنيسة( حيث عبوةأو اللهذا الكوب 

 250في فرق لملء كل كوب بـ  اعملوا". يوم الخمسيناألخرى "بعد  12الـ  عبواتعلى األكواب أو ال
  (3،000؟ )12حجرا صغيرا. كم إجمالي عدد األحجار الموجودة في األكواب الـ 

 

صالة. تماًما مثل يوم الخمسين ، أنت تطلب من يسوع مضاعفة عدد األشخاص )األطفال هذا هو وقت ال
. بعد أن تتاح 3000في هذا الجزء من المدينة إلى  يافعينوالكبار( الذين يعملون لتحسين وضع األطفال وال

 الخريطة.على التوالي وانثر الحجارة عبر  12للجميع الفرصة للصالة ، اسكب كل كوب من األكواب الـ 

 

 يافعينهللا على ما يفعله بالفعل استجابة لصلواتك لتغيير الوضع لألطفال وال واحمدامرة أخرى و وااآلن صل  
 في الحي.

 

 



 2021الشهادات من  

 الهند

في عاًما في آشا فوروم بنغالور ، الهند. لقد كان يخشى  12تم إحياء األمل من جديد في صبي يبلغ من العمر 
 .طفالالسابق الخروج وأخبرته عائلته أن القرية بأكملها ستُمحى بسبب كوفيد. بكى وصلى من أجل األ

صلى على وجه التحديد من أجل اللقاح في منطقتهم ، وفي غضون أسبوعين ،كان لدى الحكومة عيادة لقاح في 
 قريتهم.

 

 كمبوديا

، أنها شعرت بالتقدير واالحترام من قبل اآلخرين  شهدت فتاة صغيرة كانت قد قادت جلسة صالة في كمبوديا
 وخاصة البالغين.

وبالمثل ، أعربت فتاة أخرى عن سعادتها عندما أقامت الكنيسة بأكملها يوًما خاًصا للصالة من أجل األطفال ، 
 ل القادم.طفال هم قادة الجيألن األمما يدل على أن الناس يقدرون األطفال ويحبونهم ويحترمونهم ويعتنون بهم 

 
 

 
 

 طلبات صالة من حول العالم

 
  ،اختيار مكان في بلد آخر يرغبون في تركيز صلواتهم فيه. إذا كان لديك هاتف ذكي ويمكنك الوصول إلى اإلنترنتيافعين اطبع خريطة العالم واطلب من األطفال وال

 من أجل مدينتك وهذه المدينة األخرى. حول تلك المدينة. صل   ات ويكييمكنك حتى االطالع على معلوم
 

 الفكرة هي ربط مدينتين ببعضهما البعض في الصالة: أقوياء معًا في اإليمان.

 

 يمكن استلهام نقاط الصالة لألطفال والشباب في تلك المدينة من شهادات مثل هذه:

 لقد فقدُت أمي )أبي أو جد ي(. قد أصابهم فيروس الكوفيد وتوفيوا. •

 ولم يحصل على عمل بعد. فيروس الكورونا)أمي( وظيفته بسبب إغالق فقد والدي  •

 للطعام. مالال يوجد  -غالبًا ما نتناول وجبة صغيرة واحدة يوميًا  •

 أشتاق ألصدقائي.بسبب فيروس الكورونا خسرنا منزلنا وكان علينا العودة إلى القرية:  •

 صعوبة في القيام بالدروس.لم نتمكن من الذهاب إلى المدرسة لفترة طويلة. اآلن أجد  •

 في الشوارع حيث أستطيع ، لكن هناك عصابات وهذا أمر خطير.كان هناك عنف في منزلي. كان علي أن أهرب. أنام  •

 هناك رجال يأتون إلى حينا الفقير ويعرضون عليك الكثير من المال. لكنني أعلم أنها مجرد خدعة ويريدون منك أن تفعل أشياء سيئة لهم. •

وكانت مريضة للغاية. هي ال تزال ليست على ما يرام ألنها كانت دائما في حالة سيئة. إنها بحاجة إلى أدوية لكننا ال نستطيع  روناكوفيروس الأمي ب أصيبت •
 شراء أي منها. ماذا افعل؟

 
 

 
 

 

The World Weekend of Prayer campaign is a global initiative held over the first weekend of June every 

year, uniting hundreds of thousands of adults and children globally. It is organised by Viva, a charity 

dedicated to changing more children’s lives to fulfil their God-given potential in 38 community networks 

worldwide. Find out more at www.viva.org 

 
Registered charity no 1053389 

 لنجلب أكثر من مليون شخص ليقولوا هذه الصالة:

 ألطفالنا وشبابنا.يا رب ، قو   إيماننا معًا لتغيير مدننا لألفضل 

http://www.viva.org/

