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المقدمة
أبناءنا وبناتنا األعزاء، تالميذ الصف الخامس االبتدايئ،

نقــدم لكــم كتــاب »الرتبيــة الدينيّــة املســيحيّة« للصــف الخامــس الــذي يشــتمل عــى الكثــر مــن املوضوعــات التــي يتجــى فيهــا موطــن 

اهتاممكــم وتســاؤالتكم.

وقــد تــّم تأليــف هــذا الكتــاب، متاشــياً مــع سياســة وزارة الرتبيــة- املركــز الوطنــي لتطويــر املناهــج الرتبويــة يف تطويــر العمليّــة التعليميّــة 

والســيام املناهــج.

ــه، واملنتمــن إىل  ــن بالل ــاء املؤمن ــال مــن األبن ــه ويف إعــداد أجي ــم وتحديث ــر التعلي ــة يف تطوي ــاب إىل املشــاركة اإليجابي يهــدف هــذا الكت

ــاء. ــم لخــر بلدهــم واإلنســانية جمع ــن عــى العطــاء باســتخدام علمه ــم والقادري وطنه

يــأيت أســلوب عــرض املــاّدة بهــذا الكتــاب وفــق منهجيــة علميــة تربويــة ناشــطة، بحيــث يعمــل عــى تنميــة األســلوب العلمــي يف التفكــر 

عنــد املتعلمــن وينمــي لديهــم القــدرة عــى اإلبــداع.

ويشــتمل هــذا الكتــاب القصــة والصــورة وأنواعــاً مختلفــة للتوضيــح، مــع إتاحــة الفرصــة للمتعلمــن للقيــام بالعديــد مــن األنشــطة، األمــر 

الــذي ميهــد الطريــق للتعلــم يف جــو مــن التشــويق وإثــارة التفكــر.

اهتــمَّ هــذا الكتــاب بإبــراز املفاهيــم الدينيــة وغــرس القيــم واملبــادئ واالتجاهــات التــي تجعــل ســلوك املتعلمــن ويف مختلــف مواقــف 

الحيــاة العمليــة ســلوكاً ناميــاً يف مامرســة الفضائــل ومشــبعاً بــروح التســامح ومحبــة اآلخريــن وهــذا هــو ميــدان الرتبيــة الدينيــة املســيحية.

أمــا منهــج الكتــاب فقــد اعتمــد الوحــدات يف تنظيمــه، تشــمل كل وحــدة منهــا مجموعــة مــن املوضوعــات املتكاملــة التــي تهتــم بربــط 

الجانــب الدينــي بالجانــب الحيــايت، فهــو يُواكــب متطلبــات العــر وتحدياتــه، ويركــز عــى التعلـّـم النشــط، وقــد اشــتملت دروس الكتــاب 

ــم  ــم والقي ــة، وأيضــاً يتضمــن بعــض املفاهي ــة والوجداني ــة واملهاري ــق مجموعــة مــن األهــداف املعرفي عــى مضامــن تعمــل عــى تحقي

والفضائــل الروحيــة واإلنســانية، التــي تســاعد عــى إعــداد املتعلمــن للتعامــل والتكيــف مــع املجتمــع.

يقــع الكتــاب يف عرشيــن درســاً موزعــة عــى فصلــن لــكل فصــٍل وحدتــان وتنتهــي كل وحــدة درســيّة بتدريبــات وأنشــطة تقومييّــة شــاملة 

لجميــع دروس الوحــدة، جــاءت هــذه التدريبــات متدرجــة ومتنوعــة روعــي يف بنائهــا اســتخدام مهــارات التفكــر والتطبيــق العمــي ملــا تــّم 

تعلّمــه يف دروس الوحــدة، وقــد جــاءت يف أمنــاط مناســبة ال تكتفــي بتحقيــق املســتويات الدنيــا مــن املعرفــة، بــل تشــمل مســتويات عليــا 

تناســب أعــامر املتعلمــن وخصائصهــم وقدراتهــم التــي تنمــي مهــارات التفكــر مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن املتعلمــن، عــى أن تتــم 

اإلجابــة عــن هــذه التدريبــات واألنشــطة يف الصــف بالتعــاون مــع املعلــم وإرشافــه.

يف نهايــة كل فصــل درايس مــرشوع عمــل يتــم تنفيــذه بالتعــاون بــن معلـّـم الصــف واملتعلمــن بهــدف تكويــن قاعــدة معرفيــة أوســع عنــد 

املتعلمــن وإكســابهم مهــارات شــخصية واجتامعيــة وحياتيــة. بحيــث يتــم تطبيــق هــذه املشــاريع داخــل الصــف وخارجــه بطرائــق فرديــة 

وجامعيــة، وكل ذلــك يف ســبيل تحقيــق التعلـّـم باملامرســة واكتشــاف قــدرات املتعلمــن وميولهــم ومســاعدتهم عــى تنميتهــا.

خضــع الكتــاب لعمليــات تطويــر وتحديــث عديــدة هدفــت إىل تخفيــف الكــم املعــريف والرتكيــز عــى املهــارات، وامتــاك مفاتيــح املعرفــة 

وأســاليب البحــث عنهــا.

ــا مباحظاتكــم البنــاءة لاســتفادة  ــا املعلمــن واملعلــامت تزويدن ــا نرجــو مــن إخوتن ونحــُن إذ نقــّدم هــذا الكتــاب يف طبعتــه األوىل، فإنن

منهــا يف املســتقبل.

ألن: تربيــة املتعلّمــن تربيــة مســيحيّة هــي تربيــة تشــاركية بــن املدرســة والبيــت، لذلــك نتوجــه برســالة تربويــة روحيــة لألهــل األكارم 

لنكــون واياهــم يــداً واحــدة يف تنشــئة أبنائنــا.

وهذا ما نأمل أن يحققه هذا الكتاب.

 متمنني للجميع التفوق والنجاح الدائم واملستمر

»والنمو الروحي املطلوب«

املَؤلّفون  
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الوحدة األولى
نحيا مع اهلل 

في نهايِة هذه الوحدة ينبغي أن يكونَ المتعلّم قادراً على أن:

س.	  يبيِّن مصدر الكتاَب المقدَّ

س.	  يبيِّن دواعي مخاطبة الله لنا في الكتاب المقدَّ

 يوظَف تعاليَم الكلمِة اإللهيِّة في حياتِه من خاِل اإليماِن واألعماِل الّصالحِة 	 

والّسيرِة الفاضلة.

يؤمن بأهميَِّة المحبََّة لبناء عاقة مابين الله واآلخريَن.	 

يستنتَج جماليَّة الّصاَة في العاقة مع الله.	 

يُحّدَد بعَض المواقِف الحياتيِّة التي تُظهُر اهتماَمه بالكلمِة اإللهيِّة وعيشها.	 
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 كيف تحّوَل شاوُل من مضطِهٍد إلى مبّشٍر بالمسيحيِّة؟. 2

 ما دوُر حنانيّا في حياِة القّديِس بولَس؟. 3

4 .
أعّرب عن

رأيي

 كيَف أتمثَُّل شخصيّةَ القّديِس بولَس في حياتي؟ 

كلمُة الحياِة

جَــاءُ  َوالرَّ فَيَثْبُــُت: اإِليمَــانُ  ـا اآلَن  َـّ أَم  13

َّــةُ، هــِذِه الثَّالثـَـةُ َولِكــنَّ أَعْظََمُهــنَّ  َوالْمَحَب

ــةُ. الَْمَحبَّ

)1 كورنثوس 13: 13(  

كلمة ومعنى:
َّةُ: فضائُل  جَاءُ َوالْمَحَب اإِليمَانُ َوالرَّ

إلهيّةٌ يعلّمنا إياها يسوُع المسيُح.
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

 كيَف أعيُش محبَّتي مع يسوَع؟. 1

 كيَف تفهُم المحبّةَ من خالِل النّص؟. 2

 كيَف تعبُّر عن محبَّتَك اهللَ؟. 3

أبيُّن رأيي في المواقِف اآلتيِة:. 4

المواقُف
ال أوافُقأوافُق ١ .

أُساعُد امرأًة مسنّةً في عبوِر الطريِق.

٢ .
ألعُب مع رفاقي ألعاباً عنيفة.

3 .
أُقّدمُ المساعدَة لمن يحتاُجها إذا كنُت قادراً.

4 .
أَقرأُ كالمَ اهلل دائماً في الكتاِب المقّدِس.

5 .
أُساعُد َمن هو أصغُر منّي وأَحترمُ من هو أكبُر منّي.

أُحبُّ اهلل وأُبغُض اآلخريَن.. 6

أعّرب عن

رأيي
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أعّبُر عن إيماني:

كتَب بولُس الرسوُل رسالةً إلى أهِل كورنثوَس قاَل فيها: »1 ِإْن ُكنُْت أَتََكلَُّم ِبأَلِْسنَِة 

النَّاِس َوالَْمالِئَكِة َولِكْن لَيَْس ِلي مََحبَّةٌ، فََقْد ِصْرُت نَُحاًسا يَِطنُّ أَْو َصنًْجا يَِرنُّ. 2 َوِإْن 

ةٌ، َوأَعْلَُم َجِميَع األَْسَراِر َوُكلَّ ِعلْمٍ، َوِإْن َكاَن ِلي ُكلُّ اإِليَماِن َحتَّى أَنُْقَل  َكانَْت ِلي نُبُوَّ

الِْجبَاَل، َولِكْن لَيَْس ِلي مََحبَّةٌ، فَلَْسُت َشيًْئا« )1 كورنثوس 13: 1 - 2(.

محبّةُ اهلل اإليمانُ به:
تالميُذ يسوعَ: آمنوا به فتبعوه ونشروا تعاليَمه في كّل أنحاِء العالم.	 

َّخذتها من رسِلِه، وهذه التعاليُم 	  الكنيسةُ:  تتابُع تعليَم المؤمنين كلمةَ اهلل التي ات

التي تثبّتهم في المحبِّة )محبة اهلل والقريب(.

المحبّةُ:  هي القّوةُ التي تدفُعنا لنحبَّ كلَّ الناِس، ونقومَ بكّل عمٍل صالٍح. 	 

لذلَك ينبغي علينا أن نعيَش هذِه المحبّةَ في حياِتنا سلوكاً وفعالً كما 

أوصانا يسوُع المسيُح.

وِح القُدِس لكي يسكَن في 	  اإليمانُ:  هبةٌ من اهلل لإلنساِن يحتاُج إلى نعمِة الرُّ

َُّه َكَما أَنَّ الَْجَسَد ِبُدوِن ُروحٍ مَيٌِّت،  قلبنا ويظهَر في سلوكنا، »ألَن

هَكَذا اإِليَماُن أَيًْضا ِبُدوِن أَعَْمال مَيٌِّت« )يعقوب 2: 26(.

ِس إلى أن يكونوا قريبيَن 	  وِح القدُّ لذلَك يسعى المؤمنوَن بالمسيِح بمعونِة الرُّ

من اآلِب السماوّي، وذلَك باإليماِن به ومحبّتِه، ألنَّ المحبّةَ الحقيقيَّة تجاهَ 

اهلل تجعُل أعمالنا صالحةً تجاهَ القريِب )كلِّ إنساٍن(.
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 أناقش وأجيب:

َعِلمْت سمُر أنَّ خالتها مريضةٌ وهي بحاجٍة لمساعدتها، ورغَم ذلَك فّضلت 

أن تزوَر رفيقتها للتسليِة معها على أن تزوَر خالتها المريضةَ في وقٍت الحٍق.

 بَم تصُف سلوَك سمٍر؟. 1

 ماذا تفعُل لو كنَت مكاَن سمٍر؟ ولماذا؟. 2

ِس )يوحنا 15: 17( و )رومية 12: 10( اآلياِت التي تُعلّمنا المحبّةَ . 3 أَستخرُج من اإلنجيِل المقدَّ

 وأَكتبها، ثم أُناقشها مع أصدقائي.
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حسَب فَهِمَك للمحبِّة، أَعِط ثالَث صفاٍت إلنساٍن يخلو قلبُه من المحبِّة، وثالَث صفاٍت . 4

إلنساٍن تَمألُ المحبّةُ قلبَه.

قلٌب يخلو من املحّبِة 

قلٌب ميلٌء  باملحّبة ِ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

المحبّةُ الحقيقيّةُ تجاه اهلل ال تحتاُج إلى مواهَب خارقٍة، أو معجزاٍت، بْل تجعُل 

ِق  أعمالنا صالحةً مثَل إطعامِ الجائِع وإكساِء العرياِن ومساعدِة الفقيِر والمعوَّ

والمسّن والمريِض مُقتدياً بيسوَع.
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 أختبُر نفسي:

 أضُع إشارةَ صح )✓(أو خطأ )✗( أمامَ العباراِت اآلتيِة:. 1

أوصانا يسوُع أن نحبَّ بعضنا بعضاً.  أ. 

البغُض والبعُد عن المحبِّة من أسباِب الخطيئِة.  ب. 

المحبّةُ الحقيقيّةُ تجاهَ اهلل تجعُل أعمالنا صالحةً تجاهَ القريِب.  	. 

وِح القُدِس أن يكونوا بعيديَند.   يسعى المؤمنوَن بالمسيِح بمعونِة الرُّ
عن اآلب السماوّي.  

 أَكتُب ثالَث فضائلَ تعلَّمتها من خالِل هذا الدرسِ:. 2

أ. 

ب. 

 .	

 أُتمُّم العباراِت اآلتيةَ:. 3

المحبّةُ الحقيقيّةُ تجاهَ اهلل تجعُل أعمالنا  أ. 

اإليماُن هو هبةٌ من اهلل لإلنساِن يحتاُج إلى نعمٍة  لكي يسكَن ب. 

في قلبنا ويظهَر في 

اإليماُن دوَن أعماٍل  	. 

َّا اآلَن فَيَثْبُُت: اإِليَماُن  َوالَْمَحبَّةُ، هِذِه الثَّالثَةُ َولِكنَّ د.  أَم

أَعْظََمُهنَّ 
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ِل.. 4 َف وصيّةَ الوصايا، أَِجُد الكلمةَ المفقودةَ من أحرِف العموِد األوَّ  ألتعرَّ

فعُل األمِر من: قرأ.. ١

اسٌم يُطلَُق على كّل عضٍو من أعضاِء فريِق كرِة القدمِ.. ٢

أداةٌ نفتُح بها الباَب المغلَق.. 3

أرٌض يزرعها الفاّلُح.. 4

نقرأُ به الدروَس المدرسيّةَ معكوسةً.. 5

البذرةُ التي تموُت في األرِض لتنبَت معكوسةً.. 6

وصيّةُ الوصايا: 
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يا ربُّ عّلمنا أن نصّلَي
القّديُس غريغوريوُس الكبيُر 

يَقــوُل القّديــُس غريغوريــوُس الكبيــُر: يجــُب علينــا أن نصلّــَي 

ــوَن أن  ــال انقطــاٍع باســمِ يســوَع المســيِح، ولكــن نحــُن مُلَزم ب

نُظِهرهــا ونعلّمهــا لآلخريــن، لــكّل إنســاٍن علــى وجــِه العمــومِ، إذْ 

جــِل  َّهــا الئقــةٌ ونافعــةٌ للجميــِع: نُعلّمهــا للخــادمِ والمخــدومِ، للرَّ إن

والمــرأِة، للشــيِخ والطفــِل. نُوحــي إليهــم جميعــاً بأهميـّـِة الصــالِة 

وندّربُهــم علــى الصــالِة بغيــِر انقطــاٍع.

 نناقش معًا:

دٌ للصالِة؟. 1  هل هُناك وقٌت محدَّ

 هل الصالةُ موجَّهةٌ لمجموعٍة معيَّنٍة من الناِس؟. 2

 كيَف أطبُّق ما قاله القّديُس غريغوريوُس الكبيُر عن الصالِة في حياتي؟. 3

4 .
أعّرب عن

رأيي

 أَكتُب صالًة أردّدُها دائماً. ولماذا؟ 

2
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كلمُة الحياِة

7 ِاْســأَلُوا تُْعطـَـْوا اُطْلُبـُـوا تَِجــُدوا ِاقَْرعـُـوا 

يُْفتـَـْح لَُكــْم 8 ألَنَّ ُكلَّ مَْن يَْســأَُل يَأْخُُذ، 

 َومـَـْن يَطْلـُـُب يَِجُد، َومَْن يَْقَرُع يُْفتَُح لَُه.

)متى 7: 7 - 8(.  

ــالَِة  الصَّ ِفــي  تَطْلُبُونَــُه  مَــا  َوُكلُّ   21

تَنَالُونَــهُ مُْؤِمِنيــَن 

)متى 21 : 21(.  

كلمة ومعنى:
ِاقَْرعُوا: دقوا 

تَنَالُونَهُ: تأخذونه

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

ِس.. 1  أضُع عنواناً للنّص اإلنجيلّي المقدَّ

ُس؟. 2 ماذا يعلّمنا اإلنجيُل المقدَّ

 على ماذا نحصُل في الصالِة؟. 3
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أُكمُل محادثتي مع الرّب يسوَع:. 4

الربُّ يسوعُ :

ال تخف ألنّي أنا 

معَك

أنا:أنا:

الربُّ يسوعُ :

ُّها  تعاَل إليَّ أي

المتعُب وأنا أريحَك

أنا:

الربُّ يسوعُ :

أنا أنتظُر سماَع 

صوِتَك ... أُحبَك

أنا:

الربُّ يسوعُ :

ادعني في يومِ الضيِق 

فأنقذَك

أعّبُر عن إيماني:

الصالةُ:  هي عالقةٌ جميلةٌ مَع اهللِ، فيها نرفُع عقلنا وقلبنا نحَو اهلل، ومناجاةُ النفِس 
لخالِقها. 

عندما نصلّي يجُب أن: 
، ألنَّ اهلل ال يقبُل صالَة القلِب الذي يَحمُل بغضاً 	  نؤدَّي الصالَة بقلٍب نقيٍّ

وغّشاً لآلخرين.

الَِة مُْؤِمِنيَن تَنَالُونَُه«	   نؤدّي الصالَة بإيماٍن حارٍّ »َوُكلُّ مَا تَطْلُبُونَُه ِفي الصَّ

)متى 21: 21(.

نُصلّي في كّل مكاٍن وزماٍن، ألن اهلل حاضٌر معنا دائماً.	 

َُّه 	  نُصلّي في الكنيسِة مع جماعِة المؤمنيَن، ألنَّ الربَّ يسوَع أوصانا بقولِه: »ألَن

َحيْثَُما اْجتََمَع اثْنَاِن أَْو ثاَلثَةٌ ِباْسِمي فَُهنَاَك أَُكوُن ِفي َوسِطِهْم« )متى 18: 19(.

فمن خالِل الصالِة نحفُظ ارتباطنا مع اهلل، ونمتلئُ فرحاً روحيّاً وبهجةً.	 
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 أناقش وأجيب:

رت المعلّمةُ أن تذهَب برفقِة تالميِذها يومَ األحِد للصالِة في الكنيسِة القريبِة  قرَّ

من المدرسِة، وطلبت إلى التالميِذ أن يصلّوا ويطلُبوا من الرّب أن يعطيَهم كلَّ 

ما يحتاجونه وأن يصرَف عنهم كلَّ ما يزعجهم، ألنَّ اهللَ وحَده قادٌر على سماِع 

ِطلباِتنا وتحقيقها.

رت المعلّمةُ مع تالميِذها؟. 1  ماذا قرَّ

 ماذا تستنتُج من النّص عن فوائِد الصالِة؟. 2

 أَذكُر أهميّةَ الصالِة في حياتي؟. 3

وحّية:  زّوادتي الرُّ

عي  يا رّب إليَك صرخُت فاستمع لي، استمع لي يا رب. أنصْت إلى صوِت تضرُّ

حيَن أَصرُخ إليَك، استمع لي يا رب. 
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 أختبُر نفسي:

 أَختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ في كّل ممّا يلي:. 1

 الصالةُ هي الطريقةُ التي أَتواصُل بها مع:أ. 

 صديقي  اهلل  أبي

 أصلّي عندما:ب. 

 أَكوُن متعباً فقط  أَحتاُج مساعدًة فقط  في كّل وقٍت

 يدعونا اهلل أن نكوَن كالً مّما يلي ما عدا:	. 

 قريبين منه  بعيدين عنه  على تواصٍل دائمٍ معه

 أَستعيُن باإلنجيلِ )متى 6 :12( وأُجيُب عن األسئلِة اآلتيِة: . 2

ُل صالٍة علَّمنا إيّاها الربُّ يسوُع؟أ.   ماهي أوَّ

 ماذا ُسّميت هذه الصالةُ؟ ولماذا ُسّميت هذا االسمِ؟ب. 

 أُحّددُ ثالَث نقاٍط مهّمٍة للصالِة:	. 
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 أُكمُل الجدولَ اآلتي: . 3

ا�شياء التي تبعدني عن الصالة 
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إنجيُل الّربِّ ُيغّذيني
ُس هــو كالمُ اهللِ الُموَحــى بــِه مــَن  اإلنجيــُل المقــدَّ

ــه كالمُ اهللِ  ــِة ألن ــي الكنيس ــاميةٌ ف ــةٌ س ــه مكان ــدِس، ول وِح الُق ــرُّ ال

الحــّي وهــو المصــدُر األّوُل واألهــمُّ لعقائدنــا اإليمانيــِة. وفيــِه نَجــُد 

مــا كتبــه الرســُل ودّونــوه بوحــٍي مــن اهللِ عــن حيــاِة الــرّب يســوَع 

ُس هــو مصــدُر اإليمــاِن المســيحّي،  المســيِح. فاإلنجيــُل الُمقــدَّ

وهــو غــذاءٌ روحــيٌّ للمؤمنيــن، لــذا علــى كّل مؤمــٍن أن يتغــذّى مــن 

َّــه الغــذاءُ الفعلــيُّ لــروِح اإلنســاِن وعقِلــِه،  هــذا الغــذاِء الروحــّي؛ ألن

ومــن خاللــِه يســتنيُر المؤمنــون بتعاليمــِه اإللهيـّـِة، ويَلتزمــون عيشــها 

ــِة. ــيرِة الفاضل الحــِة والّس مــن خــالِل اإليمــاِن واألعمــاِل الصَّ

 نناقش معًا:

َس من خالِل النّص السابِق؟. 1  أُعّرُف اإلنجيَل المقدَّ

ى المؤمُن روحيّاً؟. 2  كيَف يتغذَّ

ِس في حياتَك؟. 3  كيَف تنعكُس تعاليُم اإلنجيِل الُمقدَّ

3
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قاَل القّديُس يعقوُب في رسالتِه: »َولِكْن ُكونُوا َعاِمِليَن ِبالَْكِلَمِة، اَل َساِمِعيَن فََقْط . 4

َخاِدِعيَن نُُفوَسُكْم« )يعقوب 1 : 22(. ماذا قصَد يعقوُب الّرسوُل بهذِه اآليِة برأيَك؟ 

أعّرب عن

رأيي

 

كلمُة الحياِة

32 فََقاَل لَُهْم يَُســوُع: الَْحقَّ الَْحقَّ أَقُوُل لَُكْم: 

ــَماِء، بَْل  لَيـْـَس مُوَســى أَعْطَاُكُم الُْخبَْز ِمَن السَّ

ــَماِء،  أَِبــي يُْعِطيُكــُم الُْخبـْـَز الَْحِقيِقــيَّ ِمــَن السَّ

ــَماِء  ـاِزُل ِمــَن السَّ 33 ألَنَّ خُبْــَز اهللِ هُــَو النَـّ

الَْواِهــُب َحيـَـاًة ِللَْعالـَـمِ 34 فََقالـُـوا لـَـُه: يَا َســيُِّد، 

أَعِْطنـَـا ِفــي ُكلِّ ِحيــٍن هَذا الُْخبـْـَز 35 فََقاَل لَُهْم 

يَُســوُع: أَنـَـا هُــَو ُخْبــُز الْحَيـَـاِة. مَــْن يُْقِبــْل ِإلـَـيَّ 

 فـَـال يَُجــوُع، َومـَـْن يُْؤِمــْن ِبي فاَل يَْعطـَـُش أَبًَدا

)يوحنا 6: 32 - 35(.  

كلمة ومعنى:
ُخْبُز الْحَيَاِة:  الرب يسوع 

المسيح. 

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

ِس.. 1  أضُع عنواناً للنّص اإلنجيلّي المقدَّ
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أَختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ:. 2

 الخبُز النازُل من السماِء هو:أ. 

 الربُّ يسوُع المسيحُ  يوحنّا المعمدانُ  موسى

 الّذي يُعطينا  الخبَز الحقيقيَّ من السماِء:ب. 

 اهلل  موسى  القّديسون 

ماذا قصَد يسوُع بقولِه  »أَنَا هَُو خُبُْز الَْحيَاِة. مَْن يُْقِبْل ِإلَيَّ فاَلَ يَُجوُع، َومَْن يُْؤِمْن ِبي فاَلَ يَْعطَُش . 3

 أَبًَدا« )يوحنا 6: 35(

أعّبُر عن إيماني:

وِح الُقُدِس، وله مكانةٌ 	  ُس هو كالمُ اهللِ الموحى به مَن الرُّ اإلنجيُل المقدَّ

ساميةٌ في الكنيسِة، ألنه كالمُ اهللِ الحّي، وهو المصدُر األّوُل واألهمُّ لعقائدنا 

اإليمانيِة، وهو دستوُر الحياِة المسيحيِّة.

كنيستنا المقدسة تَحثُّنا على قراءِة اإلنجيِل المقّدِس في كلِّ يوم، لكي نَسلَك 	 

النهِج القويمِ. لذا يجُب علينا أن نقرأَ بشارَة يسوَع المسيِح في الكتاِب 

وِح الُقُدِس، لنكوَن أبناءَ اهللِ وإخوَة  المقّدِس، ونعمَل على عيشها بنعمِة الرُّ

يسوَع المسيِح. 
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 أناقش وأجيب:

فادي طالٌب في الصِف الخامِس لديه صفاٌت حميدةٌ وأخالٌق عاليةٌ، وتصرفاتُُه 

، يقُف مع رفاقِه ويساعُدهم ويحبُّ الجميَع ويحترمُ  تدلُّ على أنه طالٌب مثاليٌّ

الكّل وكاَن متواضعاً جداً، وفي أحِد األيامِ سألُه المعلّم أمامَ رفاقه: من أيَن لَك 

يا فادي كلُّ هذِه المحبِّة والصفاِت الرائعِة، فأجاَب فادي: إنّني أَقرأُ في اإلنجيِل 

ِس كلَّ يومٍ وأُطبُق تعاليَم الرّب يسوَع في حياتي. الُمقدَّ

 مَن هو فادي؟ وكيَف كاَن سلوُكه؟. 1

 من أيَن استمدَّ فادي كلَّ هذِه الصفاِت؟ وكيَف كاَن ينقُل تعاليَم الرّب يسوَع؟. 2

ِس في حياتي؟. 3 ِّي أُطبُق تعاليَم اإلنجيِل الُمقدَّ أُكمُل هذا المخطط بأعماٍل أَقومُ بها تدلُّ على أن

املحّبة
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وحّية:  زّوادتي الرُّ

يا ربُّ سّدد خطواتي حسَب كلمتَك فال يتسلَّط عليَّ أيُّ إثمٍ، حفظُت وصاياَك 

وشهاداِتَك، ألنَّ طُرقي كلَّها يا ربُّ هي أمامَك.

 أختبُر نفسي:

 أَمألُ الفراغاِت بما يناسبُها من الكلماِت اآلتيِة:. 1

دستور تعاليمه  اإلنجيل  محبّة  الروحّي 

الكلمةُ اإللهيّةُ هي غذائي أ. 

يعلّمنا اإلنجيُل الُمقّدُس وصايا الرّب و ب. 

أَكوُن عامالً بالكلمة ِعندما أُطبُق تعاليَم  	. 

الكلمةُ اإللهيّةُ تجعلني أَتعامُل مع الناِس بــ د. 

ُس هو  الحياِة المسيحيِّة.ه.  اإلنجيُل الُمقدَّ

 أَستخرُ	 من اإلنجيلِ )متى 4 : 1 - 11( أقوالَ الرّب يسوعَ وأُدونُها، ثّم أُبيُّن ما الذي تعلّمته منها:. 2

 

  

 تعلّمُت:  

 



27

سِ، وأَكتُب آيًة حفظتها منه.. 3  أَكتُب تعريفاً لإلنجيلِ المُقدَّ

ُس هو:  اإلنجيُل المُقدَّ

 

اآلية:
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االهتماُم بالكلمِة اإللهّيِة
إنَّ لكّل إنســاٍن في هذِه الحياِة اهتماماً 

ٍد يُنّميــه بالتعلـّـمِ والتدريــِب، فمنـّـا  فــي مجــاٍل محــدَّ

مـَـْن يُحــبُّ القــراءَة ومنـّـا مــن يُحــبُّ الرســَم وهنــاَك 

دًة.... الــخ، لكــنَّ كلَّ  مــن يُحــبُّ لعبــةً رياضيــةً محــدَّ

واحــٍد يبقــى بحاجــٍة إلــى اإلصغــاِء لكلمــِة اهلل فــي 

َّهــا الغــذاءُ الفعلــيُّ والحقيقــيُّ  ِس، ألن الكتــاِب الُمقــدَّ

ــَل  ــه ليعم ــه وحياِت ــِده وعقِل ــاِن وجس ــروِح اإلنس ل

بهــا. 

 نناقش معًا:

ما اهتماماُت األطفاِل التي تظهُر في النّص والصوِر السابقِة؟. 1

 ما الغذاءُ الفعليُّ لروِح اإلنساِن؟. 2

3 .
أعّرب عن

رأيي

 ما اهتماماتَُك  في الحياِة، وكيَف تنّميها و تمارُسها؟ 

4
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كلمُة الحياِة

يَُســوَع  قََدمَــْي  ِعنْــَد  َجلََســْت  َِّتــي  ال

ـا مَْرثَــا  َـّ َوَكانَــْت تَْســَمُع َكالمَــُه 40 َوأَم

َكِثيــَرٍة.  ِخْدمَــٍة  ِفــي  مُْرتَِبَكــةً  فََكانَــْت 

، أَمَــا تُبَاِلــي ِبــأَنَّ  فََوقََفــْت َوقَالـَـْت: يـَـاَربُّ

َوْحــِدي؟  أَْخــُدمُ  تََرَكتِْنــي  قَــْد  أُْخِتــي 

ــوُع  ــاَب يَُس ــي 41 فَأََج ــا أَْن تُِعينَِن ــْل لََه فَُق

ــَن  ــِت تَْهتَمِّي ْ ــا، أَن ــا، مَْرثَ ــا: مَْرثَ ــاَل لَه َوقَ

َوتَْضطَِرِبيــَن ألَْجــِل أُمُوٍر َكِثيَرٍة، 42 َولِكنَّ 

الَْحاَجــةَ ِإلَــى َواِحــٍد فَاْختَــاَرْت مَْريَــُم 

ــا. ــَزَع ِمنَْه ْ ــْن يُن َّــِذي لَ ــَح ال اِل ــَب الصَّ  النَِّصي
)لوقا 10: 38 - 42(  

قَْريَــةً،  دََخــَل  َســاِئُروَن  هُــْم  َوِفيَمــا   38

ــا 39  ــي بَيِْتَه ــا ِف ــُمَها مَْرثَ ــَرأَةٌ اْس ــُه امْ ْ فََقِبلَت

َوَكانَــْت ِلهــِذِه أُْخــٌت تُْدَعــى مَْريَــَم، 

كلمة ومعنى:
مَْريَُم: أخُت لعازَر، كانت تهتمُّ بأمٍر واحٍد؛ االستماِع لكالمِ الرّب.

مَْرثَا: أخُت لعازَر، كانت تهتمُّ بأموٍر كثيرٍة في البيِت في آٍن واحٍد.

اِلُح: الحياةُ األفضُل مع يسوَع. النَِّصيُب الصَّ
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

أُحّددُ اهتماماِت مرثا ومريَم تجاهَ يسوَع من خالِل النّص الدينّي السابق.. 1

اهتماماُت مرثا
اهتماماُت مريَم

أُحّددُ اهتماماتي الشخصيّةَ تجاهَ يسوَع.. 2
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أعّبُر عن إيماني:

فَّضَل يسوُع المسيُح اهتماماِت مريَم التي استقبلته كمخلٍّص، وجلَست عند 	 

قدميِه مصغيةً للكلمِة اإللهيِّة، لذلَك وعَدها بالنَّصيِب األفضِل، بينما استقبلته 

مرثا كضيٍف وراَحت تهتمُّ بالضيافِة وإعداِد الطّعامِ.

أرادَ يسوُع المسيُح أن يعلّمنا المواظبةَ على قراءِة الكلمِة اإللهيّة والعيِش بها 	 

ِس  ْمِع، فَلْيَْسَمْع« )مرقس 4: 9(، وباالستماِع لإلنجيِل الُمقدَّ »مَْن لَُه أُذُنَاِن ِللسَّ

نشترُك مَع تالميِذ يسوَع والجموِع المؤمنِة في اإلصغاِء للكلمِة اإللهيِّة. طالبيَن 

وِح الُقُدِس أن يََهبَنا موهبةَ الفهمِ الكافي لها والعمِل بها؛ لكي نناَل  من الرُّ

النصيَب األفضَل مع يسوَع. 

 أناقش وأجيب:

َر أصدقاؤها وصديقاتُها في المدرسِة أن يختاروا لها  اقترَب عيُد ميالِد سمر فقرَّ

هديةً تناسُب اهتماماتها، فاشتروا لها دفتراً للرسمِ وأقالماً للتلويِن، كما اقترَح 

ساً صغيراً يرافقها أينما كانت. صديقها سامي أن يهدوها أيضاً كتاباً مقدَّ

 ما الهديةُ التي اختارها أصدقاءُ سمر؟. 1

 ما اهتماماُت سمر برأيَك؟. 2
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َّةً؟. 3 س هدي  لماذا اقترَح سامي تقديم الكتاب الُمقدَّ

ِس )متى 8: 5 - 8( اآلياِت التي تُعلّمنا أهميّةَ االهتمامِ بالكلمِة . 4 أَستخرُج من اإلنجيِل الُمقدَّ

 اإللهيِّة، وأَكتبها، ثم أُناقشها مع أصدقائي.

وحّية:  زّوادتي الرُّ

»يا ربُّ سّددْ خطواتي حسَب قوِلَك، فال يتسلَّط عليَّ أيُّ إثمٍ«

 أختبُر نفسي:

 أُكمل العباراِت اآلتيةَ بالكلمِة الصحيحِة:. 1

استقبلَت مرثا الربَّ يسوَع كـ أ. 

استقبلَت مريُم الربَّ يسوَع كـ ب. 

 يُعلّمنا يسوُع المواظبةَ على قراءِة الكلمِة 	. 

والعيِش 

مريُم ومرثا أختا د. 
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 كيَف تستقبُل يسوعَ في حياِتَك؟. 2

 ِلنكتشْف معاً. 3

َف معنى  أَحذُف األحرَف التي تتكَّرُر أربَع مراٍت أو أكثَر، ثم أَستخدمُ األحرَف المتبقيةَ ألَتعرَّ

العبارِة التي قالها يسوُع: »النصيُب الصالُح«.

ي هـ ت ح ص ل ب ا

ل ص ا إ ة ن ا هـ

ن ض هـ ف ب أ ت ص

ي ب ع ص م ك ك ل

ع هـ ت و ن ب س إ

ك ب ت ن إ ص إ ك

النصيُب الصالُح يعني: 

 أُعبُّر بأسلوبي الخاّص عن اهتماماتي التي أرغُب بها، وكيَف أستطيُع التوفيقَ بينها وبينَ االهتمامِ . 4

 بالكلمِة اإللهيِّة؟
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قلبًا نقيًا اخلق فّي يا اهلل
القّديس أفرام السريانّي 

بُّ ســيَّد حياتــي، أَعِْتْقنــي ِمــْن روِح الِبطالَــِة  ُّهــا الــرَّ »أَي  

البَطّــال.  َوالــَكالمِ  الّرئاَســِة  َوُحــّب  والُفضــوِل 

ــاِع  ــِة واتّض ــروِح الِعفَّ ــئ، ِب ــَدَك الخاط ــا َعبْ ــّي، أَن ــْم َعلَ وأَنِْع

بْــِر َوالَمَحبّــة. الِفْكــِر َوالصَّ

نََعــْم، يــا مَِلكــي َوِإلهــي، هـَـْب لــي أَْن أَعـْـِرَف ذُنوبــي َوعُيُوبي، 

ــن،  اهري ــِر الدَّ ــى دَه ــارٌك ِإل ــَك مُبَ ّ ــي، فَإن ــَن ِإخوت َوأَْن ال أَدي

آميــن« )صــالة القّديــس أفــرام الســريانّي(

 نناقش معًا:

 ماذا قصَد القّديُس أفرامُ السريانيُّ بقوله: »أيّها الرّب سيَّد حياتي«؟. 1

 ما األفعاُل التي يطلبها القّديس أفرام السريانّي بصالتِه إلى اهلل أن يُبعَده عنها؟. 2

 ما النَِّعم التي يطلبها القّديس أفرام السريانّي بصالتِه إلى اهلل؟. 3

5
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لماذا طلَب القديُس أفرام بصالتِه إلى اهلل أن يُبِعَده عن الفضول والكالمِ البطّاِل؟. 4

أعّرب عن

رأيي

 

كلمُة الحياِة

22 فَأََجــاَب يَُســوُع َوقَــاَل لَُهــْم: ِليَُكــْن 

ــوُل  ُ ــقَّ أَق ِّــي الَْح ــاهللِ 23 ألَن ــاٌن ِب ــْم ِإيَم لَُك

ــْل  ــِل: انْتَِق ــاَل ِلهــَذا الَْجبَ ــْن قَ ــْم: ِإنَّ مَ لَُك

َوانْطَــِرْح ِفــي الْبَْحــِر َوالَ يَُشــكُّ ِفــي 

ــوُن،  ــُه يَُك ُ ــا يَُقول ــُن أَنَّ مَ ــْل يُْؤِم ــِه، بَ قَلِْب

فََمْهَمــا قـَـاَل يَُكــوُن لـَـُه 24 ِلذِلــَك أَقـُـوُل 

لَُكــْم: ُكلُّ مـَـا تَطْلُبُونـَـُه ِحينََمــا تَُصلُّــوَن، 

فَآِمنـُـوا أَْن تَنَالـُـوهُ، فَيَُكــوَن لَُكــْم 25 َومَتَى 

َوقَفْتـُـْم تَُصلُّــوَن، فَاغِْفــُروا ِإْن َكاَن لَُكــْم 

َعلَــى أََحــٍد َشــْيءٌ، ِلَكــْي يَغِْفــَر لَُكــْم 

ــَماَواِت  ـِذي ِفــي السَّ َـّ أَيًْضــا أَبُوُكــُم ال

زاّلِتكـُـْم 26 َوِإْن لـَـْم تَغِْفــُروا أَنْتـُـْم الَ يَغِْفــْر 

ــَماَواِت أَيًْضــا  ـِذي ِفــي السَّ َـّ أَبُوُكــُم ال

ــْم زاّلِتُك

)مرقس 11: 22 - 26(.  

كلمة ومعنى:
تَنَالُونَهُ: تَأخذونه.

َوقَفْتُْم: قُْمتُْم.

زاّلِتكُْم: أخطاؤكم.
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

ِس.. 1  أضُع عنواناً للنّص اإلنجيلّي المقدَّ

 ما الشروط التي يجُب توفرها في الصالِة استناداً . 2

 إلى النّص الدينّي السابق؟

 أحّددُ ثالَث فكٍر رئيسيٍة من النّص الدينّي السابق.. 3

 أَذكُر موقفاً في حياتي أديُت من خالله مسامحةً ومغفرًة ألحِد رفاقي؟. 4

أعّبُر عن إيماني:

صالةُ القّديس أفرام السريانّي نتلوها في ِخدمة الصومِ الكبيِر، وهي صالةُ النومِ 	 

بامتياز. تَركها لنا القّديُس افرام السريانّي ذخيرًة لقلوبنا لنرفَض الرذائَل دائماً، 

ونحّب الفضيلةَ التي هي هدُف انتسابنا إلى جسِد المسيِح )الكنيسة(.

يَدعونا يسوُع إلى اتّباعه عن محبٍة، لنكوَن من تالميذِه، واتّباُع يسوَع يعني 	 

التوبةَ، أي العيَش في الحياِة المسيحيّة الحّقة، واالبتعادَ عن طريِق الشرِّ والّسيِر 

في طريق الخير، والعمَل وفَق كالمِ يسوع. لهذا يدعونا الربُّ كلَّ يومٍ إلى تغييِر 

مَسلَِكنا لتكوَن حياتُنا اليوميّةُ وفَق تعاليمه.
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 أناقش وأجيب:

في أحِد أيامِ الصومِ األربعيني المقّدس، اتفَق حنّا ومجموعةٌ من رفاقِه بعد انتهاِء 

صالة النوم الكبرى أن يذهبوا إلى داِر العجزِة التي تهتم برعاية كبار السن، 

 وهناك أمضى هؤالِء األصدقاء وقتاً جميالً، وقاموا بأداِء ترتيلٍة كنسيّة بعنوان

»يا ربَّ القوات ُكن معنا« نالت إعجاب الجميع، وكانْت فرحةُ حنا ورفاقِه 

كبيرة ألنهم استطاعوا أْن يرسموا البسمةَ على وجوِه من يحتاجونها.

 على ماذا اتفَق حنّا ورفاقه؟. 1

 ما عنواُن الترتيلِة التي قاموا بأدائها؟ وما الهدُف من زيارتهم؟. 2

ِس )متى 7: 7 - 8( اآلياِت التي تُعلّمنا أهميةَ الصالِة، أَكتبها، ثمَّ . 3 أَستخرُج من اإلنجيِل الُمقدَّ

 أُناقشها مع أصدقائي.

وحّية:  زّوادتي الرُّ

َُّه لَيَس لَنا، في األَْحزاِن مُعيٌن ِسواك، يا ربَّ القّواِت  يا ربَّ القّواِت ُكْن مَعنا، فَِإن

ارَحْمنا.
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 أختبُر نفسي:

 أضُع إشارة صح )✓(أو خطأ )✗( أمامَ العباراِت اآلتيِة:. 1

أُصلّي من أجِل جميِع العالم.  أ. 

أُسامُح اآلخريَن وأَغفُر لهم مرًة واحدًة فقط.   ب. 

 .	  . أَتعامُل مع جميع الناس بمحبٍة وقلٍب نقيٍّ

أَتجاهُل طلَب الخيِر ألصدقائي عندما أُصلّي.  د. 

 أَمألُ الجدولَ أدناه بالفضائلِ وما يقابلها من رذائل استناداً إلى صالِة القّديسِ أفرام السريانّي:. 2

الصالة
الرذائلالفضائل

بُّ سيَّد حياتي، أَْعِتْقني ِمْن روِح الِبطالَِة  ُّها الرَّ »أَي

والُفضوِل َوُحّب الّرئاَسِة َوالَكالمِ البَطّال. 

وأَنِْعْم َعلَّي، أَنا َعبَْدَك الخاطئ، ِبروِح الِعفَِّة واتّضاِع 

بِْر َوالَمَحبّة. الِفْكِر َوالصَّ

 نَعَْم، يا َمِلكي َوِإلهي، َهْب لي أَْن أَْعِرَف ذُنوبي 

ََّك ُمبَارٌك ِإلى َدهِر  َوُعيُوبي، َوأَْن ال أَديَن ِإخوتي، فَإن

اهرين، آمين« الدَّ
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  ألَتعرَف صفةَ قلِب المؤمِن الّصالِح، أَمألُ المربعاِت بشكلٍ أفقي بالكلماِت المطلوبِة، والكلماُت التي . 3

أَحصُل عليها في الحقلِ األّوِل عمودياً تكون صفةَ قلِب المؤمن الّصالح.

الذي أحبَّ اإلنسان أوالً.. ١

نوٌع من أنواِع الحمضياِت.. ٢

مفردُ قوارب.. 3

أنثى األسد.. 4

بمعنى صحراء.. 5

مَْن دّونوا اإلنجيَل المقّدَس.. 6

نَستخرُجُه من الصدِف في البحِر.. 7

نوٌع من أنواِع الورِد.. 8

يُضيءُ في السماِء ليالً.. 9

فادي البشرية.. ١0

صفةُ قلِب المؤمن الصالح: 
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1 أَقرأُ القّصةَ ثم أُجيُب:

ــوٍم   ي
َّ

 كل
ُّ

ــد  الج
َ

ــِر، وكان ــِدِه الصغي ــع حفي ــٍة م ــي مزرع  ف
ُ

ــش ــٌن يعي  متدّي
ٌ

ــل  رج
َ

ــاك  هن
َ

كان

ــى أن يصبــَح مثلــه فــي  ه يتمنَّ
ُ

 حفيــد
َ

ِس، وكان
َّ

كــِر يقــرأ فــي الكتــاِب المقــد فــي الصبــاِح البا

 
َ

 يــوٍم ســأل
َ

 حركــٍة يفعلهــا، وذات
ّ

ــده فــي كل
ّ
 علــى أن يقل

ً
يصــا  حر

َ
 شــيء، لــذا فقــد كان

ّ
كل

، ولكّننــي 
ُ

َس مثلمــا تفعــل
ّ

ــاَب المقــد  الكت
َ
ــرأ  أن أق

ُ
نــي أحــاول

ّ
ي إن

ّ
ــا جــد ه: ي

َّ
 جــد

ُ
ــد الحفي

ِد  نــي أنســى مــا فهمُتــه بمجــرَّ
ّ
، فإن

ً
نــي ال أســتطيع فهمــه كثيــرا

ّ
شــعُر بأن

َ
مــا حاولــُت أن أقــرأه أ

ّ
كل

َس.
َّ

 الكتــاَب المقــد
َ

أن أغلــق

ِس إذن؟ 
َّ

 قراءِة الكتاِب المقد
ُ
فما فائدة

 
َ
ة
َّ
 مــا بيــده، وقــال: خــذ ســل

َ
 يضــُع بعــَض الفحــِم فــي المدفــأِة فالتفــَت بهــدوٍء وتــرك

ُّ
 الجــد

َ
كان

 بالمــاِء.
ً
 هــذه واذهــب بهــا إلــى النهــِر، ثــم احضرهــا مليئــة

َ
الفحــِم الخاليــة

 أن 
َ

ِة قبــل
ّ
ُب مــن الســل ــه يتســرَّ

ّ
وِجــَئ بالمــاِء كل

ُ
ــه ف ه، ولكنَّ

ُّ
 كمــا طلــَب منــه جــد

ُ
 الولــد

َ
ففعــل

 أن تســرَع إلــى البيــِت فــي المــّرِة 
َ

 لــه: ينبغــي عليــك
ً
 قائــا

ُّ
 إلــى البيــِت، فابتســَم الجــد

َ
يصــل

 أن يجــرَي إلــى البيــِت، ولكــنَّ 
َ

ه، وحــاول
ّ

 مــا طلبــُه إليــه جــد
ُ

. فعــاوَد الحفيــد القادمــِة يــا بنــيَّ

 
َ

ه: مــن المســتحيِل أن آتيــك
ّ

 لجــد
َ

 وقــال
ُ

ِة، فغضــَب الولــد  فــي هــذه المــرَّ
ً
َب أيضــا المــاَء تســرَّ

: ال لــم 
ُّ

 الجــد
َ

 مــاًء. فقــال
َ

ه لــك
أ
ن ســأذهُب وأحضــُر الدلــَو لكــي أمــا

آ
ٍة مــن المــاِء، واال

ّ
بســل

 
ً
 لــم تبــذل جهدا

َ
 مــن المــاِء، يبــدو أنــك

ً
ة

ّ
 ســل

َ
 مــن المــاِء، بــل طلبــُت منــك

ً
 دلــوا

َ
أطلــْب منــك

ِة 
َّ
 بنفِســه علــى تنفيــِذ عمليــِة مــلِء الســل

َ
 مــع حفيــِده لُيشــرف

ُّ
 يــا ولــدي، ثــم خــرَج الجــد

ً
كافيــا

ــِة  ب ه بالتجر
َّ

ــد ــرَي ج ــن أراَد أن ُي ، ولك
ٌ
ــتحيلة  مس

ٌ
ــة ــا عملّي ه

َّ
 بأن

ً
ــدركا  ُم

ُ
ــد  الحفي

َ
ــاِء. كان بالم

 :
ً
 قائــا

ُ
ــه وهــو يلهــث َي ه لير

ّ
 مــاًء، ثــم جــرى بأقصــى ســرعٍة إلــى جــد

َ
ة

ّ
 الســل

أَ
ــِة، فمــا العملّي

 وانظــْر إلــى 
َ

 مّمــا فعلــَت؟ تعــال
َ
ــه ال فائــدة

ّ
 إليــِه وقــال: أتظــنُّ أن

ُّ
، فنظــَر الجــد

َ
أرأيــت؟ ال فائــدة

 بســبِب 
ُ
ســخة

َّ
 المت

ُ
ة
َّ
لــِت الســل ، لقــد تحوَّ

ً
ولــى أنهــا أصبَحــت مختلفــة

أ
 للمــّرِة اال

َ
ِة وأدرك

ّ
الســل

 عندمــا تقــرأ الكتــاَب 
ُ

 للولــِد: هــذا بالضبــِط مــا يحــدث
ُّ

ٍة نظيفــٍة، فقــال الجــد
َّ
الفحــِم إلــى ســل

 عندمــا تقــرؤه 
َ

ــك َس، قــد ال تفهــُم بعــَض آياتــِه وقــد تنســى مــا فهمــَت أو حفظــَت، ولكنَّ
َّ

المقــد

ِة.
َّ
 للســل

َ
 التغيــِر الــذي حصــل

َ
 مثــل

ً
فضــِل تمامــا

أ
ــُر لا  تتغيَّ

َ
باســتمرار ســوف

النشاُط التقويميُّ للوحدِة األولى
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 ماذا أَستنتُج من هذِه القصِة؟	 

 

 ما أهميّةُ كلمِة اهللِ في حياتك.	 

 

ِس.	   أَكتُب آيةً أُردّدُها دوماً حفظتُها من الكتاِب المقدَّ

 

2  هل للكلمِة اإللهيِّة أهميّةٌ في حياتَك؟ عبّْر عن ذلَك من خالِل المواقِف اآلتيِة:

المواقُف
فك حسَب الكلمِة اإللهّيِة تصرُّ

رفيقي معوق.. ١

شاهدُت ُمسنًّا تاهَ عن طريِقه.. ٢

أُقّدمُ المساعدةَ لمن يحتاجُها . 3

إذا كنُت قادراً.

تسكُن في حارتي عائلةٌ فقيرةٌ.. 4

أختي مريضةٌ مرضًا شديداً.. 5
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سِ )متى7: 7 - 8( وأكتبها ضمن الكتاب: 3 أَستخرُ	 اآلياِت من اإلنجيلِ المقدَّ

 

 

 

 

 

 

4 أُجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:

ِس  	   ما أقسامُ الكتاِب المقدَّ

 

ِس  	   أُعطي اسماً آخَر لإلنجيِل المقدَّ

 

 أَذكُر أسماءَ األناجيِل األربعِة  	 

 

 عالم يتكلّم العهُد الجديُد  	 
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5 أَمألُ الجدولَ أدناه بما يُعبُّر عن اهتمامي بالكلمِة اإللهيِّة، واهتماماتي الحياتيِّة.

اهتماماتي الحياتيةاالهتمام بالكلمِة اإللهيِّة

نة في العباراِت اآلتيِة: 6 أُصّحُح الكلمات الملوَّ

المحبّةُ: هي القّوةُ التي تدفُعنا لنُحبَّ كلَّ الناِس ونقومَ بكّل عمٍل سّيء.                	 

نُصلّي في أوقاٍت محددٍة.                	 

مَْن يُقِبل ِإليَّ يَجوعُ، ومَْن يُؤمن بـي يعطَُش أبداً.                                 	 

يا ربُّ سّدد خطواتي حسَب قولَك فيتسلّط علّي أيُّ إثمٍ.                	 

أيها الربُّ سيّد حياتي، أعتقني من روِح البطالِة والفضوِل والكالمِ النافع.                	 
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٧ من أنا

اإليماُن  	 

النصيُب الصالُح  	 

خبُز الحياِة  	 

الصالةُ الربيّةُ  	 

الفضيلةُ  	 

8  من خالِل ما تعلّمتُه في هذِه الوحدِة »نحيا مع اهلل«، أَكتُب موضوعاً أُعبُّر فيه عن رأيي كيف 

أحيا مع اهللِ على األرضِ وكيف أَهتمُّ وأَعيُش بالكلمِة اإللهيِّة في حياتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45

لنرّنْم معًالنرّنْم معًا
ي
، وُيَنّمي�ن ي

وُينّوُر�ن ي
ذي�ن

َ
 الرّب ُيغ

ُ
يل ج

ن
إ�

ي )2(
دي�ن ي �ت ملِة در�ج

ُ
ي ظ

ن
�  َيسوَع مصابيٌح

ُ
أقوال

ُ َر�نّ
ُ

ه
ُ

رِض ِنداؤ
أ
ي اال

ن
� ، َمْرقس، لوقا، يوحّنا م�تّ

�ن
ْ
غ

َ
لوقا، ِلكنيَسِتنا أ بهعا

َّ
سِل تت  الرُّ

ُ
أمعال

�ن
ّ
نيا تتغ

ُّ
ا الد ف�ي ،

َ
ة

ْ بع ع�ش َس أر
ُ
 بول

ُ
وَرساِئل

 ُرؤ�ي يوحنا
ً
تاما

َ
وخ

ٌ
 سبٌع جامعة

ُ
َوَرسائل

ي
ي�ن ، وُيَنمَّ ي

�ن وُينورَّ ي
ذي�ن

َ
 الربَّ ُيغ

ُ
يل ج

ن
إ�

ي
دي�ن ي �ت ملِة در�ج

ُ
ي ظ

ن
�  َيسوَع مصابيٌح

ُ
أقوال



معالم أثرية دينية سورّية

دير القديسة تقال البطريركي في معلوال

أَبحُث في الشابكِة )اإلنترنت( عن معلومات لدير القديسة تقال البطريركي في معلوال وأُدّونها:	 

  

  

  

  

  

  

 



الوحدة الثانية
الحياُة مَع يسوَع المسيِح 

في نهايِة هذه الوحدة ينبغي أن يكونَ المتعلّم قادراً على أن:

يُثّمَن طريَق الحّق بالتطويباِت نهجاً لحياتِِه.	 

يلتزَم صفات أهل الملكوت لكي يكوَن مع يسوَع طواَل حياتِِه.	 

يفهَم الدروس الروحيّة من تعاليِم الرّب يسوع المسيح باألمثاِل.	 

ُح دوَر الكنيسِة عبَر العصوِر في تعليِم المؤمنيَن وخدمتِهم.	  يَُوضِّ

يلتزَم أن يكوَن عضواً فاعاً في كنيسِتِه وفي مجتمِعِه.	 
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يسوُع يقودنا إلى الملكوِت
بيننــا  وعــاَش  يســوُع  جــاءَ 

ليقودنــا إلــى ملكــوِت اهلل. فقــد أوضــَح 

لنــا فــي ِعظتــِه علــى الجبــِل الصفــاِت التــي 

يتحلـّـى بهــا المؤمــُن؛ مــن وداعــٍة ورحمــٍة 

ــٍر وغيِرهــا  وســامٍ ونقــاوٍة وتواضــٍع وصب

التــي تؤهّلـُـه للســعادِة األبديـّـِة، كمــا علّمنــا 

أنَّ طريــَق الملكــوِت تبــدأُ علــى األرِض 

ــي الســماِء.   ــُل ف وتكتم

 نناقش معًا:

 أُعّددُ صفاِت أهِل الملكوِت التي علّمنا إيّاها الربُّ يسوُع.. 1

 ماذا تعني عبارةُ »ملكوُت اهللِ«؟. 2

3 .
أعّرب عن

رأيي

 كيَف أَسلُك طريَق الملكوِت في حياتي؟ 

6
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كلمُة الحياِة

2 ِفــي بَيْــِت أَِبــي مَنَــاِزُل َكِثيــَرةٌ، َوِإلَّ 

ِّــي ُكنـْـُت قـَـْد قُلـْـُت لَُكــْم. أَنـَـا أَمِْضــي فَِإن

مََضيْــُت  َوِإْن   3 مََكانًــا،  لَُكــْم  ألُِعــدَّ 

أَيًْضــا  آِتــي  مََكانًــا  لَُكــْم  َوأَعْــَددُْت 

، َحتَّــى َحيـْـُث أَُكــوُن أَنـَـا  َوآخُُذُكــْم ِإلـَـيَّ

تَُكونـُـوَن أَنْتـُـْم أَيًْضــا، 4 َوتَْعلَُمــوَن َحيـْـُث 

أَنـَـا أَذْهـَـُب َوتَْعلَُمــوَن الطَِّريــَق. 5 قـَـاَل لـَـُه 

تُومـَـا: يـَـا َســيُِّد، لَْســنَا نَْعلـَـُم أَيـْـَن تَْذهـَـُب، 

الطَِّريــَق؟ نَْعــِرَف  أَْن  نَْقــِدُر   فََكيْــَف 

الطَِّريــُق  هُــَو  أَنَــا  يَُســوُع:  لَــُه  قَــاَل   6

َوالَْحيَــاةُ. َوالَْحــقُّ 

)يوحنا 14: 2 - 6(  

كلمة ومعنى:
: ألُهيّئَ  ألُِعدَّ

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

ِس.. 1  أَضُع عنواناً للنّص اإلنجيلّي المقدَّ

 ما المكاُن الذي سيهيّئه السيُّد يسوُع المسيُح لتاميِذه؟. 2
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 أَذكُر بعَض األعماِل التي تقودني إلى الملكوِت السماوّي.. 3

أعّبُر عن إيماني:

نعترُف أنَّ يسوَع المسيَح هو حياتنا، وملكوُت اهللِ ينبثُق وينمو من داخل 	 

ملِكه.

لً في حياته على األرِض مُحباً متواضعاً 	  يسوُع أعلَن التطويباِت وعاشها أوَّ

متّمماً مشيئةَ اآلِب السماوّي، فبهذا أرادَ أن يكوَن قدوًة لنا.

الدعوةُ إلى الملكوِت هي محوُر حياِة المؤمِن المسيحّي، وهي ذروةُ القيمِ 	 

التي يدعونا إليها الربُّ يسوُع لبلوِغ السعادِة األبديِّة من خاِل محبِّة اهللِ 

والقريِب.
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 أناقش وأجيب:

كاَن ميادٌ يساعُد والَده في نقِل بعِض الكتِب من غرفِة مكتبِه إلى مكاٍن أوسع، 

وكاَن من المهّم لمياٍد أن يساعَد والَده، ومن المهّم لألِب أن يؤدَّي ابنُه واجباً 

معُه، ولكنَّ الكتَب كانت ثقيلةً وكبيرًة وقعت عدَة مراٍت عندما كاَن ميادٌ 

ينقلها، فجاءَ األُب وجمَع الكتَب ووضعها بين ذراعي ابِنه وحماها معاً.

 ماذا كان يفعُل ميادٌ؟. 1

 ماذا فعَل األُب عندما لم يستطِع ابنُه حمَل الكتِب؟. 2

 ماذا تستنتُج من القّصِة؟ وكيَف تربُط هذه القّصةَ بأفعاِل اهللِ معنا؟. 3

وحّية:  زّوادتي الرُّ

كونوا متواضعيَن ولطفاءَ وصبوريَن، احتملوا بعُضكم بعضاً بمحبٍّة، واجتهدوا 

في المحافظِة على وحدِة الروِح برباِط السامِ )أفسس 4: 2 - 3(.
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 أختبُر نفسي:

 أَكتُب أمامَ كّل تطويبٍة موقفاً حياتياً يدلُّ على أنّني أسعى لنيلِ الملكوِت.. 1

الموقُف الحياتيُّالتطويبةُ

َّهم يُرحموَن. حماء ألن طوبى للرُّ

َّهم أبناءَ اهللِ يُدعوَن. طوبى لصانعي السامِ ألن

طوبى للودعاء ألنهم يرثون األرض.

طوبى ألنقياء القلوب ألنهم يشاهدون اهلل.

 أظلُّل مربّعَ اإلجابِة الّصحيحِة:. 2

 طوبى كلمة تعني:أ. 

 قّوًة مرحى عقاباً هنيئاً

 علّمني يسوُع أن بلوَغ السعادِة األبديِّة يكوُن من خال:	. 

لطِة والمناصِب الرحمِة والتواضِع والصبِر محبِّة اهللِ والقريِب  السُّ
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َف طريقَ دخوِل ملكوِت اهلل، أَمألُ المربَّعاِت أفقياً بالكلماِت المطلوبِة، والكلماُت التي أحصُل . 3   ألتعرَّ

عليها في الحقلِ األّوِل عموديّاً تدلُّ أنَّ من يتبعها تكونُ له حياةٌ أبديّةٌ.

فعُل األمِر من )كتب(.. 1

عكُس كلمِة )نهار(.. 2

بمعنى البشرى الّساّرِة.. 3

الفعُل المضارُع من )درس(.. 4

عكُس كلمِة )حياة(.. 5

أداةٌ يستعملُها التلميُذ في الكتابِة.. 6

مجرًى مائيٌّ ناتٌج عن هطوِل األمطاِر.. 7

 باهلل. 
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أمثاُل الملكوِت السماوّي
القّديس يوحنا الّذهبّي الفم 

يُس يوحنا كارزاً باإلنجيِل من على المنبِر  لم يَُكْنْ القدِّ

فاِته. لم  فحسب، لكنَّه كان يَشهُد ِبحقِّ اإلنجيِل في ُسلوِكِه وتصرُّ

يكْن َعبداً للماِل فقد عرَف كيف يستخدمُه في ِخدمِة مَحبَِّة اإلنساِن 

حمِة بكّل محبٍَّة.  حيُث كاَن يصرُّ على الُمساعدِة والقيامِ بأعماِل الرَّ

ومِ، ول  اة والصَّ عاَش في داِر األسقفيَِّة ناِسكاً مُتعبِّداً هلل، كثيَر الصَّ

َُّر لديه من أمواٍل يقومُ  َُّق في مَلْبسِه، غيَر مُِحبٍّ ِللبْذِخ، كلُّ مايتوف يتأن

بتوزيِعها على الفقراِء والُمحتاجين بوعٍي وحكمٍة. نَستطيُع أن نلمَس 

ُر نفَسُه وهو يَمدُّ يَدهُ للعطاِء  مدى عشِقِه للعطاِء وحبِّه للفقراِء من تقديِسِه هذا العمَل، حيُث يتصوَّ

َّه يرى في الفقراِء الّسيَِّد المسيَح نفَسه يمدُّ يَدهُ ليتقبََّل عطيَّةَ الُحبِّ من اإلنسان. أن

 نناقش معًا:

 بماذا تميّز القديس يوحنا الذهبي الفم؟. 1

َس حياتَه؟. 2  كيَف كرَّ

 كيف نستطيع أن نلمس مدى عشقه للعطاء وحبه للفقراء؟. 3

4 .
أعّرب عن

رأيي

 ما األعماُل التي تمنحني ملكوَت اهللِ؟ 

7
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كلمُة الحياِة

َُّهــْم  13 ِمــْن أَْجــِل هــَذا أَُكلُِّمُهــْم ِبأَْمثـَـال، ألَن

َل  َوَســاِمِعيَن  يُبِْصــُروَن،  لَ  مُبِْصِريــَن 

يَْســَمُعوَن َوَل يَْفَهُمــوَن... 16 َولِكــْن طُوبَى 

ــا  ََّه ــُر، َوآلذَاِنُكــْم ألَن ــا تُبِْص ََّه ِلُعيُوِنُكــْم ألَن

ــَمُع. تَْس

)متى 13: 13 - 16(  

كلمة ومعنى:
المثُل لغويّاً: حكايةٌ فيها عبرةٌ أخاقيّةٌ ودرٌس.

المثُل دينيّاً: حكاية ٌقصيرةٌ تتضمَّن قيماً دينيّةً.

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

 كيف يخاطبنا يسوُع المسيُح؟. 1

أعلُّل اختياَر الرّب يسوَع األمثاَل ليُعلَّم بها الجموَع؟ . 2
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َف على القيمِ والعبِر من خاِل األمثاِل التي . 3 أُوافُق بيَن العموديِن بكتابِة الرقمِ المناسِب، ألَتعرَّ

علّمنا إيّاها السيُّد يسوُع المسيُح.

ُل الرقُمالعمودُ الثانيالعمودُ األوَّ

داً.مثل الوزنات. 1 بالتوبِة والعتراِف بخطايانا يقبلُنا اهللُ مجدَّ

العمُل بالمواهِب التي منحنا إيّاها اهللُ للفائدِة والستفادِة.مثل الزارع. 2

َّها تبدو عاماً مثل البن الضاّل. 3 رمٌز لنمّو اإليماِن وانتشاِره، حيُث إن

صغيراً لكنَّها تنتشُر وتنمو بسرعٍة. 

كامُ اهللِ ووقوعُه في قلوِب البشِر.مثل الخميرة. 4

أعّبُر عن إيماني:

األمثاُل حكايا يُقّدمُ لنا يسوُع المسيُح من خالها قيماً دينيّةً مثل التّسامِح 	 

والتّوبِة وفعِل الخيِر وحّب اآلخِر، وتكوُن حوادثها مقتبسةً من حياتنا اليوميِّة.

األمثاُل التي قالها يسوُع لتاميِذه، ُكلُّها تعلّمنا طريَق الملكوِت السماوّي. 	 

نحُن الّذيَن تعّمدنا وصرنا إخوًة ليسوَع المسيِح مهيَّؤوَن لدخوِل الملكوِت 	 

السماوّي بإيماننا وأعمالنا الصالحِة بيَن النّاِس. 
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 أناقش وأجيب:

ذهَب رامي وأصدقاؤه إلى مركِز التربيِة الدينيِّة، وهناَك استمعوا إلى األمثاِل التي 

روا  كاَن يسوُع المسيُح يعلّمها للجموِع، فأُعجَب رامي وأصدقاؤه باألمثاِل وقرَّ

أن يقوموا بعمِل لوحِة حائٍط عن بعِض األمثاِل ويشرحوها لزمائهم، و يُفاجئوا 

بذلك األَخ المسؤوَل عنهم.

 إلمَ استمَع رامي وأصدقاؤه؟. 1

َّفق رامي وأصدقاؤه؟. 2  عامَ ات

أَسردُ قّصةً أَعرفُها نتعلُّم من خالها إحدى القيمِ واألعماِل التي تقودُنا إلى الملكوِت . 3

 السماوّي.

وحّية:  زّوادتي الرُّ

تعالوا يا مُباَركي أبي، رثوا الملكوَت الُمَعدَّ لكم منُذ تأسيِس العالمِ.

)متى 25: 34(  
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 أختبُر نفسي:

 أَمألُ الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة:. 1

المثُل حكايةٌ قصيرةٌ تتضمَُّن قيماً أ. 

األمثاُل التي قالها يسوُع لتاميِذه كلُّها تُعلّمنا طريَق   	. 

نحُن مهيَّؤوَن لدخوِل الملكوِت بإيماِننا وأعماِلنا  بيَن الناِس.	. 

 أُحّددُ الكلمةَ المناسبةَ لكّل عبارٍة في الجدوِل بوضِع إشارِة ✓:. 2

المواقُف
معجزةتطويبةمثلآيُة

»أحبُّوا بعضكم بعضاً«. 1

»المشُي على الماِء«. 2

3 .
َّهم يُرحموَن« حماء ألن »طوبى للرُّ

4 .
ً »يشبُه ملكوُت السماواِت كنزا
 

مدفوناً في الحقِل«

»إكثاُر الخبِز والسمِك«. 5
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َف نتيجةَ اتّباعنا لألمثاِل . 3   أُجيُب عن األسئلِة اآلتيِة، ثم أجمُع األحرَف األولى من اإلجاباِت لنتعرَّ

اإللهيّة: 

مكاٌن للعِب كرِة القدمِ.. 1

حرٌف يشبُه شكلُه يَد المظلِّة.. 2

فعُل األمِر من الفعِل )أكل(.. 3

مرادُف كلمِة )بلدي(.. 4

لها مثُل آخِرها.. 5 اسُم فاكهٍة من ثاثِة أحرٍف أوَّ

معنى كلمِة )الغيث(.. 6

اسُم قّديٍس كاَن طبيباً.. 7

الفعُل الماضي من كلمِة )اللعب(.. 8

من أشكاِل القمِر، ينتهي بحرِف الامِ.. 9

باتّباعنا األمثالَ اإللهيّةَ ندخُل  
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مثُل الوزناِت
يُعطيهــا  الَّتــي  المَواهــَب  ُســوُل  الرَّ بُولُــُس  يَْذُكــُر 

فيقــول: للبَشــِر  القُــدُس  وُح  الــرُّ

َواِحــٌد  وَح  الــرُّ َولِكــنَّ  مَْوُجــودَةٌ،  مََواِهــَب  فَأَنْــَواُع   4

 6 َواِحــٌد  بَّ  الــرَّ َولِكــنَّ  مَْوُجــودَةٌ،  ِخــَدمٍ  َوأَنْــَواُع   5

ـِذي  َـّ ال أَعَْمــال مَْوُجــودَةٌ، َولِكــنَّ اهللَ َواِحــٌد،  َوأَنْــَواُع 

ــى  ــٍد يُْعطَ ــُكلِّ َواِح ــُه ِل . 7 َولِكنَّ ــُكلِّ ــي الْ ــُكلَّ ِف ــُل الْ يَْعَم

وِح  ــرُّ ــى ِبال ــٍد يُْعطَ ــُه ِلَواِح َّ ــِة 8 فَِإن وِح ِللَْمنَْفَع ــرُّ ــاُر ال ِإظَْه

وِح  الــرُّ ِبَحَســِب  ِعلْــمٍ  َكاَمُ  َوآلَخــَر  ِحْكَمــٍة،  َكاَمُ 

الَْواِحــِد، َوآلَخــَر  وِح  ِبالــرُّ ِإيَمــاٌن  9 َوآلَخــَر  الَْواِحــِد، 

َعَمــُل  َوآلَخــَر   10 الَْواِحــِد  وِح  ِبالــرُّ ِشــَفاٍء  مََواِهــُب 

ةٌ، َوآلَخــَر تَْمِييــُز األَْرَواِح، َوآلَخــَر أَنْــَواُع أَلِْســنٍَة، َوآلَخــَر تَْرَجَمــةُ أَلِْســنٍَة  اٍت، َوآلَخــَر نُبُــوَّ قُــوَّ

ــاءُ. ــا يََش ــَرِدِه، َكَم ــٍد ِبُمْف ــُكلِّ َواِح ــًما ِل ــِه، قَاِس ــُد ِبَعيِْن وُح الَْواِح ــرُّ ــا ال ــا يَْعَملَُه ــِذِه ُكلََّه ــنَّ ه  11 َولِك

)1 كورنثوس 12: 11-4(.

 نناقش معًا:

 من الذي يمنُحنا المواهَب؟ وهل لكّل موهبٍة روٌح يمنحه إيّاها؟. 1

8
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َع المواهِب بيَن المؤمنيَن؟  أُعلُّل تنوُّ

أَذكُر إحدى مواهبي، وكيَف أُسّخُرها للخيِر العامّ؟ . 2

أعّرب عن

رأيي
 

كلمُة الحياِة

َعِبيــَدهُ  دََعــا  مَُســاِفٌر  ِإنَْســاٌن  ََّمــا  َوَكأَن  14

َوَســلََّمُهْم أَمَْوالـَـُه، 15 فَأَعْطـَـى َواِحًدا َخْمَس 

َوَزنـَـاٍت، َوآَخــَر َوْزنَتَيـْـِن، َوآَخــَر َوْزنـَـةً. ُكلَّ 

ــِت  ــافََر ِللَْوقْ ــِه. َوَس ــْدِر طَاقَِت ــى قَ ــٍد َعلَ َواِح

ــاٍت  ــَس َوَزنَ ــَذ الَْخْم ــِذي أََخ َّ ــى ال 16 فََمَض

َوتَاَجــَر ِبَهــا، فََربــَح َخْمــَس َوَزنـَـاٍت أَُخــَر 17 

َّــِذي أََخــَذ الَْوْزنَتَيـْـِن، َرِبــَح أَيًْضــا  َوهَكــَذا ال

َّــِذي أََخــَذ الَْوْزنـَـةَ  َّــا ال َوْزنَتَيـْـِن أُْخَريَيـْـِن 18 َوأَم

ــَر ِفــي األَْرِض َوأَْخَفــى فََمَضــى َوَحَف
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ــاٍس،  ــاٌن قَ ــَك ِإنَْس َّ ــُت أَن ــيُِّد، َعَرفْ ــا َس يَ

تَْحُصــُد َحيـْـُث لـَـْم تـَـْزَرْع، َوتَْجَمــُع ِمــْن 

ــُت  ــُت َومََضيْ ــُذر 25 فَِخْف ْ ــْم تَب ــُث لَ َحيْ

َوأَْخَفيْــُت َوْزنَتَــَك ِفــي األَْرِض هُــَوذَا 

َوقَــاَل  ـِذي لَــَك 26 فَأََجــاَب َســيُِّدهُ  َـّ ال

يُر َوالَْكْســاَُن،  ــرِّ َُّهــا الَْعبْــُد الشِّ لَــُه: أَي

ــْم أَْزَرْع،  ــُث لَ ِّــي أَْحُصــُد َحيْ ــَت أَن َعَرفْ

َوأَْجَمــُع ِمــْن َحيـْـُث لـَـْم أَبـْـُذْر، 27 فـَـَكاَن 

يَاِرفـَـِة،  ِتــي ِعنـْـَد الصَّ يَنْبَِغــي أَْن تََضــَع ِفضَّ

ـِذي  َـّ ال آخُــُذ  ُكنْــُت  مَِجيِئــي  فَِعنْــَد 

ِلــي مَــَع ِرًبــا 28 فَُخــُذوا ِمنْــُه الَْوْزنَــةَ 

ـِذي لَــُه الَْعْشــُر َوَزنَــاٍت  َوأَعْطُوهَــا ِللَـّ

29 ألَنَّ ُكلَّ مـَـْن لـَـُه يُْعطـَـى فَيـَـْزدَادُ، َومـَـْن 

ِمنْــُه يُْؤَخــُذ  ِعنْــَدهُ  ـِذي  َـّ فَال لَــُه   لَيْــَس 
30 َوالَْعبـْـُد الْبَطَّــاُل اطَْرُحــوهُ ِإلـَـى الظُّلَْمــِة 

الَْخاِرِجيَّــِة، هُنـَـاَك يَُكــوُن الْبـُـَكاءُ َوَصِريُر 

األَْسنَاِن.)متى 25: 14 - 30(.

ــةَ َســيِِّدِه 19 َوبَْعــَد َزمـَـاٍن طَِويــل أَتـَـى  ِفضَّ

َســيُِّد أُولِئــَك الَْعِبيــِد َوَحاَســبَُهْم 20 فََجاءَ 

مَ  ــدَّ ــاٍت َوقَ ــَس َوَزنَ ــَذ الَْخْم ــِذي أََخ َّ ال

ــا َســيُِّد،  ــاً: يَ ــَر قَاِئ َخْمــَس َوَزنَــاٍت أَُخ

َخْمــَس َوَزنـَـاٍت َســلَّْمتَِني هـُـَوذَا َخْمُس 

َوَزنَــاٍت أَُخــُر َرِبْحتَُهــا فَْوقََهــا 21 فََقــاَل 

ــُح  اِل ــُد الصَّ ــا الَْعبْ َُّه ــا أَي ــيُِّدهُ: ِنِعمَّ ــُه َس لَ

الَْقِليــِل  ِفــي  أَِمينًــا  ُكنْــَت  َواألَِميــُن! 

فَأُِقيُمــَك َعلـَـى الَْكِثيــِر اُدْخُــْل ِإلـَـى فـَـَرِح 

َِّذي أََخــَذ الَْوْزنَتَيِْن  َســيِِّدَك 22 ثـُـمَّ َجــاءَ ال

َوقـَـاَل: يـَـا َســيُِّد، َوْزنَتَيـْـِن َســلَّْمتَِني هـُـَوذَا 

فَْوقَُهَمــا  َرِبْحتُُهَمــا  أُْخَريَــاِن  َوْزنَتَــاِن 

َُّهــا الَْعبْــُد  ـا أَي 23 قَــاَل لَــُه َســيُِّدهُ: ِنِعمَـّ

ِفــي  أَِمينًــا  ُكنْــَت  األَِميــُن!  اِلــُح  الصَّ

ــْل  ــِر اُدْخُ ــى الَْكِثي ــَك َعلَ ــِل فَأُِقيُم الَْقِلي

ِإلَــى فَــَرِح َســيِِّدَك 24 ثُــمَّ َجــاءَ أَيًْضــا 

ـِذي أََخــَذ الَْوْزنَــةَ الَْواِحــَدَة َوقَــاَل:  َـّ ال

كلمة ومعنى:
الوزنة: الموهبة أو العطية.

ِرًبا: فائدة.
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

أُقارُن بيَن الذي أخَذ الوزنات الخمس والذي أخَذ الوزنتيِن والذي أخَذ الوزنةَ.. 1

َالذي أخذَ الوزنتيِنالذي أخذَ الخمَس وزناٍت الذي أخذَ الوزنة

 ما الغايةُ من المثِل الّسابِق؟. 2

أَكتُب بعَض األدواِت أو األشياِء التي أَستعملها في تنميِة مواهبي.. 3
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أعّبُر عن إيماني:

نؤمُن بأنَّ اهلل منَحنا مواهَب مختلفةً تتناسُب مع طاقاِت كّل شخٍص منّا 	 

وإمكاناِتِه، وتثمُر في حياتنا ثمراً كثيراً، وتجعلنا ثابتيَن في إيماننا ومتميّزيَن 

ومبدعيَن بأعمالنا ودروسنا. وكما يقوُل بولُس الرسوُل في رسالِتِه إلى أهِل 

أفسس:»11 َوهَُو أَعْطَى الْبَْعَض أَْن يَُكونُوا ُرُساً، َوالْبَْعَض أَنِْبيَاءَ، َوالْبَْعَض 

يِسيَن ِلَعَمِل الِْخْدمَِة،  ِريَن، َوالْبَْعَض ُرَعاًة َومَُعلِِّميَن، 12 ألَْجِل تَْكِميِل الِْقدِّ مُبَشِّ

ِلبُنْيَاِن َجَسِد الَْمِسيِح« )أفسس 4: 12-11(.

 أناقش وأجيب:

مُ على مسرِح المدرسِة. بدأَ الجميُع العمَل  اقترَب حفُل عيِد األمّ الذي َسيُقدَّ

بجٍدّ ونشاٍط لهذا الحفل. إلَّ أنَّ المشرُف لحَظ أنَّ فادي يجلُس وحيداً ل 

يشارُك في العمِل. ولّما سأله عن السبب! أجاَب فادي أنه ل يملُك موهبةً 

يشارُك بها. سأله المشرُف: أل تستطيُع مساعدة من يقومون بتنسيِق الزينِة 

على المسرِح؟ قاَل: أستطيُع ذلك، وأسرَع للعمِل مع جماعة تزييِن المسرِح 

باألزهاِر والعباراِت الجميلِة، وناَل عملُه مع ااآلخرين إعجابهم. 

 لماذا كاَن فادي حزيناً؟ وبرأيك هل حرمَ اهللُ شخصاً ما من مواهِبه؟. 1
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 كيَف استطاَع فادي أن يكتشَف موهبتَه؟. 2

 كيَف استطعَت أن تكتشَف مواهبََك؟ وماذا فعلَت لتنميَتها؟. 3

وحّية:  زّوادتي الرُّ

لكّل واحٍد منّا مواهُب، وهذه المواهُب على اختافها تتكامُل لخدمِة المجتمِع 

والوطِن ووحدتهما، وعلينا أن ننّميَها ونطّورها بالعلمِ والمعرفِة.

 أختبُر نفسي:

 أَختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ في كلٍّ ممّا يأتي:. 1

يسيَن في َسبيِل ِبناِء َجَسِد الَمسيِح )الكنيسة( في:أ.   يَُهيِّئُ الروح القدس اإلخوَة الِقدِّ

 خدمة مجتمعنا محبة المال التهاون العمل الصالح

 مَن يعمُل بمواهبِه ويفّعلها لخدمِة المجتمِع هو:	. 

 خادمٌ كمعلّمِه يسوَع  كسوٌل ومهمٌل أميٌن على عطيِة اهلل
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 أَشرُح المثلَ السابقَ من خالِل الجدوِل اآلتي: . 2

الرجُل الذي وّزَع الوزناِت هو:

الوزناُت هي:

الذي أخَذ الوزناِت الخمَس:

مكافأتُه:

الذي أخَذ الوزنةَ:

عقابُه:
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  أسمّي العملَ الذي أودُّ القيامَ به في المستقبل؟ وكيَف سأصُل إلى هدفي؟ وما الخدمةُ التي سأقّدُمها . 3

من خاللِه لمجتمعي ووطني ولمن حولي؟ من خالل المخطَِّط اآلتي: 
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الكنيسُة ُتعّلُم 
الكنيسةُ 

ــَي  ــيِح، وه ــيِّد المس ــَن بالس ــةُ المؤمني ــي جماع ه

جســُد المســيِح؛ ألنَّ جماعــةَ المؤمنيــَن يشــّكلوَن مــع بعضهــم 

ــُع الكنيســةُ إعــاَن  جســداً واحــداً رأُســه الســيُّد المســيُح. تتاب

اإلنجيــِل وتقديــَس النفــوِس. فالكنيســةُ فــي تعليمهــا تظــلُّ 

ــن تســلّموها بدورهــم مــن معلّمهــم  ــمِ الرســِل الذي ــةً لتعلي أمين

ــى  ــالةَ الخــاِص إل ــُل رس ــي تحم ــربِّ يســوَع المســيِح، فه ال

ــي  ــُل المســيَح ف ّ ــةَ، وتتمث ّ ــاَن والمحب ــُم اإليم ّ ــمِ، وتعل كّل العال

ــم. ــم ووطِنه ــي مجتمِعه ــَن ف ــوا فاعلي ــا ليكون ــئُ أبناءَه ــا. وتُهيّ ــا ومحبَِّته خدمِته

 نناقش معًا:

 ما الكنيسةُ؟. 1

 ما الرسالةُ التي تحملُها الكنيسةُ لكّل العالمِ؟. 2

 ماذا تعلّمنا الكنيسةُ؟. 3

4 .
أعّرب عن

رأيي

 كيَف أَكوُن عضواً فاعاً في جسِد المسيِح؟ 

9
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كلمُة الحياِة

األُمَــمِ  َجِميــَع  َوتَلِْمــُذوا  فَاذْهَبُــوا   19

وِح  َوَعمُِّدوهُــْم ِباْســمِ اآلب َوالبْــِن َوالــرُّ

الُْقــُدِس 20 َوَعلُِّموهـُـْم أَْن يَْحَفظـُـوا َجِميــَع 

مَــا أَْوَصيْتُُكــْم ِبــِه. َوهَــا أَنَــا مََعُكــْم ُكلَّ 

ــَن. ــِر. آِمي ْه ــاِء الدَّ ــى انِْقضَ ــامِ ِإلَ َّ األَي

)متى 28: 19 - 20(  

كلمة ومعنى:
ْهِر: ِنهايةُ الزماِن. انِْقضَاءُ الدَّ

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

1 .ً  أُحّددُ األعماَل التي طلبها يسوُع إلى تاميِذه استنادا

 إلى النّص الدينّي السابِق؟

 أَذكُر حقيقةً تعلّمتها في الكنيسِة استناداً إلى النّص الدينّي؟ . 2
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بعد قراءتي للنّص الدينّي أُحّددُ المطلوَب، وأدّونه في الجدوِل اآلتي:. 3

النصُّ اإلنجيليُّ المقروءُ: . 1

عنواُن النّص:. 2

أفكاُر النّص:. 3

الفائدةُ لحياتي:. 4

 أَكوُن تلميذاً مُطيعاً وعاماً بوصايا يسوَع المسيِح عندما:. 4

أعتذُر لصديقي الذي أَسأُت إليه، فأقوُل له:

 	

 	

 	

أعّبُر عن إيماني:

طلَب الربُّ يسوُع بعَد قيامِتِه إلى تاميِذه أن يَكرزوا في العالمِ أجمَع بحقيقِة 	 

ُسُل بما أوصاهُم يسوُع وبعَد أْن أخذوا  القيامِة والخاِص، وهكذا َعِمَل الرُّ

قُّوًة بالروِح الُقُدِس منتشريَن في كّل أنحاِء العالمِ مُبّشريَن بقيامِة يسوَع.

سةُ تعلُّم المؤمَن وتدعوه ليشهَد للمسيِح في العالمِ مكّرساً 	  الكنيسةُ المقدَّ

حياته واهتماماته ومواهبه ومؤهّاته في جميِع المجالِت الدراسيِّة والعائليِّة 

والجتماعيِّة والثقافيِّة لخدمِة اهللِ واإلنساِن، وأْن يقومَ بدوره كمؤمٍن وتلميٍذ 

سِة. ليسوَع أميٍن على كلمِته المقدَّ
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 أناقش وأجيب:

 ، 16 فالِكتاُب ُكلُُّه ِمْن َوحِي اهلل، يُفيُد في التَّعليمِ والتَّفنيِد والتَّقويمِ والتَّأديِب في الِبرِّ

17 ليكوَن َرُجُل اهلل كاِماً مُستَِعّداً ِلكلِّ َعَمٍل صاِلِح. )2 تيموثاوس 3: 16 - 17(

ِس:. 1 أُكمُل المخطَّط اآلتَي، بحسب ما تؤدّيه الكنيسةُ في تعليمها من خاِل الكتاِب المقدَّ

ُيفيُد الكتاب المقّدس  بتعاليمِه في:

في البّر 

ليكوَن .......................................................... 
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وحّية:  زّوادتي الرُّ

دعاني يسوُع كي أعيَش تعاليَمه في حياتي مع اآلخريَن »ولكن ل تكتفوا 

بسماِع كامِ اهلل من دوِن العمِل فتخدعوا أنفسكم » )يعقو	1: 21 - 22( 

 أختبُر نفسي:

 أَختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ:. 1

يشهُد المؤمُن بالمسيِح في:أ. 

 سماِع كلمِة اهللِ فقط. العمِل بما علَّمه يسوُع حفِظ تعاليِمه

تعلُّم الكنيسةُ المؤمَن أن:	. 

 يكتفَي بسماِع كلمِة اهللِ.  يبتعَد عن اآلخريَن يتمثََّل المسيَح في خدمِته ومحبِّته

  أُعّددُ السماِت التي اتَّسمت بها الكنيسةُ مستعيناً بدستوِر اإليماِن . 2
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 ألعرَف ماذا تُعلُّم الكنيسةُ، أَمألُ المربَّعاِت بكلمٍة من معاني الُجملِ الموجودِة، ثُّم أَصُل األحرَف عنَد . 3

النجومِ بالترتيِب من )1( إلى )6( فأَحصُل على اإلجابِة:

مرادُف كلمِة )تعاليم( تبدأُ بحرِف )و(.. 1

َّبعوا يسوَع وعددُهم )12(.. 2 الّذيَن ات

مفردُ كلمِة )برامج(.. 3

يحملُها األطفاُل في عيِد الشعانيِن.. 4

َجمُع كلمِة )سّر(.. 5

طعامٌ يحبُّه األطفاُل ينتهي بحرِف )ى(.. 6

الكلمةُ المفقودةُ هي: 
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الكنيسُة َتْخِدُم 
الكنيســةُ تخــدمُ البشــَر فــي ظروِفهــم المختلفــِة، 

وتواســيهم وتســعفهم دوَن تمييٍز أو تفرقٍة على مثاِل الســيِّد 

المســيِح الــذي شــارَك البشــَر أحزانَهــم وآلمَهــم، وتســرُع 

إلــى مســاعدِتهم علــى اختــاِف أجناِســهم وأدياِنهــم، 

والماجــئَ  والمــدارَس  الخيريّــةَ  الجمعيّــاِت  تؤّســُس 

والمياتــَم وغيــَر ذلــك مــن أنــواِع البــّر واإلحســاِن. فعمــُل 

الكنيســِة وخدمتُهــا ل ينحصــُر فــي الحقــِل الروحــّي فقــط، 

بــْل يشــمُل الحقــَل الجتماعــيَّ أيضــاً. 

 نناقش معًا:

 ما دوُر الكنيسِة في المجتمِع؟. 1

 أَذكُر ثاَث خدماٍت تقّدمُها الكنيسةُ ألبناِئها في بلدِتي أو مدينِتي؟. 2

أَبحُث عن اآليِة اآلتيِة )2 تيموثاوس 2: 24 - 25(، وأَكتُب صفاِت خادمِ الرّب؟. 3

10



75

 كيَف أَكوُن مسيحيَّاً في خدمِتي بيَن الناِس. 4

أعّرب عن

رأيي
 وفي مجتمِعي؟ 

كلمُة الحياِة

فيُكــم،  َعظيًمــا  يكــوَن  أْن  أرادَ  مَــْن   26

فلْيُكــْن لُكــم خاِدًمــا. 27 ومـَـْن أرادَ أْن يكوَن 

َل فيُكــم، فلَيُكــْن لُكــم َعبــًدا: 28 هكــذا  األوَّ

ــْل  ــاُس، ب ــُه النّ ــاءَ ل ليَخِدمَ ــاِن ج ــُن اإلنس اب

ــم« ــًرا منُه ــِه كثي ــدي بحياِت ــم ويَف ليخِدمَُه

)متى 20: 26 - 28(  

كلمة ومعنى:
ابُن اإلنساِن:  السيد يسوع 

المسيح.

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

ِس.. 1  أَضُع عنواناً للنّص اإلنجيلّي المقدَّ
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 أيَن َوَضَع يسوُع المسيُح نفَسُه بيَن الناِس؟. 2

مها يسوُع لنا؟. 3  ما الخدمةُ العظيمةُ التي قدَّ

أُحّددُ بعَض أعماِل الخدمِة التي أقّدمُها لآلخريَن وأُدّونها في الجدوِل اآلتي:. 4

٢.  ١.  مساعدُة محتاٍج

  .٦.  ٥.  ٤

  .٣

 أَذكُر موقفاً في حياتي أَدَّيُت من خاِله عمَل الخدمِة؟. 5

أعّبُر عن إيماني:

َعلَّم السيُّد المسيُح تاميذهُ أْن يخِدمَ بعُضهم بعضاً، وأنَّ الذي يَخِدمُ هو 	 

العظيُم بينهم.

 فالكنيسةُ تعمُل على عيِش المحبِّة مَع جميِع الناِس في مساعدِة كّل 	 

فقيٍر ومحتاٍج إلى جانِب الشتراِك في الصلواِت وتسبيِح الرّب، وتواصُل 

عملَها بخدمِتها ورسالِتها في المجتمِع، فرسالةُ الكنيسِة تقومُ على تعليِمهم 

ورعايِتهم وتقديِسهم.
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 أناقش وأجيب:

َّفَقْت ناهٌد ومجموعةٌ من أصدقائها على أْن ينظّموا زيارًة إلى إحدى مؤسَّساِت  ات

دوِر العجزِة التي تهتمُّ برعايِة العجزِة وكباِر السّن، وهناَك اتّفقوا على أن يقوموا 

موا لهم بعَض الهدايا،  بخدمِة المسنيَن ومساعدِتهم طوال فترِة الزيارِة، وقد قدَّ

وتناولوا الطعام معهم، وكاَن يوماً مميّزاً. 

َّفَقت ناهٌد وأصدقاؤها؟ وكيَف أمَضوا زيارتَهم لداِر العجزِة؟. 1  عامَ ات

 بماذا تميَّز يومُ زيارِة ناهٍد وأصدقاِئها إلى داِر العجزِة؟. 2

 أَقترُح خطّةً أُقّدمُ من خاِلها خدمةً في مجتمعي.. 3

وحّية:  زّوادتي الرُّ

علينا أْن نُسهَم في بنياِن الكنيسِة والمجتمِع بأعماِل الخدمِة والرحمِة والمساعدِة 

لكّل إنساٍن وبكّل محبٍّة على مثاِل الرّب يسوَع. 
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 أختبُر نفسي:

 أَضُع إشارة صح )✓(أو خطأ )✗( أمامَ العباراِت اآلتيِة:. 1

تَعمُل الكنيسةُ كلَّ نشاطاِتها مْن غيِر هدٍف.  أ. 

تَهدُف الكنيسةُ بخدمَِتها إلى بناِء المؤمنيَن روحيّاً.  	. 

أزوُر برفقِة أصدقائي رفيقنا المريَض ونقّدمُ لُه هديةً.  	. 

ُع بِه لداِر األيتامِ.  د.  أسهُم مع رفاقي في جمِع مبلٍغ من الماِل نتبرَّ

 أَختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ:. 2

تعمُل الكنيسةُ على كّل مّما يأتي ماعدا:

 عيَش المحبِّة مَع جميِع الناِس.أ. 

 مساعدَة الفقراِء والمحتاجيَن.	. 

 الشتراَك في الصلواِت.	. 

 البتعادَ عن ذوي الحتياجاِت الخاّصِة.د. 
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َف إلى اإلجابِة الّصحيحِة، عليَّ مَلءُ المُربَّعاِت بالكلماِت . 3   ما الرسالةُ الخالصيّةُ للكنيسِة؟ ألتعرَّ

المطلوبِة ثُمَّ أِصُل األحرَف من )1( إلى )6(.

أحد اإلنجيلي�

 األربعة 

الفعُل املايض
عنى أنبياَء
من َ�سُح

مفرد خُيول

حيوان أليف
عنى طريق

١

٦

٥ ٣

٤

٢

الرسالةُ الخالصيّةُ للكنيسِة هي: 
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1 أمألُ البطاقةَ اآلتيةَ بما يعبُّر عن موهبتي الخاّصِة التي ميَّزني اهللُ بها:

اسمي ..................................................................................

عمري ..................................................................................

موهبتي ...............................................................................

...........................................................................................

متى أمارُس موهبتي ..............................................................

ما فوائُد م
رستي ملوهبتي .....................................................

كيَف أستثمرُها يف خدمِة مجتمعي عندما أكربُ ...........................

نِة بكّل لوٍن كلمًة ثم أَكتُب اآليةَ التي حصلُت عليها ُمتَّبعاً وضعَها في  2  أُرّكُب من األحرِف الملوَّ

الفراِغ المناسِب:

دا ر أ
  خ

ا 
نماً          مد

اً          ل    و   أ

نأ

ل    ل    ل     ك

ل    
ي ف

ك
ن

وي 

مكي ف

نك

......................................................................................................................................

النشاُط التقويميُّ للوحدِة الثانيِة 
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3  أستنتُج منَ األحرِف الحمراِء المبعثرِة أعماالً تعلّمنا إيّاها الكنيسةُ مقتديًة بيسوعَ:

تعلِّمُنا الكنيسةُالعبارات

كاَن يسوُع خادماً لتاميِذه فكاَن قُدوًة لنا في معاملِة اآلخريَن.

تعلّمنا الكنيسةُ أهميّةَ الحياِة بتعاليمِ الرّب يسوَع.

تواضَع يسوُع فغسَل أرجَل تاميِذه.

سامَح يسوُع أعداءه وهو على الّصليب قائاً: 

َّهم ل يعلموَن ماذا يفعلوَن«. »اغفر لهم يا أبتي؛ ألن

ُس الذي تعلّمنا إيّاه  4  أَستخرُ	 من )2 تيموثاوس 3: 16 - 17( ماذا يفيُدنا الكتاُ	 المقدَّ

الكنيسةُ:

ُس الكتاُب املقدَّ
يفيُد يف: 

سِ )العهِد الجديِد( وأَذكُر أربعةَ أمثاٍل عن الملكوِت السماوّي: 5 أَستعيُن بالكتاِ	 المقدَّ
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6 أَكتُب على درجاِت السلّمِ بعَض األعماِل التي تقودني إلى الملكوِت السماوّي:

امللكوت الس�وي 

نةَ: ٧ أُصّحُح الكلمةَ الملوَّ

األمثاُل التي قالها يسوُع كلَّها تعلّمنا طريَق الموِت                	 

نبلُغ السعادَة األبديّةَ من خاِل محبِّة اهللِ وأنفِسنا                	 

سةُ تعلُّم المؤمَن وتدعوه ليشهَد لذاِته في العالمِ                	  الكنيسةُ المقدَّ

علّمنا يسوُع أنَّ الذي يخدمُ هو الذليل بينهم                	 

8  من أنا

الخادمُ  	 

الملكوُت السماويُّ  	 

المثُل  	 

التعليُم  	 

الوزنةُ  	 
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٩  من خالِل ما تعلّمتهُ في هذِه الوحدِة »الحياِة معَ يسوعَ المسيِح«. أَكتُب موضوعاً أَشرُح فيه 

كيَف أَحيا مع الرّ	 يسوعَ على األرضِ ألَصلَ إلى ملكوِتِه السماوّي.

 

 

 

 

 

 

لنرّنْم معًالنرّنْم معًا

مّع بينادينا الفادي ي بصوت اهلادي
ت

�ي رفا�

ي �ي والدي وا بقر�ج
ّ
ضل صوت الفادي مع بيقول

�ي والدي �ي والدي �ي والدي

لصنا وفادينا )2( �ي من نا جينا
ن

عصوتك �

دة �ي ن ورمحة قلبك �ج ان عطينا عطف وإ�ي

دة �ي ن دة �ج �ي ن دة �ج �ي ن �ج



يقومُ بإعداِد ورقِة عملٍ 
توّضُح معنى هذا العيِد، 

وكيفيّةَ االحتفاِل به مرفقاً 
بها أيقونةَ العيِد.

يشارُك زمالءَه في تنظيمِ لوحِة حائٍط 
عن األعياِد الكنسيِّة الطقسيِّة التي 

قامَ التالميُذ بإنجازها.

يختاُر المرجعَ المتوفَّر )مراجعَ دينيًّة، كاهنَ 
الكنيسِة، الشابكةَ  الخ .........(

ينظُم قائمًة باألعياِد الكنسيِّة 
التي حصلَ عليها من خالِل 
البحِث، مع ذكِر تاريِخ كّل 

عيٍد.

يختاُر أحَد األعياِد 
الكنسيِّة التي يرغُب 

في البحِث عنها.

 عمٍل )١( 
ُ
مشروع

ة
ّ
ة الكنسي

ّ
السنة الطقسي

تصميُم لوحِة حائٍط عن األعياد الكنسيّة والطّقسيَّة:



الوحدة الثالثة
وحّية  التنشئُة الرُّ

في نهايِة هذه الوحدة ينبغي أن يكونَ المتعلّم قادراً على أن:

يتعرَف ثماَر الرُّوح القُدِس في حياِة المؤمنيَن.	 

يُحّدُد أنَّ التطويباِت تُعتبر ُدستوَر الحياِة المسيحيِّة.	 

 يبيُِّن مكانَة التطويباِت في اكتماِل الوصايا في العهدين القديم والجديد.	 

يَُوّضَح َدوَر ِسّر الكهنوِت ومفاعيلِِه في الكنيسِة وفي حياِة المؤمنيَن.	 

يؤمُن بأهميَّة ممارسِة األسراِر المقّدسِة من أجل الّشفاِء الرُّوحّي والجَسدّي.	 
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وِح الُقُدِس  ثِماُر الرُّ
القديسة الشهيدة كاترينا 

ُولــدِت القّديســةُ كاترينــا وعاشــْت فــي اإلســكندريِة، كانــت 

جميلــةً وذكيــةً درســِت العلــومَ الكاســيكيةَ كالفلســفِة والباغــِة 

والشــعِر والعلــومِ الطبيعيــِة واللغــاِت، وكاَن لهــا قــدرةٌ علــى حــِلّ 

المســائِل الذهنيــِة المعقــدِة والغامضــِة، وكلُّ هــذا ولــم تكــْن قــد 

ــا  ــَم قهــرت الفاســفة بعلِْمه ــا. ث ــن عمره تجــاوزت العشــريَن م

ومعرفِتهــا مدافعــةً عــن وجــوِد اهللِ الواحــِد وخــاِص البشــريِة 

َّهــا كّرســت نفســها ليســوَع،  بابِنــه يســوَع، ورفضــِت الــزواَج ألن

بَــت بشــتَّى العذابــاِت وأقســاها  جاهــرت بإيمانهــا فَُجِلــدْت وعُذِّ

إلــى أن نالــت إكليــَل الشــهادِة. 

 نناقش معًا:

 ما السماُت التي تميّزت بها القديسةُ كاترينا؟ ومن منحها إيّاها؟. 1

 بماذا َسّخرت القديسةُ علمها ومعرفتها؟. 2

11
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 ما السمةُ التي ميّزَك بها اهلل؟ . 3

أعّرب عن

رأيي
 وكيَف تُسّخرها في خدمِة اآلخرين؟ 

كلمُة الحياِة

ـةٌ فَــَرٌح  وِح فَُهــَو: مََحبَـّ ـا ثََمــُر الــرُّ َـّ 22 َوأَم

َســَامٌ، طُــوُل أَنَــاٍة لُطْــٌف َصــَاٌح، ِإيَمــاٌن 

ــَس  ــِذِه لَيْ ــاِل ه ــدَّ أَمْثَ ــٌف. ِض ــةٌ تََعفُّ 23 َودَاَع

وِح،  ِبالــرُّ نَِعيــُش  ـا  ُكنَـّ ِإْن   25 نَاُمــوٌس... 

وح 26 َل نَُكــْن  فَلْنَْســلُْك أَيًْضــا ِبَحَســِب الــرُّ

ــا بَْعًضــا، َونَْحِســُد  ــَن نُغَاِضــُب بَْعُضنَ مُْعِجِبي

بَْعُضنَــا بَْعًضــا.

)غالطية 5: 22 - 26(.  

كلمة ومعنى:
نَاُموٌس: الشريعة وهي وصايا اهلل.

بر طُوُل أَنَاٍة: الصَّ
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

وِح الُقُدِس في المؤمنيَن؟. 1  ما ثماُر الرُّ

وح القدس؟. 2  كيف نسلك حسب الرُّ

وِح الُقُدِس بينَك وبيَن زمائَك؟. 3  هل تتساوى عطايا الرُّ

وِح الُقُدِس في حياِتنا:. 4 أَستنتُج من كّل نّص من النصوِص اآلتيِة ثماَر عمِل الرُّ

وح القُُدسِالنصُّ الدينيُّ ثمُر الرُّ

ِبالَْمَحبَِّة اْخِدمُوا بَْعُضُكْم بَْعًضا. ألَنَّ ُكلَّ النَّامُوِس ِفي َكِلَمٍة . 1

َواِحَدٍة يُْكَمُل: تُِحبُّ قَِريبََك َكنَْفِسَك. )غالطية 5: 13(.

بِّ ُكلَّ ِحيٍن، َوأَقُوُل أَيًْضا: افَْرُحوا. )فيلبي 4: 4(.. 2 ِافَْرُحوا ِفي الرَّ

َِّذي يَُفوُق ُكلَّ َعْقل، يَْحَفُظ قُلُوبَُكْم َوأَفَْكاَرُكْم ِفي . 3 َوَسَامُ اهللِ ال

الَْمِسيِح يَُسوَع. )فيلبي 4: 7(.

ِبَصبِْرُكُم اقْتَنُوا أَنُْفَسُكْم. )لوقا 21: 19(.. 4

َوُكونُوا لُطََفاءَ بَْعُضُكْم نَْحَو بَْعٍض، َشُفوِقيَن مُتََساِمِحيَن َكَما . 5

َسامََحُكُم اهللُ أَيًْضا ِفي الَْمِسيِح. )أفسس 4: 32(

ِّي َوِديٌع َومُتََواِضُع الَْقلِْب، . 6 ِاْحِملُوا ِنيِري َعلَيُْكْم َوتََعلَُّموا ِمنِّي، ألَن

 فَتَِجُدوا َراَحةً ِلنُُفوِسُكْم. ألَنَّ ِنيِري هَيٌِّن َوِحْمِلي َخِفيٌف.

)متى 11: 29 - 30(.
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أعّبُر عن إيماني:

وِح الُقُدِس فيرشُدنا للخيِر بما يوافُق مشيئةَ اهلل، 	  َّتنا نناُل موهبة الرُّ في معمودي

فننّمي مواهبَنا لتُثِمَر في حياتنا وحياِة اآلخريَن أعمالً صالحةً، وذلَك من 

خاِل محبِتنا هللِ والعمِل بوصاياه وتعالِيمه، ومحبّةُ القريِب.

وِح فَُهَو: مََحبَّةٌ فََرٌح َسَامٌ، طُوُل أَنَاٍة لُطٌْف َصَاٌح، ِإيَماٌن َودَاَعةٌ 	  َّا ثََمُر الرُّ َوأَم

تََعفٌُّف. )غالطية 5: 22 - 23(.

وُح الُقُدُس يوّزُع عطاياه على جميِع المؤمنيَن كالحكمِة والفهمِ، لذلَك 	  فالرُّ

وَس؛ لينيَر عقولنا،  نطلُب في صلواتنا من الرّب يسوَع أن يُرسَل ُروَحه القدُّ

ويزيدنا فهماً في دروسنا وواجباتنا، ونحُن نستجيُب لتوصياِت مُعلّمينا 

َوَوالدينا ولتعاليمِ الكنيسِة حتَّى ننمو ونتقّوى في الحكمِة والفهمِ عنَد اهللِ 

والناِس.
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 أناقش وأجيب:

َّفَق وسامٌ وأصدقاؤه على الذهاِب إلى داِر األيتامِ بمناسبِة قدومِ عيِد المياِد  ات

المجيِد، وهناَك أقاموا احتفالً جمياً، وكانت الفرحةُ على وجوِه الجميِع وفي 

موه لهم وعلى الفرِح الذي  نهايِة اللقاِء شكَر األطفاُل وساماً وأصدقاءه على ما قدَّ

أدخلوه إلى قلوبهم، في المقابِل كانت فرحةُ وسامٍ وأصدقائه أكبَر لما حقَّقوا من 

نجاحٍ ولقدرتهم على إدخاِل الفرِح إلى قلوِب اآلخريَن.
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َّفَق وسامٌ ورفاقُه؟. 1  عامَ ات

 كيف استطاعوا أْن يُدخلوا الفرَح إلى قلوِب األطفاِل؟. 2

أُبيُّن رأيي في العباراِت اآلتيِة:. 3

أُدخُل الفرَح لقلِب إنساٍن يتيمٍ أ. 

أُظهُرالمحبَّةَ لطفٍل معوق 	. 

أَكوُن ساعياً للسامِ بيَن رفاقي 	. 

أُواجه ما يعترُضني من مصاعَب في حياتي د. 

وحّية:  زّوادتي الرُّ

وُح الُقُدُس في المؤمنيَن من خاِل ما يقوموَن به من أعماِل المحبِّة  يُثمُر الرُّ

والخيِر والسامِ في حياتهم ومع اآلخرين، وهذه وصيَّة اهللُ.
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 أختبُر نفسي:

 أُصّحُح الكلمةَ التي تحتها خطٌّ:. 1

وُح الُقُدُس فينا في طعامناأ.  يسكُن الرُّ

وِح الُقُدِس حبُّ الذاِت	.  من ثمِر الرُّ

اإلنساُن اللطيُف يخاصُم اآلخريَن 	. 

وُح الُقُدُس حزناً عظيماً بالرّبد.  يمنحنا الرُّ

 أُصنُّف الكلماِت في الجدوِل اآلتي:. 2

الفرُح  اللطُف   اإليماُن  الحسُد   الغضُب   األمانةُ 

الكذُب   الخصامُ  السامُ   المحبّةُ  النتقامُ  

وحِ القُُدسِ وحِ القُُدسِتنتمي إلى ثماِر الرُّ ال تنتمي إلى ثماِر الرُّ
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وحِ اآلتيِة، )الكلمةُ مؤلّفةٌ من تسعِة حروٍف(.. 3  الكلمةُ المفقودةُ تَِجُدها بعد أن تحصلَ على ثماِر الرُّ

ا ع ض ا و ت م

ل ا إ ب ا ح ل

ع ل ي ا ب ن ط

ط ص م ة ا ء ف

ا ب ا ه ل ل

ء ر ن ع ي د و

محبّةٌ.. 1

تواضٌع.. 2

لطٌف.. 3

العطاءُ.. 4

الصبُر.. 5

إيماٌن.. 6

وديٌع.. 7

الكلمةُ المفقودةُ هي: نحُن 
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ُطوبى لَمن يسمُع كلمَة اهلِل 
القّديُس أنطونيوُس الكبير 

ــَم مــن كّل  ــةَ والعل ــُب المعرف ــوُس يطل ــُس أنطوني كاَن القّدي

مصــدٍر، وكاَن يســمُع كامَ اهللِ فــي عمــٍق ويعمــُل بــه، فقــد 

مضــى وبــاَع مــا لــه وأعطــاه للفقــراِء، مُطبّقــاً كلمــةَ الــرّب يســوَع 

ــوا بمــا للغــِد«. المســيِح »ل تهتمُّ

كاَن يســتفيُد مــن كّل درٍس ومــن كّل موقــٍف يقابلــه فــي حياِتــِه، 

ِد الســماِع والمتعِة  وكاَن يعتبــُر أنَّ كامَ اهللِ للعمــِل، وليــَس لمجــرَّ

الروحيّــِة، فقــد كاَن جــادّاً فــي ســماِعه، يحــّوُل كامَ اهللِ إلــى 

أفعــاٍل وســلوكيّاٍت حياتيّــٍة عامــاً بقــوِل الــرّب: »الــكامُ الــذي 

أقولـُـه لكــم، هــو روٌح وحيــاة«.

 نناقش معًا:

 بماذا كان القّديُس أنطونيوُس مُهتماً؟. 1

 كيَف طبََّق القّديُس أنطونيوُس كامَ اهللِ في حياِته؟. 2

 كيَف أتمثَُّل بالقّديِس أنطونيوَس في طاعِته لكامِ اهللِ؟. 3

12
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 أيٌّ من هؤلء سمَع كلمةَ يسوَع وآمَن بها وناَل ما أرادَ؟. 4

أعّرب عن

رأيي
 رئيُس المجمِع يائيروسُ 

 يهوذا اإلسخريوطيُّ 

 األعمى

كلمُة الحياِة

ــَرأَةٌ  ــِت امْ ــَذا، َرفََع ــُم ِبه ــَو يَتََكلَّ ــا هُ 27 َوِفيَم

َصْوتََهــا ِمــَن الَْجْمــِع َوقَالَــْت لَــُه: طُوبَــى 

ــاَل:  ــَو فََق َّــا هُ ــَك... 28 أَم َّــِذي َحَملَ ـْـِن ال ِللْبَط

اهللِ  َكَامَ  يَْســَمُعوَن  ِللَِّذيــَن  طُوبَــى  بَــْل 

. َويَْحَفظُونَــُه

)لوقا 11: 27 - 28(  

كلمة ومعنى:
طُوبى: هنيئاً
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

ِس.. 1  أَضُع عنواناً للنّص اإلنجيلّي المقدَّ

2 .. َث عنها النّصُّ  ما الفكرةُ التي تحدَّ

 أَذكُر موقفاً حدَث معي طبَّقُت من خالِه كلمةَ اهللِ في حياتي.. 3

حيحِة:. 4 أُظلُّل مربََّع اإلجابِة الصَّ

يُحبُّ الربُّ اإلنساَن الذي:أ. 

 يملُك ثروًة  له حسٌب ونسٌب يسمُع كامَ اهللِ ويعمُل به

هتفت المرأةُ عندما سمَعْت كامَ يسوَع:	. 

ََّك تعمُل بكلمِة اهللِ َّك ابُن اهللِ  هنيئاً للمرأِة التي ولدتَك طُوبى ألن  هنيئاً ألن

على المؤمِن أن:	. 

 يعمَل أعمالً تبعُده عن اهللِ يسمَع كامَ اهللِ ويعمَل به يسمَع كامَ اهللِ فقط
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أعّبُر عن إيماني:

أوصى يسوُع المسيُح تاميَذه بأن يعملوا بتعاليمه، وأن يكونوا شهوداً في 	 

كّل أصقاِع األرِض، وكذلَك يوصينا الربُّ يسوُع بذلَك، لذا يجُب علينا 

أن نسمَع كامَ اهللِ ونعمَل به في حياتنا. 

إنَّ السيّدَة مريَم العذراءَ هي المثُل األعظُم لكّل مؤمٍن في سماِع كلمِة اهللِ 	 

والعمِل بها حيُث قالت للماِك: »أنا أَمَةٌ للرّب«. 

كما أنَّ الربَّ يسوَع نفَسه قاَل: »طُوبى للذيَن يسمعوَن كلمةَ اهللِ ويعملوَن 	 

بها«.

ِس في حياته 	  على اإلنساِن المؤمِن أن يطبَّق ما يقرأ في اإلنجيِل المقدَّ

فاِته وأعماِله اليوميِّة في عمِله وفي أسرِته  ويجّسده من خاِل سلوِكه وتصرُّ

ومجتمِعه ووطِنه؛ ألنَّ كامَ اهللِ هو الطريُق التي يسلكها المؤمُن على 

األرِض؛ ليصَل من خاِلها إلى الملكوِت السماوّي.

 أناقش وأجيب:

اتّفَق فيليُب ومجموعةٌ من رفاقِه على أْن يذهبوا للمشاركِة في القّداِس اإللهّي، 

وهناَك استمعوا إلى اإلنجيِل المقّدِس، وسمعوا اآليةَ اآلتية: »طوبى للذيَن 

َّفقوا على كتابِة الوصايا وتطبيِقها في حياِتهم. يسمعوَن كلمةَ اهللِ ويعملوَن بها« فات
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َّفَق فيليُب ورفاقُه؟. 1  عامَ ات

س؟. 2 َر فيليُب ورفاقُه بعد أن استمعوا للنّص اإلنجيلّي المقدَّ  ماذا قرَّ

ِس، أُطبُّقها في حياتي.. 3 أَكتُب ثاَث آياٍت من الكتاِب المقدَّ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

سراٌج لرجلي كلمتَُك ونوٌر لسبيلي يا اهلل.
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 أختبُر نفسي:

 أَضُع إشارة صح )✓( أو خطأ )✗( أمامَ العباراِت اآلتيِة:. 1

نسمُع كامَ اهللِ ول نعمُل به  أ. 

أَحفُظ الوصايا وأردّدُها دوَن تطبيِقها في حياتي  	. 

قاَل يسوُع: »طوبى للذيَن يسمعوَن كلمةَ اهللِ«  	. 

عليَّ أن أُطبَّق كامَ اهللِ في حياتي  د. 

 أَصُل كلَّ قوٍل إلى الشخِص الذي قالَه:. 2

أحبُّوا بعضكم بعضاً 

طُو� ملن يعمُل

بكلمِة اللِه

السّيدُة مريُم العذراُء
أنا أََمٌة للرّب

الربُّ يسوُع املسيُح 

  أَستخرُ	 اآليةَ )1 كورنثوس 4: 1 - 2( أَكتُبها ثم أَستخرُ	 الصفاِت التي يتَّصُف بها مَن يعمُل بكلمِة . 3

 الرّ	.
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حماِء فإنَّهم ُيرَحموَن ُطوبى للرُّ
أعظــمِ  مــن  الرحمــةَ  أنَّ  يســوُع  يعلّمنــا 

ولقــد  المؤمــُن،  اإلنســاُن  بهــا  ـى  يتحلَـّ التــي  الفضائــِل 

عاشــها وجّســدها بحياتــه علــى األرِض. ول ينحصــُر عمــُل 

ــْل هــي خدمــةٌ شــاملةٌ  الرحمــِة فــي إنســاٍن دوَن اآلخــِر. ب

تضــمُّ تحــَت جناِحهــا اإلنســانيّةَ جمعــاءَ. وللرحمــِة أهميـّـةٌ 

ــاُج  ــاً: »َل يَْحتَ ــربُّ يســوُع قائ ــا ال ــُث يعلّمن ــةٌ، حي عظيم

ــاءُ ِإلـَـى طَِبيــب، بـَـِل الَْمْرَضــى فَاذْهَبـُـوا َوتََعلَُّمــوا مَــا  األَِصحَّ

ــَو  ــْم آِت ألَدْعُ ِّــي لَ ــةً، ألَن ــةً َل ذَِبيَح ــُد َرْحَم ِّــي أُِري ــَو: ِإن هُ

ــى 9: 13(  ــِة«. )مت ــى التَّْوبَ ــاًة ِإلَ ــْل خُطَ ــَراًرا بَ ْ أَب

 نناقش معًا:

 ما معنى الرحمِة؟. 1

 مع من نصنُع الرحمةَ؟. 2

ِّي أُِريُد َرْحَمةً َل ذَِبيَحةً«؟. 3  ماذا َعنَى يسوُع بهذه اآليِة: »ِإن

13
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4 .

أعّرب عن

رأيي

 وّضح كيَف تجلّت رحمةُ اهللِ لإلنساِن؟ 

كلمُة الحياِة

ـي ُجْعــُت فَأَطَْعْمتُُموِنــي. َعِطْشــُت  ِـّ 35 ألَن

فََســَقيْتُُموِني. ُكنْــُت غَِريبًــا فَآَويْتُُموِنــي 36 

ــي.  ــا فَُزْرتُُموِن ــْوتُُموِني. مَِريًض ــا فََكَس عُْريَانً

مَْحبُوًســا فَأَتَيْتُــْم ِإلَــيَّ 37 فَيُِجيبُــُه األَبْــَراُر 

، مَتـَـى َرأَيْنـَـاَك َجاِئًعــا  ِحينَِئــٍذ قَاِئِليــَن: يـَـاَربُّ

فَأَطَْعْمنَاَك، أَْو َعطَْشــانًا فََســَقيْنَاَك؟ 38 َومَتَى 

َرأَيْنـَـاَك غَِريبـًـا فَآَوْينـَـاَك، أَْو عُْريَانًــا فَكََســْونَاكَ؟ 

39 َومَتـَـى َرأَيْنـَـاَك مَِريًضــا أَْو مَْحبُوًســا فَأَتَيْنـَـا 

ــْم:  ــُول لَُه ــُك َويَق ــُب الَْمِل ــَك؟ 40 فَيُِجي ِإلَيْ

َُّكــْم فََعلْتُُمــوهُ  الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: ِبَمــا أَن

غــاِر، فَِبــي فََعلْتـُـْم. ِبأََحــِد ِإْخَوِتــي هــُؤَلِء الصِّ

)متى 25: 35 - 40(  

كلمة ومعنى:
آوى إنساناً: قَِبلَه في منزِله

كسا العريانَ: أَلبَسه ثوباً.
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

ِس.. 1  أَضُع عنواناً للنّص اإلنجيلّي المقدَّ

 أُعّددُ أعماَل الرحمِة التي وردَْت في النّص الدينّي السابِق.. 2

 

َُّكْم فََعلْتُُموهُ ِبأََحِد ِإْخَوِتي هُؤَلء الِصغاِر، فَِبي فََعلْتُْم«.. 3  ماذا قصَد يسوُع بقوِله: »ِبَما أَن

أَذكُر بعَض أفعاِل الرحمِة التي قامَ بها الربُّ يسوُع، وما يقابلُها من أفعاِل الرحمِة التي قمُت . 4

بها في حياتي:

أفعاُل الرحمِة التي قمُت بها أفعاُل الرحمِة التي قامَ بها الر	ُّ يسوعُ
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أعّبُر عن إيماني:

يُريدنا الربُّ يسوُع أن نَُمدَّ يَد العوِن للناِس جميعاً معتبريَن بذلَك أنَّ خدمتنا 	 

لهم هي خدمةٌ للرّب يسوَع.

يُعلّمنا يسوُع المسيُح أنَّ الرحمةَ ل تنفصُل عن المحبِّة، فالمؤمنوَن بيسوَع 	 

المسيِح يدفُعهم إيمانُهم إلى تأديِة أعماِل الخدمِة والرحمِة باستقامٍة ومحبٍّة 

وصبٍر.

لذلَك أوصانا يسوُع المسيُح أن نقومَ بأعماِل الرحمِة لجميِع المتضايقيَن 	 

والمتألّميَن الذيَن نلتقي بهم في دروِب هذِه الحياِة.

 أناقش وأجيب:

كانت ناديُن تقطُع الشارَع ورأْت عجوزاً مكفوفاً ليَست على معرفٍة به، ل 

يستطيُع العبوَر للجانِب اآلخِر، فذهبَْت إليه وأمسَكْت بيده وساعدته على عبوِر 

الشارِع.

 ماذا رأت ناديُن وهي تقطُع الشارَع؟ ماذا نسّمي العمَل الذي قامت به؟. 1
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 تخيّْل نفَسك مكاَن نادين، كيَف كنَت ستتصرُف؟. 2

َف؟. 3  ماذا تُسّمي هذا التصرُّ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

علينا أن نكوَن رحماءَ مع اآلخريَن، كما علّمنا الربُّ يسوُع وأوصانا »طُوبى 

َّهم يُرَحموَن« فلقد دعانا أن نعطَي كلَّ محتاٍج ونساعَد كلَّ من يطلُب  حماِء ألن للرُّ

معونةً، لنُدعى أبناء اهلل.

 أختبُر نفسي:

 أَضُع إشارة صح )✓( أو خطأ )✗( أمامَ العباراِت اآلتيِة:. 1

أُساعُد صديقي الُمقعَد في التنقُِّل داخَل المدرسِة.  أ. 

أُساعُد رجاً مكفوفاً في عبوِر الشارِع.  	. 

أَزوُر داَر األيتامِ باستمراٍر وأقّدمُ لألطفاِل المساعدَة.  	. 

أَترُك صديقي الُمقعَد في الصّف وحَده، وأَذهُب مع باقي األصدقاِء إلى الحديقِة.  د. 
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 أُظلُّل الدوائَر التي تدلُّ على تقديمِ الرحمِة لآلخِر، وأَكتُب في الدوائِر الفارغِة صفاٍت أخرى:. 2

الحقداملحبّةاملساعدة

التسامح

سِ عن اآليِة اآلتيِة )متى 5: 7( أَكتُبها وأَشرحُها.. 3  أَبحُث في اإلنجيلِ المقدَّ

 

 



106

اغفُروا َيْغِفر لكم 
 

القّديُس استفانوُس أّوُل الشهداِء
ــن  ــِل الّذي ــُس اســتفانوُس أّوُل الشــهداِء كاَن مــن أوائ القّدي  

ســِل، وكاَن ممتلئــاً نعمــةً  قَِبلــوا اإليمــاَن المســيحيَّ علــى أيــدي الرُّ

ــن  ــه م ــا كاَن في ــه لم ــاومَ كامَ ــٌد أْن يق ــتطْع أح ــْم يس ــّوًة، ول وق

الــروِح والحكمــِة، فقبُضــوا عليــه وقــادوه إلــى المجمــِع، وحكموا 

ــدس( ــليم )الق ــِة أورش ــى خــارِج مدين ــه بالّرجــمِ، فأخــذوهُ إل علي

ــوُل: »رّب يســوُع،  ــكاَن يق ــا اســتفانوُس ف ــه، أمّ وأخــذوا يَرجمون

تََقبــْل روحــي«. ثــم جثــا وصــاَح بأعلــى صوِتــه، علــى مثــاِل يســوَع: 

يــا رّب، ل تحِســْب عليهــم هــذه الخطيئــةَ. ومــا إْن قــاَل هــذا حتــى 

َرقَــَد.

 نناقش معًا:

 مْن هو القّديُس استفانوُس؟. 1

 ما تهمةُ القّديِس استفانوَس؟ وكيَف عُوِقَب؟. 2

 بمْن تمثَّل القّديُس استفانوُس؟ وماذا قاَل قبَل رقاِده؟. 3

14
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 ماذا تستنتُج من قوِل القّديِس استفانوَس: . 4

أعّرب عن

رأيي

 »ل تحِسب عليهم هذه الخطيئةَ« 

كلمُة الحياِة

مَْديُــوٌن ِبَعْشــَرِة آَلِف َوْزنَــٍة 24 َوِإذْ لَــْم 

يَُكــْن لـَـُه مَــا يُوِفــي أَمَــَر َســيُِّدهُ أَْن يُبـَـاَع 

لَــُه،  مَــا  َوُكلُّ  َوأَْوَلدُهُ  َوامَْرأَتُــُه  هُــَو 

ــَجَد  ــُد َوَس ــرَّ الَْعبْ ــَن 25 فََخ يْ ــي الدَّ َويُوف

ــْل َعلـَـيَّ فَأُوِفيََك  لـَـُه قَاِئــاً: يـَـا َســيُِّد، تََمهَّ

ــِد  ــَك الَْعبْ ــيُِّد ذِل ــَن َس ــَع 26 فَتََحنَّ الَْجِمي

ـا  َولَمَـّ  27 يْــَن  الدَّ لَــُه  َوتَــَرَك  َوأَطْلََقــُه، 

ــَن  ــًدا ِم ــَد َواِح ــُد َوَج ــَك الَْعبْ ــَرَج ذِل َخ

ــِة  ــُه ِبِمئَ ــا لَ ــِه، َكاَن مَْديُونً ــِد ُرفََقاِئ الَْعِبي

ِدينَــاٍر، فَأَمَْســَكُه َوأََخــَذ ِبُعنُِقــِه قَاِئــاً: 

ــُد  ــرَّ الَْعبْ َ ــَك  28 فَخ ــي َعلَيْ ــا ِل ــي مَ أَْوِفن

ْــِه قَاِئــاً:  َــَب ِإلَي ْــِه َوطَل َرِفيُقــُه َعلَــى قََدمَي

ِإنَْســانًا  ــَماَواِت  السَّ مَلَُكــوُت  يُْشــِبُه   22

ــا  ــَدهُ. 23 فَلَمَّ ــَب َعِبي ــًكا أََرادَ أَْن يَُحاِس مَِل

مَ ِإلَيْــِه َواِحــٌد  ابْتَــَدأَ ِفــي الُْمَحاَســبَِة قُــدِّ
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الَْعبْــَد َرِفيَقــَك َكَمــا َرِحْمتُــَك أَنَــا؟ 33 

ِبيــَن  َوغَِضــَب َســيُِّدهُ َوَســلََّمُه ِإلَــى الُْمَعذِّ

َعلَيْــِه لَــُه  َكاَن  مَــا  ُكلَّ  يُوِفــَي  ـى   َحتَـّ

ــماِويُّ يَْفَعــُل ِبُكــْم  34 فَهَكــَذا أَِبــي السَّ

ــٍد  ــْم ُكلُّ َواِح ــْن قُلُوِبُك ــوا ِم ــْم تَتُْرُك ِإْن لَ

َلِتــِه. ألَِخيــِه َزّ

)متى 18: 23 - 34(  

ــْل َعلَــيَّ فَأُوِفيَــَك الَْجِميــَع 29 فَلَــْم  تََمهَّ

ِســْجٍن  ِفــي  َوأَلَْقــاهُ  مََضــى  بَــْل  يُــِردْ 

يـْـَن 30 فَلَمَّــا َرأَى الَْعِبيــُد  َحتَّــى يُوِفــَي الدَّ

ــْوا  َ ا. َوأَت ــدًّ ــوا ِج ُ ــا َكاَن، َحِزن ــاُؤهُ مَ ُرفََق

جَــَرى  مَــا  ُكلَّ  َســيِِّدِهْم  َعلَــى  ــوا  َوقَصُّ

لَــُه:  َوقَــاَل  َســيُِّدهُ  ِحينَِئــٍذ  فََدَعــاهُ   31

ــِن  يْ ــَك الدَّ يُر، ُكلُّ ذِل ــرِّ ــُد الشِّ ــا الَْعبْ َُّه أَي

. 32 أَفََمــا  َّــَك طَلَبـْـَت ِإلـَـيَّ تََرْكتـُـُه لـَـَك ألَن

ـَك أَنْــَت أَيًْضــا تَْرَحــُم  َـّ َكاَن يَنْبَِغــي أَن

كلمة ومعنى:
خَّر الشخُص: َرَكَع.

أَْوفَى الشخَص: أعطاه حقَّه.

وا كلَّ ما جرى: أخبروا كلَّ  قَصُّ

التفاصيِل.

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

 ماذا حدَث مع العبِد األّوِل؟. 1

 وكيَف وصلَت األحداُث إلى نهايِتها.

 ماذا حدَث مع العبِد الثاني؟ وكيَف وصلَت األحداُث إلى نهايِتها؟. 2

 أَذكُر موقِفاً في حياتي بادرُت من خاِله إلى المسامحِة.. 3
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أعّبُر عن إيماني:

َّه محبٌّ ورحيٌم وغفوٌر. وكما يغفُر اهلل لنا، 	  إنَّ اهللَ يغفُر لنا زّلتنا وخطايانا. إن

فإنه يطلُب إلينا أن يغفَر بعُضنا لبعٍض. ويربُط يسوُع بين مغفرِة اهلل لنا ومغفرِتنا 

، وإن لم  لغيِرنا حيُث يقوُل: »إن تغفروا للناِس زّلِتهم يغفْر لكم أبوكم الّسماويُّ

تغفروا للنّاِس، ل يغفر لكم أبوكم زّلِتكم« )متى6: 14 - 15(.

َّه علّمنا أن نغفَر للناِس إساءاتهم، بل أعطانا المثَل أيضاً حيَن 	  لْم يكتِف يسوُع بأن

قال: »يا أبتاهُ، اغفْر لهم، ألنهم ل يعلموَن ماذا يفعلوَن« )لوقا 34: 23( وعلّمنا 

يسوُع أن نصلَّي ونقوَل: »اغفر لنا ذنوبَنا كما نحُن نغفُر أيضاً للمذنبيَن إلينا« 

)متى 6: 12(.

 أناقش وأجيب:

َّفَق جورُج ووسامٌ وأميٌر على الذهاِب إلى الحديقِة للّعِب، وبينما هم يلعبوَن  ات

تشاجَر كلٌّ من جورَج ووسامٍ، فحزَن كلٌّ منهما لما حصَل، وفي اليومِ التالي تفاجأ 

أميٌر عندما شاهَد وساماً يصافُح جورج، فسأَل أميٌر: ألم تتخاصما أمس؟ قاَل وسامٌ:  

نعم ولكن نحن أصدقاءُ، علينا ألَّ نتخاصَم أبداً كما يعلّمنا يسوُع المسيُح.

َّفَق جورُج وأصدقاؤه؟. 1  عامَ ات
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 ماذا حدَث بيَن جورَج ووسامٍ، وبماذا شعَر كلٌّ منهما؟. 2

 عامَ يدلُّ سلوُك وسامٍ مع صديِقه جورَج؟. 3

 أَذكُر بعَض النصائِح التي أُقّدمها ألصدقائي المتخاصمين؟. 4

وحّية:  زّوادتي الرُّ

، َوِإْن لَْم تَغِْفُروا  َماِويُّ ِتِهْم، يَغِْفْر لَُكْم أَيًْضا أَبُوُكُم السَّ َُّه ِإْن غََفْرتُْم ِللنَّاِس َزلَّ فَِإن

ِتُكْم )متى 6: 14 - 15(. ِتِهْم، َل يَغِْفْر لَُكْم أَبُوُكْم أَيًْضا َزلَّ ِللنَّاِس َزلَّ

 أختبُر نفسي:

 لنناقش معاً اآليةَ اآلتيةَ:. 1

ِتِهْم، الَ  مَاِويُّ 15 َوِإْن لَْم تَغِْفُروا ِللنَّاسِ زاَلَّ ِتِهْم، يَغِْفْر لَكُْم أَْيًضا أَبُوُكُم السَّ 14 فَِإنَّهُ ِإْن غَفَْرتُْم ِللنَّاسِ زاَلَّ

َِتكُْم. )متى 6: 15-14(. يَغِْفْر لَكُْم أَبُوُكْم أَْيًضا زاَلَّ

 ماذا قصَد يسوُع في هذِه اآلياِت؟أ. 



111

ِس عن اآلياِت اآلتيِة وأُجيُب:	.   أَبحُث في الكتاِب المقدَّ

 )لوقا 23 :34(

 متى قالَ ذلك 

 )متى6 : 12(

متى علَّمَنا ذلك 

 أَمألُ الحقولَ في الدوائِر بالكلماِت المطلوبِة، ثّم أَصُل األحرَف في الدائرِة الخارجيِّة من )1 - 8( . 2

ألَحصلَ على الكلمِة المطلوبِة.

مرادُف )أحجية(.. 2بمعنى )رجاء(.. 1

مرادُف كلمِة )سياج(.. 4صفةُ الشخِص الذي يحبُّ اآلخرين.. 3

يهطُل في الشتاِء.. 6الفعُل الماضي من )ينمو(.. 5

مرادُف كلمِة )قطّة( معكوسةً.. 8من الكائناِت البحريِة يتكاثُر بالولدِة.. 7

الكلمةُ المطلوبةُ هي:   
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كِر اإللهّي سرُّ الشُّ
كلُّ إنســاٍن يحتــاُج إلــى الطعــامِ والغــذاِء لكــي ينمــَو 

ــذاِء  ــى الغ ــٍة إل ــَد بحاج ــا أنَّ الجس ــاِة. وكم ــي الحي ــتَِمرَّ ف ويس

للنمــّو، كذلــَك روُح اإلنســاِن بحاجــٍة إلــى الغــذاِء الروحــّي 

ــِة مــع اهلل. للنمــّو فــي العاق

والعاقــةُ مــَع اهللِ تنمــو وتتجــّددُ مــن خــاِل العبــادِة، ومشــاركتنا 

، ألنَّ الصــاَة هــي عاقــةٌ جميلــةٌ مــَع اهللِ.  فــي القــّداَس اإللهــيَّ

َّــُه َحيْثَُمــا اْجتََمــَع اثْنـَـاِن أَْو ثََاثَةٌ  ويعلّمنــا يســوُع دائمــاً بقولــه: ألَن

ِباْسِمي فَُهنَاَك أَُكوُن ِفي َوْسِطِهْم. )متى 18: 19(.

، ونعلــُن عــن  ، وننــاُل الغــذاءَ الروحــيَّ عندمــا نجتمــُع معــاً كلَّ يــومِ أحــٍد، يــومِ الــرّب، نعبــُد الــربَّ

ّــِة بــه ِمــن خــال الشــتراك فــي جســده ودمــه الكريميــن. ــا هللِ وعاقِتنــا القوي ُحبّن

 نناقش معًا:

 كيَف يستطيُع اإلنساُن أْن يُغذَي روَحُه وينّمَي عاقَته مََع اهللِ؟. 1

 ماذا نتناوُل في القّداِس اإللهّي؟ وعامَ يدلُّ ذلَك؟. 2

 كيَف يستعدُّ المؤمُن لتناوِل القرباِن المقّدِس؟. 3

15
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4 .

أعّرب عن

رأيي

 وّضح كيَف أُشارُك في القّداِس اإللهّي؟ 

كلمُة الحياِة

26 َوِفيَمــا هُــْم يَأُْكلـُـوَن أََخــَذ يَُســوُع الُْخبـْـَز، 

َوقَــاَل:  التََّاِميــَذ  َوأَعْطَــى  َوَكَســَر  َوبَــاَرَك 

ــَذ  ــِدي 27 َوأََخ ــَو َجَس ــَذا هُ ــوا ه ــُذوا ُكلُ خُ

الْــَكأَْس َوَشــَكَر َوأَعْطَاهُــْم قَاِئــاً: اْشــَربُوا 

َّــِذي  ــي ال ــَو دَِم ــْم، 28 ألَنَّ هــَذا هُ ــا ُكلُُّك ِمنَْه

ـِذي يُْســفَُك ِمــْن أَْجــِل  َـّ ِللَْعْهــِد الَْجِديــِد ال

َكِثيِريــَن ِلَمغِْفــَرِة الَْخطَايَــا.

)متى 26: 26 - 28(  

كلمة ومعنى:
يُْسفَُك: يُْهَرُق َويُراُق أو يُبذُل.

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

ِس.. 1  أَضُع عنواناً للنّص اإلنجيلّي المقدَّ

أُتّمُم العبارتيِن اآلتيتيِن:. 2

أَخَذ يسوُع الخبَز وقاَل: »خذوا أ. 

أَخَذ يسوُع الكأَس وقاَل: »اشربوا 	. 
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َّاهُ يَسوُع؟. 3  ِإلمَ يَرمُُز عصيُر الكرمِة الذي يُعطينا ِإي

َّاهُ يَسوُع؟. 4  ِإلمَ يَرمُُز الُخبُز الذي يُعطينا ِإي

أَختاُر اإلجابةَ الصحيحةَ مّما يأتي:. 5

 الَعَشاءُ األخيُر ليسوَع المسيِح مع تاميذِه هو عشاءُ:أ. 

كِر اإللهّي  احتفاٍل َعمٍل الشُّ

 طَلََب يسوُع إلى تاميذِه في العشاِء األخيِر أْن يَشتَرُكوا في:	. 

 تناوِل جسِدِه ودِمِه  آلمِه الّدفاِع عنه

أعّبُر عن إيماني:

كر اإللهّي: هو مائدةُ الرّب التي يُقّدمُ فيها السيُّد المسيُح جسده 	  سرُّ الشُّ

وِح  الطَّاهر نفَسه ودمه الكريم نفسه بشكِل الخبِز والخمِر باستدعاِء الرُّ

َّه هو الحمُل الحقيقيُّ الذي بموته  الُقُدِس وحلوِله غيِر المنظوِر عليهما؛ ألن

على الصليِب وقيامِته خلّصنا من موِت الخطيئِة وبه انتقلنا إلى الحياِة.

َس في ليلِة العشاِء األخيِر 	  َس يسوُع المسيُح هذا السرَّ المقدَّ تأسيُس السّر: أَسَّ

مع تاميذه، وقاَل لهم: »اصنعوا هذا لذكري«.

كِر اإللهّي:	   ِنعَُم سّر الشُّ

 1- اتّحادُ المؤمِن بالمسيِح والثباُت فيه.

2- الثباُت بالمسيِح يَمنُح اإلنساَن الحياَة األبديّةَ.
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 أناقش وأجيب:

اِس  َّفَق نديٌم ورفاقُه على أْن يذهبوا يومَ األحِد إلى الكنيسِة؛ ليشاركوا في القدَّ ات

اإللهّي، وهناَك أصغوا للنّّص اإلنجيلّي المقدس، وعنَد اقتراِب موعِد المناولِة ردّدوا 

هِن،  صاة قبل المناولِة، وبعدها تقّدموا إلى المناولِة باستثناِء نديمٍ، فكاَن شاردَ الذِّ

نبَّهُه رفاقه إلى ضرورِة المناولِة، فأدرَك نديٌم خطأه، وشاركهم فرَح المناولِة.

 عامَ اتّفَق نديٌم ورفاقُه؟. 1

 بماذا انشغَل نديٌم عن المناولِة؟ وهل أدرَك خطأه؟. 2

كِر . 3 ِس )يوحنا 6 :55 - 56( اآلياِت التي تُعلّمنا أهميّةَ سّر الشُّ أَستخرُج من اإلنجيِل المقدَّ

 اإللهّي وأَكتبُها، ثم أُناقشها مع أصدقائي.

وحّية:  زّوادتي الرُّ

أؤمُن يا رّب وأعترُف بأنَك أنَت هو بالحقيقِة المسيُح ابُن اهلِل الحّي الذي أتيَت 

لُهم. إلى العالمِ لتُخلَص الخطأَة الذيَن أنا أوَّ
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 أختبُر نفسي:

 لعبةُ المستطيلِ. 1

كِر اإللهّي عليَّ اتّباُع الخطواِت  ألَحصَل على شرطيِن من شروِط الستعداِد لاشتراِك في سّر الشُّ

اآلتيِة:

أَبدأُ بحرِف الميم الذي يشيُر إليه الّسهُم، أتبُع اتّجاهَ الّسهمِ.. 1

أَترُك الحرَف الثانَي وآخُذ الثالَث، ثم أَترُك الرابَع وآخُذ الخامَس، وهكذا حتّى آخَذ جميَع . 2

الحروِف.
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ا
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ـــة

ـــة

من رشوِط االستعداِد لالشرتاِك يف ّرس

كِر اإللهّي: الشُّ
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 أَنقُل الجملَ داخلَ األشكاِل الهندسيّة مميّزاً بين زواياها إلى جواِر العباراِت اآلتيِة بما يناسُب . 2

المعلومةَ الّصحيحةَ، وأَكتُب ما حصلُت عليه عن أهميِّة سّر الّشكِر اإللهّي.

�مشاركاً املؤمنَ
فرحي بالكنيسِة. 

اِس اإللهّي يف القدَّ
أُصغي لكلمِة الله

فأتَّحُد بالرّب
يسوَع املسيحِ وأُشارُك

بّرس الّشكِر اإللهّي
(املناولة)

زواياه قائمةٌ: 	 

زواياه حادّةٌ: 	 

زواياه منفرجةٌ وحادّةٌ: 	 

ليَس له زوايا: 	 
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وحِ  1  أَكتُب الكلمةَ التي تدلُّ عليها العباراُت اآلتيةُ، وأَمألُ العنقودَ بالكلماِت التي تليُق بثماِر الرُّ

القُُدسِ، وأَستبعُد في السلِّة ما ال يليُق بهذه الثماِر.

الحتفاُظ بأسراِر اآلخريَن دليٌل على                	 

أَنقُل من ورقِة صديقي في المتحاِن دليٌل على                	 

أُساعُد صديقي في حّل وظائِفه دليٌل على                	 

أَحتفُظ بما أَملُك لنفسي ول أُشارُك اآلخريَن به، وهذا دليل على                	 

المشاركة في القّداِس اإللهّي يقّوي بداخلي                	 

كاَن يسوُع خادماً لتاميذه فدلَّ ذلَك على                	 

أَكوُن رحيماً مع كباِر السّن والمحتاجيَن وهذا دليٌل على                	 

أَكوُن سخيّاً بالعطاِء فأَتشارُك أَغراضي مع اآلخرين وهذا دليٌل على                	 

الستماُع إلى الترانيمِ الدينيِّة يُثمُر بداخلي                	 

النشاُط التقويميُّ للوحدِة الثالثِة  
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2  لنكتشِف اآليةَ من خالِل الكلماِت التي نمألُ بها الفراغاِت:

كلمةٌ بمعنى: هنيئاً لكم                	 

حرُف يُستخدمُ مع الجملِة اآلتيِة: »جاهزون        نذهب في رحلٍة«.	 

جمُع كلمِة الرحيمِ                	 

الفعُل المضارُع المبني للمجهول من الفعِل يَْرَحمون                	 

اآليةُ هي:                                   ألنّهم                   .	 

3  أُظلُّل مربَّعَ اإلجابِة الّصحيحِة:

 المواهُب الروحيّةُ:أ. 

 معدومةٌ موحَّدةٌ متنّوعةٌ

وُح الذي يمنحنا المواهَب:	.   الرُّ

 مختلٌف واحٌد متعّددٌ

كِر اإللهّي، ثم أُجيُب عن األسئلِة اآلتيِة: 4 أَكتُب تعريفاً لسّر الشُّ
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ما شروُط الستعداِد لهذا السّر؟  . 1

ما النَِّعُم التي ينالها المؤمُن في هذا السّر؟  . 2

َسه؟  . 3 ؟ ومتى أَسَّ َس هذا السرَّ  من أَسَّ

 

5 أَقرأُ النّص اآلتَي وأُجيُب:

اِمَرِة َوالَْجِليِل 12 َوِفيَما هَُو دَاِخٌل ِإلَى قَْريٍَة اْستَْقبَلَُه  11 َوِفي ذَهَاِبِه ِإلَى أُوُرَشِليَم اْجتَاَز ِفي َوْسِط السَّ

َعَشَرةُ ِرَجال بُْرصٍ، فََوقَُفوا ِمْن بَِعيٍد 13 َوَرفَعُوا َصْوتًا قَاِئِليَن: يَا يَُسوُع، يَا مَُعلُِّم، اْرَحْمنَا! 14 فَنَظََر 

َُّه  َوقَاَل لَُهُم: اذْهَبُوا َوأَُروا أَنُْفَسُكْم ِللَْكَهنَِة. َوِفيَما هُْم مُنْطَِلُقوَن طََهُروا 15 فََواِحٌد ِمنُْهْم لَمَّا َرأَى أَن

ًّا 17  ُد اهللَ ِبَصْوٍت َعِظيمٍ، 16 َوَخرَّ َعلَى َوْجِهِه ِعنَْد ِرْجلَيِْه َشاِكًرا لَُه، َوَكاَن َساِمِري ُشِفَي، َرَجَع يَُمجِّ

فَأَجاَب يَُسوُع َوقَاَل: أَلَيَْس الَْعَشَرةُ قَْد طََهُروا؟ فَأَيَْن التِّْسَعةُ؟ 18 أَلَْم يُوَجْد مَْن يَْرِجُع ِليُْعِطَي مَْجًدا هللِ 

غَيُْر هَذا الْغَِريِب الِْجنِْس؟ 19 ثُمَّ قَاَل لَُه: قُْم َوامِْض، ِإيَمانَُك َخلََّصَك. )لوقا 17: 11 - 19(.

س؟. 1  أَضُع عنواناً للنّص اإلنجيلّي المقدَّ

 

 ماذا عنى يسوُع بقوِله: »قُْم َوامِْض، ِإيَمانَُك َخلََّصَك«؟. 2

  

 

 وّضح ماذا تعلمَت من هذِه المعجزِة؟. 3
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6  أُكِمُل اآلياِت اآلتيةَ التي يعلّمني إيّاها يسوعُ وذلَك بتلويِن الكلمِة التي أُكِملُها بلوِن اآليِة 

نفِسه:

طُو� للرح�ِء ألنَّهم   

ارشبوا منها كُلُُّكم هذا هو 

طُو� للّذيَن يسمعوَن كلمَة اللِه  

خذوا كلُّوا هذا هو

إذا غفرتم للنَّاِس زّالتِهم

يغفْر لكم أبوكم
الس�ويُّ زالتِكم 

يُرحموَن

ويعملوَن بها 

دمي

جسدي

نةَ: ٧ أُصّحُح الكلمةَ الملوَّ

وُح الُقُدُس على التاميِذ  بعَد القيامِة بثمانينَ يوماً                	  حلَّ الرُّ

وُح الُقُدُس على التاميِذ نسّميه الشعانين                	  اليومُ الذي حلَّ به الرُّ

أُقّدمُ المساعدَة ألهلي فقط                	 

تثمُر مواهبنا في حياتنا وحياِة اآلخريَن متاعب ومصائب                	 
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8  من أنا

التطويباُت  	 

يُدعى اسمي باليونانيِّة »اإلفخارستيا«  	 

الرسُل  	 

وِح  	  ثماُر الرُّ

يسوُع في وجِه اآلخِر  	 

٩  من خالِل ما تعلّمته في هذِه الوحدِة »التنشئِة الروحيِّة« من تعاليم الرّ	 يسوعَ ووصاياه 

أَكتُب موضوعاً أَشرُح فيه كيَف أَنمو روحيّاً وما الثمُر الذي ينتُج من مسيرِة نمّوي الروحّي.
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لنرّنْم معًالنرّنْم معًا

من العالي والقينا
ّ

 �ي فادينا طل
ْ

َوْيَنك

 �ي فادينا )2(
ْ

ل ّ ج
َ

ع
ّ

ّ اللك  �نِ
ْ

 ْجناَحك
ّ

ِرف

******

ي
ي وّدو�ن

ت
�ي رفا� وْع َع ْمغارة من دون �ش

ي
وبّوْسا بعيو�ن ا دموْع ار�ت ي حج

�ت إس�ت
ْ

 أجراس العيد
ْ

دقتلك ي من بعيد �ي طفل اللي جا�ي

ينا
ّ
لّنور يدف �ج ِعطر ْجديد، ويوم جديد



معالم أثرية دينية سورّية

دير مار يعقوب المقطع في قارة

أَبحُث في الشابكِة )اإلنترنت( عن معلومات لدير مار يعقو	 المقطع في قارة وأُدّونها:	 

  

  

  

  

  

  

 



الوحدة الرابعة
القيُم والعالقاُت اإلنسانّيُة 

في نهايِة هذه الوحدة ينبغي أن يكونَ المتعلّم قادراً على أن:

 يتمثَّل المعالَم األساسيَّة للحياِة المسيحيِّة، والسيما عالقتَه مع الله، وعالقتَه مع 	 

اآلخرين، وعالقتَه مع المجتمع، في حياتِِه انطالقاً من تعاليِم اإلنجيِل.

يلتزَم مراعاة الوصايا وتعاليِم يسوَع المسيِح في قراراتِِه الحياتيِّة.	 

سة التي تَبني شخصيته من قيٍم روحيٍّة وإنسانيٍّة 	   يُطبَّق القيَم اإلنجيليَّة المقدَّ

أساسية في حياته.

 يوظَف القيَم األخالقيَّة المستقاة من اإلنجيِل المقّدس التي تُعنى ببناِء المؤمِن 	 

من الّداخل.

 يوظَف القيَم األخالقيَّة المستقاة من اإلنجيِل المقّدس ليكوُن مرتبطاً بربّه، 	 

ومرتبطاً بمجتمِعِه، وأن يكوَن مواطناً صالحاً.

ينظَم أعماالً تُعبُّر عن محافظِتِه على البيئة.	 
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معرفُة يسوَع في وجِه اآلخِر 
السامريُّ الصالُح 

فــي  المســيُح  يســوُع  عنــه  َث  تحــدَّ رجــٌل 

ــِب  ــِة القري ــي محب ــَل ف ــه المث ــاً ب ِس ضارب ــدَّ ــِل المق اإلنجي

ــِق،  ــُث أَســعَف رجــاً جريحــاً كان علــى قارعــِة الطري حي

بينمــا ترَكــُه َعالــُم الشــريعِة والــّاويُّ ولــْم يكترثــا بــِه 

بعمــِل  قــامَ  فالســامريُّ  األرِض،  علــى  مُمــّدداً  وتــركاهُ 

الرحمــِة والمحبّــِة دوَن أْن ينظــَر إلــى أصــِل الجريــِح أو 

مــن أّي بلــٍد أو ديــٍن، ألنَّ القريــَب هــَو كلُّ إنســاٍن محتــاٍج 

للحــّب والرحمــِة.

 نناقش معًا:

 من هو السامريُّ الذي ذكره الربُّ يسوُع في المثِل؟. 1

 هل كاَن السامريُّ يعرُف الرجَل الذي ساعَده؟. 2

3 .
أعّرب عن

رأيي

 بيّن ماذا يريُد يسوُع أن يعلّمنا من هذا المثِل؟ 

16



127

كلمُة الحياِة

ِّــي ُجْعُت فَأَطَْعْمتُُموِني. َعِطْشــُت  35 ألَن

فََســَقيْتُُموِني. ُكنُْت غَِريبـًـا فَآَويْتُُموِني

مَِريًضــا  فََكَســْوتُُموِني.  عُْريَانًــا   36

فَُزْرتُُموِنــي. مَْحبُوًســا فَأَتَيْتُــْم ِإلَــيَّ 37 

 ، فَيُِجيبـُـُه األَبـْـَراُر ِحينَِئــٍذ قَاِئِليــَن: يـَـاَربُّ

أَْو  فَأَطَْعْمنَــاَك،  َجاِئًعــا  َرأَيْنَــاَك  مَتَــى 

ــاَك  ــى َرأَيْنَ َ ــَقيْنَاَك؟ 38 َومَت ــانًا فََس َعطَْش

ــْونَاَك؟  ــا فَكََس َــاَك، أَْو عُْريَانً ــا فَآَوْين غَِريبً

ــا  ــا أَْو مَْحبُوًس ــاَك مَِريًض ــى َرأَيْنَ َ 39 َومَت

الَْمِلــُك  فَيُِجيــُب   40 ِإلَيْــَك؟  فَأَتَيْنَــا 

ــا  ــْم: ِبَم ُــوُل لَُك ــقَّ أَق ــْم: الَْح ــُول لَُه َويَق

ــي هــُؤَلِء  ــِد ِإْخَوِت ــوهُ ِبأََح ــْم فََعلْتُُم َُّك أَن

الّصغــاِر، فَِبــي فََعلْتُــْم.

)متى 25: 35 - 40(  

كلمة ومعنى:
آوى إنساناً: قَِبلَه في منزِله.

كسا العريانَ: أَلبَسه ثوباً.

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

ِس.. 1  أَضُع عنواناً للنّص اإلنجيلّي المقدَّ

 أُحّددُ ثاَث فكٍر رئيسيٍّة من النّص.. 2
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أُحّددُ بعَض أعماِل الرحمِة التي أقّدمُها لآلخريَن وأدّونُها في الشكِل اآلتي:. 3

٢.  ١.  مساعدُة مكفوف

  .٦.  ٥.  ٤

  .٣

 أُكمُل تعاليَم الرّب يسوَع اآلتيةَ مستعيناً بالنّص الدينّي السابِق:. 4

 كنُت جائعاً  وعطشاناً  وعرياناً 

. مريضاً  وغريباً 

أعّبُر عن إيماني:

»خلَق اهللُ اإلنساَن على صورِته ومثاِله«، فالبشُر كلُّهم متساووَن مهما اختلفوا 	 

باللوِن أو بالجنِس أو بالديِن أو بالمعتقِد، ويسوُع المسيُح أَحبَّ جميَع 

البشِر، وعلّمنا أن نعيَش المحبَّةَ والرحمةَ مع اآلخريَن كما عاشها هو مقّدماً 

المساعدَة لكّل من يحتاُج إليها.

َّها أساُس 	  يُعلّمنا يسوُع أن تكوَن عاقتُنا مع اآلخريَن على أساِس المحبِّة، ألن

وَن ألن نبادَر بتقديمِ الطعامِ أو  كّل عمٍل صالٍح ومحٍبّ هلل، نحُن مدعوُّ

الشراِب أو اللباِس أو المأوى )للقريب( لكّل انساٍن محتاٍج لها على قدِر 

مناها ليسوَع  َّنا بذلَك نكوُن قد قدَّ استطاعتنا وإمكانيّاتنا دوَن مقابٍل، ألن

ِس: »كّل مرٍة عملتْم هذا لواحٍد مْن  المسيِح كما يقوُل لنا في اإلنجيِل المقدَّ

إخوتي هؤلِء الصغاِر فبي فعلتم« )متى 25: 40(.
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 أناقش وأجيب:

َّفَق جورُج ومجموعةٌ من رفاقِه على أْن يقضوا عيَد الطفِل في مقّر جمعيِة  ات

المحبِّة لألطفاِل المعوقيَن، وهناَك أقاموا احتفالً جمياً، لعبوا معهم، وأكلوا 

وضحكوا وغنّوا، وكان يوماً مميّزاً، أمضى فيِه هولِء األطفاُل أسعَد األوقاِت، 

َّهم استطاعوا أْن يرسموا  وكانْت فرحةُ جورج ورفاقِه أكبَر في هذا العيِد؛ ألن

البسمةَ على وجوِه من يحتاجونها.

َّفَق جورُج ورفاقُه؟. 1  عامَ ات

 لماذا كانت فرحةُ جورج ورفاِقه أكبَر في العيِد؟. 2

 أَذكُر موقفاً في حياتي أَديُت من خاِله خدمةً لآلخِر؟. 3
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وحّية:  زّوادتي الرُّ

َّا أَنَْت فََمتَى َصنَْعَت  ل تصنعوا صدقتكم أمامَ الناِس لكي يشاهدوكم، »َوأَم

ْف ِشَمالََك مَا تَْفَعُل يَِمينَُك« )متى 6: 3(. َصَدقَةً فَاَ تَُعرِّ

 أختبُر نفسي:

  أَضُع الكلماِت اآلتيةَ متمّماً العباراِت بشكلٍ صحيح:. 1

الهدايا، الموسيقيّة، لعاجٍز، المساعدة.

أُشجُع طفاً مكفوفاً في تنميِة مواهبِه أ. 

أَمدُّ يَد العوِن لرجٍل مُقعٍد يطلُب 	. 

أَزوُر برفقِة معلمتي بيَت العجزِة وأُقّدمُ لهُم 	. 

أُسهُم مع رفاقي في جمِع مبلٍغ من الماِل لشراِء كرسٍيّ متحّرٍك 	. 

 أُجيُب عن األسئلِة اآلتيِة: . 2

 وّضح مَن هو القريُب بحسِب تعاليمِ الرّب يسوَع؟أ. 

مُت 	.  أَستنتُج من الدرس اآليةَ الذهبيّةَ التي تُشيُر إلى العمِل الذي عندما أقومُ به أَكوُن قد قدَّ

 خدمةً ليسوَع المسيِح:
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 ألتعرَف نوعَ العملِ الذي نُقّدمهُ لآلخِر، أمألُ المربَّعاِت أفقياً بالكلماِت المطلوبِة، والكلماُت التي . 3

أحصُل عليها في الحقلِ األّوِل عمو	يّاً تكّونُ نوعَ العملِ.

عاصمةُ األردِن.. 1

ضدُّ )معافى(.. 2

الفعُل الماضي من )يلبس(.. 3

عضٌو من أعضاِء جسمِ اإلنساِن يساعُد على المشي.. 4

محافظةٌ سوريةٌ من ثاثِة أحرٍف تشتهُر بصناعِة الصابوِن.. 5

شكٌل هندسٌي تتساوى أضاعُه األربعةُ.. 6

بمعنى )وردة( معكوسةً.. 7

الكلمةُ المطلوبةُ: 
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اآلخُر مر آٌة لسلوكي
زّكا العّشار 

معنــى اســمِ زّكا هــو الطيـّـُب، كاَن يعمــُل عّشــاراً؛ 

أي جابــي ضرائــَب، وكاَن يجنــي أكثــَر مــن المطلــوِب فيظلــُم 

ــه. وبســبِب هــذا  ــاِس ل ــبََّب رفــَض الن ــاَس. وعملُــه هــذا َس الن

َّــَد عنــدهُ عطشــاً وشــوقاً  الرفــِض كاَن يعيــُش فراغــاً كبيــراً َول

حقيقيـّـاً ألن يتعــّرَف إلــى يســوَع، فــزّكا أخطــأ، لكنـّـه عــرَف 

إلــى إصــاِح عاقتــِه مــع  خطايــاه وتــاَب عنهــا، وبــادَر 

اآلخريــن الذيــَن قــْد أســاءَ إليهــم فوعــَد بإعــادِة كّل مــا كســبُه 

ظلمــاً منهــم أربعــةَ أضعــاٍف مُظهــراً أمــامَ يســوَع واآلخريــن 

ــُه حقيقيّــةٌ. أَن توبت

 نناقش معًا:

 مَن هو زّكا العّشاُر؟. 1

 كيَف أظهَر زّكا توبتَه بعَد أْن عرَف خطاياه؟. 2

3 .
أعّرب عن

رأيي

 ما رأيُك في سلوِك زّكا العّشاِر؟ 

17
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كلمُة الحياِة

ــا  ــي أَِريحَ ــاَز ِف ــَل يَســوُع َواْجتَ ُــمَّ دََخ 1 ث

ــٌس  ــَو َرِئي ــُمُه َزكَّا، َوهُ ــٌل اْس 2 َوِإذَا َرُج

أَْن  ـا، 3 َوطَلَــَب  ًـّ ــاِريَن َوَكاَن غَِني ِللَْعشَّ

يَْقــِدْر  َولَــْم  هُــَو،  مَــْن  يَُســوَع  يَــَرى 

ــِة  ــَر الَْقامَ ــُه َكاَن قَِصي َّ ــِع، ألَن ــَن الَْجْم ِم

ــَزٍة  ــَد ِإلَــى جُمَّْي ــا َوَصِع ًم 4 فََرَكــَض مُتََقدِّ

ــرَّ ــا أَْن يَُم ــُه َكاَن مُْزِمًع َّ ــَراهُ، ألَن ــْي يَ ِلَك

ـا َجــاءَ يَُســوُع ِإلَــى  ِمــْن هُنَــاَك 5 فَلَمَـّ

ــاَل  ــَرآهُ، َوقَ ــْوُق فَ َــَر ِإلَــى فَ ــَكاِن، نَظ الَْم

ـُه  َـّ ألَن َوانْــِزْل،  أَْســِرْع  َزكَّا،  »يَــا  لَــُه: 

ِفــي بَيِْتــَك«  يَنْبَِغــي أَْن أَمُْكــَث الْيَــْومَ 

ـا  6 فَأَْســَرَع َونَــَزَل َوقَِبلَــُه فَِرًحــا 7 فَلَمَـّ

قَاِئِليــَن:  ـُروا  تََذمَـّ الَْجِميــُع ذِلــَك  َرأَى 

َّــُه دََخــَل ِليَِبيــَت ِعنـْـَد َرُجــل َخاِطٍئ« 8  »ِإن

: »هـَـا أَنَا يَاَربُّ  بِّ فََوقـَـَف َزكَّا َوقـَـاَل ِللــرَّ

أُعِْطــي ِنْصــَف أَمَْواِلــي ِللَْمَســاِكيِن، َوِإْن 

ُكنْــُت قَــْد َوَشــيُْت ِبأََحــٍد أَُردُّ أَْربََعــةَ 

ــاٍف« أَْضَع

9 فََقــاَل لـَـُه يَُســوُع: »الْيـَـْومَ حََصــلَ خََلٌص 

ِلهــَذا الْبَيِْت«.

)لوقا 19: 1 - 9(.  

كلمة ومعنى:
أريحا: مدينةٌ في فلسطيَن.

جمّيزةُ: شجرةٌ.

حََصلَ خلُص: نََزَل وَسَكَن.
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

 ماذا فعَل زّكا عندما وَصَل يَسوُع.. 1

ماذا قاَل له يسوُع؟. 2

 أَشرُح قوَل يسوَع: »اليومَ قد حصَل الخاُص لهذا البيت«.. 3

إنَّ ُسلوكي تجاهَ اآلخِر يُؤّكُد إيماني بيسوَع، أَمألُ الجدوَل اآلتَي مُستعيناً بالمثاِل األّوِل:. 4

عندما أرى اآلخَر:
ُيريدني َيسوُع أْن أعمَل؟

حزيناً. 1
أُدخُل الفرَح إلى قلبِهأ. 

ُمخطئاً. 2
 .	 

3 .ً أنانيّا
 .	 

4 .ً وحيدا
 .	 

5 .ً فقيرا
 .	 
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أعّبُر عن إيماني:

يعلّمنا يسوُع المسيُح أنَّ القريَب هو اآلخُر »أحبْب قريبَك كنفِسك« بغّض النظِر 	 

ِع والجنِس واللّوِن، فكلُّ البشِر مخلوقوَن  عن الفروِق والختافات والتنوُّ

على صورِة اهللِ ومثاِله، ويعلّمنا أيضاً بأنَّ محبَّتنا لآلخِر تتجلَّى من خاِل 

فاتنا وسلوكنا. أعمالنا وتصرُّ

اآلخُر مرآةٌ لسلوكي، بهذا المعنى ينبغي أن أرى نفسي في وجِه اآلخِر، وما 	 

أتمنّاه لنفسي أتمنّاه له، لذا يجُب علينا دائماً أن نعمَل على تفعيِل مواهبنا 

ووزناِتنا التي أعطانا إيّاها اهلل ونستثمَرها نحو العمِل المثمِر والصالِح في 

مجتمِعنا. بذلَك نلبّي دعوَة يسوَع المسيِح لنا بقوِله: »اخدموا بعُضكم بعضاً 

بالمحبِّة« )غلطية 5: 13(.

 أناقش وأجيب:

 نَفََّذ الياُن ورفاقُُه في درِس الفنوِن أعمالً يدويّةً جميلةً. فقاَل الياُن: ما رأيُكم

في أْن نبيَع هذه األعماَل لنُساعَد أسرَة صديقنا يوسَف؟ فوالدهُ مريٌض وعاجٌز 

عن العمِل ويحتاُج لمساعدٍة. أعجبتهُم الفكرةُ وعملوا بها . فقالت ماريا: مْن أيَن 

 ِجئَت بهذِه الفكرِة يا الياُن؟ فأجاَب الياُن: قرأُت تعاليَم يسوَع المسيِح وتمثّلْتُها،

وقْد أكَّدْت ضرورَة مُساعدِة بعضنا.
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 ماذا اقترَح الياُن على رفاِقه؟ وعمَّ عبَّر الياُن في هذِه الخطوِة؟. 1

 من أيَن أتى الياُن بهذِه الفكرِة الجميلِة؟. 2

ِس )لوقا 6: 31( وأَكتبها، ثمَّ أُناقُشها مع أصدقائي.. 3  أَستخرُج اآليةَ من اإلنجيِل المقدَّ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

ينبغي أْن يكوَن لكٍل منّا أثٌر إيجابيٌّ بأعمالِه وسلوكِه وتصرفاتِه مع أصدقائِه، 

لنكوَن فعاً أبناءَ اهلل. آمين.

 أختبُر نفسي:

 أُتمُّم الحوارَ الذي 	ارَ بين يسوعَ وزّكا:. 1

نَظََر يسوُع إلى الُجّميَزِة، وقال لَزكَّا: 	 

 	 : بِّ فََوقََف َزكَّا في البيِت َوقَاَل ِللرَّ

فََقاَل لَُه يَُسوُع: 	 
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نةَ: . 2  أُصّحُح الكلمةَ الملوَّ

يعلّمنا يسوُع بأنَّ محبتَنا لآلخِر تتجلَّى من خاِل طعاِمنا ولباِسنا أ. 

يعلّمني يسوُع أن أرى نفسي في المرآِة 	. 

اخدموا بعُضكم بعضاً مسايرًة 	. 

 أُبيُّن كيَف يجُب أْن تكونَ معاملتي إنسانيّة معَ رفاقي في كّل مكاٍن:. 3

المكاُن
الُمعاملُة اإلنسانّية

في المدرسِة. 1

في الكنيسِة. 2

في المجتمِع. 3

 مْن هو القريب الذي يتكلّم عنه يسوعُ؟ ألعرَف اإلجابةَ أشطُب الكلماِت من الشبكِة، واألحرُف . 4

الباقيةُ تشكُّل الكلمةَ المطلوبةَ وهي مؤلَّفة ٌمن خمسِة أحرٍف.

ا س ب ب ح أ

ر ف س ق ك

ّب ر ل ر آ ن

آ و ي خ ل ف

ك ب ر ر خ س

ك ع و س ي ك

أحبب، يسوع، قريبك، 

كنفسك، سلوك، آخر، سفر، 

رّب

القريُب الذي يتكلُّم عنه يسوعُ هو 
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وَن للخدمِة والمحبِة مدعُوّ
القّديُس نيقوالوُس العجائبيُّ أسقُف ميرا

ُولــَد القّديــُس نيقــولوُس فــي أســرٍة شــريفٍة كثيــرِة الغنــى   

والتقــوى والفضيلــِة، تُوفّــَي والــداه وتــركا لــه ثــروًة كبيــرًة، 

فقــامَ بتوزيعهــا علــى المحتاجيــَن، وكاَن يســعى إلرضــاِء الــرّب 

ــّدِس:  ــِل المق ــي اإلنجي ــِل ف ــرّب القائ ــةَ ال وحــدهُ، ويســمُع كلم

»أمــا أنــَت، فــإذا أحســنَت إلــى أحــٍد فــا تجعــْل شــمالَك تعــرُف 

ــى 6: 3(. ــَك« )مت ــُل يمين ــا تعم م

كاَن يُدخــُل الفــرَح لقلــوِب األطفــال واألســِر المحتاجــِة، فيوّزُع 

ــُب  ــُس يتجنَّ ــاِء، وكاَن القّدي ــم بالخف ــا عليه ــاِت والهداي الصدق

ّــةَ اهللِ ومجــَدهُ بــكِلّ تواضــٍع وإيمــاٍن. مــدَح النــاِس لــه علــى أعمالــِه، ويطلــُب محب

 نناقش معًا:

 كيف أَظهَر القّديُس نيقولوُس المحبّةَ في حياته؟. 1

أُعطي ثاَث صفاٍت تحلّى بها القّديُس نيقولوُس؟ . 2

 وّضح كيَف تتمثُّل شخصيّةُ القّديِس نيقولوَس في حياتَك؟. 3
أعّرب عن

رأيي
 

18



139

كلمُة الحياِة

َّــى َوتَْرفـُـُق. الَْمَحبَّةُ َل تَْحِســُد.  4 الَْمَحبَّــةُ تَتَأَن

الَْمَحبَّــةُ َل تَتَفَاخـَـُر، َوَل تَنْتَِفــُخ، 5 َوَل تَُقبِّــُح، 

، َولَ  َوَل تَطْلُــُب مَــا ِلنَْفِســَها، َولَ تَْحتَــدُّ

ــَؤء، 6 َوَل تَْفــَرُح ِباإِلثـْـمِ بـَـْل تَْفَرُح  تَظـُـنُّ السُّ

ُق  ، 7 َوتَْحتَِمــُل ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَُصــدِّ ِبالَْحــقِّ

َوتَْصِبــُر  َشــْيٍء،  ُكلَّ  َوتَْرُجــو  َشــْيٍء،  ُكلَّ 

ــًدا. ــُقُط أَبَ ــةُ َل تَْس ــْيٍء 8 اَلَْمَحبَّ َعلَــى ُكلِّ َش

)1 كورنثوس 4 - 8(  

كلمة ومعنى:
التفاخُر:  محبّةُ األنا أو التباهي 

بالنفِس.
 حواٌر حوَل الكلمِة: 

أَختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ مّما يأتي:. 1

 وّضَح لنا صفاِت المحبِّة في النّص الدينّي السابِق:أ. 

 بطرُس الرسوُل بولُس الرسوُل القّديُس نيقولوُس

 صفاُت اإلنساِن الُمحّب:	. 

 التباهي بالنفِس التواضُع الحسُد الغضُب
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أُتّمُم خريطةَ مفاهيمِ المحبِّة مستعيناً بالنّص الدينّي السابِق:. 2

املحّبُة

َّ�و......تتأ

 أَذكُر موقفاً مررُت به في حياتي أَدّيُت من خاِله فضيلةَ المحبِّة؟. 3

أعّبُر عن إيماني:

المحبّةُ: هي فضيلةٌ إلهيةٌ من خاِلها ينبُع كلُّ عمٍل صالٍح ول سيَّما الخدمةُ.	 

الخدمةُ: تعني أن نكوَن على مثاِل السيِّد المسيِح ونقتدي به، فقد جعَل نفَسه 	 

خادماً للجميِع قولً وفعاً وهو الملُك والسيُّد، فهو يقوُل لنا دائماً: »مَْن أََرادَ أَْن 

يَُكوَن ِفيُكْم َعِظيًما فَلْيَُكْن لَُكْم َخاِدًما« )متى 20: 25(.

نحُن مدعّوون للمبادرِة بالخدمِة بما يلزمُ نحو أنفِسنا واآلخرين والمجتمِع، 	 

فالخدمةُ تُؤدّى للجميِع ول سيّما الضعفاءُ والفقراءُ والمرضى والمتألّمون 

والمتعبون. فا ننتظُر حتَّى يُطلَب منّا ذلك، لذا ينبغي علينا أن نخدمَ وبكّل محبٍة 

ألنَّ الربَّ يسوَع يقوُل: »كّل مّرٍة عملتم هذا لواحٍد من إخوتي هؤلء الصغاِر، فلي 

عملتموه« )متى 25: 40(.
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 أناقش وأجيب:

كاَن دانياُل في الشارِع عندما رأى عجوزاً مرتبكاً يريُد عبوَر الطريِق، فأسرَع 

دانياُل وساعَد العجوَز بفرحٍ.

ُف لو كنَت مكاَن دانيال؟. 1  كيَف تتصرَّ

 

 أَستخرُج من اإلنجيِل المقّدِس )متى 20: 25 - 27( اآلياِت التي تُعلّمنا معنى الخدمِة. 2

 وأَنقلُها ثم أُناقشها مع أصدقائي.

 

 بيّن كيَف تعيُش حياَة المحبِّة والخدمِة بيَن الناس؟. 3
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وحّية:  زّوادتي الرُّ

بالنّعمِة ننمو وبالخدمِة نسمو، وبالمحبِّة يتناسُق البنياُن. 

 أختبُر نفسي:

 أُصّحُح الكلمةَ التي تحتها خطٌّ:. 1

الخدمةُ تُؤدّى لألهل فقط. أ. 

ينبغي علينا أن نخدمَ بكّل مفاخرة 	. 

علّمني يسوُع: »من أراد أن يكوَن فيكم عظيماً، فليكن لكم سيداً« 	. 

الخدمةُ تنبُع من قلٍب ل مبالي 	. 

 أُنظُم في الجدوِل اآلتي كيَف أُقدمُ الخدمةَ بمحبٍّة لكلٍّ ممّا يأتي:. 2

لوالدّي. 1

لكبيِر السّن. 2

ألصدقائي. 3

لشخٍص من ذوي الحتياجاِت الخاّصِة . 4
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 أُتمُّم اآلياِت اآلتيةَ التي علّمنا بها الر	ُّ يسوعُ المسيُح )المحبَّةَ والخدمةَ(. 3

أَحبُّوا بعُضكم أ. 

مجاناً أخذتم 	. 

إنّي أُريُد رحمةً 	. 

أَحبْب قريبََك 	. 

 أَكتُب سطرين عن المحبِّة والخدمِة:. 4

 أُعطِي صفتين لإلنساِن المحّب وصفتين لإلنساِن الخدومِ:. 5

اإلنساُن الَخُدوُم اإلنساُن املُحبُّ
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دوُر المؤمِن في المحافظِة على البيئِةِ
 

ــا،  ــا عليه ــَق اهللُ الســماء واألرَض وم َخل

اإلنســاَن  اهلل  ميّــَز  وقــْد  كاملــةً.  خليقتُــه  فكانــْت 

عــن ســائِر المخلوقــاِت بالعقــِل واإلرادِة، وأعطــاه 

الســلطةَ علــى الطبيعــِة وعلــى الحيوانــاِت والنباتــاِت، 

لذلــَك كلـّـَف اهللُ اإلنســاَن القيــامَ بالخدمــِة والّرعايــِة 

ــا:  ــِة مباشــرًة أهّمه ــن المســؤوليّاِت البيئيّ ــِد م والعدي

ــا والهتمــامُ بهــا، فيكــوُن  )فاحــةُ األرِض وزراعتُه

ــا(. ــا وعطاءاته ــَم بثماره ــا، ليتنعَّ ــاً ومســؤولً عنه حارس

 نناقش معًا:

 كيَف أظهَر اهللُ محبّتُه لإلنساِن؟. 1

ما المسؤوليّاُت التي كلَّف اهلل اإلنساَن بها تجاهَ البيئِة؟ . 2

 وّضح كيَف يُحافُظ المؤمُن على البيئِة ويحميها؟. 3

أعّرب عن

رأيي
 

19
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كلمُة الحياِة

ــل  ــْم ُكلَّ بَْق ــْد أَعْطَيْتُُك ِّــي قَ ــاَل اهللُ: ِإن 29 َوقَ

ــِه ُكلِّ األَْرِض، َوُكلُّ  ــى َوْج ــْزًرا َعلَ ــِذُر ِب يُْب

َشــَجٍر ِفيــِه ثََمــُر َشــَجٍر يُبْــِزُر ِبــْزًرا لَُكــْم 

يَُكــوُن طََعاًمــا 30 َوِلــُكلِّ َحيَــَواِن األَْرِض 

ــَماِء َوُكلِّ مــا يَــِد	ُّ َعلَــى  َوُكلِّ طَيْــِر السَّ

ُكلَّ  أَعْطَيْــُت  ـةٌ،  َحيَـّ نَْفــٌس  ِفيَهــا  األَْرِض 

عُْشــٍب أَْخَضــَر طََعاًمــا«. َوَكاَن َكذِلــَك.

)تكوين 1: 29 - 30(  

كلمة ومعنى:
يُْبِذُر:  يُلقي الحبوَب في 

األرِض.

: يَمشي ويَسيُر. يَِد	ُّ

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

أَختاُر اإلجابةَ الّصحيحيةَ مّما يأتي:. 1

 كلُّ ما خلقُه اهلل:. 1
ملٌك للحيواِن	. ملٌك لإلنساِن	. ملٌك هللأ. 

 وكََّل اهللُ اإلنساَن في كّل ما خلقُه على األرِض:. 2
ِليهملَُه	. ِليَعتنَي به	. ِليحرقَُهأ. 

 اإلنساُن مسؤوٌل عن كلٍّ ما يأتي، ما عدا:. 3
براكيَن األرِض	. زراعةَ األرِض وحراثتَها	. تربيةَ المواشيأ. 
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أُبيُّن رأيي بالمواقِف اآلتيِة:. 2

المواقُف
ال أوافُقأوافُق أترُك صنبوَر الماِء مفتوحاً.. 1

2 .
نَرعى الخراَف لكي نشرَب من حليِبها ونلبَس من صوِفها.

3 .
أُساعُد أبي في زراعِة ِغراِس الزيتوِن.

4 .
يحجُز سامي مياَه السقايِة عن جيرانِه.

5 .
يَروي سدُّ الفراِت األراضَي الزراعيّةَ.

أعّبُر عن إيماني:

َخلََق اهللُ األرَض وما عليها، فكانْت خليقتُه كاملةً. وقْد ميَّز اهللُ اإلنساَن 	 

وأوكَل إليِه مسؤوليّةَ العنايِة باألرِض فهو المشرُف والبُستانيُّ والفاُح الذي 

 يحِرُسها ويفلُحها، فيخطُّط ويعمُل ويعتني بها.

ُس أنَّ اإلنساَن مدعوٌّ لحمايِة الحياِة واستمراِرها من جيٍل 	  يُعلّمنا الكتاُ	 المقدَّ

ٍث أو خراٍب والمحافظِة عليها، بعمٍل جاٍدّ لحمايِتها  إلى جيٍل مْن أّي تلوُّ

َّها َعمُل اهللِ الخالِق. وتحسيِنها؛ ألن
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 أناقش وأجيب:

َعت المعلّمةُ  َرت إحدى المدارِس القيامَ بتشجيِر إحدى الحدائِق فوزَّ قرَّ

األدواَر على التاميذ، وبدأ كّل منهم بالعمِل في مجاِله، لكنَّ نبياً لم يهتمَّ 

بهذا المشروِع، بْل بدأ بالتذمُِّر من تنفيِذ المهّمِة الموَكلِة إليه، إلَّ أنَّ المعلّمةَ 

أوضَحت لَه أهميّةَ هذا المشروِع لمجتمِعه ووطِنه.

 ما المشروُع الذي نفَّذته المدرسةُ؟. 1

 

 ماذا أوضَحت المعلّمةُ لنبيٍل عن المشروِع؟. 2

 

 ما أهميّةُ المشروِع الذي قامَت به المدرسةُ برأِيَك؟. 3

 

 أَقترُح مشروعاً أُسِهُم من خالِه في ازدهاِر وطني وأَذكُر أهّميته.. 4
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وحّية:  زّوادتي الرُّ

ما أعظَم أعمالَك يا رّب! كلُّها بحكمٍة َصنَعَت.

 أختبُر نفسي:

ث البيئِة، وأُعطي حلوالً لكّل منها.. 1  أَكتُب سببيِن من أسباِ	 تلوُّ
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 أَمألُ المربَّعاِت أفقياً بالكلماِت المطلوبِة، والكلماُت التي أَحصُل عليها في الحقلِ األّوِل عمو	ياً . 2

بحسِب اتجاِ	 السهم تكّونُ الكلمةَ المفقو	ةَ.

فعُل األمِر من )حِفَظ(.. 1

من الحمضيّاِت.. 2

عكس )خشن(.. 3

عكس )نور(.. 4

الفعُل الماضي من )يشتاق(.. 5

الذي يفلُح األرَض.. 6

مؤنُث )جميل( معكوسةً.. 7

أُحافُظ على  حتَّى تبقى بيئتي جميلًة.
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دوُر المؤمِن في الكنيسِة والمجتمِع
أفراَحــه  المجتمــِع  مــع  الكنيســةُ  تعيــُش   

ِمــه. وخدمــةُ اإلنســاِن  وآلمَــه، وتســهُم فــي بناِئــه وتقدُّ

ــه: الموظَّــُف  ــِه واجــٌب يقّدمــُه كلُّ مواطــٍن مــن موقِع لوطن

ــمِ  ــي تعلي ــِه، والمــدّرُس ف ــي عمل ــُل ف ــِه، والعام ــي وظيفت ف

طّابــِه وتربيِتهــم، والتلميــُذ فــي دراســتِه، والفــاُح فــي 

أرضــِه، والجنــديُّ فــي الدفــاِع عــن وطنــِه...، هكــذا يُســهُم 

ــُع أعضــاءَ  ــدو الجمي ــٍن أفضــَل، ويغ ــاِء وط ــي بن ــُع ف الجمي

مفيديــَن لهــذا المجتمــِع. 

 نناقش معًا:

 ما دوُر الكنيسِة مع المجتمِع؟. 1

مِه؟ . 2 أوّضُح كيف يسهُم كلُّ مواطٍن في خيِر بلِده وتقدُّ

20
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 أَذكُر موقفاً مرَّ معي أدَّيُت من خالِه خدمةً لكنيستي ومجتمعي؟. 3

أعّرب عن

رأيي
 

كلمُة الحياِة

ــى  ــُن أَْن تُْخَف ــمِ. لَ يُْمِك ــوُر الَْعالَ ُ ــْم ن ُ 14 أَنْت

مَِدينـَـةٌ مَْوُضوَعــةٌ َعلَى َجبـَـل، 15 َولَ يُوِقُدونَ 

ِســَراًجا َويََضُعونـَـُه تَْحــَت الِْمْكيـَـاِل، بَْل َعلَى 

َِّذيــَن ِفــي الْبَيـْـِت  الَْمنـَـاَرِة فَيُِضــيءُ ِلَجِميــِع ال

ـاِس،  امَ النَـّ 16 فَلْيُِضــئْ نُوُرُكــْم هَكــَذا قُــدَّ

ــُدوا  ــُم الَْحَســنَةَ، َويَُمجِّ ــَرْوا أَعَْمالَُك ِلَكــْي يَ

ــَماَواِت. ــي السَّ ــِذي ِف َّ ــُم ال أَبَاُك

)متى 5: 14 - 16(  

كلمة ومعنى:
يُوِقُد ِسَراًجا: يُِضيء المصباَح

 حواٌر حوَل الكلمِة: 

أُكمُل العباراِت اآلتيةَ مستعيناً بالنّص الدينّي السابق:. 1

أنتم  العالم.أ. 

امَ 	.   فليضىء  هكذا قدَّ

لكي يروا  
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 بيّن كيَف تجعُل الناَس يمجدوَن اهللَ من خاِلَك؟. 2

أَكتُب في كّل شمعٍة عماً أَكوُن من خاِله نوراً في مجتمعي وكنيستي.. 3

أعّبُر عن إيماني:

علّمني يسوُع أن أكوَن نوراً في مجتمعي وبيَن الناِس من حولي من خاِل 	 

أعمالي الصالحِة. فاإلنساُن الصالُح هو الذي يعمُل الخيَر والبرَّ والصاَح 

ويمارُس الفضائَل بجميِع أنواِعها ويقومُ بواجباِته تجاهَ مجتمِعه ووطِنه بعقِله 

وإرادِته وبكّل محبٍّة بما يوافُق اهلل ومشيئتَه.
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 أناقش وأجيب:

إنَّ منظَّمتَي  تقومان عالميّاً بمهامّ الحمايِة اإلنسانيِّة، وتهدفان إلى 

إعادِة الروابِط اإلنسانيِّة وتأميِن الغذاِء والمساعداِت بشتَّى أنواِعها ونشِر المعرفِة 

بالقانوِن اإلنسانّي والتزامِ القانون.

 أُسّمي المنظّمتيِن اللتيِن تقوماِن بمهامّ الحمايِة اإلنسانيِّة. 1

 

أبحُث عن المعلوماِت اآلتيِة مستعيناً بالشابكِة )اإلنترنت(:. 2

من هو مؤّسس املنظمت�؛
الصليِب األحمر والهالِل األحمِر

..............................

..............................

ماعمُل هات� املنظَّمت�؟ 
..............................
.............................
.............................

ما الجائزُة التي ُمنحت
له ويف أّي سنٍة؟

............................

............................

ما السبُب الذي
أوصلَه لتأسيِسه� 
..........................
..........................

يف أّي سنٍة تُوّيفَ؟
.....................
 ......................

يف أّي سنٍة تمَّ تأسيسه�  
......................
......................

 أُسّمي جمعيةً أو منظمةً أَعرفها تقّدمُ الخدماِت اإلنسانيَّةَ في بلدتي أو مدينتي.. 3

 





155

 أَبحُث في اإلنجيلِ المقّدسِ عن اآلية )أفسس 4: 1 - 2( وأَستخرُ	 منها صفاِت المؤمِن. 2

 أنا تلميٌذ في الصِف الخامسِ أَتعلُّم وأَجتهُد في 	راستي. أَشرُح في هذا المخطَِّط األعمالَ التي أَقومُ . 3

بها والخدمات التي سأُقّدُمها لخدمِة مجتمعي ووطني.

أَتعّلُم
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1 لعبةُ الدوالِ	: 

َّبُع عقارَب الّساعِة )بحسب الّسهم الثّاني(. أَترُك الحرَف  أَبدأُ بالحرِف الذي يشيُر إليه الّسهُم وأَت

الثّانَي وآخُذ الثّالَث ثمَّ أَترُك الّرابَع وآخُذ الخامس وهكذا حتّى آَخَذ جميَع األحرِف ألَحصَل 

بذلَك على اسم يوم نهتم به بالطّبيعة.

ي ي  ا

ا

ط

ـئـ

ن
ب ف ل

ق

ز

م

ر

هـ

ة
و

و

ي 

اليومَ هو: 

النشاُط التقويميُّ للوحدِة الرابعِة  



157

سِ عن بعض اآليات وأَستخرُ	 منها صفات المؤمن 2  أَبحُث في اإلنجيلِ المقدَّ

 وأُ	ّونُها مع اآليات:
  
  
  
  
 

3 أَمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بما يناسبُها من كلماٍت.

يعلّمنا يسوُع أنَّ القريَب هو                	 

علّمني يسوُع أن أكوَن نوراً في مجتمعي وبيَن الناِس من حولي من خاِل                 	 

الصالحِة.

اإلنساُن الصالُح هو الذي يعمُل                  و                	 

َّها                	  اإلنساُن مدعوٌّ لحمايِة الحياِة واستمراِرها من أّي تلُّوٍث ألن

4 أَقرأُ النّص اآلتَي وأُجيُب:

ــاِن،  ــاٍن ابْنَ ــوَن؟ َكاَن إِلنَْس ُّ ــاذَا تَظُن 27 مَ

ابِْنــي،  يَــا  َوقَــاَل:  ِل  األَوَّ ِإلَــى  فََجــاءَ 

اذْهَــب الْيَــْومَ اعَْمــْل ِفــي َكْرِمــي. 28 

ــِدمَ  ــُه نَ ــُد. َولِكنَّ ــا أُِري ــاَل: مَ ــاَب َوقَ فَأََج

أَِخيــًرا َومََضــى 29 َوَجــاءَ ِإلَــى الثَّانــي 

ــا  َ ــا أَن ــاَل: هَ ــاَب َوقَ ــَك. فَأََج ــاَل َكذِل َوقَ

ــِن  ْ ــأَيُّ الثْنَي ــِض 30 فَ ــْم يَْم ــيُِّد. َولَ ــا َس يَ

األَِب؟ ِإَرادََة  َعِمــَل 

)متى 21: 27 - 30(.  
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س أن نعملَ إرا	ةَ اهللِ، أُبيُّن رأيي في اإلجابِة عن األسئلِة اآلتيِة: يُوصينا يسوعُ في النّص اإلنجيلّي المقدَّ

 أيُّ البنيِن َعِمَل إرادَة اهللِ؟ ولماذا؟	 

 

 أَقترُح خطّةً مع أصدقائي أبيُّن من خالها دوري في الكنيسِة والمجتمِع والوطِن؟	 

  

 

5  أُتمُّم اآلياِت اآلتيةَ التي يعلّمني إيّاها يسوعُ تجا	َ اآلخِر التي تدلُّ على محبَّتي له، وذلَك بتلويِن 

الكلمِة التي أُتمّمُها بلوِن اآليِة نفِسه: 

كنُت جائعاً  

كنُت عطشاناً 

كنُت مريضاً 

كنُت غريباً  

كنُت عرياناً   

فزر
و� 

فأطعمتمو� 

فسقيتمو�  

فكسو
و� 

فآويتمو� 



159

نةَ:  6 أُصّحُح الكلمةَ الملوَّ

علّمني يسوُع أنَّ قريبي هو ابُن عمّي فقط                	 

كلُّ ما خلقه اهللُ هو ملٌك لإلنساِن                               	 

المحبَّةُ تحقُد، تقتُل، تكر	ُ،                               	 

أَكوُن إنساناً فّعالً في مجتمعي من خاِل أقوالي فقط                	 

٧ من أنا:

المحبَّة                                                             	 

الخدمة                                                             	 

الرحمة                                                             	 

الواجب                                                             	 

يسوُع في وجِه اآلخِر                                                             	 

8  أُبيُّن رأيي: كيَف أُقّدمُ المساعدةَ في المواقِف اآلتيِة: 

رأيُت رجالً �يش ُمتَّكئاً عىل عّكاٍز

شاهدُت رفيقي يسقُط عىل األرِض 

أثناَء ركو� يف الحافلِة، صعَدت امرأٌة

تحمُل طفالً رضيعاً و� تجد مكاناً لتجلَس

أّمي مريضٌة يف املنزِل 
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٩  من خلِل ما تعلّمته في هذِ	 الوحدِة وحدِة القيمِ والعلقاِت اإلنسانيِة في ضوِء تعاليمِ الرّ	 

يسوعَ، أَكتُب موضوعاً أَشرُح فيه كيَف ينبغي عليَّ أن أَكونَ إنساناً مؤمناً ومواطناً صالحاً، في 
سلوِكي وتصرفاِتي وعلقاِتي مع اآلخرينَ في مجتمِعي ووطِني ومع مَن حولي.  

 

 

 

 

 

 

لنرّنْم معًالنرّنْم معًا

ّهْر مّبة ن وت وِتنىم و�ت
ت
� ْرِعْت بقلوبنا نَ ْ ْمَحة اللي ا�ن

َ
انشاهلل الق

ي
ّ
 فينا �ي ر�ج

ْ
ِبْتاقوا ْبِوّجك ْن عل دروْبنا

ن
ـِ منشو� انشاهلل الناس ل

*********

 ما كتبناها
ّ
ي مطرح إال

ن
ما �  حكيناها

َ
لك

ْ
حاكية ُحّبك ِلل

ْم َمْعناها ِ َرّجْعنا صغار من�ن �ن ونسيناها َن ك�ج ْ كْن �ن �ي

*********
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 عمٍل )٢(
ُ
مشروع

 المحافظِة على البيئِة
ُ
ة
ّ
أهمي

م المعلّمةُ التلميذَ إلى مجموعاٍت. تقسِّ

تقومُ كلُّ مجموعٍة بالبحِث 
عن معلوماٍت عن البيئِة وكيفيِّة 
المحافظِة عليها وإرفاِقها بصوٍر 

تخدمُ الموضوعَ.

تقومُ كلُّ مجموعٍة 
بعرضِ المعلوماِت 

التي تمَّ الحصوُل عليها 
ومناقشتها.

تقومُ كلُّ مجموعٍة بتجميِع 
المعلوماِت والصوِر في لوحِة حائٍط 
مع مراعاِة الجانِب الفنّي في اللوحِة.

تصميُم لوحةُ حائٍط عن أهميِّة البيئِة وكيفيِّة المحافظِة عليها:



 تقال
ُ
يسة

ّ
القد

سوِل  من مدينِة إيقونية في تُركيا. تعلَّمِت اإليماَن بالسيِّد المسيِح من بولَُس الرَّ

عندما كانْت في الثَّامنَةَ عشرَة من عُمِرهَا.

أن سورية مهد الحضارات ومنطلق األ	يان.هل تعلم؟






