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مالحظة لآلباء
تقض المزيد
يهدف هذا الكتيب إىل مساعدتك يف مساعدة أطفالك عىل الشعور باألمان خالل هذا الوقت من عدم اليقي والتغيب  ،ربما
ي
من الوقت معهم هذه األيام  ،وتشعر بالضغط وخيبة األمل  ،وتتساءل مت ستعود األمور إىل طبيعتها .يشعر األطفال بنفس الشعور.

الطبيع لعائلتك  ،حيث يحتوي عىل ستة أقسام يمكنك جدولتها بأي طريقة
ندعوك الستخدام هذا الدليل بطريقة تتناسب مع اإليقاع
ي
تبدو أفضل لك  ،إذا كان لديك أطفال صغار  ،أو أولئك الذين قد يتعرضون لصدمات إضافية بسبب اإلشارة إىل الموت  ،ضع يف اعتبارك
حذف جزء القصة المكتوب بخط مائل .ومع ذلك  ،إذا كان لدى األطفال يف أي عمر أسئلة حول الموت  ،فعليك الرد بصدق وبطريقة
مناسبة للعمر.
يعد االستماع إىل أطفالك من أفضل الطرق لمساعدتهم يف األوقات غب المستقرة .قد ال يمتلك األطفال الصغار كلمات لوصف
مشاعرهم  ،لذلك يمكن أن يساعد ذلك يف تشجيعهم عىل الرسم ثم التحدث معهم حول رسوماتهم (أو ما كانوا يلعبونه) .قد تجد كتيب
ً
مفيدا لطرق إضافية لمساعدة األطفال خالل هذا الوقت.
"ما بعد الكارثة"
قد تكون رسومات أطفالك من هذه التجربة اإلرشادية مشجعة و قد ترسم البسمة للعديد من األشخاص اآلخرين حول العالم خالل
هذه األزمة الصحية .ندعوك ر
لنشها عىل  ، Instagramبعالمة .thikids#
ً
وندعو هللا أن تبق سليما وبصحة جيدة وأن تعرف سالم هللا يف خضم هذه األزمة.
معهد شفاء الصدمات

 -1وقت القصة
أوقات صعبة
ً
ارتىم خالد يف حزن عىل األريكة .كان محبطا ألنه لم يكن هناك ما يفعله .لقد علق يف المبل مع أخته أمينة البالغة من العمر
ً
تسع سنوات وأمه وجدته .يبدو أن والده كان يعمل بعيدا طوال الوقت .لم يستطع خالد الذهاب إىل أي مكان .لم يستطع
ً
الت
رؤية أصدقائه أو لعب كرة القدم يف الشارع أو حت الذهاب إىل المدرسة .كان قلقا ألنه لم يكن لديه أي فكرة عن المدة ي
سيستغرقها هذا قبل أن تعود األمور إىل طبيعتها.
وه تجلس عىل األريكة المجاورة له .قال خالد" :ابتعدي"" .ال أشعر بالرغبة يف التحدث ".كان
"ماذا تفعل؟" سألت أمينة ي
ر
تعان من نفس
خالد يف الثانية عشة من عمره وأكب بكثب من أمينة .كان عىل يقي من أنها  ،لكونها أصغر بكثب  ،لم تكن ي
يعان منها.
الت كان ي
المشاكل ي
ً
ً
مؤخرا.
الت تعاملنا بها
وه تدخل غرفة المعيشة وتحدق يف خالد" .لقد سئمنا جميعا من الطريقة ي
"سمعت ذلك" قالت األم ي
أنت لست الوحيد الذي يمر بأوقات عصيبة ".
أصدقان  ،وقد سئمت من البقاء
"أنا فقط تساءلت إذا كنت تريد أن تلعب لعبة أو شيئا من هذا القبيل .قالت له أمينة .أفتقد
ي
يف المبل طوال الوقت ".
أكب ر
وتضايق خالد ر
فأكب  .كانت نظراته قلقة وغاضبة عىل وجهه .قررت أمينة الذهاب إىل المطبخ للعثور عىل وجبة خفيفة.
عندما أمسكت بقطعة خب  ،دخلت والدتها المطبخ" .أ تشعرين بالجوع؟" سألت األم  .وضعت ذراعها حول كتف ابنتها.
بدت متعبة " .عندما تنتهي من اعداد الشطبة  ،هل يمكنك إخراجها إىل غرفة المعيشة؟ أريد أن أتحدث معك ومع خالد
ر
شء مهم.
عن ي

كرش يف الجهة المقابلة .كان خالد وأمينة
بعد بضع دقائق  ،كان خالد وأمينة جالسي عىل األريكة .كانت والدتهم جالسة عىل
ي
يشعران بالتوتر  ،ويتساءلون عما كان عليها التحدث معهم .قالت األم "بادئ ذي بدء  ،أحتاج أن أعتذر لك يا خالد"" .لقد
ً
ً
عىل أن أتخلص من توتري
إىل أيضا  ،لكن ليس ي
فعىل مثلما فعلت مع أمينة .كل ما تشعرون به يصل ي
صدمتك تماما بردة ي
عليكما .أنا آسفة".
تعان من
تنهدت األم" .واآلن لدي بعض األخبار السيئة ألخبكما بها .لقد اصطحبت الجدة إىل العيادة اليوم ألنها كانت
ي
ً
ً
جيدا ".
ه نائمة يف غرفة نومها اآلن .سيتعي علينا االعتناء بها
صعوبة يف التنفس بسبب السعال  ،واتضح أنها مريضة جدا .ي
تبك.
انفجرت أمينة بالبكاء" .هل ستموت؟" سألت بينما كانت ي
ً
يكق لمحاربة هذا الفبوس .سمعت عن سيدة تبلغ من
أم "كلنا ال نأمل ذلك" .سوف
ي
قالت ي
نصىل أن يكون جسدها قويا بما ي
ً
عاف  .الجدة قوية جدا  ،لذلك أعتقد أن هناك فرصة لتحسن حالتها ".
العمر  97عاما تمكنت من الت ي
جميعا ً
ً
الحاىل  ،يجب أن نقدر
يوما ما  ،ولكن يف الوقت
غادرت األم كرسيها وجلست بجانب أمينة .عانقتها" .سنموت
ي
الوقت الذي لدينا هنا ً
معا  ،أليس كذلك؟" أومأت أمينة برأسها.
ً
لكنت قلق .أنا
ألنت غاضب جدا ،
ي
"هذا مقرف! أنا أكره ما حدث لحياتنا! " صاح خالد" .مت ستتحسن األمور؟ أنا آسف ي
ر
جدن ".
صديق  ،واآلن أنا قلق بشأن
أن وظيفته كما فعل والد
ي
قلق من أننا سنمرض  ،وأخش أن يفقد ي
ي
يمكنت أن أعدك بأمرين :لن يدوم
"هذا صعب عىل الجميع  ،أليس كذلك؟" قالت األم" .األمور صعبة اآلن  ،لكن كما تعلم ،
ي
هذا إىل األبد  ،وطالما أننا نعيش ف هذه األوقات الصعبة  ،فسيكون هللا معنا فيها .سنواجه هذا ً
معا  ،وبمساعدة هللا ،
ي
سنتجاوزها ".
ً
ً
جميعا
أم" .يمكننا
توقفت أمينة عن البكاء وجلس خالد اآلن مستقيما" .إذن  ،ما رأيكما يف إعداد عشاء لذيذ؟" سألت ي
ً
المساعدة والعمل ً
جميعا إىل المطبخ.
معا ".دخلوا
لنتحدث عن ذلك
 .1لماذا لم يشعر خالد بالرغبة يف التحدث إىل أمينة ؟
 .2لماذا ترصفت األم بقوة مع خالد ؟
 .3هل تجعلك مشاعرك تفقد صبك مع اآلخرين؟
 .4هل حياتك اآلن مثل أمينة وخالد ؟

 -2ما هو فبوس كورونا؟
لنتحدث عن ذلك
هل تعرف ما هو الفبوس؟ وماذا تعرف عن فبوس كورونا؟
ر
شء من القائمة أدناه يبدو ذا صلة.
بعد إجابة أطفالك  ،يمكنك إضافة أي ي

نقاط الحديث:
ً
ً
• الفبوس هو جرثومة صغبة جدا ال يمكنك رؤيتها  ،وال يمكنها أن تعيش من تلقاء نفسها لفبة طويلة جدا  ،ولكن يجب أن
الت ربما سمعت عنها تسببها الفبوسات  ،مثل جدري الماء
ج للبقاء عىل قيد الحياة  ،فالكثب من األمراض ي
تصل إىل جسم ي
والحصبة ونزالت البد واالنفلونزا.
ً
مؤخرا فبوس جديد لم يره األطباء والعلماء من قبل وبدأ يف إصابة الناس يف الصي  ،وهو فبوس كورونا جديد ،
• ظهر
ً
سىم بهذا االسم بسبب شكله الذي يبدو وكأنه يحمل ً
تاجا شائكا يف كل مكان .يرى فقط تحت مجهر قوي.
ي
• هناك عدة أنواع من الفبوسات التاجية  ،بما يف ذلك الفبوس المسبب لبالت البد.
التاج الجديد يف حدوث مرض يسىم كوفيد ،19وال يزال األطباء يتعلمون عنه.
• يتسبب هذا الفبوس
ي
• يف اآلونة األخبة  ،تسبب هذا الفبوس يف إصابة الكثب من الناس بالمرض  ،حيث يتحسن معظم األشخاص الذين يصابون
بـ الكوفيد 19من تلقاء أنفسهم  ،ولكن يضطر بعض األشخاص إىل الذهاب إىل المستشق  ،ويموت بعضهم.
• ر
انتش هذا الفبوس يف العديد من البلدان يف جميع أنحاء العالم  ،ويسىم هذا االنتشار للفبوس بالجائحة.
• األطباء والعلماء والممرضون والمساعدون يعملون بجد لمساعدة الناس عىل البقاء يف صحة جيدة.
نشاط — ارسم فبوس كورونا
امنح كل فرد من أفراد األرسة ورقة بيضاء أو ورق دفب مالحظات وأقالم ملونة أو أقالم لبدية  ،واجعلهم يرسمون فكرتهم عن
شكل فبوس كورونا  ،ابحث عن مكان لتعليق رسوماتهم أو ر
نشها
نشاط  -لعبة صواب أو خطأ
اصنع عالمتي كببتي :إحداهما تقول صواب واألخرى تقول خطأ  ،قم بلصقهما أو ضعهما يف جانبي متقابلي من الغرفة.
ً
جانت الغرفة اعتمادا عىل ما إذا كانوا يعتقدون أن العبارة صحيحة
أثناء قراءة العبارات التالية  ،يركض أفراد العائلة إىل أي من
ي
أم خاطئة.
 .1هذا الفبوس يصيب الناس بالمرض يف أمريكا فقط [أدخل اسم بلدك]
 .2يمكن أن يبق هذا الفبوس عىل قيد الحياة يف معدات الملعب لعدة أيام.
 .3يمكن للفبوس أن يعيش يف الخارج يف الزهور واألشجار.
 .4كل شخص مصاب بهذا الفبوس سيموت.
 .5يمكن أن تصاب بهذا الفبوس وليس لديك أي أعراض مثل الحىم أو السعال.
لتاج ألنه يحتوي عىل تاج شائك يف كل مكان.
 .6يسىم هذا الفبوس بالفبوس ا ي
التاج لفبة طويلة.
 .7لقد عرف العلماء عن هذا الفبوس
ي
 .8كبار السن فقط يصابون بهذا الفبوس.
 .9كل شخص مريض االن لديه كوفيد.19
نفش من هذا الفبوس.
يمكنت القيام به لحماية
 .10ليس هناك ما
ي
ي
*انظر اإلجابات في الصفحة .9

نحىم أنفسنا واآلخرين؟
 -3كيف
ي
لنتحدث عن ذلك
التاج يشبه الطفل المتنمر اللئيم  ،ماذا يمكننا أن نفعل لحماية أنفسنا من أن يجعلنا مرض؟
هذا الفبوس
ي
ر
شء من القائمة أدناه يبدو ذا صلة.
بعد إجابة أطفالك  ،يمكنك إضافة أي ي
نقاط الحديث:
• يدخل هذا الفبوس الجسم عن طريق الفم واألنف والعيني.
• عندما ال يحتاط شخص مصاب بالفبوس أثناء السعال أو العطس  ،يمكن للفبوس أن ينتقل إىل الهواء  ،وإذا كنا بالقرب
ً
ً
شخصا آخر  ،يمكن للفبوس أن ينتقل إىل
منه يمكننا استنشاقه .أو إذا قام بالسعال أو العطس يف يديه  ،ثم لمس شيئا أو
ر
الشء.
الشخص
ي
التاىل الذي يلمسه أو يلمس هذا ي
ه الحفاظ عىل نظافة أيدينا  ،وعدم لمس وجهنا  ،واالبتعاد
• أفضل الطرق لحماية أنفسنا من اإلصابة بالفبوس أو نقله ي
عن اآلخرين.
• ارتد ً
قناعا للوجه أو قطعة قماش عىل أنفك وفمك إذا كنت بالخارج مع آخرين.
ِ
• إذا كنت بحاجة إىل السعال أو العطس  ،قم بالسعال أو العطس يف داخل مرفقك.
• نظف أنفك يف منديل نظيف وتخلص من المنديل يف سلة المهمالت عىل الفور.
• ابق يديك بعيدتي عن عينيك وأنفك وفمك.
• اغسل يديك بالماء والصابون لمدة  20ثانية عىل األقل  -تقريبا الوقت الذي يستغرقه غناء أغنية  ABCأو أغنية Happy
 Birthdayمرتي.
مطهرا لتنظيف األماكن الت تلمسها ً
ً
كثبا  ،مثل المكاتب ومقابض
• ساعد عائلتك يف الحفاظ عىل نظافة األشياء .استخدم
ي
الصنبور ومفاتيح اإلضاءة وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون ومقابض األبواب.
• إذا شعرت بالمرض  ،ابق يف المبل .يف المبل  ،البقاء يف غرفة واحدة .تأكد من تنظيف الحمام بعد استخدامه.
النشاط — عالمة اهباز الكوع
ً
ً
يقبح خباء الصحة أنه بدال من المصافحة كتحية  ،فإننا نلمس المرفقي بدال من ذلك  ،مما يقلل من فرصة انتشار
الفبوس.
يكق للعائلة للعب  .Tagقرر من سيكون " "ITلبدء اللعبة .يحاول " " ITاستعمال الكوع للتواصل
ابحث عن مكان كبب بما ي
مع اآلخرين ؛ يصبح الشخص األول الذي تم لمس مرفقه بالكوع هو"  "ITللجولة التالية.
)توضيح :يف بداية اللعبة يتم تحديد فرد من العائلة ليبدأ اللعبة .سيبدأ بمالحقة بقية األفراد محاوال أن يلمس بكوعه مرفق
أحد الالعبي .الشخص الذي يتم لمس مرفقه يتحول اىل المالحق و يقوم بدوره بمالحقة بقية األفراد محاوال لمس مرفق
أحدهم بكوعه).
النشاط  -عالمات السالمة
ضع عالمات تذكب حول المبل لمساعدة الجميع عىل تذكر العادات الجيدة.

الت يمكنك القيام بها؟
هل يمكنك التفكب يف العالمات ي
ضع كومة من المالحظات الالصقة الكببة (أو قطع الورق) عىل الطاولة  ،واطلب من كل فرد من أفراد األرسة أن يكتب أو
يرسم الفتة تساعد الناس عىل تذكر غسل أيديهم  ،وغناء أغنية  ، ABCوتنظيف مقابض األبواب والمقابض  ،و قم بتلوين
الالفتات ووضعها أو لصقها حول المبل يف جميع األماكن المناسبة.

 -4ماذا يمكننا أن نفعل بينما ننتظر أن تتحسن األمور؟
لنتحدث عن ذلك
كيف تختلف حياتنا اآلن عما كانت عليه قبل ظهور فبوس كورونا؟
(اكتب إجابات عىل قطعة كببة من الورق وألصقها يف مكان يمكن للجميع رؤيته فيه).
ً
ً
الت
قد يكون التغيب صعبا  ،وقد يكون من الصعب جدا إجراء العديد من التغيبات يف نفس الوقت  ،إليك بعض األفكار ي
التاج وأسلوب حياتك الجديد.
الت أحدثها هذا الفبوس
ي
ستساعدك عىل التعامل مع التغيبات ي

أ :انتبه لمشاعرك
الطبيع أن نشعر بالحزن أو القلق أو الغضب أو الخوف عندما تتغب الكثب من األشياء  ،وخاصة عندما تتغب إىل األسوأ ،
من
ي
الت كنا عليها و اعتدنا
اج هذا إىل البقاء يف المبل  ،مما أدى إىل تغيبات جعلتنا نفقد األشياء ي
وقد دفعنا وضع الفبوس الت ي
عليها  -مثل حرية الذهاب إىل األماكن  ،والقدرة عىل الذهاب إىل المدرسة  ،والتسكع مع أصدقائنا .من الجيد التحدث عما
فقدناه وكيف نشعر حيال ذلك.
نشاط  -ال أملك  ،أملك
 .1أعط كل فرد من أفراد األرسة كومة صغبة من المالحظات الالصقة (أو قطع صغبة من الورق ر
والشيط).
ً
ً
ً
ً
شخصا تحب التواجد معه (يمكن لألطفال
 .2يف كل ورقة الصقة  ،اكتب شيئا واحدا تحب القيام به  ،أو شيئا تستمتع به  ،أو
الصغار رسم الصور).
 .3ابحث عن نافذة أو مكان عىل الحائط يمكنك لصق هذه المالحظات عليه.
ينته الجميع  ،اجعل كل شخص يشارك ما كتبه عىل مالحظاته الالصقة.
 .4عندما
ي
والت لم تعد تستطيع فعلها  ،واألشخاص
الت لم تعد تمتلكها  ،ي
 .5انظر اآلن إىل مالحظاتك الالصقة وابحث عن األشياء ي
ً
جسديا بسبب فبوس كورونا .ضع تلك المالحظات الالصقة يف مجموعة منفصلة عىل
الذين لم يعد بإمكانك البقاء معهم
الت فقدتها اآلن.
ه األشياء ي
النافذة أو الحائط .هذه ي
الت فقدوها .عند تسمية كل خسارة  ،شارك مع عائلتك كيف تشعر.
 .6امنح كل شخص فرصة لمشاركة األشياء ي
ً
ً
الت ال يزال بإمكانهم فعلها  ،واألشخاص
الت ال تزال لديهم  ،واألشياء ي
 .7أخبا  ،يجب أن يأخذ الجميع دورا يف تسمية األشياء ي
الذين يحبونهم والذين ال يزال بإمكانهم البقاء معهم.
النشاط  -صندوق االهتمامات
ً
اطلب من كل فرد من أفراد األرسة أن يقول شيئا أو ر
أكب يشعر بالقلق حياله.

ابحث عن صندوق أو برطمان كبب  ،ضع كومة من قطع الورق الصغبة أو بطاقات المالحظات يف منتصف الطاولة  ،واطلب
ً ً
ً
واحدا قلقا بشأنه عىل كل قطعة من الورق (يمكن لألطفال الصغار رسم صورة).
من كل فرد من أفراد األرسة أن يكتب شيئا
ً
ً
جانبا  ،وطمي األطفال أنك ستفعل شيئا
وضعها يف الصندوق  ،ثم أغلق الصندوق (أو ضع الغطاء عىل البطمان) وضعه
ً
حيال هذه المخاوف الحقا.
نشاط  -صورة شخصية
امنح كل فرد من أفراد األرسة قطعة كببة من الورق واطلب منهم رسم صورة ألنفسهم توضح ما يشعرون به خالل هذه األيام
ر
شء  ،قم بدعوة كل شخص لمشاركة صورته  ،وعلق الصور عىل الحائط  ،أو
الت يقيمون فيها يف المبل .عند االنتهاء من كل ي
ي
ً
ضعها يف ألبوم  ،أو التقط صورا لها لالحتفاظ بها كجزء من تاري ــخ عائلتك.

ً
ً
ممتعا
ب -افعل شيئا
لنتحدث عن ذلك

الت يمكننا القيام بها خالل هذا الوقت؟
ما أنواع األشياء الممتعة ي
ر
شء من القائمة أدناه يبدو ذا صلة.
بعد إجابة أطفالك  ،يمكنك إضافة أي ي
•الذهاب لتسلق الجبال
• القيام بحفلة راقصة مع العائلة
• تصوير مقطع فيديو لعائلتك وهم يغنون أو يرقصون أو يؤدون مشحية هزلية  ،أرسله إىل األصدقاء وأفراد األرسة البعيدين.
• كتابة مالحظات أو إرسال بطاقات أو استخدام الخيارات عب اإلنبنت للتواصل مع األصدقاء والعائلة
• وضع صندوق إعانة لشخص ما
•االستمتاع باأللعاب
•القيام بأعمال فنيه
• صنع اآلالت الموسيقية وإنشاء فرقة خاصة بك
• طه الطعام ً
معا
ي
•تعلم شت جديد
• تأليف كتاب و تفسبه أو التحدث عنه
• صناعة أو بناء شت
• البحث عن أخبار جيدة عىل اإلنبنت ومشاركتها
شجع كل فرد من أفراد األرسة عىل اختيار واحد أو اثني من هذه االقباحات (أو ابتكار اقباحاتهم الخاصة)  ،ووضعها يف
القائمة  ،ثم مشاركتها مع العائلة.

ج -بناء إجراءات روتينية
لنتحدث عن ذلك
الت يمكننا من خاللها البقاء بصحة جيدة خالل هذا الوقت؟
ه بعض الطرق ي
ما ي
ر
شء من القائمة أدناه يبدو ذا صلة.
بعد إجابة أطفالك  ،يمكنك إضافة أي ي
• حافظ عىل جدول منتظم قدر اإلمكان.
• احصل عىل  8إىل  10ساعات من النوم كل ليلة.
ً
• حاول الذهاب إىل الفراش يف نفس الوقت ليًل واستيقظ يف نفس الوقت يف الصباح.
ً
ذاهبا إىل مدرستك.
الصباج كما لو كنت
• يف أيام المدرسة  ،اتبع روتينك
ي
• تناول وجبات صحية وحاول أن تقترص الوجبات الخفيفة عىل ما تأكله عادة.
• تمرن :اذهب للتبه بالخارج  ،أو قم بتمديد جسمك  ،أو قم بتمرين بسيط مع جميع أفراد األرسة.

ً
أيضا التفكب يف إضافة المزيد من األنشطة المنظمة خالل يومك.
يمكنك
• ابدأ أو ضع مواقيت صالة األرسة يف الصباح أو يف المساء.
ً
ً
مثال.
عال  ،بعد الغداء
• ضع يف اعتبارك وقتا لقراءة القصص بصوت ٍ
ً
وقتا لالستماع إىل  /قراءة قصص األنبياء ً
معا كعائلة.
• ضع يف اعتبارك
• عىل العشاء  ،اجعل كل من حول المائدة يسمون ثالثة أشياء يشعرون باالمتنان لها.
ً
ً
منتظما كل يوم للصالة مع عائلة أخرى  ،إن أمكن  ،إما عىل مسافة آمنة أو عب الهاتف أو اإلنبنت.
• حدد موعدا
يعان كل فرد يف األرسة من مشاعر
استخدم هذه األوقات لإلقرار بمدى صعوبة إظهار اللطف مع بعضنا البعض عندما ي
صعبة .يمكن أن تشمل هذه المشاعر اإلحباط والغضب والخوف والحزن والقلق.
ً
ً
عائليا:
تذكبا
دع هذا المقطع من الكتاب المقدس يصب
)" َوكُونُوا لُ َ
طفَا َء بَ ْع ُ
ِيح ) ".أف 32 :4
ضَ ،
ضكُ ْم نَح َْو بَ ْع ٍ
سامِحِ ينَ َك َما َ
شفُوقِينَ ُمت َ َ
سا َم َحكُ ُم هللاُ أ َ ْيضًا فِي ا ْل َمس ِ

د -ساعد العالم
ً
قد تعتقد أنه ً
صحيحا.
نظرا ألنك عالق يف المبل  ،فال يوجد ما يمكنك فعله للمساعدة أثناء هذا الوباء .هذا ليس
لنتحدث عن ذلك
كيف يمكنك مساعدة العالم؟
بعد أن يجيب أطفالك  ،أضف هاتي النقطتي.

 .1ابق يف المبل :طالما طلبت منك حكومتك البقاء يف المبل  ،فافعل ذلك .فأنت تساعد يف وقف انتشار الفبوس .عندما
ر
الشء للمساعدة يف منع
تبق يف المبل  ،فإنك تنضم إىل ماليي األشخاص يف جميع أنحاء العالم الذين يقومون بـنفس ي
انتشار هذا الفبوس.
 .2صلوا  ،الناس يف جميع أنحاء العالم يمرون بأوقات عصيبة مع هذا الوباء  ،فالكثب منهم يمرض  ،ويعمل األطباء
والممرضون بجد  ،وبعض الناس يواجهون صعوبة يف الحصول عىل الطعام  ،ويمكنك الصالة كل يوم لهؤالء األشخاص و هللا
يسمع صالتك!

 -5ماذا يقول هللا؟
عندما جاء ليعيش بيننا  ،بدا يسوع  /عيش المسيح كشخص عادي .حت أقرب أصدقائه وأتباعه اعتقدوا يف البداية أنه مجرد
رجل .ف هذه القصة  ،بدأوا يدركون أنه ر
أكب من ذلك بكثب .دعونا نكتشف ما فعله المسيح يف موقف عصيب عندما كان
ي
الجميع من حوله قلقي وخائفي.
ً
ً
ً
اقرأ القصة أدناه من اإلنجيل .قبل هذه القصة ر
حشودا ضخمة من الناس طوال اليوم  ،وكان منهكا.
مبارسة  ،كان المسيح يعلم
ٌ
ُ ٌ ُ ْ
ََ ُ ُ َ َ َ
َّ َ
ُ َْ ً
َ َ ْ
َ َ َُ ْ َ
الس ِفين ِةَ .وكانت َم َعه أيضا ُسفن أخ َرى َص ِغ ر َية.
َصفوا الج ْم َع َوأخذوه ك َما كان ِ يف
ف
َ ٌ َ َ َ
َْ َ ُ َ ْ ُ َ
َّ َ
ينة َح ََّّت َص َار ْت َت ْم َت ِ ُ
َ َ َ َ َْ ُ
ل.
َصب ِإَل الس ِف ِ
ِ
فحدث نوء ِري ٍح ع ِظيم ،فكان ِت األمواج ت ِ
َ َ
ْ َ َّ َ َ
َ َ ُ
ِّ َ َ َ َ َّ َ َ ُ
َ َْ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ
َوكان ه َو ِ يف ال ُمؤخ ِر عل ِو َساد ٍة نا ِئ ًما .فأيقظوه َوقالوا له« :يا ُم َعل ُم ،أ َما ي ُه ُّمك أننا ن ْه ِلك؟»
ْ ُ ْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ َ ْ ْ
وء َعظ ٌ
الري ُح َو َص َار ُه ُد ٌ
ت! ِا ْب َك ْم!»َ .ف َس َك َنت ِّ
يم.
ال ِلل َبح ِر« :اسك
فقام وانتهر الري ح ،وق
ِ
ِ
َ َ َ َ
َ َ ُ ُ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
ال ل ُه ْم:
يمان لك ْم؟»
«ما بالك ْم خا ِئ ِف ري هكذا؟ كيف ال ِإ
وق
َ
َ
َ
ً
ُ
َ
ْ
ُ
يماَ ،وقالوا َب ْع ُض ُه ْم ل َب ْعضَ :
الري َح أ ْي ًضا َوال َب ْح َر ُيط َ
َف َخافوا َخ ْوفا َعظ ً
«م ْن ُه َو هذا؟ فإ َّن ِّ
يع ِان ِه!».
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
مرقس41-36 :4

لنتحدث عن ذلك
ً
 .1لماذا كان المسيح نائما يف القارب؟
 .2لماذا اعتقد أصدقاؤه أنه ال يهتم بهم؟
 .3لما انتهر الري ــح وقال للبحر :سالم! إهدأ! لماذا أطاعوه؟
 .4لماذا كان أصدقاؤه يف حالة من الرهبة عندما قال ذلك؟
ر ر
شء تخشاه اآلن؟
 .5ما هو أكب ي
نقاط الحديث
•جعل هللا العالم وكل ما فيه كاملي .جاء المرض واالنكسار إىل العالم بسبب الخطيئة  ،لكن هللا ال يزال ً
محبا وكليا.
• كان أصدقاء المسيح يف حالة من الرهبة بعد العاصفة ألنهم أدركوا مدى قوته  ،حت عىل الطبيعة.

• هذه األيام الصعبة من العزلة يف المبل والسماع عن الفبوس يف جميع أنحاء العالم مثل عاصفة رهيبة يف حياتنا.
• عندما نشعر بالخوف  ،يمكننا أن ندعو المسيح لمساعدتنا.
• هللا معنا اآلن.

نشاط – مثلها!
هذه قصة ممتعة لتمثيلها .إذا كنت تستخدم خيالك وجسدك لتمثيل هذه القصة  ،فيمكن أن يساعدك ذلك عىل فهمها
بطريقة أعمق.
رأرسك جميع أفراد األرسة  ،وال تنس إضافة مؤثرات صوتية! ابحث عن الدعائم للقارب والوسادة واألزياء لألصدقاء والرياح وما
إىل ذلك .قرر من سيلعب هذه األدوار:
•الراوي
• يسوع  /عيش المسيح
• أصدقاء المسيح
• الرياح واألمواج (اختياري)
يمكن أن يكون شخص ما المخرج  ،بينما يمكن لشخص آخر تسجيل مقطع فيديو باستخدام هاتفه .يقول الجميع سطورهم
الباف من مرقس .41-36 :4
الخاصة ويقرأ الراوي
ي
لنتحدث عن ذلك
اطرح هذه األسئلة عىل األشخاص الذين لعبوا كل جزء.
"األصدقاء" :كيف شعرت ...
 .1عندما هبت الرياح بقوة واندفعت األمواج إىل القارب؟
ً
 .2عندما وجدت المسيح نائما يف مؤخر السفينة؟
 .3عندما أمر المسيح أن تتوقف الري ــح؟
 .4عندما سألك لماذا كنت خائفا؟
"الري ــح" :كيف كان شعورك عندما طردك المسيح ؟
تهدن ؟
"األمواج" :كيف شعرت عندما قال لك المسيح أن
ي
"المسيح" :كيف شعرت ...
 .1عندما أيقظك التالميذ ؟

 .2عندما رأيت المشكلة؟
 .3عندما هدأت األمواج؟
ً
ً
الكل :هل أدركت شيئا جديدا عن هذه القصة عندما كنت تمثلها؟
إذا كنت ستتوقف هنا اليوم  ،اختتم هذا الجزء بالصالة أو غنوا أغنية ً
معا.

الختام  -ألق همومك عىل هللا
 .6النشاط
ي
•ضع صندوق االهتمامات يف مكان مناسب حيث يمكن لعائلتك الجلوس حوله.
• قرر من من المراهقي أو الشباب سيكون قائدا لهذا النشاط.
اسأل " ،لماذا تعتقد أننا بحاجة إىل نقل همومنا ومخاوفنا إىل هللا؟" عندما تسنح الفرصة للجميع لإلجابة  ،اقرأ اآلية التالية.
يقول اإلنجيل :
ُْ َ ُ َ ُ ََ
ُ
َ َّ ُ ُ َ َ
ي ك َّل ه ِّمك ْم عل ْي ِه ،ألنه ه َو ي ْعت ِ يّت ِبك ْم .رسالة بطرس األوَل7 :5
مل ِق ر

يىل  ،أو عب عن هذه األفكار بكلماتك الخاصة:
اآلن اقرأ ما ي
• "يمكننا إحضار كل مخاوفنا إىل هللا .لقد أخبنا أال نقلق  ،ومع ذلك فهو يعرف مدى صعوبة األمر بالنسبة لنا .سنحتفظ
بصندوق االهتمامات الخاص بنا طالما أننا بحاجة إىل ذلك .يمكنك إضافة مخاوفك له يف أي وقت تريده .ويمكننا أن نستمر
ف إعطائها هلل  ،حت لو كان ذلك عدة مرات ف اليوم  ،فهو ً
دائما عىل استعداد لسماعنا ".
ي
ي
• "مثلما كان المسيح يف المركب مع أصدقائه يف وقت عصيب  ،فإن هللا كان وسيبق معنا خالل هذا الوقت من فبوس
ً
أيضا :ليكن سالم!اهدأ.
ه كلماته يف حالتنا
كورونا .هذه ي
• "ما ه األشياء األخرى الت قد يقولها هللا لنا؟" دع أفراد األرسة يجيبون .ثم اقرأ واحدة أو ر
أكب من هذه اآليات من الكتاب
ي
ي
المقدس:
• مزمور  :46:10ا ْستَكِينُوا َوا ْعلَ ُموا أَ ِِّني أَنَا للاُ
• مرقس « :6:50تَشَجَّ عُوا ،أَنَا ه َُوََ ،ل تَخَافُوا»!
ض َ
ط ِربْ قُلُوبُكُ ْم َوَلَ تَرْ هَبْ .
ْس َك َما يُ ْعطِي ْال َعالَ ُم أُعْطِيكُ ْم أَنَاَ .لَ تَ ْ
سالَ ًما أَتْ ُركُ لَكُ ْمَ .
• يوحنا َ « :14:27
سالَمِي أُعْطِيكُ ْم .لَي َ

• عبانيي  " :5 :13ل َنَّهُ قَالََ« :لَ أ ُ ْهمِ لُكَ َوَلَ أَتْ ُركُكَ »"

• "دعونا نطلب من هللا يسوع أن يساعدنا ف التخلص من همومنا ونحن نعطيها لهِّ ".
صل صالة بسيطة مع عائلتك وأنت
ي
تعط همومك إىل هللا وتطلب حضوره المطمي معك يف هذا الوقت العصيب( .عىل سبيل المثال  ،يا رب يسوع  ،نعطيك
ي
كل همومنا ومخاوفنا .من فضلك أعطنا سالمك .آمي )" .
ِ
إهدئ".
• "دعونا ننظر إىل بعضنا البعض ونقول هذه الكلمات معا .هل أنت جاهز؟ "قال المسيح لألمواج  :سالم!
ي

إجابات لعبة صحيح أو خطأ
 .1خطأ
 .2صحيح
 .3خطأ
 .4خطأ
 .5صحيح
 .6صحيح
 .7خطأ
 .8خطأ
 .9خطأ
 .10خطأ

قصص أخرى من الكتاب المقدس  .فكر يف قراءتها مع أطفالك
•  1ملوك  .24-8 ، 1 :17سيدنا إيليا وأرملة رصفة
•  2ملوك  .15-1 :5نعمان والفتاة الصغبة
• مت  .14-10 ، 4-1 :18الصغار والخراف الضالة
• مرقس  .52 - 6:45المسيح ر
يمش عىل الماء ويــهدئ ري ــح أخرى
ي
• مرقس  .16 - 10:13المسيح يسوع يبارك األوالد
• لوقا 22 :12ـ  :28تعليم المسيح عن القلق

