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المقدمة
ّف الّسادِس االبتدايئ أبناَءنا وبناتِنا األعزاء، تالميَذ الصَّ

ُم لكــم كتــاَب »الرتبيــة الّدينيّــة املســيحيّة« للّصــفِّ الّســادس الّــذي يشــتمُل عــى الكثــر مــن املوضوعــاِت الّتــي يتجــىَّ فيهــا موطــُن  نقــدِّ

اهتامِمكــم وتَســاؤالتِكم.

وقــد تــمَّ تأليــُف هــذا الكتــاب، متاشــياً مــع سياســِة وزارِة الرّتبيــة- املركــز الوطنــّي لتطويــر املناهــج الرتبويـّـة يف تطويــر العمليّــة التّعليميّــة 

وال ســيّام املناهــج.

ــه، املنتمــن إىل  ــَن بالل ــاء املؤمن ــاٍل مــن األبن ــه ويف إعــداِد أجي ــم وتحديِث ــِر التّعلي ــة يف تطوي ــاركَة اإليجابيّ ــاُب إىل املُش ويهــدُف هــذا الكت

ــَن عــى العطــاِء باســتخداِم ِعلِْمهــم لخــرِ بلِدهــم واإلنســانيّة جمعــاء. وطِنهــم، القادري

يــأيت أســلوُب عــرِض املــاّدة بهــذا الكتــاِب وفــَق منهجيَّــٍة علميَّــٍة تربويـّـٍة ناشــطٍة، بحيــُث يعمــُل عــى تنميــة األســلوِب العلمــّي يف التّفكــر 

ــي لديهــم القــدرَة عــى اإلبــداع. عنــَد املتعلِّمــَن ويُنمِّ

ــَة والّصــورة وأنواعــاً مُختلِفــة للتّوضيــح، مــَع إتاحــِة الفرصــة للُمتعلِّمــَن للقيــام بالعديــد مــن األنشــطة، األمــر  ويشــتمُل هــذا الكتــاُب القصَّ

الــذي ميهِّــُد الطّريــَق للتّعلُّــم يف جــوٍّ مــن التَّشــويق وإثــارة التّفكــر.

ــة، وغــرِس القيــِم واملبــادئ واالتّجاهــات التــي تجعــُل ســلوَك املتعلِّمــَن، يف مختلــِف مواقــِف  اهتــمَّ هــذا الكتــاُب بإبــراِز املفاهيــِم الّدينيّ

ــة  ينيَّ ــة الدِّ ــداُن الرّتبي ــو مي ــذا ه ــن، وه ــة اآلخري ــامح ومحبَّ ــروِح التَّس ــبَعاً ب ــل، وُمش ــة الفضائ ــاً يف ُمامرَس ــلوكاً نامي ــة، س ــاِة العمليّ الحي

ــيحيَّة. املس

ــا منهــُج الكتــاِب، فقــد اعتمــَد الوحــدات يف تنظيمــه، وتشــمُل كلُّ وحــدٍة منهــا مجموعــًة مــن املوضوعــاِت املتكاِملــة التــي تهتــمُّ بربــِط  أمَّ

ياتـِـه، ويركِّــُز عــى التّعلُّــم النَِّشــط، وقــد اشــتملَت دروُس الكتــاِب  ينــّي بالجانــِب الحيــايتّ، فهــو يُواكــُب ُمتطلِّبــاِت العــِر وتحدِّ الجانــِب الدِّ

ــم  ــِم والقي ــُن بعــَض املفاهي ــة، وأيضــاً يتضمَّ ــة والوجدانيّ ــة واملهاريَّ ــٍة مــن األهــداِف املعرفيَّ ــِق مجموع عــى َمضامــن تعمــُل عــى تحقي

والفضائــل الّروحيّــة واإلنســانيّة، التــي تســاعُد عــى إعــداِد املتعلِّمــَن للتّعاُمــل والتّكيُّــف مــَع املجتَمــع.

يقــُع الكتــاُب يف عرشيــَن درســاً موزَّعــًة عــى فصلـَـن، لــكلِّ فصــٍل وحدتــان، وتنتهــي كلُّ وحــدٍة درســيٍّة بتدريبــاٍت وأنِشــطٍة تقومييّــٍة شــاملٍة 

عــًة، روعــَي يف بنائِهــا اســتخداُم َمهــارات التّفكــر والتّطبيــق العمــّي ملــا  لجميــعِ دروس الوحــدة، جــاَءت هــذه التّدريبــاُت ُمتدرِّجــًة وُمتنوِّ

نيــا مــن املعرفــة، بــل تشــمُل ُمســتوياٍت  تــمَّ تعلُُّمــه يف دروس الوحــدة، وقــد جــاَءت يف أمنــاٍط ُمناســبٍة ال تكتفــي بتحقيــق املســتويات الدُّ

ــي مهــاراِت التّفكــر مــَع ُمراعــاِة الفــروِق الفرديـّـة بــَن املتعلِّمــَن، عــى أن  عليــا تُناســُب أعــامَر املتعلِّمــَن وخصائَصهــم وقدراتِهــم التــي تُنمِّ

تتــمَّ اإلجابــُة عــن هــذه التّدريبــاِت واألنشــطِة يف الّصــّف بالتّعــاُون مــع املعلِّــِم وإرشاِفــه.

ــف واملتعلِّمــَن، بهــدِف تكويــِن قاعــدٍة معرفيّــٍة أوســع عنــَد  يف نهايــِة كلِّ فصــٍل درايّس مــرشوُع عمــٍل، يتــمُّ تنفيــُذه بالتَّعــاون بــَن ُمعلِّــم الصَّ

املتعلِّمــن وإكســاِبهم مهــاراٍت شــخصيٍّة واجتامعيّــٍة وحياتيّــٍة، بحيــُث يتــمُّ تطبيــُق هــذه املشــاريع داخــَل الّصــفِّ وخارَجــه بطرائــَق فرديـّـٍة 

وجامعيّــة، وكلُّ ذلــَك يف ســبيل تحقيــق التّعلُّــم باملامرَســِة واكتشــاِف قــدراِت املتعلِّمــَن وميولِهــم ومســاعدتِهم عــى تنميِتهــا.

وقــد خضــَع الكتــاُب لعمليــاِت تطويــٍر وتحديــٍث عديــدٍة، هدفَــت إىل تخفيــِف الكــّم املعــريّف والرّتكيــِز عــى املهــاراِت، وامتــاِك مفاتيــِح 

املعرفــِة وأســاليب البحــث عنهــا.

ُم هــذا الكتــاَب يف طبعتــه األوىل، فإنَّنــا نرجــو مــن إخوتِنــا املعلِّمــن واملعلِّــامِت تزويَدنــا مباحظاتهــم البنَّــاَءة لاســتفادة منهــا  ونحــُن إذ نقــدِّ

املستقبَل. يف 

ــٍة لألهــِل األكارم  ــٍة روحيّ ــُه برســالٍة تربويّ وألنَّ تربيــَة املتعلِّمــن تربيــًة مســيحيًّة هــي تربيــٌة تشــاركيٌّة بــَن املدرســِة والبيــِت، فإنَّنــا نتوجَّ

ــا. لنكــوَن وإيّاهــم يــداً واحــدًة يف تنشــئِة أبنائِن

َقه هذا الكتاب. وهذا ما نأمُل أن يحقِّ

َق والّنجاَح الّدائَم واملستِمرَّ »والّنمو الّروحي املطلوب« ُمتمّنن للجميع التّفوُّ

املَؤلّفون  
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الوحدة األولى
نحيا مع اهلل 

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

 يفهم أنَّ الكتاَب المقّدَس هو كلمُة الله الموَحى بها ووسيلُة التّواُصِل بيَن الله  ¦

واإلنسان.

يدرك أنَّنا بقبولنا الخاَص بالرَّّب يسوَع وفداَءه لنا نصبُح أبناَء الله. ¦

يستنتج أنَّ اإليماَن فضيلٌة إلهيَّة وجواٌب لمحبّة اللِه اإلنساَن. ¦

يبيّن أنَّ الرَّجاَء فضيلٌة إلهيّة تجعلُنا نثُق بالله القادر على كّل شيء. ¦

 يستنتج أنَّ التطويبات هي تعاليُم يسوَع المسيح على الجبِل ومن خالِها نصُل  ¦

إلى الحياة األبديّة.
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ُمني اهلُل يكلِّ
اإلنســاُن كائــٌن اجتماعــيٌّ ال يســتطيُع أن 

ــُش  َّــذي يعي ــه ال ــزٍل عــن مُجتمِع ــَش بمع يعي

فيــه، فقــد أصبْحنــا نعيــُش فــي عصــِر األقمــاِر 

ــاِبكِة، والمحمــوِل، التــي  ناعيّــِة، والشَّ الصِّ

ــَع  ــَن ونتواصــَل م ــاعَدتنا ِلنتَّصــَل باآلخري س

مـَـن حولنــا فــي مُختلــِف القــاّرات. فالتَّواُصُل 

االجتماعــيُّ مــن األمــوِر الُمهمَّــة التــي أقــومُ 

تفاصيــَل  وأشــارُكهم  اآلخريــن  مــَع  بهــا 

حياتــي وأعمالــي وأحالمــي وطموحاتــي، 

ــي  ــّوي شــخصيَّتي ويجعلُن ــك يُق ــم. فذل ــم وأفراَحهــم وأحزانَه وأقاســُمهم همومَه

أكثــَر تقبُّــالً لآلخريــن، فضــالً عــن إتقانــي فنَّ الحديــِث وترتيــَب األفــكاِر والعباراِت 

والجمــِل بشــكٍل مُتواِتــر، كمــا يجعلُنــي قــادراً علــى إنشــاِء عالقــاٍت مــَع مــن َحولي. 

 نناقُش معًا:

 ما طرُق التَّواُصِل بيَن النَّاس؟. 1

 ما أهمِّيّةُ التَّواُصِل بيَن النَّاِس؟. 2

1
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 أُبيُِّن كيَف أستعمُل وسائَل التَّواُصِل بشكٍل مفيٍد؟. 3

دُ طُرَق التواُصِل مَع اهلل؟. 4  أحِدّ

كلمُة الحياِة

اهللُ، بَْعــَد مـَـا َكلَّــَم اآلبـَـاءَ ِباألَنِْبيـَـاِء قَِديًما، 

ِبأَنـْـَواٍع َوطـُـُرق َكِثيــَرٍة، َكلََّمنـَـا ِفــي هــِذِه 

َّــِذي َجَعلَــُه  ــِه، ال َّــامِ األَِخيــَرِة ِفــي ابِْن األَي

ـِذي ِبــِه أَيًْضــا  َـّ َواِرثًــا ِلــُكلِّ َشــْيٍء، ال

ــَن. َعِمــَل الَْعالَِمي

)رسالة بولس إلى العبرانيين 1: 2-1(  

أعّرب عن

رأيي

كلمة ومعنى:
اآلبَاءَ: المقصودُ بهم: إبراهيم وإسَحق ويعقوب.

األنبياءُ: مَن تنبَّأَ بمجيِء الُمخلِِّص بالعهِد القديم.

االبُن: يسوُع المسيُح.
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

 كيَف خاطَب اهللُ البشَر في العهِد القديم؟. 1

 بَمن كلََّمنا اهللُ في العهِد الجديد؟. 2

 أُبيُِّن ِلَم اهتمَّ اهللُ بالحديِث مَعنا داِئماً؟. 3

ُن العبارَة الُمرفَقةَ . 4 س، ثمَّ أدوِّ ُِّب أسماءَ األناجيِل األربعِة بحسِب ترتيِبها في الكتاِب الُمقدَّ أرت

َف مراحَل مُخاطَبة اهلِل اإلنسان. بكلِّ اسمٍ؛ ألتعرَّ

: �� القد
ُ

ال�د

 � و�
ُ
 ا�كتوبة

ُ
يعة

�
 ال	

 �
��
ّ
ِ ال


وصا�� ال� الع	

 �أعطاها �و� ع� لوَ�

ر. ��

:
ُ
ليقة ا��

 
ُ

 والّنبات
ُ

الكون

.
ُ

نسان  وا��
ُ

وا�يوان

: �� القد
ُ

ال�د

 
َ

نسان خطاُب ال� ا��

وا  � أخ�� �ذ�
ّ
نبياِء ال

�
� ��

ِء الّسّيد ا�سيح.  � �¡ َ �¢

(أشعياء وأرميا)

ديد:  ا��
ُ

ال�د

 ال� 
ُ
يسوُع ا�سيُح، ¨ة

 ¬
�ذي هو �

ّ
 ال

ُ
د اُ°تجِسّ

 
َ
يعة 
نا ± ُ مَعنا ويع²ِّ

عمة.  ة والِنّ ا´ب�

    

س: األناجيُل بحسِب وروِدها في الكتاِب الُمقدَّ

 أوَُّل األناجيِل:   ¦

 ثاني األناجيل:   ¦
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 ثالُث األناجيل:   ¦

 رابُع األناجيل:   ¦

أعّبُر عن إيماني:

نســاِن؛  ¦ صاِل بيَن هللِا والإ
ّ
 لالت

ٌ
 هللا الموَحــى بهــا ِللُمؤمنين، ووســيلة

ُ
الكتــاُب كلمــة

ــوات،  ــعَبه، والّنب ــِة هللا ش ــِخ ُمعاَمل ي ــِة، وتار ــصُّ بالخليق ــا يخت ــه بم
َ
ف ــي يعّرِ لك

 
ُ

ــف
َّ
ُمهــا هللا لبنــي البشــِر والفــداِء، ويتأل ِ

ّ
تــي يقد

ّ
دبّيــة، ال

أ
ينّيــة وال

ّ
صائــِح الد والنَّ

يــن:
َ

ُس مــن عهد
َّ

الكتــاُب الُمقــد

ــى  ¦ وِس إل
ُّ

ــد ــه الق ــا هللُا بروِح ــى ِبه ــفاٍر أوح  أس
ُ
ــة ــو مجموع ــُم: ه  القدي

ُ
ــد العه

 
ُ
ــت كتابُتهــا. و تبدأ ة، ثــمَّ تمَّ يَّ نيــن، فَنطقــوا ِبهــا بلغاِتهــم البشــر أنبيــاَء وُرســٍل ُمعيَّ

 لســتقباِل 
َ
ّية تــي تهّيــُئ البشــر

َّ
كويــن وخلــِق العالــِم، والّنبــوَءات ال مــن ســفِر التَّ

ــص. ِ
ّ
يســوَع المســيِح الُمخل

ــُن  ¦ ّبِ يســوَع المســيِح لخــالِص البشــِر. يتضمَّ ــرَّ  ال
ُ
ــاة ــو حي : ه

ُ
ــد  الجدي

ُ
ــد العه

لِم، 
آ
ال  

َ
يــق يســوَع والكَمــه، وطر  

َ
، وأعمــال

َ
ــة ، والِميــالَد، والَمعموديَّ

َ
الِبشــارة

وِح القــدِس ووحــٍي مــن  نوهــا بإلهــاٍم مــن الــرُّ  ودوَّ
ُ

ســل ها الرُّ
َ

، كمــا شــهد
َ
والقيامــة

ــا. ــا يوحّن هم، ورؤي
َ
ــائل ــل، ورس س  الرُّ

َ
ــال ــُن أعم هللِا. ويتضمَّ

ذي هَو غــذاُء روحــّي للُمؤِمنيَن،  ¦
ّ
ِس، وال

َّ
 المســيُح محــوُر الكتــاِب الُمقــد

ُ
ــّيد فالسَّ

ــُه فــي حياتي.
َ
ق ــُه فــي قلبــي وأطّبِ

َ
لــذا علــيَّ أن أحفظ
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 أناقش وأجيب:

َس كلَّ يــومٍ، ولكنَّهــا ال  َّهــا تقــرأُ الكتــاَب الُمقــدَّ ت ســارةُ ذاَت يــومٍ لوالدِتهــا أن أســرَّ

َّهــا غيــُر قــادرٍة علــى تطبيــِق مــا تقــرؤه،  تفهــُم منــه كثيــراً، وإن فهَمــت فهــي تشــعُر أن

ــا أمِّــي!«. »أاَل  ــى ي ــاءك فــي دروســهم؟«. »بل ــها: »أال تســاعدين أصدق فقالَــت لهــا أمـُّّ

ــا أمِّــي!«. وعنَدمــا ســألَتْها أمُّهــا عــن أشــياءَ حســنٍة  ــاَر الّســّن؟«. »بلــى ي تحترميــن كب

ــا أفعــُل كلَّ هــذه األمــور!«. فقالــت لهــا: »ال  ــا أمِّــي أن أُخــرى، قالَــت ســارة: »بلــى ي

ــا  ــِك عنَدم ــينها، لكنَّ ــد تنَس ــه، وق ــَض آيات ــن بع ــد ال تَفهمي ــي ق ــا صغيرت ــي ي تحَزن

تقَرِئينـَـه باســتمراٍر ســوَف تتغيَّريــَن لألفضــِل. فهــا أنــِت تســتلهميَن أقوالـَـِك وأعمالـَـِك 

س«. مــن الكتــاِب الُمقــدَّ

ِس عنَد سارة؟. 1  كيَف تظهُر أهمِّيّةَ قراءِة الكتاِب الُمقدَّ

س.. 2 مْتُه لشخٍص آخَر يَظَهُر فيه تمثُّلي لقيمِ الكتاِب الُمقدَّ  أذكُر عمالً قدَّ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

قــِة بكلمــِة هللا،  ¦ ِ
ّ
يمــاِن والث َس باســتمراٍر بــروِح الإ

َّ
 الكتــاَب الُمقــد

ُ
نقــرأ

ــي  ــا ف ــِل به ــة، والســتعداِد للعم ــرِح لســماِع يســوَع الكلم والخشــوِع والف

ــا. حياِتن



13

 أختبُر نفسي:

س.. 1  أصُل بيَن اآليِة الُمناِسبِة لكلِّ صفٍة من صفاِت الكتاِب الُمقدَّ

ية
آ
الّصفةال

 "ِسَراٌج ِلِرْجِلي َكالمَُك َونُوٌر ِلَسِبيِلي"

)مزمور 119: 105(  
الّسعادة للُمؤمنين

 "أمَّا هَُو فََقاَل: بَْل طُوبَى ِللَِّذيَن يَْسَمُعوَن َكالمَ اهلِل َويَْحَفظُونَُه"

)لوقا 11: 28(  
وح حياةٌ وغذاءٌ للرُّ

َِّذي َكلَّْمتُُكْم ِبِه"  "أَنْتُُم اآلَن أَنِْقيَاءُ ِلَسبَِب الَكالمِ ال

)يوحنا 15: 3(  ُ نوٌر يُضيء

 "لَيَْس ِبالُْخبِْز َوْحَدهُ يَْحيَا اإِلنَْساُن، بَْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة تَْخُرُج ِمْن فَمِ اهلِل"

)متى 4:4(  
يُنقِّي ويحفُظ من الَخطأ

ِس اآلياِت )2تيموثاوس3: 16- 17( و )رسالة يعقوب 1: 22( . 2  أستخرُج من اإلنجيِل الُمقدَّ

س، وأكتبُها، ثمَّ أناقُشها مَع أصدقائي. التي تبيُِّن فائدَة الكتاِب الُمقدَّ

١ .

٢ .

 أمألُ الفراَغ بالجواِب الُمناِسب:. 3

عددٌ مجموُع أرقاِمه )12( واآلحادُ فيه يُساوي العشرات، ويُمثُِّل عددَ أسفاِر الكتاِب . ١

س  الُمقدَّ

عددٌ مجموُع أرقاِمه )12( واآلحادُ فيه ثالثةُ أضعاِف العشراِت، ويُمثِّل عددَ أسفاِر العهِد . ٢

القديم 

عددٌ مجموُع أرقاِمه )9( واآلحادُ فيه يزيُد على العشرات بـ )5(، ويُمثُِّل عددَ أسفاِر العهِد . ٣

الجديِد 
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حيحة و)✗( أمامَ العبارِة الخاِطئة.. 4  أضُع إشارَة )✓( أمامَ العبارِة الصَّ

س 67. . ١ عددُ أسفاِر الكتاِب الُمقدَّ

س. . ٢ يُّد المسيُح هو محوُر الكتاِب الُمقدَّ السَّ

ُس هو وسيلةُ االتّصاِل بيَن اهلِل واإلنسان. . ٣ الكتاُب الُمقدَّ

العهُد الجديُد هو بُشرى الخالِص بيسوَع المسيح المتجّسد. . ٤

 أعبُِّر كيَف أعيُش كلمةَ اهلِل في سلوكي بحسِب اآلياِت الَمذكورة.. 5

ية
آ
السلوكال

» ، َوَشَفتَيَْك َعِن التََّكلُّمِ ِبالِْغشِّ رِّ  »ُصْن ِلَسانََك َعِن الشَّ

)سفر المزامير 34: 13(.  

ِّي َوِديٌع َومُتََواِضُع الَْقلِْب، فَتَِجُدوا َراَحةً  »َوتََعلَُّموا ِمنِّي، ألَن

 ِلنُُفوِسُكْم«

)متى 11: 29(.  

»َوُكونُوا لُطََفاءَ بَْعُضُكْم نَْحَو بَْعٍض، َشُفوِقيَن مُتََساِمِحيَن َكَما 

 َسامََحُكُم اهللُ أَيًْضا ِفي الَْمِسيِح«

)رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 4: 32(.  
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وِر اآلتيِة ُسبَُل تواُصِل اإلنساِن مَع اهلل.. 6  أَستنتُج من الصُّ

 و 
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اهلل ُمخلِّصي
 بولُس وسيال

ســوالِن بولــُس وســيال يبّشــراِن  بينَمــا كاَن الرَّ

مــا  فــي مدينــِة فيليبــي قُِبــَض عليهمــا، وقُِدّ

ــران  َّهمــا يهوديـّـاِن يُبشِّ ــة أن إلــى الحــكام ِبحجَّ

ــن  ــا م ــُل به ــا أو العم ــَم ال يحــلُّ قبولُه بتعالي

ــي  ــا ف ــراً وألقوهم ــا كثي ــان. فجلدوهم وم الرُّ

ــُس  ــِل كاَن بول ــِف اللَّي ــَد مُنتَص ــجِن. وعن السِّ

ــجناءُ  اهلل، والسُّ يُصلّيــاِن ويُســبِّحاِن  وســيال 

يصغــوَن إليهمــا، فوقــَع فجــأًة زلــزاٌل عنيــٌف، 

ــْت قيــودُ  وانفتَحــت األبــواُب كلُّهــا وانفكَّ

ــجناء  ــه أن الس ــاً من ــه ظن ــل نفس ــَمّ ليقت ــيفه َوهَ ــجان س ــتل الس ــم. فاس ــجناِء كله السُّ

َّــاَك أن تــؤذَي نفَســك، فنحــُن كلُّنــا هنــا«.  قــد هربــوا فنــاداه بولــُس بأعلــى صوِتــه: »إي

ــّجاُن علــى أقــدامِ بولــَس وســيال وهــو يرتجــُف، ثــمَّ أخرَجهمــا وقــاَل: »يــا  فارتمــى السَّ

بِّ يســوَع تَخلـُـْص  ســيّدي مــاذا يجــُب علــيَّ أن أعمــَل أِلخلـُـَص؟« فقــاال لــه: »آِمــن بالــرَّ

ــَد  ّب. فأخَذهمــا، وغســَل جراَحهمــا، وتعمَّ ــرَّ ــراهُ بــكالمِ ال ــك«. وبشَّ ــَت وأهــُل بيِت أن

ــه  ــه، وأطعَمهمــا، وفــرَح هــو وأهــُل بيِت ــى بيِت ــمَّ دعاهمــا إل ــه، ث ــُع أهــِل بيِت هــو وجمي

ــاهلل. )أعمــال الرســل اإلصحــاح 16(  ــَن ب َّــه آم ألن

 نناقُش معًا:

جِن؟. 1  ِلَم ُحِكَم على بولَس وسيال بالسِّ

2
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جن؟. 2  كيَف أُنِقَذ بولَس وسيال من السِّ

ان؟ وكيَف عبََّر عن إيماِنه؟. 3 جَّ َّذي أحَدثَه خالُصهما على السَّ  ما األثُر ال

َّذي أقترُحه في حاِل تعرْضُت إلى مأزٍق في حياتي؟. 4  ما الحلُّ ال

كلمُة الحياِة

ــوَن  ــاةٌ يَْحُرُس ــوَرِة ُرَع ــَك الُْك ــي ِتلْ »َوَكاَن ِف

ِحَراَســاِت اللَّيْــِل َعلَــى َرِعيَِّتِهــْم، َوِإذَا مَــالَُك 

بِّ أََضــاءَ  بِّ َوقَــَف ِبِهــْم، َومَْجــُد الــرَّ الــرَّ

فََقــاَل  َعِظيًمــا.  َخْوفًــا  فََخافُــوا  َحْولَُهــْم، 

ــُرُكْم  لَُهــُم الَْمــالَُك: الَ تََخافـُـوا! فََهــا أَنـَـا أُبَشِّ

َّــُه  ــْعِب: أَن ــِع الشَّ ــوُن ِلَجِمي ــمٍ يَُك ــَرحٍ َعِظي ِبَف

ــٌص  ــِة دَاُودَ مَُخلِّ ــي مَِدينَ ــْومَ ِف ــُم الْيَ ــَد لَُك ُوِل

َعــاةُ  ... ثُــمَّ َرَجــَع الرُّ بُّ هُــَو الَْمِســيُح الــرَّ

َعلَــى  َويَُســبُِّحونَُه  اهللَ  ــُدوَن  يَُمجِّ َوهُــْم 

لَُهــْم« ِقيــَل  َكَمــا  َوَرأَْوهُ  َســِمُعوهُ  مَــا   ُكلِّ 

)لوقا 2: 20-8(  

أعّرب عن

رأيي

كلمة ومعنى:
الْكُورَِة: الناحية.

أضاءَ: أشرَق.
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

عاةُ خوفاً شديداً؟. 1  لماذا خاَف الرُّ

عاِة؟. 2 َّذي أزاَل خوَف الرُّ  ما ال

عاِة من حدِث والدِة الُمخلِِّص.. 3  أبيُِّن موقَف الرُّ

بِّ يسوَع المسيح:. 4 أستنتُج من اآليِة اإلنجيليِّة اآلتيِة كيَف أَخلُُص بالرَّ

َُّكْم ِبالنِّْعَمِة مَُخلَُّصوَن، ِباإِليَماِن، َوذِلَك لَيَْس ِمنُْكْم. هَُو َعِطيَّةُ اهلِل«. )أفسس 2 : 8( »ألَن

أعّبُر عن إيماني:

ــاُه إلــى  ¦  إيَّ
ً
ــه الفائقــِة، وأقاَمــه فــي الفــردوِس داعيــا ِت  ِلمحبَّ

َ
نســان  هللُا الإ

َ
خلــق

ــه.
ُّ
أل التَّ

ــن  ¦ كِل م
أ
ــِة هللِا وال ــه لوصيَّ ــدِم طاعِت ِل بع وَّ

أ
ــاِن آدَم ال  بعصي

ُ
نســان  الإ

َ
ســقط

ــقوِط مــن ألــٍم ومرٍض   آثــاَر السُّ
ُ

نســان  الإ
َ

ــّر، فــورث
ّ

شــجرِة معرفــة الخيــر والش

وَمــوت.

نبيــاِء فــي العهــِد  ¦
أ
ه بالخــالِص عبــَر ال

َ
نســاِن، وعــد ــِة هللِا لالإ لفيــِض محبَّ

ّبِ يســوَع المســيِح فــي العهــِد  ــِص الــرَّ ِ
ّ
 بمجــيِء الُمخل

َ
 ذلــك

َ
ــق

َّ
القديــِم، وتحق

ــِد. الجدي

َحــبَّ  ¦
َ
ا أ

َ
ــذ

َ
ــُه هك

َّ
ن
َ أ
نســاِن بموِتــه وقيامِتــه: »ل  هللِا لالإ

َ
ــة بُّ يســوُع َمحبَّ  الــرَّ

َ
ــد جسَّ

 
ْ

ِمــُن ِبــِه، َبــل
ْ
 َمــْن ُيؤ

ُّ
ل

ُ
 ك

َ
 َيْهِلــك

َ
ــْي ل

َ
، ِلك

َ
َوِحيــد

ْ
 اْبَنــُه ال

َ
ل

َ
ــى َبــذ ــَم َحتَّ

َ
َعال

ْ
هللُا ال

)يوحنا 3: 16(.   .»
ُ
ة َبِديَّ

َ أ
 ال

ُ
َحَياة

ْ
ُه ال

َ
 ل

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ّب يسوَع المسيِح وفداِئه لنا نصبُح أبناَء هللا. وبقبوِلنا الخالَص بالرَّ
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 أناقش وأجيب:

بينَمــا كاَن رائــد فــي طريِقــه إلــى الكنيســِة ليشــارَك فــي اجتمــاِع التَّعليــمِ الّدينــّي، 

ــَم ال تذهــُب  صــادَف رفيَقــه ســامر وهــو يلعــُب فــي حديقــِة المنــزِل. فقــاَل لــه: »ِل

ــامر  ــَش س ــةَ، دُِه ــال الكنيس ــَد أن دخ ف«، وبع ــرَّ ــاَل وتع ــة؟ تع ــى الكنيس ــي إل مع

ــي  ــوِر والتَّجلِّ ــوَع والظُّه بِّ يس ــرَّ ــالِد ال ــداِث مي ــن أح ــُر ع ــي تعبِّ ــاِت الّت باأليقون

لــِب والقيامــِة ... فــِرَح ســامر كثيــراً بمــا تعلََّمــه، وتغيَّــَرت حياتـُـه، فشــكَر اهللَ،  والصَّ

ــي الكنيســةَ. ــن يأت َل مَ وصــاَر أوَّ

ة؟. 1  إالمَ دعا رائد سامراً في القصَّ

هاِب الى الكنيسة؟. 2  ما الذي دفَع سامراً  للُمواظَبة على الذَّ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

)مزمور 116: 13( ¦ ْدُعو«. 
َ
ّبِ أ ، َوِباْسِم الرَّ

ُ
َناَول

َ
ت
َ
ِص أ

َ
ال

َ
خ

ْ
َس ال

ْ
أ
َ
»ك
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 أختبُر نفسي:

َف نتائَج الخالِص بيسوَع المسيِح في حياتي، أكمُل اآلياِت اآلتية كما وردَت في . 1 ألتعرَّ

س: اإلنجيِل الُمقدَّ

مَاِن، أَْرَسَل اهللُ ابْنَُه مَْولُوًدا ِمِن امَْرأٍَة، مَْولُوًدا تَْحَت النَّامُوِس، . ١ »َولِكْن لَمَّا َجاءَ ِمْلءُ الزَّ

َِّذيَن تَْحَت النَّامُوِس    ِليَْفتَِدَي ال

 )غالطية 4 : 5-4(

َّا ِهبَةُ اهلِل فَِهَي . ٢  »ألَنَّ أُْجَرَة الَْخِطيَِّة ِهَي مَْوٌت، َوأَم

 )رومية 6: 23(

 َوقَاَل: اَلَْحقَّ أَقُوُل لَُكْم: ِإْن لَْم تَْرِجُعوا َوتَِصيُروا ِمثَْل األَْوالَِد فَلَْن . ٣

 )متّى 18 : 3(

 ِإِن اعْتََرفْنَا ِبَخطَايَانَا فَُهَو أَِميٌن َوَعاِدٌل،َحتَّى يَغِْفر . ٤

 )1 يوحنّا 1 : 9(

 نتائُج الخالص: 	 

َف كيَف خلَُصت كلٌّ من الشَّخصيَّاِت الواردة فيها:. 2 أعودُ للنَُّصوص اإلنجيليّة الُمدَرجة ألتعرَّ

)أعمال 16 : 31(، و )متى 20: 34-29(.  
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َف ثمرَة قبولي لكلمِة . 3 أجُد كلماِت اآليِة في الجدوِل اآلتي، ثمَّ أجمُع األحرَف الُمتبقِّية؛ ألتعرَّ

اهلل.

َِّذيَن قَِبلُوهُ فَأَعْطَاهُْم ُسلْطَانًا أَْن يَِصيُروا   ) يوحنّا 1: 12( َّا ُكلُّ ال »َوأَم

ف

س

أ

د

ق

يي

ي

طع

ط

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

أ

أ

أ

أ

ل

ل

ذ

ل

لل

ل

ل

و

و

و ر

و

ب

ن

ن

ن

ك

ص

هـ

هـ

هـ

م

م

ُِّب األرقامَ الُمراِفقةَ للكلماِت اآلتيِة ترتيباً تصاعُديّاً؛ ألحصَل على نبْوءَِة أشعياءَ النّبيِّ عن . 4 أرت

مَجيِء الُمخلِّص.

500712935600750540888700

ها 
ً
وتلد اسمه العذراءوتدعوتحبل عمانوئيلابنا

»  )اهلل معنا(« )أشعياء 7: 14(

 أعبُِّر بسطَريِن عن عمٍل قُْمُت به يساعُدني على دخوِل الملكوِت.. 5
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ثابتون في اإليمان
 القديسة الشهيدة بربارة

ــك، ألٍب  ــي بعلب ــارة ف ــت القّديســةُ برب عاَش

غنــّي وثنــّي يحكــُم فــي تلــَك المدينــة، ماتَت 

بجماِلهــا  عُِرفَــت  طفلــةٌ،  وهــي  والدتُهــا 

عاليــاً  أبوهــا قصــراً  لهــا  فبنــى  وذكاِئهــا، 

خوفــاً عليهــا؛ لتــدرَس العلــومَ والمعــارَف 

فيــه، وتنشــأَ علــى حــبِّ آلهِتهــم. قادَتْهــا 

وحدتُهــا إلــى اإليمــاِن المســيحّي، فتعمََّدت، 

بِّ يســوَع، وحطََّمــت  ــا للــرَّ ونــذَرت حياتَه

لبــاَن، فغِضــَب والُدهــا واســتلَّ ســيَفه ليقتلَهــا،  أصنــامَ القصــِر، ووضَعــت مكانَهــا الصُّ

خــرة، وعبــَرت منهــا،  فهربـَـت منــه فلَِحــَق بهــا عنــَد صخــرٍة كبيــرٍة، فانفتحــت الصَّ

بَهــا أشــدَّ العذابــاِت، وهــي  ثــمَّ طبقــت الصخــرة. لمَّــا عــرَف مكانَهــا حبَســها، وعذَّ

ــي  ــا: »ال تخاف ــاَل له ــا مــالٌك وق ــَر له بِّ يســوَع، فظه ــرَّ ــةَ ال ــُب معون ــي وتطل تصلِّ

ســيكوُن اهلل نصيــَرك«. أخبــَر أبوهــا الوالــي، ولمــا وجداهــا ثابتــةً في إيمانهــا ضرباها 

باهــا، وســرعاَن مــا تشــفى مــن جراِحهــا، فخــاَف الوالــي وطلــَب مــن أبيهــا أن  وعذَّ

ــماء، وتكاثََفــت الغيــوم، وقَضــت عليــه صاعقــةٌ. يقتلَهــا، وحيــَن قتلَهــا أَظلَمــت السَّ

 نناقُش معًا:

 لماذا غضَب والُد بربارَة منها؟. 1

3
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يسةَ بربارة؟. 2  كيَف ساعَد اهللُ القدِّ

يسة بربارة؟. 3  كيف عبَّرت الطبيعةُ عن حزِنها لنهايِة حياِة القدِّ

 كيَف أتمثَُّل القّديسةَ بربارَة في حياتي؟. 4

كلمُة الحياِة

َّــِذي يَثْبـُـُت  »أَنـَـا الَْكْرمـَـةُ َوأَنْتـُـُم األَغَْصــاُن. ال

َُّكْم  ِفــيَّ َوأَنـَـا ِفيــِه هــَذا يَأِْتــي ِبثََمــٍر َكِثيــٍر، ألَن

ِبُدوِنــي الَ تَْقــِدُروَن أَْن تَْفَعلـُـوا َشــيًْئا ... ِإْن 

ُّــْم ِفــيَّ َوثَبـَـَت َكالِمــي ِفيُكــْم تَطْلُبـُـوَن مـَـا  ثَبَت

ــُد أَِبــي:  تُِريــُدوَن فَيَُكــوُن لَُكــْم ِبهــَذا يَتََمجَّ

ــِذي  ــوَن تاَلَِمي ُ ــٍر فَتَُكون ــٍر َكِثي ــوا ِبثََم ُ أَْن تَأْت

ــا  َ ــْم أَن ــَك أَْحبَبْتُُك ــي اآلُب َكذِل ــا أََحبَِّن َكَم

)يوحنا 15: 9-5(. اُثْبُتُوا ِفي مََحبَِّتي«. 

أعّرب عن

رأيي

كلمة ومعنى:
يّد المسيح. الكرمةُ: ترمُز إلى السَّ

األغصانُ: ترمُز إلى جماعِة الُمؤمنين بيسوع.
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

يِّد المسيِح للجماعة الُمؤِمنة.. 1  أذكُر وصيَّةَ السَّ

َّذي ال يَثبُُت في الكرمة؟. 2 يُّد المسيُح بالغصِن ال  ماذا قصَد السَّ

 كيَف أكوُن غصناً ثاِبتاً في الكرمة؟. 3

أعّبُر عن إيماني:

ــُر فيهــا عــن طاعِتــه  ¦ ، يعّبِ
َ

نســان ــِة هللِا الإ ، وجــواٌب لمحبَّ
ٌ
ــة  إلهيَّ

ٌ
 فضيلــة

ُ
يمــان الإ

هلَل وتســليِم ذاِتــه إليــه.
َ
ا

¦  
ُ
ــة ــو الكرم ــه ه

َّ
ن
أ
؛ ل

ٌ
ــة يَّ  جوهر

ٌ
ــة ــيِح حقيق ِد المس ــّيِ ــاِن بالّس ــي اليم  ف

ُ
ــات ب

َّ
الث

.
ُ

ــان غص
أ
ــُن ال  ونح

ُ
ــة الحقيقيَّ

¦  
ً
ــال ــَر أعم ــِة ِليثم ــي الكرم ــٍت ف ــٍن ثاِب ــَن بغص ــيُح الُمؤمني  المس

ُ
ــّيد َه السَّ ــبَّ ش

 لــه فــي 
َ
ــذي ل ُيثِمــُر ل حيــاة

َّ
. والغصــُن ال

ً
 وثيقــا

ً
 بهــا ارتباطــا

َ
، ويرتبــط

ً
صالحــة

ــة. الكرم

ماوي. ¦  بالمسيح كجواِز سفٍر للوصوِل الى الملكوِت السَّ
ُ

يمان الإ

¦  
َ

ــق  وصايــاُه، ونطّبِ
َ

 الفاعليــَن فــي كرمــِة يســوَع علينــا أن نحفــظ
َ

غصــان
أ
 ال

َ
لنكــون

ــة. ــالِم والمحبَّ ــالِح والسَّ قــوى والصَّ نــا بثمــاِر التَّ
ُ
تعاليَمــه؛ فُتثِمــَر حيات
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 أناقش وأجيب:

ذهــَب رامــي إلــى الكنيســِة لســماِع مُحاَضــرة، فســمَع الكاهــُن يَستشــهُد بآيــٍة مــن 

رســالِة القّديــِس يعقــوَب: »أنـْـَت لـَـَك ِإيَمــاٌن، َوأَنـَـا ِلــي أَعَْمــاٌل، أَِرِنــي ِإيَمانـَـَك ِبــُدوِن 

أَعَْماِلــَك، َوأَنـَـا أُِريــَك ِبأَعَْماِلــي ِإيَماِنــي« )يعقــوب 2: 18(.

فسأل رامي الكاهَن ماذا يعني هذا الكالمُ؟

ــن  ــُره م ــيِح نُظه ــاهلل اآلِب وبيســوَع المس ــا ب ــي، إنَّ إيمانَن ــا بن ــُن: »ي ــاَب الكاه فأج

ــن للُمســاَعدة فمــاذا  ــَت أناســاً مُحتاجي ــإذا رأيْ ــة، ف حمــة والمحبَّ خــالِل أعمــاِل الرَّ

تفعــُل؟«، فقــاَل رامــي: »أُســاعُدهم وأخفِّــُف عنهــم«، فقــاَل لــه الكاهــُن..« هــذا عمــٌل 

ــيِّد المســيِح، فاألعمــاُل الحيَّــةُ برهــاٌن حقيقــيٌّ علــى  صالــٌح يــدلُّ علــى إيماِنــَك بالسَّ

ــه، وكمــا قــاَل يســوُع: مــن ثماِرهــم تعِرفونَهــم«. نمــوِّ االيمــاِن وثباِت

يِّد المسيِح؟. 1  كيَف أعيُش إيماني بالسَّ

َّتي تبرهُن على ثباِت اإليماِن:. 2 أكِمُل الُمخطََّط اآلتي ببعِض األعماِل الحسنِة ال

مساعدة
� ا�تاج��

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

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

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

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

�
�

الثبات �

ان �� �
ا

وحّية:  زّوادتي الرُّ

ــْم  ¦ ُت
ْ
ن
َ
ــا أ مَّ

َ
 … َوأ

ٌ
ــَرة ِثي

َ
ــاٌء ك ْعَض

َ
 أ

ْ
ــل ا َب

ً
ــد ــًوا َواِح ــَس ُعْض ْي

َ
ــا ل ْيًض

َ
 أ

َ
ــد َجَس

ْ
 ال

َّ
ــِإن

َ
»ف

)1 كورنثوس 12: 14 - 27( َراًدا« 
ْ
ف
َ
ُه أ

ُ
ْعَضاؤ

َ
َمِسيِح، َوأ

ْ
 ال

ُ
َجَسد

َ
ف
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 أختبُر نفسي:
حيح.. 1 أطابُق بيَن اآلية ومعناها بوضِع رمِز اآليِة بجانِب معناها الصَّ

ية
آ
يةرمز ال

آ
الّصفةال

»مَْن يُِحبِّ أََخاهُ يَثْبُْت ِفي النُّوِر َولَيَْس ِفيِه 

)1 يوحنا 2: 10(. َعثَْرةٌ« 

)  ( من يُطبُِّق وصايا اهلل ويعمُل 

بها يسكُن اهلل فيِه ويثبُُت في قلِبه.

» اهلَلُ مََحبَّةٌ، َومَْن يَثْبُْت ِفي الَْمَحبَِّة، يَثْبُْت 

)1 يوحنا 4: 16( ِفي اهلِل َواهللُ ِفيِه« 

ِّحادُنا وثباتُنا في المسيِح  )  ( ات

يكوُن بمحبِّة األخوِة، فالمسيُح نوُر العالمِ 

يضيءُ طريَقنا فال نتعثَُّر وال نُعثُِّر أحداً.

»َومَْن يَْحَفْظ َوَصايَاهُ يَثْبُْت ِفيِه َوهَُو ِفيِه. 

وِح  َُّه يَثْبُُت ِفينَا: ِمَن الرُّ َوِبهَذا نَْعِرُف أَن

)1 يوحنا 3: 24(. َِّذي أَعْطَانَا«  ال

)  ( إنَّ اهللَ أحبَّنا فأرسَل ابنَه 

الوحيَد ليُخلَِّصنا، فَمن يثبُْت في المحبَِّة 

يثبُْت في اهلل.

نةَ أِلكمَل اآليةَ:. 2 أمأُل الُمربَّعاِت اآلتيةَ وأجمُع األحرَف في المربَّعاِت الُملوَّ

مكاٌن مُرتِفع.. ١

ُّني على الوقت.. ٢ أداةٌ تدل

بمعنى زهرة.. ٣

ضّد واسع.. ٤

بمعنى صحراء.. ٥

ماء ليالً.. ٦ يضيءُ في السَّ

بمعنى رفيق.. ٧

مَْن يَأُْكْل  َويَْشَرْب  يَثْبُْت ِفيَّ َوأَنَا ِفيِه. ) يوحنا6: 56(.
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مادّي بحسِب المعلومِة . 3 مات إلى جواِر الجمِل ذات اللوِن الرَّ أَنسُب العباراِت بداخِل الُمجسَّ

مٍ ألحصَل على اآليِة. الُمناِسبة لكلِّ مُجسَّ

ُب
�
��          الُ� ا

�� � �ب�
�

فاثبتوا �
�
�� � أحب�

َ
كذلك

أحببت�

له وجٌه واحٌد وليَس له حروف . ١

له 6 وجوٍه و 12 حرفاً . ٢

له وجهاِن وليَس له حروف . ٣

ليَس له وجوهٌ وال حروف . ٤

اآلية  )يوحنا 15: 9(.

َف ما هو . 4 ِف الّذي يليه؛ ألتعرَّ َّة تصاعُدياً مُستبِدالً كلَّ رقمٍ بالحرِف في الصَّ ُِّب األرقامَ الفردي أرت

رباُط الثَّباِت في اإليماِن المسيحّي.

127300571249

محكل

72193687978

نباة

ترتيُب األرقامِ      . ١

ترتيُب األحرِف      . ٢

رباُط الثَّباِت في اإليماِن المسيحّي هو 	 
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جاء فرحوَن في الرَّ
 القّديسةُ مارينا

ولــدت القّديســةُ مارينــا فــي كليكيــة علــى 

عهــد الملــك كالوديــوس، وكانَــت االبنــةَ 

لّمــا  األصنــام،  كهنــِة  ألحــِد  الوحيــدَة 

توفّيَــت أمُّهــا ُســِلَّمت إلــى امــرأٍة لتعتنــي 

بهــا، فــكاَن لهــذه المــرأة دوٌر فــي تعريِفهــا 

بالمســيِح واإليمــاِن بــه، فراحــت تكبــُر فــي 

الفضيلــة والمحبــة للــّرّب يســوَع. وفــي 

عامهــا الخامــَس عشــَر قبــَض عليهــا الوالي، 

فســألَها عــن اســِمها ووطِنهــا وإيماِنهــا، 

ــي يســوع المســيح  ــة بيســيدية، وبرب ــي مدين ــدُت ف ــا، ول ــت: »اســمي مارين فأجابَ

ــي  ّ ــت تصل ــذاب، فظلَّ ــواع الع ــت أقصــى أن ــالً، ونالَ ــاً طوي ــِجنَت زمان ــُن«. فُس أؤم

ــنةَ 270.  ــها س ــَع رأُس ــمَّ قُِط ــا، ث ــِل مصاعِبه ــى تحمُّ ب يســوع ليســاعدها عل ــرَّ لل

ــابَع عشــَر مــن تمــوز فــي كلِّ عــام. وتحتفــُل الكنيســة بعيــد القديســة مارينــا فــي السَّ

 نناقُش معًا:

 ما الحدُث الذي أصاَب مارينا في صغِرها؟. 1

ب يسوع المسيح؟. 2 َف مارينا بالرَّ  من عرَّ

4
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َّتي واجَهتها.. 3 عوباِت ال  ما موقُف القّديسِة مارينا من الصُّ

 ما صفاُت اإلنساِن الّذي يتحلَّى باألمل؟. 4

كلمُة الحياِة

ــا  ــُر أَيًْض ــْل نَْفتَِخ ــْط، بَ ــَك فََق ــَس ذِل »َولَيْ

يــَق  الضِّ أَنَّ  َعاِلِميــَن  يَقــاِت،  الضِّ ِفــي 

بـْـُر تَْزِكيـَـةً، َوالتَّْزِكيَةُ  يُنِْشــئُ َصبـْـًرا، َوالصَّ

َجــاءُ الَ يُْخــِزي، ألَنَّ مََحبَّــةَ  َرَجــاءً، َوالرَّ

وِح  ــرُّ ــا ِبال ــي قُلُوِبنَ ــَكبَْت ِف ــِد انَْس اهلِل قَ

 الُْقُدِس الُْمْعطَى لَنَا«. 

)رومية 5: 5-3(  

ِفــي  َصاِبِريــَن  َجــاِء،  الرَّ ِفــي  »فَِرِحيــَن 

الَِة«  يِْق، مُواِظِبيَن َعلَى الصَّ  الضَّ

)رومية 12: 12(  

كلمة ومعنى:
د. نفتخُر: نتمجَّ

الرجاء: األمل.

أعّرب عن

رأيي
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

يقاِت؟. 1  كيَف نَثبُت في وجِه الضِّ

جاِء؟. 2  ماذا تعطينا فضيلةُ الرَّ

ينّي:. 3 أُكِمُل الُمخطََّط اآلتي مُستعيناً بالنَّصِّ الدِّ

يق كيةالِضّ � ال��ّ ..............................................

حيح.. 4 أطابُق بيَن اآلية ومعناها بوضِع رمِز اآليِة بجانِب معناها الصَّ

ية
آ
يةرمز ال

آ
الّصفةال

َجاِء فَِرِحيَن ِفي الرَّ
جاء الّذي يُعطينا  )  ( الرَّ

عوَر بخّفِة ضيقِتنا الوقتيّة. الشُّ

يق َصاِبِريَن ِفي الِضّ

َّذي يجعلُنا  جاءُ ال )  ( الرَّ

َّذي يمنُحنا الفرِح  نلتجئُ إلى اهلِل ال

بر. والصَّ

)رومية 12: 12( الَةِ  مُواِظِبيَن َعلَى الصَّ

جاءُ في أفراِح  )  ( الرَّ

ماء يجعلُنا  الملكوِت وأمجاِد السَّ

نشعُر بعدمِ االهتمامِ باألموِر األرضيَّة.
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أعّبُر عن إيماني:

ــعوَر  ¦
ُّ

جاَء والش  والرَّ
َ

مل
أ
عوبات، ويضُع في قلوِبنا ال  معنــا في الصُّ

ً
 هللُا دائمــا

ُ
يكــون

ْهِر«.
َّ

ِقَضــاِء الد
ْ
ى ان

َ
اِم ِإل يَّ

َ أ
 ال

َّ
ل

ُ
ــْم ك

ُ
ــا َمَعك

َ
ن
َ
 لنــا يســوُع: »َوَها أ

ُ
مأنينــِة، ويقــول

َّ
 بالط

)متى 28: 20(  

غــم مــن  ¦ ِ شــيٍء علــى الرَّ
ّ

 بــاهلِل القــادِر علــى كل
ُ

نــا نثــق
ُ
 تجعل

ٌ
 إلهّيــة

ٌ
جــاُء فضيلــة الرَّ

ــة،  بديَّ
أ
ــاِة ال ــى رجــاِء الحي ــاِة عل ــي هــذه الحي ــدائِد ف

َّ
ــاِت والش عوب  الصُّ

ِ
ــع جمي

 رجاؤنــا علــى:
ُ

ويعتمــد

 معنا. -
ً
 دائما

ُ
ه سيكون

َّ
وعِد هللِا وأمانِته على مواعيِده في أن

 بدوِنه. -
ُ

ذي يستحيل
َّ
قدرِة هللا على منِح الخالِص ال

 علينا بقدرِته وعطاياه.  -
َ

ِة هللا لنا فلن يبخل محبَّ

ــِل  - ــِل ني ــرُح بأم ــا نف ن
ُ
ــا، ويجعل  هللا لن

ُ
ــة ــذي هــو عطيَّ ــدِس ال وِح الق ــرُّ  ال

ة. بديَّ
أ
الحياِة ال

 أناقش وأجيب:

ــا  ــةً ي ــاذا أراِك مُتهلِّل ــألَها: »لم ــامةً فس ــه ابتس ــِه والدِت ــى وج ــورج عل ــَظ ج الح

أمَّــاه؟« أجابـَـت األمُّ: »لقــد ســمْعُت ِعظــةً علــى وعــِد الّســيِّد المســيح لنــا »اَلَْحــقَّ 

)يوحنّا 6: 47(. َّةٌ«  الَْحقَّ أَقُوُل لَُكْم: مَْن يُْؤِمُن ِبي فَلَُه َحيَاةٌ أَبَِدي

ــيِّد  ــِل السَّ ــَن عم ــت يقي ــَف أدرَك ، وكي ــيَّ ــَد اإلله ــذا الوع ــا ه ــرَحت البِنه وش

ــةَ  ــورج اآلي ــَب ج َس، وكت ــدَّ ــاَب الُمق ــاِن الكت ــَح االثن ــّي، فت ــيِح الخالص المس

َّــامٍ قليلــٍة دخلـَـت األمُّ إلــى غرفــِة جــورج،  المذكــورَة فــي دفتــِر مُذكَّراتــه. بعــَد أي

فوجَدتْــه كئيبــاً، واشــتكى لهــا مــن مُشــِكالٍت تواجُهــه، فنظــَرت األمُّ إليــه 

َّتــي تُبقينــا فــي فــرحٍ دائــمٍ بوعــِد  بدهشــٍة، فذكََّرتـْـه باآليــِة ذاِت الوعــِد اإللهــيِّ ال

ــا. اهلِل لن
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َّتي أصابَته؟. 1  كيَف استطاَعت األمُّ أن تخرَج جورج ِمَن الكآبِة ال

 ماذا يصنُع األمُل في قلوِبنا؟. 2

وحّية:  زّوادتي الرُّ

)مزمور 118: 8(. ¦ َساٍن« 
ْ
ى ِإن

َ
ِل َعل

ُّ
َوك ْيٌر ِمَن التَّ

َ
ّبِ خ »الْحِتَماُء ِبالرَّ

 أختبُر نفسي:

حيحة:. 1 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

هِر اآلتي« ممَّا سبَق نرجو من . ١ نقوُل في قانوِن اإليماِن »أترجَّى قيامةَ الموتى والحياَة في الدَّ

اهلل:
َّة. حمة.أ- الحياة األبدي ج- المحبَّة.ب- الرَّ

أواجُه مُشِكالتي في الحياِة بــ:. ٢
بر.أ- الحزن. ج- الخوف.ب- الصَّ
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عوباِت في الجدوِل اآلتي:. 2 أصنُِّف الطُّرَق لمواجهِة الصُّ

أواجُه الُمشكلة بحزٍن واضطراٍب – أبحُث عن سبِب الُمشِكلة – أحلُّ مُشِكالتي بالكِذب - 
الحة - أعتمُد على اآلخرين في حلِّ مُشكالتي- أتحلَّى  أتحلَّى بالحكمِة – ألجأُ إلى المشورة الصَّ

الة. جاِء - ألجأُ إلى اهلل بالصَّ بِر والرَّ بالصَّ

عوباِت عوباتتساعُد في حلِّ الصُّ تعرقُل حلَّ الصُّ

َِّبعاً خطواِت حلِّ الُمشِكالِت كما يلي:. 3 أكتُب عن مُشِكلٍة واجَهتني مُت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................
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طوبى لَِمْن يسَمُع كلمَة اهلل
هبيُّ الفُم يُس يوحنّا الذَّ القدِّ

ــن أٍب  ــُم م ــيُّ الف هب ــا الذَّ ــُس يوحنَّ ي ــَد القدِّ ُوِل

وثنــيٍّ وأمٍّ مُؤِمنــٍة، تُوفّــَي أبــوه بعــَد والدِتــه 

ـه حياتَهــا لتربيِتــه علــى  بقليــٍل، فنــذَرت أمُـّ

ـَم الفصاحــةَ والخطابــةَ  تعاليــمِ المســيِح، تعلَـّ

ــِد أحــِد  ــى ي ــة، كمــا تتلمــَذ عل ــومَ الوثنيَّ والعل

ــَده وهــو كبيــٌر فــي  األســاقفِة لســنواٍت فََعَمّ

ــَد  ــوَت بع ه ــنِّ فصــاَر مســيحيّاً. درَس الالَّ السِّ

ــالة فصــاَر قاِرئــاً  ُرقــاِد أمِّــه، وواظــَب علــى الصَّ

لإلنجيــِل، فشماســاً، ثــمَّ كاهنــاً فــي أنطاكيــةَ حتَّــى صــاَر رئيــَس أســاقفِة القســطنطينيَّة. 

هبــيِّ الفــُم”، لفصاحــِة لســاِنه وبراعــِة كلماِتــه فــكاَن همُّــه الوحيــُد إيصــاَل  لُقِّــَب “بالذَّ

ــِش  ــه علــى عي َة حياِت ــى قلــوِب مُســتِمعيه. حــرَص مــدَّ ــةً إل ــةً فاِعل ــة حيَّ الكلمــِة اإللهيَّ

ـِة  الخدمــِة وتطبيــِق كالمِ اهلِل، فاجتهــَد فــي تشــجيِع الُمؤمنيــَن علــى القــراءِة اليوميَـّ

ــَن،  ــراِء والُمحتاجي ــى الفق ِق عل ــرِة، والتَّصــدُّ ــارِة األدي ــى زي ِس، وعل ــدَّ ــاِب الُمق للكت

ــِة اهلل. ــاً لكلم ــِل وفق ــِة والعم ــِة والخدم ــِش المحبَّ ــي عي ــا ف ــاالً لن ــَك ِمث ــكاَن بذل ف

 نناقُش معًا:

هبّي الفُم؟. 1 يُس يوحنَّا بالذَّ  لماذا لُقَِّب القدِّ

يس في تشجيِع الُمؤمنين على عيِش كلمِة اهلل بالقوِل والفعل؟. 2  كيَف تجلَّت مساعي القدِّ

5
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هبّي الفُم في حياتي؟. 1  كيَف أتمثَُّل بالقّديِس يوحنّا الذَّ

 ما المكافأةُ األسمى الّتي ينالُها اإلنساُن إزاءَ عيِشه ِوفقاً لكلمِة اهلل؟. 2

كلمُة الحياِة

ــكم،ألنه ِإْن َكاَن  ــن نفوس ــْط َخاِدعي فََق

أََحــٌد َســاِمًعا ِللَْكِلَمــِة َولَيْــَس َعاِمــالً، 

فـَـَذاَك يُْشــِبُه َرُجــالً نَاِظــًرا َوْجــَه ِخلَْقِتــِه 

ِفــي ِمــْرآٍة، فإنــه نَظَــَر ذَاتَــُه َومََضــى،  

َوِللَْوقْــِت نَِســَي مَــا هُــَو. َولِكــْن مَــِن 

ــوِس  ــِل نَامُ ــوِس الَْكاِم ــى النَّامُ ــَع َعلَ اطَّلَ

ـِة َوثَبَــَت، َوَصــاَر لَيْــَس َســاِمًعا  َـّ ي الُْحرِّ

نَاِســيًا بـَـْل َعاِمــالً ِبالَْكِلَمــِة، فَهــَذا يَُكــوُن 

يَانَــةُ الطَّاِهــَرةُ  ــِه ... الدِّ مَغْبُوطًــا ِفــي َعَمِل

النَِّقيَّــةُ ِعنـْـَد اهلِل اآلِب ِهــَي هــِذِه: افِْتَقــادُ 

ِضيَقِتِهــْم،  ِفــي  َواألََراِمــِل  الْيَتَامَــى 

َوِحْفــُظ اإِلنَْســاِن نَْفَســُه ِبــال دَنـَـٍس ِمــَن 

)يعقوب 1 :27-21( الَْعالَمِ. 

الَْمغُْروَســةَ  الَْكِلَمــةَ  ِبَودَاَعــٍة  فَاقْبَلُــوا 

نُُفوَســُكم،ولِكْن  تَُخلِّــَص  أَْن  الَْقــاِدَرَة 

ُكونُــوا َعاِمِليــَن ِبالَْكِلَمــِة، الَ َســاِمِعيَن 

كلمة ومعنى:
النّاموس: شريعةُ اهلل.

مغبوطاً: مَسروراً.

دَنٌَس: خطيئة.

أعّرب عن

رأيي
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

ابِق؟ . 1 ما العبرةُ مَن النَّّص اإلنجيلّي السَّ

وردَ في النَّّص اإلنجيلّي مواقُف لكيفيَّة تطبيِق كالمِ اهلِل، أذكُرها مضيفاً إليها مواقَف أخرى . 2

حصلَْت معي طبَّْقُت من خالِلها كالمَه في حياتي.

 -1 -2 -3

 -4 -5 -6

ُز . 3 أجيُب عن اآلتي، وأكتُب اإلجابةَ في الفراِغ ذي اللَّوِن الُمشاِبه ألحصَل على اآليِة التي تعزِّ

َّتي استنتجتُها من النَّصِّ الّسابق. الِعبرَة ال

ُع �ِة قول.                  �� ر.         
�
 لُفَرِد الغائِب اُ�ذك

ٌ
ٌ ُمنفِصل �� ��

من.        ل�ِة الز�
ٌ

ُمراِدف

 �ِة بعيد.               
ّ

ضد

ر.      
�
 اُ�ذك

ِ
مع �� 

ٌ
اٌ� موصول

ر.              
�
 لُ�فَرِد اُ�ذك

ٌ
 اٌ
 موصول

ة، -   طوبى لـِ  يقرأُ وِلـ  يَسمعوَن  النُّبوَّ

ويحفظوَن ما  مكتوٌب فيها، ألنَّ   

)رؤيا 1 : 3(  
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أعّبُر عن إيماني:

 المســيُح فــي الِعظــِة  ¦
ُ

ــيد اهــا السَّ تــي أعطانــا إيَّ
ّ
عاليــم ال  هــي مــن التَّ

ُ
الّتطويبــات

ــى  ــِه إل  مــن خالل
ُ

ــذي ندخــل
َّ
ــِر ال ــِق الُمني ي ر

َّ
ــِة الط  بمثاب

َ
ــِل لتكــون ــى الجب عل

ــد  ــا، وق ــي حياتن  ف
ً
ــال  وفع

ً
ــول ــا ق له

ُّ
ــا تمث ــَب علين  وج

َ
ــك ــة، لذل بديَّ

أ
ــاِة ال الحي

 فــي حياِتهــم 
َ

ذيــن يعانــون
َّ
 الُمؤِمنيــَن ال

ِ
ــعادِة لجميــع  المســيُح بالسَّ

ُ
ــّيد  السَّ

َ
وعــد

ــة. رضيَّ
أ
ال

بُّ  - ــرَّ ــم ال ه
ُ

ــم فيعد ــم وعذاباِته ــن خطاياُه  م
َ

ــون ــَن يعان ذي
َّ
ــم ال ــى: ه فالَحزان

ــزاِء. ــعادِة والع ــوُع بالسَّ يس

وحــّي  - الرُّ  بضعِفهــم وفقِرهــم 
َ

يشــعرون ذيــن 
َّ
ال وح: هــم  بالــرُّ كيُن  والمســا

هــم يســوُع بالحيــاِة فــي 
ُ

 يعد
َ

ي لذلــك لبعِدهــم عــن هللا، وليــَس فقرُهــم المــاّدِ

الملكــوِت.

ــن  - ــدون م ــن ُيضطَه ذي
َّ
: هــم ال ــّرِ ــدون( مــن أجــِل الب ه

َ
المطــرودون )الُمضط

ــة.  بديَّ
أ
ــاِة ال ــم بالحي ه

ُ
ّب يســوَع، فيكاِفئ ــرَّ ــم وشــهادِتهم بال أجــِل إيماِنه

هل  -  بالنَّ
َ

 ويرغبون
َ

ذين يشتاقون
َّ
 إلى البّر: هم ال

ُ
 الجياُع والعطاش

وِح القدِس. من الحياِة مَع هللا، فيرويهم ويشبُعهم بالرُّ

 أناقش وأجيب:

اس اإللهّي، وهناَك استمعوا إلى  اتفَق وسيٌم ومجموعةٌ من رفاقِه أْن يذهبوا إلى القدَّ

مَ تفسيراً عنها  اً عن التّطويبات، وبعَدها قدَّ س، حيُث ألقى الكاهُن نصَّ اإلنجيِل الُمقدَّ

حاً أهمِّيّة حفِظها والعمِل بها، فبها يَُسرُّ اإلنساُن ويمتلىءُ قلبُه بالطَّمأنينِة والفرِح  موضِّ

الحقيقي، أُعِجَب وسيٌم ورفاقُه بما سمعوه، فقرروا أن يعيشوا هذه التّطويبات في 

َّة مَع يسوَع. اِئم للحياِة األبدي عي الدَّ حياِتهم من خالِل مواساِة الحزانى والسَّ
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َّتي يقودُنا إليها العمُل بتعاليمه؟. 1 َّذي ألقاهُ الكاهُن، وما النتائُج ال  عَمّ تحّدَث النَّّص اإلنجيلّي ال

 كيَف طبََّق وسيٌم ورفاقُه التطويباِت في حياِتهم؟. 2

أصُل بيَن كلِّ لونَين واللَّوِن الناِتج ِمن دمِجهما ألحصَل على بعِض من هذِه التَّطويبات.. 3

��ّطو للجياِع والِعطاِش إ� ال��

ّ �َ من أجِل ال�� لَ�طرود��

وح لر� �� � ك � لَ�سا

��للحَزا

��طو

��طو

��طو

.
َ

 الّسموات
َ

 �م ملكوت
ّ

ن
�
�

ون. م ُيعز� ���
�
�

 الّسَموات
َ

 �م ملكوت
ّ

ن
�
�

َ�ون ْ م ��ُ فإ��

م ُيشَبعون ���
�
�
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وحّية:  زّوادتي الرُّ

ك ¦
َ
مني حقوق ِ

ّ
 أنَت يا رّب عل

ٌ
مبارك

 أختبُر نفسي:

رة لكلٍّ من العباراِت اآلتيِة:. 1 أستنتُج اسم التَّطويبة الُمفسِّ

الّتطويبةالعبارة

 بجانِبه. -
ُ

يِه هللُا ويقف م ُيعّزِ
َّ
من يتأل

ــُض مــن أجــِل اســِم يســوَع ويبقــى  -
َ
مــن ُيبغ

ه. ــّرِ علــى ب

 لكلمــِة هللا ُيشــِبُعه هللُا  -
ُ

ــن يجــوُع وَيعطــش َم

ــه. ويروي
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ينيّة الُمناِسبة، ثمَّ أجمُع حروَف كلِّ لوٍن بالتَّرتيب؛ ألكتشَف . 2 أُكِمُل العباراِت اآلتيةَ بالمعلومِة الدِّ

الكلماِت المفقودة.

َّامٍ واستراَح في اليومِ . ١ خلَق اهلل العالم في ستِة أي

كلمةٌ يُقَصُد بها »اهلل معنا« تبدأُ بحرِف العين . ٢

 أكمل اآلية. ٣

موات«. »  األطفاَل يأتوَن إليَّ وال تمنعوهم ألنَّ لهؤالِء ملكوَت السَّ

يواكيُم وحنّة هما  المسيح.. ٤

يّد المسيح.. ٥ اِس اإللهّي يصير  السَّ الخمُر في القدَّ

تعمََّد يسوُع في نهِر األردِن على يِد يوحنَّا . ٦

َر المالُك الكاهَن  بأنَّ زوجتَه إليصابات ستلُد ابناً يُسمَّونَه يوحنّا.. ٧ بشَّ

غلَب يسوُع بقيامِته في اليومِ الثَّالِث . ٨

بارَك يسوُع في إحدى مُعجزاِته الخبَز و  إلطعامِ الجموِع الغفيرِة.. ٩

تسمية أخرى لسر اإلفخارستيا والشكر اإللهّي . ١٠

يُّد المسيُح الماءَ إلى خمٍر في عرِس قانا . ١١ حّوَل السَّ
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١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

عوُر الذي تدلُّ عليه كلمةَ طوبى   ، والمؤمُن الذي يعيُش    الشُّ

حياتَه وفقاً لكلمِة اهلل والعمِل بها يكافئُه اهلل بنيِل  
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قويمّي للوحدِة األولى شاُط التَّ النَّ
َف على فضيلٍة إلهيٍَّة وأوضَحها.. 1 ُِّب مُضاَعفاِت العدِد )10( ترتيباً تصاعُديّاً؛ ألتعرَّ  أرت

سجلءانروا

320117530521700990450610833

  الفضيلةُ هَي      - 

َّاها:. 2 َّتي تعطينا إي داً التَّطويبةَ ال ُِّب األحرَف ألحصَل على عبارِة )اهلل محبَّة( وأكتُب اآليةَ مُحدِّ  أرت

الحةمهبل

الماهلل)متّى5: 9(أبناءَألنَّهميُدعونَلصانعي طوبىالسَّ

التّطويبة هي: »  «- 

نة ألتمَِّم اآليةَ اآلتية:. 3  أصُل أحرَف الُمربَّعات الُملوَّ

)متّى 24: 35(-  َماءُ َو  تَُزواَلِن َولِكنَّ َكاَلِمي اَل يَُزوُل«.  »اَلسَّ

شيءٌ نرتوي منه.. ١

حيواٌن أنُفه طويٌل.. ٢

عضٌو من الجسمِ نسَمُع من خالِله.. ٣

عضٌو من الجسمِ نستخدمُه للمشِي )مُفَرد(.. ٤

ضّد كلمِة نافع.. ٥

الكلمةُ التي حصلُت عليها - 

٥

٤

٣

٢

١
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 أستخرُج ِمَن النَّّص الّدينّي سماِت كلمِة اهلِل:	 

 	.  أذكُر موقفاً يُظِهُر ثباَت كلمِة اهلِل فيَّ

 أكِمُل الفراغاِت اآلتية:. 4

س من مجموعِة أسفاٍر هما العهدان  و . ١ َُّف الكتاُب الُمقدَّ يتأل

تواصَل اهللُ معنا بوساطِة  و  و . ٢

بِّ يسوَع بـ . ٣ يقترُن إيماني بتعاليمِ الرَّ

عمُل يسوَع المسيِح الخالصيُّ دليٌل على  لنا.. ٤

س وأكتبُها:. ٥  أستخرُج اآليةَ )2 تيموثاوس 3: 16 - 17( من الكتاِب الُمقدَّ

نةَ في العباراِت اآلتية:. 5 ُح الكلماِت الملوَّ  أصحِّ

ُس هو كالمٌ موَحًى به ِمَن األنبياء  . ١ الكتاُب الُمقدَّ

إْن قاَل أحٌد إنَّ له إيماناً ولكن ليَس له جماٌل ال يقدُر أن يخلَِّصه . ٢

َّتة  . ٣ إنَّ عمَل يسوَع المسيِح الخالصيَّ لفترٍة مُؤق

َس من كاهٍن إلى جيٍل  . ٤ الكنيسةُ تحفُظ الكتاَب الُمقدَّ



44

 أمألُ الجدوَل أدناه:. 6

يِق:  مَع هللا عن طر
ُ

يِق:أتواصل نَ عن طر خر�ي
آ
 مَع ال

ُ
أتواصل

ُ عىل: ُ يتلكَّ  القد�ي
ُ

ُ عىل:الهعد  يتلكَّ
ُ

ديد  الج
ُ

الهعد

بِّ يسوَع . 7  من خالِل ما تعلَّمتُه في هذِه الوحدِة أذكُر عمالً صالحاً قمُت بِه مُقتِدياً بالرَّ

المسيِح، وكيف يجُب أن تكوَن عالقتي باآلخِر ليكوَن لي دوٌر في الخالص.

 أحلُّ اللغَز:. 8

أعدُّ األشياءَ في الّصوِر الُمرتِبطة بالعباراِت اآلتيِة لملِء الفراِغ وأحصُل على الحلِّ 	 

المطلوب.

ق
�  الرَّ

لقُ ن العبارةم�ن
عدد 

شــياء
أ
ال

ّول
أ
قِم ال ُر على الورِق. -آحاُد الرَّ

َّ
 وأشعاٌر تسط

ٌ
من فمي تخرُج كلمات

ّول
أ
 الّرقِم ال

ُ
ين. -عشرات

ّ
 مّني في الكنيسِة ويجتمُع على صوتي الُمصل

ُ
يوجد

اني
ّ
قم الث رائحتي جميلة وألواني زاهية وأسكُن في الحدائِق. -آحاُد الرَّ

اني
ّ
قِم الث  الرَّ

ُ
 وجٍه مّني له 4 أضالع. -عشرات

ُّ
 وجوٍه، كل

َ
ة  ستَّ

ُ
 هندسيٌّ أملك

ٌ
أنا شكل
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َّةٌ دينيّةٌ سوريّة معالٌم أثري

ّيا كنيسة القديسة تقال في دار

أَبحُث في الّشابكِة )اإلنترنت( عن معلوماٍت لكنيسِة القّديسة تقال في ريِف دمشَق - 	 

نُها:  داريّا وأُدوِّ



الوحدة الثانية
الحياُة مَع يسوَع المسيِح 

في نهايِة هذِه الوحدِة ينبغي أن يكونَ المُتعلُِّم قادراً على أن:

يفهم أنَّ الكنيسَة رتبَت األصواَم استعداداً روحيّاً قبَل األعياد. ¦

يعي أنَّ الرَّّب يسوَع أوصانا بعدِم إدانِة اآلخرين. ¦

يستنتج أنَّ الكنيسَة تكرُِّم مريَم العذراَء لطاعِتها وإيمانِها بالله وألنَّها والدُة اإلله. ¦

يستخلص أنَّ الكنيسَة هي أمٌّ وُمعلِّمة لنا. ¦

يشرح أنَّ يسوَع علَّمنا باألمثال )مثل الزّارع(. ¦
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وُم في إيمانِنا الُة والصَّ الصَّ

موسى النَّبّي

ــَر،  ــوَن بمص ــِر فرع ــي قص ــى ف ــى موس تربَّ

ولكنَّــه فّضــَل أن يخــرَج مــَع شــعِبه من مصَر 

عنَدمــا اســتعبَدهم فرعــوُن، فقادَهــم موســى 

أربعيــَن ســنةً فــي صحــراِء ســيناءَ، وكلـّـَم اهللُ 

ــى  ــَد إل ــه أن يصع ــَب من ــيَّ وطل موســى النَّب

ــَد  ــَل أن يصع ــو، فصــامَ موســى قب ــِل نيب جب

ليالقــي اهلل علــى الجبــِل، وصلــى كثيــراً إلــى 

أن أعطــاه اهلل لوَحــي الوصايــا العشــِر. 

 نناقُش معًا:

 أيَن تربَّى النَّبّي موسى؟. 1

فاهيّة وتخلَّى عن العيِش في قصِره؟. 2  لماذا ترَك موسى النَّبّي حياَة الرَّ

 لماذا صلَّى موسى النَّبيُّ وصامَ؟. 3

6
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ائَم ليكوَن صومُه مقبواًل.. 4  ما األعماُل التي ينبغي أن تراِفَق الصَّ

كلمُة الحياِة

ــتَِطيُع أَْن  ــَت تَْس ــوُع: ِإْن ُكنْ ــُه يَُس ــاَل لَ فََق

ِللُْمْؤِمــِن.  مُْســتَطَاٌع  َشــْيٍء  ُكلُّ  تُْؤِمــَن. 

فَِللَْوقـْـِت َصــَرَخ أَبـُـو الَْولـَـِد ِبُدمـُـوٍع َوقـَـاَل: 

أُوِمــُن يـَـا َســيُِّد، فَأَِعــْن َعــَدمَ ِإيَماِنــي. فَلَمَّــا 

يَتََراَكُضــوَن،  الَْجْمــَع  أَنَّ  يَُســوُع  َرأَى 

وَح النَِّجــَس...، فَأَمَْســَكُه يَُســوُع  انْتََهــَر الــرُّ

بَيْتًــا  دََخــَل  ـا  َولَمَـّ فََقــامَ.  َوأَقَامَــُه،  ِبيَــِدِه 

َســأَلَُه تاَلَِميــُذهُ َعلَــى انِْفــَراٍد: ِلَمــاذَا لَــْم 

نَْقــِدْر نَْحــُن أَْن نُْخِرَجــُه؟ فََقــاَل لَُهــْم: هــَذا 

الِْجنْــُس الَ يُْمِكــُن أَْن يَْخــُرَج ِبَشــْيٍء ِإالَّ 

)مرقس 9: 23 - 29( ْومِ.  الَِة َوالصَّ ِبالصَّ

أعّرب عن

رأيي

كلمة ومعنى:
أَِعْن: ساِعْد وأَِغْث.

انتهَر: زَجَر وطردَ.
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أعّبُر عن إيماني:

 بمثابة اســتعداٍد  ¦
َ

عيــاِد الكبيــرِة لتكون
أ
 ال

َ
صــواَم قبــل

أ
 ال

ُ
ســة

َّ
 الُمقد

ُ
َبــِت الكنيســة

َّ
رت

ة. لــواِت اليوميَّ تهــا بالصَّ
َ
روحــّيٍ لالحتفــاِل بها، وأرفق

ِد  ¦ ــّيِ  بالّس
ً
ــا ــي ُمقتِدي ِ

ّ
ــا أصــوُم وأصل  وجســدّية؛ فأن

ٌ
ــة  روحيَّ

ٌ
 حاجــة

ُ
ــالة ــوُم والصَّ الصَّ

 
َ

ــل جع
أ
ــاِج، ول شــعَر بالمحت

أ
ــي الكنيســة، ول ّمِ

أ
 ل

ً
ــة ــَن هللِا وطاع  م

ً
ــا ب المســيِح تقرُّ

ــاِة. ات الحي
َّ

ــذ ــع عــن َمل
ُّ
رف  بالتَّ

َ
ــك ــِة وذل وب  بالتَّ

ً
جســدي ُمشــاركا

 الجســِد  ¦
ُ

ــان ساســّية حرم
أ
ــوِم ال  الصَّ

َ
ــة  غاي

َّ
 تظــنَّ أن

ْ
ــِة أن ــِم الخاطئ ــن المفاهي م

ــط. ــاِت فق ــِة الحاج  لتلبي
َ
ــالة  الصَّ

َّ
ــه، وأن وتعذيُب

 أناقش وأجيب:

ــه قطعــة مــن الشــوكوال فأخذهــا  ــه جــورج فأحضــر ل ذهــَب ميشــيل إلــى بيــِت صديِق

ــه لــم يأكلهــا. ميشــيل مبتســماً وشــاكراً ولكن

سأله جورج:  لَم لْم تتناول الشوكوال؟ فقال ألننا في فترة الصوم المقدس.- 

جورج: وهل أنت صائم؟ أجاب ميشيل: أنا صائم بمشيئة الرب.- 

جورج: قالت لي أمي إننا مازلنا صغاراً على الصوم.- 

ميشيل:  نحن نتدرب من صغرنا أن نصوم طاعة للكنيسة ومشاركة حقيقية - 

بالعيد.

جورج:  شكراً لك يا صديقي، من اليوم سأحاول أنا أيضاً أن أصوم.- 

 كيف تصرف ميشيل عندما قدم له صديقه قطعة الشوكوال؟. 1
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 برأيك هل ثبات ميشيل على الصيام ترك أثراً إيجابياً في داخل جورج؟ وضح ذلك.. 2

وم.. 3 الِة وضرورَة الصَّ فِّ أهّميّة الصَّ  أناقُش مَع مجموعٍة من رفاِق الصَّ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

¦  ،
ٌ
 كبيرة

ٌ
ة  وجسديَّ

ٌ
ة  روحيَّ

ُ
تاِن، لهما فوائد تاِن إلهيَّ وُم وصيَّ  والصَّ

ُ
الة  الصَّ

ي ويصوُم من قلِبه بإيماٍن. ِ
ّ
 من ُيصل

ّ
ل يشعُر بها إل

 أختبُر نفسي:

ليِب . 1 ليِب، مُنطِلقا من مركِز الصَّ أجُد معاني الكلمات اآلتية وأضُعها بالتَّرتيب في شكِل الصَّ

قمِ الموجوِد في كلِّ طَرٍف: باتّجاه الرَّ

بمعنى قلب.. ١

بمعنى أحصى.. ٢

أداةُ التَّمني.. ٣

فقدُت الحياَة.. ٤

ليب مُنطِلقاً بحرِف ص الموجوِد بالمركِز ِليَنتَج لديَّ كلماٍت . 2 أكتُب الكلماِت الناِتجةَ في الصَّ

لها معنى:

بُّ يسوُع بالـ . ١ فدانا الرَّ

ماء.. ٢ بِّ يسوَع ب 40 يوماً  إلى السَّ بعَد قيامِة الرَّ

بمعنى تواَصلُْت مَع اهلل . ٣

بمعنى امتنْعُت عن الطَّعامِ . ٤

ص

٤

١٢

٣
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أمألُ الفراَغ بعَد أن أحِذَف أسماءَ الفواِكه اآلتية:. 3

تفاح – برتقال – موز – مشمش – توت – خوخ – عنب – سفرجل.

ت

م

م

س

ع

خخ

حا

ز

ب

ف

ل

ج

د

ت

ش

س

ف

و

م

رق

ب

ش

ت

و

ل ا

ن

و

ر

ت

و

ق

ا

 صوماً هلل.- 

َّتي ينبغي أن يتحلّى بها . 4 فةَ ال ِس )متّى 6: -17 18(، ثمَّ أبيُِّن الصِّ أستخرُج اآليةَ من اإلنجيِل الُمقدَّ

اِئُم. الصَّ
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الَتدينوا كي الُتدانوا
الفريسي والعّشار

 ذهَب رجالِن إلى الهيكِل ليصلِّيا، أحُدهما  

ــا  ــن، أمَّ ّــٌم يعــرُف قواعــَد الّدي فريســيٌّ مَُعِل

راِئــَب  ــاراً يجمــُع الضَّ الثانــي فــكاَن عشَّ

مــن النـّـاس. وقــَف الفريســيُّ وصلَّــى قائــالً: 

ــَل باقــي  ّــي لســُت مث ــارّب، أشــكُرَك ألن »ي

ــُل  ــا أفض ــن، فأن ــن الظّاِلمي ــاِس الطَّمَّاعي النَّ

ــا وأيضــاً أَفضــُل  ــُع الوصاي ّــي أطي منهــم ألن

ــاِر ألنّــي أصــومُ  جــِل العشَّ مــن هــذا الرَّ

تَيــن فــي األســبوِع وأقــّدمُ ِعشــَر كلِّ  مرَّ

َّــه خاطــئٌ وال  َّــه أحــسَّ أن ــٍد، ألن ــاُر فقــد وقــَف مــن بعي شــيٍء عنــدي«، أمَّــا العشَّ

ــدمِ  ــماء، بــل قــرَع علــى صــدِره مــن النَّ ــه نحــَو السَّ يســتحقُّ حتَّــى أن يرفــَع عينَي

ــه  ــى بيِت ــاُر إل ــادَ العشَّ ــئ.« فع ــا الخاِط ــي أن ــارّب ارحْمن ــاَل: »ي ــاه، وق ــى خطاي عل

َّــه تواَضــَع، أمَّــا الفريســيُّ فقــد ذهــَب إلــى بيِتــه مُذِنبــاً كمــا كاَن  راً أمــامَ اهلل ألن مُبــرَّ

من قبُل، ألنّه نفَخ ذاتَه أمامَ اهلل.

 نناقُش معًا:

ار؟. 1  ما موقُف الفريسيِّ تجاهَ نفِسه وتجاهَ العشَّ

7
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اُر على نفِسه أمامَ اهلل؟. 2 َّذي أطلَقه العشَّ  ما الحكُم ال

اِر.. 3  أقارُن بيَن صفاِت الفريسّي والعشَّ

دُ موقفي ِمن سلوِكه؟ ولماذا؟. 4 وِء عن صديٍق له، أحدِّ  جاءَ إلّي رفيقي يشتُم ويتكلَُّم بالسُّ

كلمُة الحياِة

َُّكــْم  ألَن تَُدانُــوا،  الَ  ِلَكــْي  تَِدينُــوا  »الَ 

تَُدانُــوَن،  تَِدينُــوَن  ِبَهــا  َِّتــي  ال يْنُونَــِة  ِبالدَّ

ــْم.  ــِه تَِكيلُــوَن يُــَكاُل لَُك َّــِذي ِب َوِبالَْكيْــِل ال

ـِذي ِفــي َعيْــِن  َـّ َوِلَمــاذَا تَنْظُــُر الَْقــَذى ال

ــَك  ــي َعيِْن ــي ِف َِّت ــبَةُ ال ــا الَْخَش َّ ــَك، َوأَم أَِخي

فـَـالَ تَْفطـَـُن لََهــا؟  أَمْ َكيـْـَف تَُقــوُل ألَِخيَك: 

ــا  ــَك، َوهَ ــْن َعيِْن ــَذى ِم ــِرِج الَْق ــي أُْخ دَعْن

الَْخَشــبَةُ ِفــي َعيِْنــَك؟ يَامَُراِئــي، أَْخــِرْج 

ــٍذ تُبِْصــُر  ــَك، َوِحينَِئ اًل الَْخَشــبَةَ ِمــْن َعيِْن أَوَّ

َعيْــِن  ِمــْن  الَْقــَذى  تُْخــِرَج  أَْن  ـًدا  َجيِـّ

)متّى 1:7 - 5( أَِخيَك!« 

أعّرب عن

رأيي
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كلمة ومعنى:
تَدينوا: تَحكموا - تُحاسبوا.

تَكيلونَ: تَقيسوَن.

القذى: مفردُها قذاة، ذّرة من التُّراب تصيُب العين.

ُمرائي: الذي يُظِهُر عكَس ما يضِمُر ليناَل إعجاَب النّاس.

 حواٌر حوَل الكلمِة:

 أضُع عنواناً مُناِسباً للنَّص الّساِبق.. 1

 كيَف أتعامُل مَع اآلخريَن بحسِب النَّص الّدينّي؟. 2

أعّبُر عن إيماني:

 هللَا هــَو  ¦
َّ

ن
أ
ــَن ونحكــَم عليهــم؛ ل ي خر

آ
 ال

َ
ــد  ننق

َّ
ــا أل ــّربُّ يســوُع المســيُح يدعون ال

 لنختــاَر ل لنحكــَم على 
ٌ

ــَز بيــَن مــا هــو رديٌء ومــا هــو جيــد ، وعلينــا أن نمّيِ
ُ

ّيــان
َّ

الد

ــّر«.
َ

ِ ِشــْبِه ش
ّ

ل
ُ
َحَســِن. اْمَتِنُعوا َعْن ك

ْ
وا ِبال

ُ
ــك َمسَّ

َ
ــْيٍء. ت

َ
 ش

َّ
ل

ُ
يــَن. »اْمَتِحُنــوا ك خر

آ
 ال

)1 تسالونيكي 5: 21- 22(،   

 ل 
ْ

نــا ونحكــَم علــى أنفِســنا فقــط
َ
نا وأعمال

َ
وأن نعــوَد إلــى ضميِرنــا ونراقــَب ســلوك

يــَن. خر
آ
علــى ال

يــَن ُيعتَبُر  - خر
آ
خــِر والتشــهيُر بســمعِته وإظهــاُر أخطاِئــه أمــاَم ال

آ
فالحكــُم علــى ال

 المســيُح.
ُ

ــّيد تــي نهانــا عنهــا السَّ
ّ
دانــِة ال مــن أنــواِع الإ

ننــا نكــون قــد أخطأنــا  ¦
أ
يــن ل خر

آ
منــا الســيد المســيح تجنــب الحكــم علــى ال

ّ
عل

بحــق أنفســنا، وبقــدر هــذه الدينونــة ســيديننا هللا.

 وهبنا يسوع ثمر المحبة والحكمة لندين الخطيئة ل الخاطئ ونساعد  ¦

إخوتنا للخروج منها.
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 أناقش وأجيب:

ــى  ــدة عل ب ــُه تعمــُل الزُّ ُ ــة، وكانَــت زوجت ــي المدين ــدة ف ب ــُع الزُّ يُحكــى أنَّ رجــالً يبي

ــاِت  ــا حاج ــتري بثمِنه ــِة ويش ــِب البقال ــا لصاح ــو، فيبيُعه ــا كيل ــرٍة وزنُه ــكِل ك ش

ــوزِن، فقــامَ، ووزَن كلَّ كــرٍة  ــام شــكَّ صاحــُب المحــّل بال البيــت، وفــي أحــِد األي

مــن كــراِت الّزبــدة، فوجَدهــا900 غــرام، فغضــَب مــن بائــِع الّزبــدة، وعنَدمــا حضــَر 

ــاُش،  ــَك ياغشَّ ــترَي من ــن أش ــه: »ل ــال ل ــه بغضــٍب، وق ــي قابلَ ــوم الثان ــي الي ــُع ف البائ

ــا حــِزَن  ــِة غــرام«. حينَه ــَك بمئ ــلُّ مــن ذل ــو وهــي أق َّهــا كيل ــى أن ــدة عل ــي الّزب تبيُعن

ــَك  ــاً، ولكنّــي اشــتريُت من ــاَل: »نحــُن ال نملــُك ِميزان ــمَّ ق الفقيُــر، ونكــَس رأَســه، ث

ــدة«. ــه الّزب ــي مثقــاالً، كــي أِزَن ب ــه ل ــكر وجعلت ــو غرامــاً مــن السُّ كيل

 ِلَم أخطأَ الّرجُل في وزِن كيلو الّزبدة؟. 1

 أيحقُّ للتّاجر أن يُحاسَب الّرجَل على الوزن النّاقص؟ ولماذا؟. 2

ة؟. 3  ما العبرةُ التي تستنتُجها من هذه القصَّ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

ــَت َيــا َمــْن  ¦
ْ
ن
َ
َمــْن أ

َ
. ف

َ
ــَص َوُيْهِلــك ِ

ّ
ل

َ
 ُيخ

ْ
ن

َ
ــاِدُر أ

َ
ق
ْ
اُمــوِس، ال  ُهــَو َواِضــُع النَّ

ٌ
»َواِحــد

)يعقوب 4: 12(. ؟« 
َ

ْيَرك
َ
ِديُن غ

َ
ت
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 أختبُر نفسي:

أضُع إشارَة )✓( أمامَ العبارِة الّصحيحة وإشارَة )✗( أمامَ العبارِة الخاطئة.. 1

اإلدانةُ تُفِقُدني مَحبَّتي اآلخريَن.- 

إدانةُ اآلخريَن تُفِقُدنا نعمةَ محبَِّة اهلل لنا.- 

فاِتهم.-  من حقِّي أن أنتقَد أفعاَل اآلخريَن وتصرُّ

إدانتك اآلخر تعني براءتك من األخطاء.- 

ِس عن اآليِة )رومية 14: 10( وأكتبُها، وأناقُشها مَع أصدقائي.. 2  أبحُث في اإلنجيِل الُمقدَّ

أمألُ خريطةَ المفاهيمِ بما يأتي:. 3

الكبرياء - قلّة المحبَّة - الوقوع في الخطيئة نفسها – التَّغاضي )التَّغافُل عن( خَطايانا- دَينونة أبديَّة - 
الوقوع في خطايا أُخرى - قلّة المعرفِة والحكمة - إدانة اهلل لنا.

دانة  ا��
ُ
خطيئة

ا عواق��ُ ا أسبا��ُ
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َف لما علّي أاّل أديَن اآلخر.. 4 أكتُب رقَم اآليِة بجانِب المعنى الُمناِسب لها ألتعرَّ

ية
آ
 ال

ق
يةر�

آ
معناهاال

1

َِّذي تَِديُن َعبَْد غَيِْرَك؟ هَُو  »مَْن أَنَْت ال

ِلَمْوالهُ يَثْبُُت أَْو يَْسُقُط. َولِكنَُّه َسيُثَبَُّت، 

)رومية 14: 4(. ألَنَّ اهللَ قَاِدٌر أَْن يُثَبِّتَُه« 

ألننا لسنا كاِمِلين  

2
َُّهْم يُْرَحُموَن َحَماِء، ألَن  طُوبَى ِللرُّ

)متى 5: 7(.  
ألنَّ اهللَ أوصانا بالمحبَّة 

3
 »ِإِذ الَْجِميُع أَْخطَؤوا َوأَعَْوَزهُْم مَْجُد اهلِل«

)رومية3: 23(  
حمة  ألنَّ اهللَ أوصانا بالرَّ

4
 »المحبة تحتمل كل شيء«

)اكو13: 7(  
ة باهلل وحَده  ألنَّ اإلدانة خاصَّ

أختاُر ما يساعُدني على تجنُِّب إدانِة اآلخِر بوضِع إشارة )✓(.. 5

خر
�
� ا

ُ
......   أذّية

خر
�
�ُ خطأ ا ......   تعم��

طف
ّ
......   الّرأفة والل

......   القسوة والعنف

ّن
ّ

......   حسُن الظ

� ا�عرفة ......   ق�ّ

2

خطاء
�
�اُد أعذار  � ......   إ��

خر
�
�        ا

�ة ......   الص�

خِر
�
�ل فضائِل ا م�

� ��   ......

�
......   ُمراَجعة أخطا��

ء �� ......   الك��
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مريُم العذراُء والدُة اإلَِله
مريم العذراء

بتدبيــٍر إلهــيٍّ أرادَ اهللُ لألبويــن يواكيــَم وحنّةَ 

اللّذيــن تجــاوزا ســنَّ اإلنجــاِب أن تولَــَد 

ــت الثّالثــةَ  ــا بلغَ ــُم العــذراءُ منهمــا، ولمَّ مري

مهــا أبواهــا إلــى الهيــكِل  مــن عمِرهــا قدَّ

حيــُث درَســت أســفاَر الوحــي اإللهــّي، 

ــةَ  ابع ــت الرَّ ــى بلغَ ــوَس حتَّ ــت النَّام وحفظَ

هــا مَســكناً ال عيــَب فيــه لالبــِن  عْشــرَة، ليعدَّ

ــد، فكانـَـت مريُم  الُمخلِّــص واإللــِه الُمتجسِّ

ــا  ــاِن لوالَديه ــِة والحن ــِة والبرك ــرَة النِّعم ثم

يســينَ( ــن ســيِر القدِّ جــاء. )ِم ــي الرَّ َّــذي يعن وللخليقــة، وســمِّيَت بهــذا االســم ال

 نناقُش معًا:

 ما النِّعمةُ الّتي أعطاها اهللُ لألبَوين؟. 1

 ما دوُر العذراِء بالتَّدبير اإللهّي؟. 2

َّاها اهلل، وكيَف نشكُره عليها.. 3  أتحاوُر مَع ِرفاقي حوَل النِّعمِ الّتي منَحنا إي
أعّرب عن

رأيي

8
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كلمُة الحياِة

أَنْــِت  بُّ مََعــِك. مُبَاَرَكــةٌ  َعلَيَْهــا! الــرَّ

ِفــي ٱلنَِّســاِء.  فَلَمَّــا َرأَتـْـُه ٱْضطََربـَـْت ِمــْن 

ــَرْت: مـَـا َعَســى أَْن تَُكــوَن  َكاَلِمــِه، َوفَكَّ

ـةُ! فََقــاَل لََهــا ٱلَْمــاَلُك: اَل  هَــِذِه ٱلتَِّحيَـّ

ــْدِت  ــْد َوَج َّــِك قَ ــُم، أِلَن ــا مَْريَ ــي يَ تََخاِف

ِعنْــَد ٱهلِل َوهَــا أَنْــِت َســتَْحبَِليَن  ِنْعَمــةً 

َوتَِلِديــَن ابْنـًـا َوتَُســمِّينَُه يَُســوَع... فََقالـَـْت 

مَْريـَـُم ِللَْمــاَلِك: َكيـْـَف يَُكــوُن هَــَذا َوأَنـَـا 

لَْســُت أَعْــِرُف َرُجــاًل؟ فَأََجــاَب ٱلَْمــاَلُك 

يَِحــلُّ  ٱلُْقــُدُس  وُح  اَلــرُّ لَهــا:  َوقَــاَل 

ــَك  ــيِّ تُظَلِّلُــِك، فَِلَذِل ةُ ٱلَْعِل ــِك، َوقُــوَّ َعلَيْ

ــى  ــِك يُْدَع ــودُ ِمنْ ُ وُس ٱلَْمْول ــدُّ ــا ٱلُْق أَيًْض

ــةُ  ــا أَمَ َ ــَوذَا أَن ــُم: هُ ــْت مَْريَ ــَن ٱهلِل. فََقالَ ٱبْ

. ِليَُكــْن ِلــي َكَقْوِلــَك. فََمَضــى ِمْن  بِّ ٱلــرَّ

)لوقا1: 26 - 38(  ِعنِْدهَا ٱلَْماَلُك. 

ــاِدِس أُْرِســَل ِجبَْراِئيــُل  ــْهِر ٱلسَّ َوِفــي ٱلشَّ

ٱلَْمــاَلُك ِمــَن ٱهلِل ِإلـَـى مَِدينـَـٍة ِمــَن ٱلَْجِليــِل 

ــٍة  ــْذَراءَ مَْخطُوبَ ــى َع ــَرة ِإلَ ــُمَها نَاِص ٱْس

ــُف.  ــُمُه يُوُس ــِت دَاُودَ ٱْس ــْن بَيْ ــٍل ِم ِلَرُج

َوٱْســُم ٱلَْعــْذَراِء مَْريَــُم.  فََدَخــَل ِإلَيَْهــا 

َّتَُهــا ٱلُْمنَْعــُم  ٱلَْمــاَلُك َوقـَـاَل: َســاَلمٌ لـَـِك أَي

كلمة ومعنى:
ُمبارَكة: مَوهوبة النِّعم اإللهيّة.

اضطَربت: خافَت، دُِهَشت.

ّب. : خادمةُ الرَّ ِبّ أَمَةُ الرَّ
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

 أُعلُِّل اضطراَب مريَم العذراِء بظهوِر المالِك؟. 1

 ما النِّعمةُ الّتي نالَتها مريُم العذراءُ عنَد اهلل؟. 2

 كيَف ردَّت العذراءُ مريُم على كالمِ المالِك، ولماذا؟. 3

 أكتُب صالًة قصيرًة هلل تُظِهُر إيماني وطاعتي لمشيئِته.. 4

أقرأ وأمأل الفراغات اآلتية:. 5

 »َوأََضُع َعَداَوًة بَيْنَِك َوبَيَْن ٱلَْمْرأَِة، َوبَيَْن نَْسِلِك َونَْسِلَها. هَُو يَْسَحُق َرأَْسِك،

)التكوين 3: 15( َوأَنِْت تَْسَحِقيَن َعِقبَُه«    

يُِّد نَْفُسُه آيَةً: هَا الَعْذَراءُ تَْحبَُل َوتَِلُد ٱبْنًا َوتَْدعُو ٱْسَمُه »ِعمَّانُوِئيَل««  »َولَِكْن يُْعِطيُكُم ٱلسَّ

)أشعياء7: 14(  

َّذي قَضى على الخطيئِة.. ١  مَِن المقصودُ بنسِل المرأِة ال
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 من هي العذراءُ بنبوءَة أشعياء.. ٢

يِّدةُ العذراءُ.. ٣  أذكُر حاِدثتَين من اإلنجيِل ذُِكَرت بهما السَّ

ُأعّبُر عن إيماني:

انــي يســوَع البــِن بحلــوِل  ¦
َّ
قنــوِم الث

أ
ــِد ال  هللِا للبشــِر بالخــالِص بتجسُّ

ُ
 وعــد

َ
ــق

ّ
تحق

يــم. وِح القــدِس علــى العــذراِء مر الــرُّ

قــة لمشــيئة  ¦
َ
ــِد بطاعِتهــا الُمطل ــِه الُمتجّسِ ل  ليســوَع الإ

ً
ــا ــَح أمَّ صِب

ُ
يــُم أن ت ِبلــت مر

َ
ق

ــا1: 38( وبإعــالِن إيماِنهــا  « )لوق
َ

ــك ْوِل
َ
ق

َ
ــي ك ــْن ِل

ُ
ــرّب. ِلَيك  لل

ُ
ــة َم

َ
ــا أ

َ
ن
َ
ا أ

َ
ــَوذ هللا »ُه

نــا.
َ
 بين

َ
 ويعيــش

َ
ــد

َ
ــَس ويول

َّ
 ليســوَع ليتأن

ً
ــت مــن أحشــاِئها َمســكنا

َ
َجعل

 يســوَع إلينــا، لدوِرهــا  ¦
َ
ــت نعمــة

َ
تــي أوصل

َّ
يــَم ال  العــذراَء مر

ُ
ُم الكنيســة كــّرِ

ُ
ت

مــا 
َ

ــه عند ــَع يســوَع وتعاليَم ــى أن نتب ــا عل ــي خــالِص البشــِر، ولتوجيِهن ــِم ف العظي

ــوُه«
ُ
َعل

ْ
اف

َ
ــْم ف

ُ
ك

َ
 ل

َ
ــال

َ
ــا ق اِم: َمْهَم

َّ
ــد

ُ
خ

ْ
ــُه ِلل مُّ

ُ
ــْت أ

َ
ال

َ
ــل » ق ــا الجلي ــرِس قان ــت بع

َ
 قال

)يوحنا2: 5(.   

ُع ِبنا.
َّ
نا التي تتشف َبت بهذا العرِس بأّمِ يسوَع، وهي أمُّ ِ

ّ
ق
ُ
ول
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 أناقش وأجيب:

غيــُر مــن آالمٍ فــي خاصرتــه، فأخــذه والــدي إلــى الطبيــب، عاينـَـُه  عانــى أخــي الصَّ

ــي والَدتــي أن أُضــيءَ  ــدواء المناســب، وعنَدمــا عــادا طلَبَــت منِّ ــه ال ووصــف ل

ــي، و نطلُــَب ِمنهمــا الّشــفاعةَ  ــه؛ لنصلِّ ــدِة اإلل ــِة يســوَع ووال شــمعةً أمــامَ أيقون

ــفاءَ ألخــي. والشِّ

َضت له األسرةُ؟. 1 َّذي تعرَّ  ما الحدُث ال

الة.. 2 ْح رغبةَ األمِّ بالصَّ  وضِّ

 ِلَمن تلجأُ في حالِة فرِحك وحِزنك، وماذا تفعُل؟. 3

وحّية:  زّوادتي الرُّ

لــه  ¦ رادة هللا فهــي أم الإ يمــان والطاعــة لإ يــم العــذراء مثالنــا بالإ القديســة مر

ــدس. ــروح الق ــة ال ــا بنعم وأمن
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 أختبُر نفسي:

أضع رقم اآلية بجانب األيقونة المناسبة لتتعرف على مسيرة حياة السيدة العذراء في اإلنجيل:. 1

ية
آ
 ال

ق
يةر�

آ
ال

1
بُّ مََعِك. مُبَاَرَكةٌ أَنِْت ِفي  َّتَُها ٱلُْمنَْعُم َعلَيَْها! الرَّ »فََدَخَل ِإلَيَْها ٱلَْماَلُك َوقَاَل: َساَلمٌ لَِك أَي

)لوقا28:1( ٱلنَِّساِء« 

2». بُّ َُّه ُوِلَد لَُكُم ٱلْيَْومَ ِفي مَِدينَِة دَاُودَ مَُخلٌِّص هَُو ٱلَْمِسيُح ٱلرَّ  »أَن

)لوقا2: 11(  

 »اآْلَن تُطِْلُق َعبَْدَك يَا َسيُِّد َحَسَب قَْوِلَك ِبَساَلمٍ، أِلَنَّ َعيْنَيَّ قَْد أَبَْصَرتَا َخاَلَصَك«3

)لوقا2: 29 - 30(  

امِ: مَْهَما قَاَل لَُكْم فاٱفَْعلُوا«4 ُُّه ِللُْخدَّ  »قَالَْت أُم

)يوحنا 2: 5(  

َُّك...«5 ِِّه: يَا ٱمَْرأَةُ، هَُوذَا ٱبْنُِك. ثُمَّ قَاَل ِللتِّلِْميِذ: هَُوذَا أُم  »... قَاَل أِلُم

)يوحنا19 :26 - 27(  

ْت َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمنُْهْم.«6 ََّها ِمْن نَاٍر َوٱْستََقرَّ  »َوظََهَرْت لَُهْم أَلِْسنَةٌ مُنَْقِسَمةٌ َكأَن

)أعمال 2: 3(  
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اقرأُ اآليةَ اآلتيةَ وأمأل ُالجدوَل:. 2

َِّضاِع أَمَِتِه. فَُهَوذَا  َُّه نَظََر ِإلَى ٱت ، َوتَبْتَِهُج ُروِحي باهلِل مَُخلِِّصي، أِلَن بَّ »فََقالَْت مَْريَُم: تَُعظُِّم نَْفِسي ٱلرَّ
وٌس، َوَرْحَمتُُه ِإلَى ِجيِل  بُِني، أِلَنَّ ٱلَْقِديَر َصنََع ِبي َعظَاِئَم، َوٱْسُمُه قُدُّ مُنُْذ ٱآْلَن َجِميُع ٱأْلَْجيَاِل تُطَوِّ

)لوقا 1: 46 - 50(. َُّقونَُه«  ٱأْلَْجيَاِل ِللَِّذيَن يَت

ت بها العذراُء
َّ
تي تحل

َّ
 ال

ُ
فات ها عند هللاالّصِ

ُ
ما ُمكافأت

 بصفاِتها في مسيرِة 
ُ

ل
َّ
 تتمث

َ
كيف

حياِتك.
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يّدِة . 3 ِل أيقونٍة للسَّ َّذي رسَم أوَّ يِس ال َف اسَم القدِّ تَين ألتعرَّ رَة أكثَر ِمن مرَّ أشطُب األحرَف الُمتكرِّ

العذراِء.

ط

ط

ط

ل

ه

ه

غ

غ

ك

ا

ا

ف

ف

م

م

ش

ق ل

ه

ك

ض

غ

ك

ض

ف
ر

غ

و

ب

ضم

ي

يُس  -  القدِّ
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مٌة الكنيسُة أمٌّ وُمعلِّ
 بولَس الّرسول

بُّ يســوُع ِمــن بولــَس أن يشــهَد  طلــَب الــرَّ

ــَس فيهــا كنيســتَه، فعنَدما  لــه فــي روما ويؤسِّ

ــامَ فيهــا ســنتَين  ــى رومــا أق ــُس إل وصــَل بول

ــُب  ــه، وكاَن يرحِّ ــٍت اســتأجَره لنفِس ــي بي ف

ــُرهم  فيببشِّ إليــه  يدخلــوَن  َّذيــَن  ال بجميــِع 

بِّ  الــرَّ تعاليــم  ويعلُِّمهــم  اهلل  بملكــوِت 

يســوَع بــكلِّ جــرأٍة. وإلــى جانــِب جهــوِده 

َّة فــي رومــا كتــَب أيضــاً رســائلَه  التبشــيري

ــدس. وح الق ــرُّ ة ال ــوَّ ــون بق ــي وفيلم ــي وكولوس ــس وفيلب ــى أَفَُس إل

 نناقُش معًا:

سوُل في روما؟. 1 َّتي قامَ بها بولُس الرَّ  ما األعماُل ال

َّتي أقومُ بها خدمةً للكنيسة.. 2  أذكُر بعَض األعماِل ال

 أستنتُج من اآليِة اآلتيِة تعريفاً للكنيسة.. 3

)أعمال الّرسل 2 : 42( لََواِت«  ِرَكِة، َوَكْسِر الُْخبِْز، َوالصَّ ُسِل، َوالشَّ  »َوَكانُوا يُواِظبُوَن َعلَى تَْعِليمِ الرُّ

9
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وُر الذي تقومُ به الستمراِر عمِل الكنيسة؟. 4  ما الدَّ

كلمُة الحياِة

مَ يَُســوُع َوَكلََّمُهــْم قَاِئــالً: دُِفــَع  فَتََقــدَّ

ــَماِء َوَعلَــى  ِإلَــيَّ ُكلُّ ُســلْطَاٍن ِفــي السَّ

َجِميــَع  َوتَلِْمــُذوا  فَاذْهَبُــوا  األَْرِض، 

ــْم ِباْســمِ اآلب َواالبْــِن  ــمِ َوَعمُِّدوهُ األُمَ

أَْن  َوَعلُِّموهُــْم  الُْقــُدِس.  وِح  َوالــرُّ

ِبــِه.  أَْوَصيْتُُكــْم  مَــا  َجِميــَع  يَْحَفظُــوا 

َّــامِ ِإلـَـى انِْقَضــاِء  َوهـَـا أَنـَـا مََعُكــْم ُكلَّ األَي

)متى 28: 20-18(. هِْر. آِمينَ  الدَّ

كلمة ومعنى:
دُِفعَ: أعطى.

روا. تَلِْمُذوا: بِشّ

أعّرب عن

رأيي
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

بُّ يسوُع تالميَذه؟. 1  بَم أوصى الرَّ

بِّ يسوَع.. 2  أبيُّن العمَل الذي نقومُ به لنكوَن من تالميِذ الرَّ

َّتي تدلُّ على دوِر الكنيسِة في حياِتنا في الفراغ.. 3 أكتُب العباراِت ال

هم. ¦
َ
 عن ُمشاَركِة المؤمنين حيات

ُ
ة. ¦تبتعد لهيَّ  الإ

َ
ُم الفضائل ِ

ّ
عل

ُ
ت

ة فقط. ¦ رضيَّ
أ
موِر ال

أ
وح القدِس. ¦تهتمُّ بال  أبناَءها بالرُّ

ُ
د تعّمِ

ي أبناَءها بجسِد يسوَع ودِمِه. ¦
ّ

وح القدس. ¦تغذ  بنعمِة الرُّ
َ
سة

َّ
سراَر المقد

أ
 تمنُح ال

تساعد الُمحتاجين. ¦

 أذكُر بعَض األعماِل التي أقومُ بها كعضٍو فاعٍل في الكنيسِة.. 5
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يِّد المسيح ِلتالميِذه.. 6 ُِّب األحرَف الُمقاِبلةَ لألرقامِ من 1 إلى6 ؛ ألحصَل على إحدى وصايا السَّ أرت

 -  4 مَعدٌن ثميٌن قّدمَه المجوُس للطفِل يسوع.    

 -     1 َّذين تبعوا يسوَع وعددُهم 12.    ال

 -  2 حملَُه يسوُع في مسيرِة اآلالم.     

 -   5 بَّ يسوَع.     عمََّد الرَّ

 -6 ِمَن اإلنجليّين األربعة، وكان طبيباً.    

 -   3 إحدى أخواِت ِلعازر.   

ِاذهبوا و 

ُأعّبُر عن إيماني:

ِرأِس  ¦ المســيح  يســوَع  ّبِ  بالــرَّ المؤمنيــَن   
ُ
جماعــة هــي   

ُ
الكنيســة

 
َ

ــك
َ
ل  

ُ
ــول

ُ
ق
َ
أ ــا 

َ
ن
َ
»وأ لبطــرس:   

َ
قــال حيــَن  ِســها  وُمؤّسِ الكنيســِة 

ِنيَســِتي«
َ
ك ْبنــي 

َ
أ ــَرِة 

ْ
خ الصَّ هــِذِه  ــى 

َ
َوَعل ــُرُس، 

ْ
ُبط ــَت 

ْ
ن
َ
أ ْيًضــا: 

َ
 أ

 أعضــاًء فاعليــَن فيهــا بســماِع كلمــِة 
ُ

)متــى 16: 18(. ننتمــي إليهــا ونكــون

ســة وتطبيــق تعاليــِم 
َّ

ســراِر الُمقد
أ
 فــي حياِتنــا بُمماَرســِة ال

ً
هللِا وعيِشــها ســلوكا

د المســيح. ــّيِ الّس

ما: ¦
َ

 أّمنا عند
ُ
الكنيسة

وح القدس.. 1 ة بالماِء والرُّ نا بسّرِ المعموديَّ
ُ

تِلد

تغذينا بجسد يسوع المسيح و دِمِه.. 2

سرار المقدسة بنعمة الروح القدس.. 3
أ
تمنحنا ال

تخلصنا من ضعفنا وأمراضنا الروحية والجسدية.. 4

تنّمي مواهبنا لخدمة الكنيسة والمجتمع.. 5

ــا  ¦ ســرار المقدســة لنحي
أ
ــن ال ــح المؤمني ــى بمن ــة تتجل للكنيســة رســالة روحّي

حيــاة روحيــة كأبنــاء هلل، ورســالة اجتماعيــة تتجلــى فــي محبــة هللا وطاعتــه 

نســان وخدمتــه. ــة الإ ومحب
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 أناقش وأجيب:

وح القــدس، فاقترَب ســامي مــن الكاِهن  ســمَع ســامي عظــةَ الكاِهــِن عــن مواِهــِب الــرُّ

اِس مُتســاِئالً وطالبــاً منــه الُمســاَعدة فــي اكتشــاِف موهبِتــه، فأجابـَـه قائــالً:  بعــَد القــدَّ

ــمِ  ــي مَيت ــاَل ف ــاِعُد األطف ــى دوِر الَعجــزِة، وتُس ــِة عل ّ وري ــاراِت الدَّ ي ــومُ بالزِّ ــت تق »أن

القريــِة، وتُســهم فــي تدريــِس الياِفعيــَن فــي مراكــِز التَّربيــة الّدينيَّــة، فأنــت خــادمٌ أميــٌن 

وح القــدس«. ّب، يــا ســامي، بنعمــِة الــرُّ للــرَّ

ما موهبةُ سامي؟ وما موهبتي؟. 1
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أذكُر بعَض األعماِل االجتماعيَّة الّتي تقومُ بها الكنيسة.. 2

وحّية:  زّوادتي الرُّ

 ِفــي َوْســِطِهْم« ¦
ُ

ــون
ُ
ك

َ
 أ

َ
ُهَنــاك

َ
 ِباْســِمي ف

ٌ
ــة

َ
ث
َ
ال

َ
ْو ث

َ
َنــاِن أ

ْ
َمــا اْجَتَمــَع اث

ُ
ــُه َحْيث

َّ
ن
َ أ
 »ل

)متى 18: 20(.  
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 أختبُر نفسي:

أكتُب أمامَ كلِّ تعليمٍ من تعاليمِ الكنيسِة كيفيّةَ تطبيِقه في حياتي.. 1

ُ الكنيسة يتعل�ي
ي حيا�ق

ن
 تطبيِقه �

ُ
كيفية

التّواُضع

الة الصَّ

وم الَصّ

الُمسامَحة

الطّاعة

الَعطاء

الّصدق

الَمحبَّة
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أوِجُد ناتَج قسمِة األعداِد، ثمَّ أرتُّب الناتَج تصاعُديّاً مُستبِدالً األرقامَ باألحرِف ألحُصَل على . 2

َّذي دُِعَي فيه الُمؤِمنوَن أّول مّرٍة مَسيحيِّين. المكاِن ال

 =11 /242  = 4/532  = 2 / 652

 = 3 /933  =6 /474  =3 /732

 = 5 /925

يـةكطأدنعاش

32185267913222133244326311

ة مَسيحيّين -  المكاُن الّذي دُعَي فيه المؤِمنوَن أّول مرَّ

أستخرج من رسالة بطرس األولى )2 : 5( وأُدّونها، ثم استنتج ما الكنيسة ومن المؤمنين.. 3

:� 
َ

اُ�ؤِمنون

: �� 
ُ
الكنيسة

:
ُ
ية



ا	
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ارع مثل الزَّ

 المثــُل قصــةٌ قصيــرةٌ شــائقةٌ وذاُت معنــًى 

الجمــوِع  أمــامَ  يســوُع  يســردُها  ســامٍ، 

التّفكيــِر  علــى  إليــه  ــامعيَن  السَّ ليحمــَل 

ّــِة الّتــي  والتَّأمُّــِل واكتشــاِف الفكــرِة اإليماني

ــِل  ــاِت المث ن ــُس يســوُع مكوِّ يحويهــا. ويقتب

ــاِس؛ أعراســِهم وأفراِحهــم،  ــن عــاداِت النّ م

مهنِهــم، فضائلِهــم وأخطائِهــم، أو مــن البيئــة 

ف  ــرُّ ــن تص ــم، أو م ــة به ــة المحيط والطبيع

ملوكهــم.

 أمَّــا شــخصيّاُت األمثــاِل فتناســُب كلَّ زمــاٍن ومــكاٍن، منهــم مؤمنــوَن صالحــوَن 

ــالة  حمــة والتَّوبــة والصَّ يعيشــوَن معنــا اليــوم، فنقتــدي بهــم فــي القيــام بأعمــاِل الرَّ

َُّه بهــم فــي حيــاِة الطَّيــِش واألنانيّة  واســتثمار المواهــب، ومنهــم خطــأةٌ نرفــُض التَّشــب

والبخِل.

 نناقُش معًا:

 ِلَم استخدمَ يسوُع األمثاَل كوسيلٍة للتّعليم؟. 1

 ِمن أيَن استمدَّ يسوُع أمثاله؟. 2

10
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 ما أثُر شخصيّاِت األمثاِل في حياِتنا؟. 3

َّذي تترُكه الكلمةُ الطيّبةُ في نفوِسنا؟. 4  ما األثُر ال

كلمُة الحياِة

اِرُع ِليَــْزَرَع َزْرَعــُه. َوِفيَمــا  َخــَرَج الــزَّ

هـُـَو يـَـْزَرُع َســَقَط بَْعــٌض َعلـَـى الطَِّريــِق، 

ــَماِء. َوَســَقَط  فَانـْـَداَس َوأََكلَتـْـُه طُيـُـوُر السَّ

ــَت َجــفَّ  ــا نَبَ ْخــِر، فَلَمَّ آَخــُر َعلَــى الصَّ

َوَســَقَط  ُرطُوبَــةٌ.  لَــُه  تَُكــْن  لَــْم  ـُه  َـّ ألَن

ــُه  ــَت مََع ــْوِك، فَنَبَ ــِط الشَّ ــي َوْس ــُر ِف آَخ

ِفــي  آَخــُر  َوَســَقَط  َوَخنََقــُه.  ــْوُك  الشَّ

َصنَــَع  نَبَــَت  ـا  فَلَمَـّ اِلَحــِة،  الصَّ األَْرِض 

ــادَى:  ــَذا َونَ ــاَل ه ــٍف. قَ ــةَ ِضْع ــًرا ِمئَ ثََم

فَلْيَْســَمْع!« ــْمِع  ِللسَّ أُذْنَــاِن  لَــُه   مَــْن 

)لوقا 8: 5 - 8(.  

كلمة ومعنى:
انداس: دُِعَس في الطّريق.

جّف: يبَس.

أعّرب عن

رأيي
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ُر عن إيماني: أعبِّ

نجيِل  ¦  الإ
َ
ذي جــاَء ليــزرَع بشــارة

ّ
 الســّيد المســيح ال

َ
راع حــول  الــزَّ

ُ
يــدوُر مثــل

ّية جمعاء. يبــة فــي البشــر
ّ
 الط

َ
والكلمــة

ــا  ¦ ــردوِد أفعاِلن ــة ل ل ِ
ّ
ــِة الُممث ب ــن الّتر ــِة ِم بع ر

أ
ــواِع ال ن

أ
رِع بال ــزَّ  ال

ُ
ــل ــا مث ُرن ِ

ّ
يذك

ــالِف اســتعداداِتنا:  باخت
ُ

ــف ــي تختل ــِة هللا. فه ــة نحــَو كلم الُمختِلف

ب.. 1 اِس تقسو قلوُبهم أماَم نداِء كلمِة الرَّ فبعُض النَّ

 في إيمانهم.. 2
َ

 لهم ول ثبات
َ

والبعُض ل ُعمق

ها عن سماِع كلمِة هللا.. 3
ُ
نيا وشهوات

ُّ
هم هموُم الد

ُ
بعد

ُ
وآخرون ت

ّبِ َيسوع.. 4  بها وهم من آمنوا بالرَّ
َ

 الكلمة ويعملون
َ

لون والبعُض يتقبَّ

¦  
ً
بــة صبــَح تر

ُ
. ويدعونــا أن ن

َ
 الجّيــدة

َ
رض

أ
 ال

َ
ارع بــأن نكــون  الــزَّ

ُ
ُمنــا مثــل ِ

ّ
يعل

 لســتقباِل مشــيئِة 
ً
ة

َّ
 ُمعــد

ً
بــة  نمــُو الغــرِس. تر

ُ
عيــق

ُ
بــال صخــوٍر أو أشــواٍك ت

الــّرّب وكلمِتــه برضــًى وفــرٍح. 

ــِة  ¦ ــِر الكلم ــن نش ــوا م ــال ييئس ه كي
َ

ــذ ارع تالمي ــزَّ ــل ال ــي مث ــوُع ف ــئ يس ُيهّي

ــِو  ــتمراِر نم  لس
َ
ــرة  الُمثِم

َ
ــة يب

َّ
 الط

َ
رض

أ
ــوا ال  ليكون

ً
ــا ــاِس جميع ــداِد الّن وإع

ــم. ــِة هللِا فيه كلم



80

 أناقش وأجيب:

َّهــا مُضِحكــةٌ  َّتــي يظــنُّ أن َّــُف عــن تعليقاِتــه ال ــادس ال يتوق ــفِّ السَّ يوســُف تلميــٌذ فــي الصَّ

رة. رنَّ الجــرُس، وخــرَج الطُّــالُب  ــة غيــَر آبــٍه بتنبيهــاِت الُمعلِّمــة الُمتكــرِّ خــالَل الحصَّ

َر االعتــذاَر فقالَــت  ، فقــرَّ ــفِّ إلــى الباحــِة فطلَبَــت الُمعلِّمــةُ منــه أن يبقــى فــي الصَّ

ــبة  ــر مناس ــات غي ــي أوق ــك ف مُ دعاباِت ــدِّ ــذاراً، أراك تق ــَك اعت ــُب من ــة: »ال أطل الُمعلِّم

ــكل  ّــَر عنهــا بالشَّ فتفقــد بهجتهــا، وأنــت تمتلــك موهبــة جميلــة، لكــن عليــك أن تعب

األمثــل.. أنــا أنصحــك أن تكتــَب أفــكاَرك فــي مســرحياٍت هاِدفــة وتســتعيَن بأصدقاِئــك 

ــهادِة  لتمثيِلهــا، حينهــا ســيكون وقُعهــا أجمــَل علــى الجميــع، وعنَدمــا تحصــُل علــى الشَّ

الثَّانويــة تنتســُب إلــى المعهــِد العالــي للفنــوِن الَمســرحيَّة فُتصقــُل هــذه المهــارة«.

ــنون، صــادَف يوســُف مُعلِّمتــه فــي الطَّريــق، ابتســَم لَهــا، فتعجبـَـِت الُمعلِّمــة  ت السُّ مــرَّ

ــاب، فقــاَل: مــن ســلوِك هــذا الشَّ

ألم تتذكَّريني يا مُعلَِّمتي؟- 

َرنـَـِت المعلمــة إليــه وقالــت: »ال يــا بني«.فقــال: »أنــا يوســف الــذي قّدمــت لــه نصيحــةً 

ــنة الثالثــة فــي المعهــِد العالي للفنــوِن المســرحيّة.  يومــاً ومــا زلــُت أعيشــها، فأنــا فــي السَّ

وســعيٌد بلقائــي بــِك ألشــكرِك علــى كلماِتــك التــي ترَكــت أثــراً كبيــراً فــي حياتــي«.

رة؟. 1  ما موقُف الُمعلِّمِة من تعليقاِت يوسَف الُمتكرِّ

 ما أثُر كلماِت الُمعلِّمة في نفِس يوسَف؟. 2
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َّتي يتَّصُف بها قلُب يوسَف.. 3  أُحّددُ طبيعةَ التُّربة ال

وحّية:  زّوادتي الرُّ

ْد ِفــي َداِخِلــي« ¦ ِ
ّ

هلُل، َوُروًحــا ُمْســَتِقيًما َجــد
َ
 ِفــيَّ َيــا ا

ْ
ــق

ُ
ل

ْ
ــا اخ ِقيًّ

َ
ًبــا ن

ْ
ل
َ
 »ق

)مزمور 51: 10(.  

 أختبُر نفسي:

أضُع إشارَة )✓( أو )✗( أمامَ العباراِت اآلتية:. 1

١ .) ( ُل في حقِله.  ارِع الّذي يتجوَّ يزرُع يسوُع كالمَ اهلل في قلوِب النَّاِس ِمثَْل الزَّ

٢ .) ( اً به يناسب وضعه وحاجته الروحيَّة.  يزرُع يسوُع في قلِب كّل واحٍد منّا كالماً خاصَّ

٣ .) ( َّةُ الّتي وقَع فيها بعُض الَحبِّ فنما بسرعة ثم يَِبس هي القلُب الطّيِّب.  خري األرُض الصَّ

٤ .) ( اتها.  اِئكةُ هي القلُب الُمختِنُق بهمومِ الحياة وِغناها وملذَّ األرُض الشَّ

٥ .) ( البشُر من أصٍل واحٍد لكنَّ تقبُّلَهم لكلمِة اهلل مُختِلف. 
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أتأمَُّل الّصوَر اآلتيةَ ثمَّ أمألُ الجدوَل بالمطلوِب:. 2

١ ٢

٣ ٤

 الّصورة
ق
بةر�

ا من خاِلل املثلنوع ال�قّ دلل�قُ

1

2

3

4



83

َّذين أحبُّوا اهلل ُحبَّاً ال تردُّدَ فيه، اذكْر سيرَة  . 3 يسين ال َّك وال شكَّ مطَّلٌع على سيرِة بعِض القدِّ إن

قديس ترَكت الكلمةُ أثَرها في قلِبه.
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قويمّي للوحدِة الّثانية شاُط التَّ النَّ
نة بالتَّرتيب ِلتكِمَل اآليةَ.. 1  أجمُع األحرَف من الُمربَّعاِت الُملوَّ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

جزءٌ من أجزاِء اليومِ تظهُر فيه النُّجومُ والقمُر.. ١

طائٌر يردِّدُ الكالمَ.. ٢

مكاٌن نبحُث فيه ونحصُل على المعرفِة منه.. ٣

مسؤوٌل عن الطُّالِب والُمعلِّميَن.. ٤

نِة تتساقُط فيه األوراُق.. ٥ فصٌل من فصوِل السَّ

نوٌع من األزهاِر تشتهُر به مدينةُ دمشَق.. ٦

اسُم وطني.. ٧

ُّنا على الوقِت.. ٨ آلةٌ تدل

اآلية:   ِلَكْي الَ تَُدانُوا. )متى 7: 1(- 
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 أمألُ الفراغاِت مّما تعلَّمتُه سابقاً.. 2

دانة: من أسباِب ا��

.................................................. -١

.................................................. -٢

دانة: من عواقِب ا��

.................................................. -١

.................................................. -٢
ن هو: ���

ّ
الد

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

نة؛ ألحصَل على اآلية وأكتبَها:. 3 ُِّب الكلماِت وفَق ترتيِب أشهِر السَّ  أرت

َّاَواغِْسْلَرأَْسَكفَادْهُْن فََمتَىِلَكْيَوأَم

َّار آذارأيلولكانون الثانيتموزحزيرانأي

َصاِئًماَوْجَهَكُصْمَتِللنَّاِسأَنَْتالَ تَظَْهَر

كانون األولآبنيسانتشرين الثانيشباطتشرين األول

َِّذي -  ، بَْل ألَِبيَك ال  اآلية: »

)متى 6: 18-17(. ِفي الَْخَفاِء« 

 ما الّذي تعلَّمته من اآلية؟- 
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ُِّب األحرَف التي أحصُل عليها؛ ألتعّرَف على الكلمِة . 4  أقومُ بالعملياِت الحسابيَّة اآلتية وأرت

الُمناِسبة للفراغَين في اآليِة اآلتية:

200 - 199=   رقُم الحرِف الموجوِد في األحرِف األبجديّة وهو 	 

448 - 425=   رقُم الحرف الموجود في األحرف األبجديّة وهو 	 

 	. 15/180=   الّرقُم يُقابله في األحرِف األبجديّة 

الّرقُم يُقابله في األحرِف األبجديّة 	    =601 - 624

قم يقابلُه في األحرِف األبجديّة 	  11/11=   الرَّ

قُم يُقابلُه في األحرِف األبجديّة 	  6/144=   الرَّ

الكلمةُ: - 

)رسالة يعقوب 3: 18(-  َِّذيَن يَْفَعلُوَن  «  اآليةُ: َوثََمُر الِْبرِّ يُْزَرُع ِفي  ِمَن ال

 أستخلُص العبرَة من اآليِة وكيَف أطبُِّقها في حياتي.	 

 أَستعيُن بلغتي العربيّة؛ ألُكمَل اآليةَ وأُبيُّن المكانةَ التي نالَتها الّسيّدةُ مريُم العذراءُ.. 5

كلمةٌ بمعنى هنيئاً - 

اسٌم موصوٌل للُمفَرد الُمؤنّث - 

الفعُل الماضي من الفعِل تُؤمُن - 

. )لوقا 1: 45( بِّ فـ  للـ   أَْن يَِتمَّ مَا ِقيَل لََها ِمْن ِقبَِل الرَّ

يِّدةُ مريُم العذراءُ:  المكانةُ التي نالَتها السَّ
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 أُكمُل العباراِت اآلتيةَ بما يُناسُب:. 6

وم يُغْلَب 	  الِة والصَّ في الصَّ

ِده من 	  تنبأَ النَّبي أشعيا في العهِد القديمِ عن عمَّانوئيَل بتجسُّ

يِّدةُ العذراءُ مريُم هي والدةُ 	  السَّ

مُؤسُِّس الكنيسِة هو 	 

َّتي تقومُ بها الكنيسةُ كأمٍّ  و 	  من األعماِل ال

 أضُع إشارَة )✓( أو )✗( بجانِب العباراِت اآلتية:. 7

ب ِمن اهلل 	  ومُ هما وسيلتا التَّقرُّ الةُ والصَّ الصَّ

َّها تعلُِّمنا القراءَة والكتابةَ 	  من أدواِر الكنيسِة كُمعلِّمٍة أن

الكلمةُ الطَّيبةُ تُثِمُر في الُمؤِمن 	 

يِّدَة العذراءَ مريَم 	  تعبُد الكنيسةُ السَّ

الكنيسةُ هي جماعةُ الُمؤمنيَن 	 

 أَحلُّ اللُّغَز اآلتي وأَكتُب المطلوَب:. 8

ناجيل  ¦
أ
أنا عدُد ضعِف عدِد ال

نة  ¦ هُر الّتاسُع من أشهِر السَّ
َّ

الش

يم. ¦ دة العذراء مر ّيِ
 ميالِد السَّ

َ
 عيد

ُ
ل

ّ
  يمِث
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أنا عدُد ضعِف عدِد أياِم الخلِق + 3  ¦

نة   ¦ امُن من أشهِر السَّ
ّ
هُر الث

ّ
الش

يدِة العذراء. ¦ اِد السَّ
َّ
 رق

َ
 عيد

ُ
ل ِ

ّ
  يمث

م  ¦
أ
يخ يوم الحتفال بعيد ال تار

نة  ¦ هُر الحادي عشَر من أشهِر السَّ
ّ

الش

دِة العذراِء إلى الهيكِل. ¦ ِيّ  السَّ
ُ

 دخول
ُ

ل ِ
ّ
  يمث

  أُعبُِّر عن أثِر كالمِ يسوَع المسيِح في حياتي، وأَكتُب موقفاً مرَّ معي مُبيِّناً هذا األثر.. 9
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لُنرنِّْم معًا:لُنرنِّْم معًا:
ي 

ك وبتسَمع�ن
َ
يل

ّ
بَصل  العمر

ّ
ل لك

ّ
ي رت

ّ
بد

ي نذور
ن

ي ألان تو�
رصخا�ق من معري العطشان واملكسور 

والبخور والبخور

ي
ع�ن

َ
ف ك معر ب�ق

َ
ولعند مر أفاكري الىلي بتكوي الج

ي
عن حّبك ما بيمنع�ن همما يعال موج الغمر

ي 
ك وبتسَمع�ن

َ
يل

ّ
بَصل  العمر

ّ
ل لك

ّ
ي رت

ّ
بد

ي
بصليلك وبتسمع�ن



مشروع عمل )1(
تصميم لوحة حائط عن التطويبات

صحاح الخامس عن التطويبات.. 1  في إنجيل مّتى في الإ
ُ

يبحث

 عليها من خالِل البحِث في إنجيل مّتى.. 2
َ

 بالّتطويبات التي حصل
ً
ُم قائمة

ّ
ينظ

تي يرغُب بها وبالحديِث عنها.. 3
َّ
طويباِت ال  التَّ

َ
يختاُر أحد

ــابكة ( للبحــث . 4
ّ

ــر لديــه ) مراجــع دينّيــة – الكاهــن – الش ِ
ّ
يختــاُر المرجــُع الُمناِســب الُمتوف

عــن شــرح الّتطويبــة التــي اختارهــا.

 مــع زمالِئــه فــي تنظيــِم لوحــِة الحائــط عــن الّتطويبــات التــي قامــوا بالبحــث عنهــا . 5
ُ

يعمــل

نجيــل مــع وضــع أيقونــة العظــة علــى الجبــل. فــي الإ

 إّياهــا بأيقونــِة العظة . 6
ً
ــُح معنــى الّتطويبــة التــي اختاَرهــا مرِفقــا يقــوُم بإعــداد ورقــِة عمــٍل توّضِ

ــى الجبل. عل



الثة الوحدة الثَّ
ة وحيَّ نشئُة الرُّ التَّ

في نهاية هذه الوحدة ينبغي أن يكون المتعلم قادراً على أن:

يفهم أنَّ يسوَع يشفينا من أمراِضنا بقدرتِه اإللهيّة حبّاً بنا. ¦

ح مراحَل سرِّ مسحِة المرضى ونِعِمه علينا. ¦ يوضِّ

يفهم أنَّ يسوَع هو وحَده يغفُر الخطايا. ¦

يذكر مراحَل سّر التّوبِة واالعتراف ويعرف ضرورتَه في حياتنا. ¦

نِة الطقسيّة وزمَن األعياد فيها. ¦ د بدايَة السَّ يحدِّ

نة الطَّقسيّة. ¦ يستخلص أنَّ حياَة الرَّبِّ يسوَع محوُر السَّ
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يسوُع َيشفي الَمرضى
هيُد إليان الحمصّي القّديُس الشَّ

ُولــد فــي حمــَص فــي القــرِن الثّالــِث للميــالِد 

ــاراً  ــُده مُستَش ــٍة. وكاَن وال ــٍة عريق ــن عائل م

ــُد  ــاً يعب ــه كان وثني ــر أن ــِة. غي لحاكــمِ المدين

األصنــامَ. أمَّــا القّديــُس إلياُن؛ فــكاَن قد تربَّى 

ــة.  ــى مَطرون ــٍة مســيحيٍَّة تُدَع ِّي ــِد مرب ــى ي عل

ـى بجميــع الفضائــل المســيحية. لــم  فتحلَـّ

يكــن يهتــُمّ بمغريــات العالــم، بــل كان يضــع 

بِّ يســوَع، ويــداومُ علــى  رجــاءه فــي الــرَّ

ــوم، ويــزوُر المســاجيَن. وكاَن  ــالة والصَّ الصَّ

ــافياً  ــاِن المســيحّي ش ــى اإليم ــم عل ــة، ويحثُّه ــٍة فائق ــُج المرضــى بَمحبَّ ــاً يعال طبيب

ِبّ يَســوَع. إيّاهــم جســداً وروحــاً، وناســباً الّشــفاءَ للــرَّ

 نناقُش معًا:

بِّ يَسوَع المسيح؟. 1 يُس إلياُن بالرَّ  كيَف آمََن القدِّ

َسه في خدمِة اآلخرين؟. 2 يِس إلياَن، وكيَف كَرّ  ما عمُل القدِّ

11
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 أذكُر عماًل قدمُت من خالِله خدمةً لآلخريَن مُقتِدياً بالقّديِس إلياَن الحمصّي.. 3

كلمُة الحياِة

»َوَكاَن يَُســوُع يَطُــوُف الُْمــُدَن ُكلََّهــا 

ــِرُز  ــا، َويَْك ــي مََجاِمِعَه ــُم ِف ــَرى يَُعلِّ َوالُْق

ُكلَّ  َويَْشــِفي  الَْملَُكــوِت،  ِبِبَشــاَرِة 

ــْعِب« الشَّ ِفــي  ُضْعــٍف  َوُكلَّ   مَــَرٍض 

)متى 35:9(.  

كلمة ومعنى:
ُل. يَطُوُف: يتجوَّ

المجامُع: المعاِبُد التي اجتمَع فيها اليهودُ.    

أعّرب عن

رأيي
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

بُّ يسوُع المسيُح عنَدما كاَن يجوُل بيَن المِدن والقرى؟. 1 مَ لنا الرَّ  ماذا قدَّ

بُّ يسوُع.. 2  أذكُر بعَض أعماِل الّشفاِء التي صنَعها الرَّ

َف إلى مجموعِة . 3 َّتي قامَ بها يسوُع ألتعرَّ فاءَاِت ال اِئعِة بعَد شطِب الشِّ أحصُل على الكلمِة الضَّ

النّاس الّذين شفاهُم معاً. )األبرص، الُمخلَّع، المفلوج، األعمى، األصّم(.

ا
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ل
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ل
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ف
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ا

خ

ا

ل

ص

ع

ر

شص

لل

ر ا

ا

ع

ى

اِئعة هي:  -  الكلمةُ الضَّ
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ُر عن إيماني: أعبِّ

 عليهم.  ¦
ً
نــا  ِبهــم وتحنُّ

ً
ــة ــة محبَّ لهيَّ ــفاَء للمرضــى بقدرِتــه الإ ِ

ّ
بُّ يســوُع الش ُم الــرَّ ِ

ّ
ُيقــد

 
َ

 ُمصــاٌب بالَبَرص وســجد
ٌ

َم إليــه رجــل
َّ

مــا تقــد
َ

 أوجاَعنــا وخطايانــا، فعند
ُ

ويحمــل

 فاطهر!« 
ُ

يــد ي أر
ّ
: إن

َ
مَســه وقــال

َ
ه ول

َ
 يســوُع يــد

َّ
ــَره، »َمــد  منــه أن يطّهِ

ً
لــه، طالبــا

 مــَع حمــاِة بطــرَس )متــى15:8(، ومــَع الَمشــلول )متــى 
َ

)متــى3:8(. كمــا فعــل

وغيِرهم.  )2:9

بُّ يســوُع أن نبــادَر بطلِبنــا منــه، وهــو يســتجيُب لنــا بحســِب إيماِننــا  ¦ ُمنــا الــرَّ ِ
ّ
يعل

ــي أقــدُر أن أفعــل هــذا؟ أجابــا:  ِ
ّ
عمَييــن: »أتؤمنــان بأن

أ
 ال

َ
ومشــيئِته، فقــد ســأل

)مّتى 28:9(. د«  نعم يا سّيِ

 ل  ¦
ُ

نســاِن. حيــث بُّ يســوُع المســيُح المفهــوَم الحقيقــيَّ لخدمــِة الإ أعطــى الــرَّ

 ول تقتصــُر علــى شــخٍص مــن دوِن آخــَر.
ٌ

 أو مــكان
ٌ

هــا زمــان
ُّ

يحد

 أناقش وأجيب:

ـا َخَرُجــوا ِمــَن الَْمْجَمــِع َجــاؤو ا ِللَْوقْــِت ِإلَــى بَيْــِت ِســْمَعاَن َوأَنْــَدَراُوَس مَــَع  »َولَمَـّ

ـا، َوَكانَــْت َحَمــاةُ ِســْمَعاَن مُْضطَِجَعــةً مَْحُمومَــةً، فَِللَْوقْــِت أَْخبَــُروهُ  يَْعُقــوَب َويُوَحنَـّ

ـى َحــاالً َوَصــاَرْت تَْخِدمُُهــْم«. مَ َوأَقَامََهــا مَاِســًكا ِبيَِدهَــا، فَتََرَكتَْهــا الُْحمَـّ  َعنَْهــا. فَتََقــدَّ

)مرقس 1: 31-29(  

بُّ يسوَع حماَة بطرس؟. 1  كيف شفى الرَّ

بِّ يسوع؟. 2 َّذي دعا الجموع إلخباِر الرَّ  ما ال
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وحّية:  زّوادتي الرُّ

بَّ َعلَى َرْحَمِتِه  اهُْم ِمْن تَْهلَُكاِتِهْم.  فَلْيَْحَمُدوا الرَّ أَْرَسَل َكِلَمتَُه فََشَفاهُْم، َونَجَّ

)مزمور 107: 21-20( َوَعَجاِئِبِه ِلبَِني آدَمَ. 

 أختبُر نفسي:

أصُل الفقرات بين العمودين األول والثاني مستعيناً باإلنجيل المقدس ألتعرف نوع الشفاء . 1

الذي قدمه يسوع للمرضى

ص ( م�� ١:٨-٤) ��
�
ا�

�اة بطرس ( مرقس ٢٩:١-٣٤)

الكسيح ( لوقا ١٧:٥-٢٦)

 ( م�� ٢٧:٩-٣١) أَ�ي��

غ�م قائد اِ�ئة (م�� ٥:٨-١٣)

ه وم�� قام و�ل ���

ُ الّتطه��

ا ا�� ك¡� ��

َ من مرضه � ِ
¦
ُ

ش

̈ا ما وأب انفتَحت أعي¡ُ
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سرُّ مسحِة المرضى
يُس يعقوُب القدِّ

يَســين يعقــوَب بــِن  ســولَين القدِّ هــو غيــُر الرَّ

ــن  ــدى المعدودَي ــِن زب ــوَب ب ــى ويعق حلف

ُل ذكٍر  ضمــَن االثنـَـي عشــَر تلميــذاً. جــاءَ أوَّ

له فــي إنجيلَي)متــى 55:13( و)مرقس3:6(.

يَســوَع  بِّ  الــرَّ وعبــُد  اهلل  »عبــُد  وهــو 

ــِة  المســيِح« كمــا قــاَل عــن نفِســه فــي بداي

ســاِئِل  الرَّ َل  أوَّ وتُعتبَــُر  الجاِمعــة،  رســالِته 

ــبعِة الجامعــِة كتبَهــا بيــَن عامـَـي )50 -  السَّ

60( للميــالد، وهــي عبــارةٌ عــن مجموعــِة 

ــر فــي  ب ــة، كالصَّ ــاَة الّرعويّ ، والحي ــلوَك المســيحيَّ ــاوُل السُّ حكــمٍ وإرشــاداٍت، تتن

ــالة، وأهّميـّـة  ــدائد، واإليمــاِن الفاعــِل بالمحبَّــة، وضبــِط اللّســان، وأهّميـّـة الصَّ الشَّ

ــاِل. ــِة اهلل ِوالم ــن خدم ــر م ــفاء، والتَّحذي ــت للش مســح المرضــى بالزي

 نناقُش معًا:

يِس يعقوَب الجامعِة؟. 1  ما مضموُن رسالِة القدِّ

12
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يس يعقوَب في رسالِته في حياِتك اليوميّة؟. 2  كيَف تعيُش إرشاداِت القدِّ

كلمُة الحياِة

 . »أََعلـَـى أََحــٍد بَيْنَُكــْم مََشــقَّاٌت؟ فَلْيَُصــلِّ

ِّــْل. أَمَِريــٌض أََحــٌد  أَمَْســُروٌر أََحــٌد؟ فَلْيَُرت

بَيْنَُكــْم؟ فَلْيَْدُع ُشــيُوَخ الَْكِنيَســِة فَيَُصلُّوا 

 ، بِّ َعلَيْــِه َويَْدهَنُــوهُ ِبَزيْــٍت ِباْســمِ الــرَّ

الَْمِريــَض،  تَْشــِفي  اإِليَمــاِن  َوَصــالَةُ 

فََعــَل  قَــْد  َكاَن  َوِإْن  يُِقيُمــُه،  بُّ  َوالــرَّ

)يعقوب15-13:5( َخِطيَّةً تُغَْفُر لَْه. 

كلمة ومعنى:
شُيُوُخ الْكَِنيَسِة: الكهنة.

يت على شكل صليب. يَْدهَنُوهُ: يمسحونَه بالزَّ

أعّرب عن

رأيي
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

ابق؟ . 1 َّتي نستنتُجها من النَّصِّ السَّ  ما النَّصائُح ال

 مَن يُتمُِّم سرَّ مَسحِة المرضى؟. 2

أستخلُص األحرَف الُمرتِبطة بتسلُسل األرقامِ ألَحصَل على الكلَمتَين المفقودَتين من اآلية:. 3

َع
َ
ط

َ
ُبه ضد ق ن��

توي به و��

عكس 

ار ��

ع�� نس�� ��

َر
ّ
تذك

ع�� سكوت ��

مصدر الفعل 
َ

أقبل

ث �ة 
�
مؤن

يل ��

١

٣٩

٥

٨

٧

٦٤

١٠ ١١

٢

 ترتيُب األحرِف بحسِب األرقام:- 

       ،    

بُّ يُِقيُمُه« )يعقوب 15:5(. »و   تَْشِفي الَْمِريَض، َوالرَّ
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ُر عن إيماني: أعبِّ

مــراِض  ¦
أ
س مــن أســراِر الكنيســِة لشــفاِء ال

َّ
ســرُّ مســحة المرضــى هــو ســرٌّ ُمقــد

ه 
َ

مــا أعطــى تالميــذ
َ

بُّ َيســوُع المســيح عند ســه الــرَّ فســّية والجســدّية أسَّ النَّ

ِ داء ومرٍض.«
ّ

اس مــن كل  النَّ
َ

، ويشــفون
َ
جســة رواَح النَّ

أ
 بــه ال

َ
 يطــردون

ً
»ســلطانا

)متى1:10(.  

ــُح  ¦  يمس
ُ

ــث ، حي
ُ
ــة ــم الكهن ــن بعِده ، وم

َ
ــون يس ِ

ّ
ــاُء القد ب

آ
ــرَّ ال ــذا الّسِ ــارَس ه م

لــوات،  س مــَع تــالوِة الصَّ
َّ

يــِت الُمقــد  بخطايــاه بالزَّ
َ

يــَض الُمعتــِرف الكاهــُن المر

س: 
َّ

 الُمقــد
ُ

نجيــل  الإ
ُ

ّب َيســوَع فيقــول حمــة، والَمغفــرة مــن الــرَّ وطلــِب الرَّ

ــوا  ، َوَدَهُن
ً
ــَرة ِثي

َ
ــَياِطيَن ك

َ
ــوا ش َرُج

ْ
خ

َ
ــوا. َوأ  َيُتوُب

ْ
ن

َ
 أ

َ
ون

ُ
ــِرز

ْ
ــاُروا َيك ــوا َوَص َرُج

َ
خ

َ
»ف

)مرقس13-12:6(. ْوُهْم« 
َ
ف

َ
ش

َ
يَن ف ِثيِر

َ
ْيٍت َمْرَضى ك ِبَز

ّبِ َيسوع. ¦  واقتداًء بوصية الرَّ
ً
ّرِ إيمانا  إتماَم هذا الّسِ

ُ
تتابُع الكنيسة

 أناقش وأجيب:

ــَم الحــزِن  ــِه معال ــى وجه ــد رأى عل ــي المدرســة، وق ــل ف ــُه جمي ــي صديَق ــى رام التق

ــه جميــل: »نعــم، والــدي  ــاً؟« فأجابَ واضحــةً. فســألَه: »مــا بــك يــا صديقــي أراَك حزين

مريــٌض جــّداً«. ســألَه رامــي: »ومــا مرُضــه؟« أجــاَب جميــل: »كان أبــي يعمــُل فــي مكتبــِه 

لوقــٍت طويــٍل، وعنَدمــا عــادَ إلــى البيــِت، ســقَط علــى األرِض، فاســتدَعت أمِّــي الطبيَب 

لُمعالَجتــه، ومعرفــِة ســبِب مرِضــه. وفــي اليــومِ التّالــي طلبَــت مــن الكاهــِن الحضــوَر، 

ــي وال  ــا صديق ــْف ي ــي: »ال تَخ ــال رام ــه«. فق ــى ل ّ ــت، وصل ي ــي بالزَّ ــَح أب ــاءَ ومس فج

تحــَزْن. فالكاهــُن أعطــاه ســرَّ مســحِة المرضــى، الــذي يُعــزي المريــَض ويجعلـُـه يتغلَّــُب 

ــفاء«. علــى أوجاِعــه لينــاَل الشِّ
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 لماذا كاَن جميل حزيناً؟. 1

 كيَف طمأَن رامي صديَقه ليُخفَِّف حزنَه؟. 2

حيحة:. 3 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

ظنَّ جميل أنَّ مجيءَ الكاهِن إلى والِده المريِض سببُه:. ١

3- التَّعزية واألمل.2- اقتراُب موت والده.1- شفاءُ والده.

يشفي يَسوُع المرضى ليتمَّ كلُّ ما يأتي، ما عدا:. ٢

ماوي.1- يستعيدون صحتَهم. دون اآلب السَّ 3- يبسط سلطانَه عليهم.2- يُمجِّ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

ــى  ¦ ــِد عل ــِس والجس ف ــفاِء النَّ ــِل ش ــن أج س م
َّ

ــد ــِت الُمق ي ــُن بالزَّ ــُح المؤِم ُيمَس

 ســرَّ مســحِة المرضــى 
ُ
منــُح الكنيســة

َ
وح القــدس وت ِة الــرَّ شــكِل صليــٍب وبقــوَّ

ــا. ن
َ
ــى حضــوِر هللِا الحــّيِ بين ــة عل لل

ّ
ــن للد للمؤِمني

 أختبُر نفسي:

حيحةَ:. 1 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

َّذي يُعطَى لشفاِء النَّفِس والجسِد هو:. ١ ُس ال رُّ الُمقدَّ السِّ

3- سرُّ مسحِة المرضى.2- سرُّ الكهنوت.1- سرُّ التّوبة واالعتراف.

تمنُح الكنيسةُ سرَّ المسحة داللةً على كِل ما يأتي، ما عدا:. ٢

ّب يَسوع. 3- حضور اهلل بيننا.2- االستغناء عن دور الطَّبيب.1- إيماني بالرَّ

مؤسُِّس سرِّ مسحِة المرضى هو:. ٣

يُس يعقوب.1- يَسوُع المسيح. يُس بولس.2- القدِّ 3- القدِّ
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نَة بعَد اإلجابِة عن األسئلِة ألحصَل على أهّميّة سرِّ مسحِة المرضى.. 2 أستخدمُ األحرَف الُملوَّ

ُ
 �ة ُيشعل

ّ
ضد

ُع �ِة شارع ��

سام لقٌب آخُر ُيد� به الر�

َ و� أصغر  ك�� � � أ ���َ عدَد  ب��
ٌ
ع�قة

ع�� درٍب معكوسة ��

فء معكوسة
ّ

 عن الد
ً
ثا سفُر الطيوِر ��

بة
� ال�¡�

�
من أقساِم الّنبات يثّبُته ¢

ة بناني�
ّ
ّية الل مهور �̄ عا°ة ا

يتون إ³ زيت ويِل الز�
¡

� 
ُ

م·ن

باحة مك ع¹ الِسّ  الس�
ُ

ُيساِعد

وفّية �̄ مصدٌر ل½ياِه ا

أهّميّة سرِّ مَسحة الَمرضى  و  و - 
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َيسوُع يغفُر الخطايا
يسةُ كاترينا الّسينائيّة القدِّ

ــِر  ــي أواخ َّة ف ــكندري ــِة اإلس ــي مدين ــَدت ف ُول

مــن  وثنيّــاً  والدهــا  كاَن  الثّالــث.  القــرِن 

ســاللٍة ملكيــٍة. وكانـَـت كاترينــا مَحــطَّ أنظــاٍر 

لجماِلهــا وأخالِقهــا ورجاحــِة عقِلهــا، حــاَزت 

ــْت  ــا عرف هــوت، ومنه شــهادَة الفلســفِة والالَّ

ــة المســيحيَّة، فاعتنقــت  ــة وألوهيَّ فســادَ الوثنيَّ

المســيحية وخطبــُت بحضــرِة الملــِك بجــرأٍة 

ــراً ضــمَّ  ــَد مؤتم ــُك وعق ــاَظ المل ــادرٍة. فاغت ن

بينَهــم  الجــداُل  واشــتدَّ  خمســيَن حكيمــاً، 

ـة وحقيقــةَ  وبيــَن كاترينــا، فأفَحمتهــم ببراهيــَن قاطعــٍة بيَّنَــت فيهــا بطــالَن الوثنيَـّ

المســيحيّة، فأذعــَن الحكمــاءُ واقتنعــوا وجاهـَـروا بديــِن كاترينــا، وبعبــادة إلــٍه واحــٍد 

ــاً، وســجَن  ــَر بحــرِق الخمســين حكيم ــَك، وأم ــذا الحــادُث المل ــَج ه ــط. فأزع فق

ــها. ــَع رأَس ــمَّ قط ــا، ث ــَر بتعذيِبه ــا، وأم ــوَل كاترين البت

 نناقُش معًا:

َضت له كاترينا في حياِتها؟. 1 ُل الذي تعرَّ  ماالتَّحوُّ

واَب من كاترينا؟. 2  ما رأيُك بموقِف الحكماِء بعَد أن عرفوا الصَّ

13
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َّك كنَت على خطٍأ؟. 3  ماذا تفعُل عنَدما تشعُر أن

َّه لم يُعِلم والدتَه بدرجاِته االمتحانيَّة، وبَم تنصُحه؟. 4  ما موقُفك تجاه صديٍق يخبُرك أن

كلمُة الحياِة

ــُه،  َ ــِه َوَجنْب ــْم يََديْ ــَذا أََراهُ ــاَل هَ ــا قَ »َولَمَّ

. فََقــاَل  بَّ فََفــِرَح ٱلتَّاَلِميــُذ ِإذْ َرأَْوا ٱلــرَّ

لَُهــْم يَســوع أَيًْضــا: »َســاَلمٌ لَُكــْم! َكَمــا 

أَْرَســلَِني ٱآْلُب أُْرِســلُُكْم أَنـَـا«. َولَمَّــا قـَـاَل 

وَح  ــرُّ ــوا ٱل ُ ــُم: »ٱقْبَل ــاَل لَُه ــَخ َوقَ ــَذا نََف هَ

ٱلُْقــُدَس. مـَـْن غََفْرتـُـْم َخطَايـَـاهُ تُغَْفــُر لـَـُه، 

 َومَْن أَمَْسْكتُْم َخطَايَاهُ أُمِْسَكْت«. 

)يوحنا 20 :21 - 23(  

كلمة ومعنى:
نفخ: أعطى.

أمسكتُم: سجلتُم.

 حواٌر حوَل الكلمِة:

ِبّ يَسوع.. 1 سُل من الرَّ َّتي نالَها الرُّ  أُسمِّي الموهبةَ ال

أعّرب عن

رأيي
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 من أعاَن التَّالميَذ في أداِء دوِرهم الُموَكِل لهم؟. 2

نُها، وأجيُب عن األسئلة اآلتية:. 3  أستخرُج اآليةَ من إنجيِل لوقا )5: -18 20( وأدوِّ

قِف؟. ١  ماالّذي دفَع رفاَق المفلوِج ِلنقِب السَّ

ِب الجموع؟. ٢  ما سبُب تعجُّ

وحي أم الجسدي أوالً، ولماذا؟. ٣ فاء الرُّ  أنحُن بحاجِة إلى الشِّ

 أبيُّن األموَر التي تُساعُدنا لنيِل مَغِفرِة الخطايا.. ٤

ُر عن إيماني: أعبِّ

ه إلــى  ¦
ُ

 عنــه، ويرشــد
ُ

نســاِن الخاِطــئ، وكان يبحــث جــِل الإ
أ
جــاَء َيســوُع إلــى العالــِم ل

ب الّســماوي.
آ
ُصــه، ويقــوُده إلــى معرفــة ال ِ

ّ
وبــة، ويخل التَّ

ــرة  ¦ ــع بســلطاِن َمغِف ــة هللا يتمتَّ بُّ َيســوُع كلم ــرَّ ــك ال ــا، لذل ــُر الخطاي ه يغف
َ

هللا وحــد

وبــِة فــي حياِتنــا، منــَح  ــَن لنــا رحمَتــه الفاِئقــة ويشــجَعنا علــى التَّ الخطايــا هــذا. و ليبّيِ

بــراِر وخلفاِئهــم مــن بعِدهــم.
أ
طهــاِر وتالميــِذه ال

أ
 مغفــرِة الخطايــا لرســِله ال

َ
ســلطان

¦  
ُ

نســان نــا إليــه بــأّي وقٍت، فالإ
َ
 هللَا أٌب رحيــٌم ينتظــُر عودت

َّ
بُّ َيســوُع أن َمنــا الــرَّ

َّ
وقــد عل

ــراِر  س
أ
ــِق ال ــاٍن لتطبي ــاِء هللِا بإيم  أبن

َ
ــاة  حي

َ
ــش ــوُد ليعي ــوُب يع ــا يت م

َ
ــُئ عند الخاط

ــماوي. ســِة لنيــِل الملكــوِت السَّ
َّ

الُمقد
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 أناقش وأجيب:

ــة.  ّ ــم بدق ــَد له دَت الموع ــا وحــدَّ ــِد ميالِده ــِة عي ــى حفل ــا إل ــا صديقاِته ــت رن دَع

وفــي يــومِ عيــِد ميالِدهــا حضــَرت جميــُع صديقاِتهــا إاّل نــدى. وفــي اليــومِ التّالــي 

َّهــا  صادفـَـت رنــا صديقتَهــا نــدى، وســألَتها عــن ســبِب عــدمِ حضوِرهــا. فأجابَتْهــا أن

نســيَت موعــَد الحفلــِة وطلبَــت منهــا أن تســامَحها.

 ما موقُف رنا من صديقِتها ندى؟. 1

 ماذا تفعُل لو كنَت مكاَن رنا، ولماذا؟. 2

وحّية:  زّوادتي الرُّ

)أمثال 28: 13( ¦ َها ُيْرَحم«. 
ُ
 َيْنَجُح، َوَمْن ُيِقرُّ ِبَها َوَيْتُرك

َ
اَياُه ل

َ
ط

َ
ُتُم خ

ْ
»َمْن َيك
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 أختبُر نفسي:

حيحة . 1 أستخرُج اآليةَ )18: 21( من إنجيل متّى، وأكتبُها ثمَّ أضُع إشارَة )✓( بجانِب العبارِة الصَّ

و)✗( بجانِب العبارِة الخاِطئة.

َر خطأَه معي -  أرفُض مُسامَحة صديقي إذا كرَّ

يَسوُع هو الطّبيُب الذي ألجأُ إليه عنَدما أدرُك أخطائي - 

غايةُ يَسوَع من هذه اآلية أن أسامَح أخي دائماً - 

َّه يحبُّهم -  يَسوُع يبحُث عن الخطأة ليعيَدهم إليه ألن

أبيُِّن الحلوَل الّتي ألجأ إليها في المواقِف التّالية مُقتِدياً باآلية اآلتية: »ِإْن أَْخطَأَ ِإلَيَْك أَخُوَك . 2

فاذْهَْب َوَعاِتبُْه بَيْنََك َوبَيْنَُه َوْحَدُكَما. ِإْن َسِمَع ِمنَْك فََقْد َرِبْحَت أََخاَك«. )متى 18: 15(

ّب َيسوعاملواقف ه الرَّ الل امك عملنا إ�ي

 غيَر حقيقّية. -
ً
 صورة

َ
هلك

أ
 ل

َ
 نقل

ٌ
صديق

 كــّرِة  -
َ

يــق ــك فر
َ
 أصدقاِئــك دخول

ُ
رفــَض أحــد

ــلة. السَّ

تعاُمِلــه  - لســوِء  صديِقــك  اعتــذاَر  رفُضــك 

مَعــك.

-  
َ

عــِب بعــد
ّ
هــاِب إلــى الل

َّ
ــك للذ

ُ
يقنُعــك صديق

هــل.
أ
 إعــالِم ال

َ
وام فــي المدرســِة دون

ّ
الــد

وتســتخدُمها  - إخوِتــك  حاجيــاِت   
ُ

تأخــذ

لهــم.  
ُ

تعتــرف ول  بغياِبهــم 
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طب . 3 هم، وأشطُب الحرَف الّذي يليه، وأترُك الحرَف الُمجاِوَر للشَّ أبدأ بالحرِف الذي بعَد السَّ

ألتمكََّن من ملِء الفراغ:

ا

ا

ا

ج

ج

و

و

د
م

ا

ل

ل

ه

ه

ن

ي

ي

غ

ف

ر

ا

ا

ل

ل

خ
ط

ا

ي

ي

ي

 وحده  - 

حة في العبارات فأحصُل على . 4 أرتُّب األحرَف من 1إلى 6 بعَد ملء الُمربَّعات بالكلماِت الُموضِّ

اإلجابِة المطلوبة.

ِ
��هم ال� �دايِة الب

َ
ذي أرسل

ّ
١ال

٢

٤

٥

٣

٦

رض       
�
ء وا�  ال��

ُ
خالق

مع�� �ة َيسوع     

    َ َ العذراَء مر�� � ��ذي ب
ّ
ال

 ( ع�� (ال� مع�� �ة ��

اٌ� آخُر لعيِد القيامِة         

الوعُد الّذي قطَعه اهلل لإلنسان بعَد خطيئته - 
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سرُّ الّتوبة واالعتراف
رهم المفقود مَثَل الدِّ

ّب يَســوُع الكثيــر مــن المفاهيــم  يعلُِّمنــا الــرَّ

والقيــم عــن طريــِق األمثــال، وهــذا مــا فعلـَـه 

قامَــت  التــي  المــرأة  ثَنــا عــن  عنَدمــا حدَّ

ائــع  ــُس البيــَت بحثــاً عــن درهِمهــا الضَّ تكِن

ــوَف  ــه فس ــها: »إذا وجْدت ــي نفِس ــت ف ّ وقال

أدعــو صديقاتــي وجاراتــي ليفرْحــن معــي، 

ّب المثــل بقولــه: »هَكــَذا، أَقـُـوُل  وأنهــى الــرَّ

امَ ماَلَِئَكــِة اهلِل ِبَخاِطٍئ  لَُكــْم: يَُكــوُن فـَـَرٌح قـُـدَّ

)لوقا 10:15(.  َواِحٍد يَتُوُب« 

 نناقُش معًا:

 ما الّذي فعلَتْه المرأةُ عنَدما اكتشَفت ضياَع الّدرهم؟. 1

 إالمَ يرمُز كلٌّ من الّدرهم المفقود والمرأة في المثل؟. 2

 أقارُب بيَن فرِح كلٍّ من المرأة عنَدما وجَدْت درهَمها والمالئكة.. 3

 

 

14
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 أصُف شعوِري عنَدما أصِلُح خطأً قْمُت به.. 4

كلمُة الحياِة

َّــُه َكاَن مُْزِمًعــا أَْن  ــَراهُ، أِلَن ُجمَّيْــَزٍة ِلَكــْي يَ

ــى  ــاءَ يَســوع ِإلَ ــا َج ــاَك. فَلَمَّ ــْن هُنَ ــرَّ ِم يَُم

ٱلَْمــَكاِن، نَظـَـَر ِإلـَـى فـَـْوُق فـَـَرآهُ، َوقـَـاَل لـَـُه: 

ــي أَْن  ــُه يَنْبَِغ َّ ــِزْل، أِلَن ــِرْع َوٱنْ ــا َزكَّا، أَْس يَ

ــَك. فَأَْســَرَع َونَــَزَل  أَمُْكــَث ٱلْيَــْومَ ِفــي بَيِْت

ــَك  ــُع ذَِل ــا َرأَى ٱلَْجِمي ــا. فَلَمَّ ــُه فَِرًح َوقَِبلَ

ــَد  ــَت ِعنْ ــَل ِليَِبي ــُه دََخ َّ ــَن: ِإن ــُروا قَاِئِلي تََذمَّ

 : بِّ َرُجــٍل َخاِطــٍئ«. فََوقـَـَف َزكَّا َوقـَـاَل ِللــرَّ

هَــا أَنَــا يَــاَربُّ أُعِْطــي ِنْصــَف أَمَْواِلــي 

ِللَْمَســاِكيِن، َوِإْن ُكنـْـُت قـَـْد َوَشــيُْت ِبأََحٍد 

أَُردُّ أَْربََعــةَ أَْضَعــاٍف. فََقــاَل لَــُه يَســوع: 

ٱلْيـَـْومَ َحَصــَل َخــاَلٌص ِلَهَذا ٱلْبَيـْـِت، ِإذْ هَُو 

نَْســاِن قـَـْد  أَيًْضــا ٱبـْـُن ِإبَْراِهيــَم، أِلَنَّ ٱبـْـَن ٱإْلِ

 َجــاءَ ِلَكــْي يَطْلـُـَب َويَُخلِّــَص مَا قـَـْد هَلََك«

)لوقا19 : 1 - 10(.  

»ثـُـمَّ دََخــَل َوٱْجتـَـاَز ِفــي أَِريَحــا. َوِإذَا َرُجٌل 

ــاِريَن َوَكاَن  ٱْســُمُه َزكَّا، َوهـُـَو َرِئيٌس ِللَْعشَّ

ــْن هُــَو،  ًّــا، َوطَلـَـَب أَْن يَــَرى يَســوع مَ غَِني

َّــُه َكاَن قَِصيــَر  َولـَـْم يَْقــِدْر ِمــَن ٱلَْجْمــِع، أِلَن

ِإلَــى  َوَصِعــَد  ًمــا  مُتََقدِّ فََرَكــَض  ٱلَْقامَــِة. 

كلمة ومعنى:
تذمََّر: غِضَب وعبَّر عن استياِئه.

ُمزِمعاً: عاِزماً

هلَك: سقَط في الخطيئة.

أعّرب عن

رأيي
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

 ِلَم صعَد زّكا على الّشجرة؟. 1

 أبيُّن سبَب مُناداِة يَسوَع لزّكا باسِمه.. 2

ُح ما سيفعلُه زّكا نتيجةَ دخوِل يَسوَع إلى بيته، وأسِمّي سلوَكه.. 3  أوضِّ

بُّ يَسوُع بينَنا؟. 4  لَم جاءَ الرَّ

 أستخرُج من إنجيل متّى اآلية )5 : 23 - 24( و أكتبُها:. 5

 لماذا أقامَ يَسوُع سرَّ الّشكِر اإللهّي؟. ١

بِّ يَسوَع المسيح و دمَُه؟. ٢  متّى نستحقُّ أن نتناوَل جسَد الرَّ
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ُر عن إيماني: أعبِّ

ــرِة  ¦  َمغف
َ

ــلطان  س
َ
ــة ــَح الكنيس ــة، ومن ــرَّ التوب ــيح س ــوع المس ّب َيس ــرَّ ــسَّ ال أس

ســل   إلــى الرُّ
َ
 هــذه الخدمــة

َ
ِب والبــِن والــّروح القــدس، وأوكل

آ
الخطايــا باســِم ال

فصــاح عــن   أمــاَم الكاهــن والإ
ُ

ســاقفِة والكهنــة، فالعتــراف
أ
ومنهــم إلــى ال

ّبِ َيســوع المســيح. ــرَّ ــاَم رأِس الكنيســِة ال  أم
ٌ

ــراف ــة اعت ــي الحقيق ــو ف ــة، ه الّتوب

خــر والّرغبــة فــي الحيــاة  ¦
آ
نســاِن مــَع هللا وال حــة الإ

َ
ســرُّ الّتوبــة: هــو ســرُّ ُمصال

 الّتائُب 
ُ

نســان يماِنــه بالملكــوت الّســماوي، ويمــرُّ الإ رضيــة لإ
أ
مَعــه فــي مســيرته ال

تيــة:
آ
بالمراحــِل ال

 الخطأ.. 1
ُ

مير: وهو إدراك فحص الضَّ

 العودة إلى هللا.. 2
ُ
ِ القلِب ورغبة

ّ
 من كل

ُ
الّندامة: هو الحزن

 بخطايانا هلل أماَم الكاِهن.. 3
ُ

قرار: هو العتراف الإ

ــِة . 4 ــرة بمعون ــِب الَمغف ــُن لطل ــا الكاه ــي يتلوه ــالة الت ــي الّص : ه
ّ

صــالة الحــل

ــب. ــان الّتاِئ نس ــدس لالإ وح الق ــرُّ ال

 الذي يقوُم به الّتائب لتصليِح أخطاِئه.. 5
ُ

فعل الّتوبة: هو العمل

يــب ويدفُعنــا إلى  ¦ ومــن المفاعيــِل الّروحيــِة للّســّر: تصليــُح عالقِتنــا مــَع هللا والقر

ــعي  فضــِل وعــدِم العــودِة للخطــأ والسَّ
أ
ــِر ســلوِكنا نحــَو ال ــا وتغيي إصــالِح ذواِتن

ّب َيســوَع والعيــِش مَعــُه وبــِه.. لتطبيــِق تعاليــِم الــرَّ

 أناقش وأجيب:

قلَقــْت ســمُر فلــم تســتِطْع النَّــوم فــي المســاء، لمــا فعلَتــه وقالَتــه لصديقِتهــا فقــد نعتَتْهــا 

رت أن تعتــذَر مــن صديقِتهــا أمــامَ زمالِئهــا  بصفــاٍت ســيئٍة وهــي حزينــةٌ ونادمــة، وقــرَّ

فــي اليــومِ التالــي.
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َّذي أقلَق سَمر؟. 1  ما ال

 ما رأيَُك بالحّل الذي ستقومُ به؟. 2

 كن واثقاً من نفِسك واذكْر موِقفاً نِدمَْت عليه وقْمَت بإصالِحه.. 3

وحّية:  زّوادتي الرُّ

¦  
َ
ــة  المحبَّ

َ
ــش ــه ونعي  مَع

َ
 أن نكــون

ً
ــا ــا دوم  ليشــفينا ويدعون

ً
ــا ــى طبيب المســيُح أت

ــا. ــافي منه
َّ

واء الش
ّ

ــد ــة هــي ال ــة، والّتوب ــن الخطيئ ــن م لنتحصَّ

 أختبُر نفسي:

أعبُِّر عن المواقِف اآلتية ألكتشَف كم أحُبّ أن أكوَن قريباً من اهلل.. 1

ل أوافقأوافقاملواقف

يَن. - خر
آ
 قلُته يؤذي ال

ً
أنكُر قول

 بخطيئتي وأصلُحها. -
ُ

أعترف

 العتراِف والمناولة. -
َ

ي قبل
ّ
أصل

 من العتراِف أماَم الكاِهن. -
ُ

أخجل

 أخطائي. -
َ
غ سّوِ

أ
ة الكمي ل  لكي أثبَت صحَّ

ُ
أحلف

تي تمنُعني عنها أسرتي. -
ّ
كِن ال ما

أ
أذهُب إلى ال

لهّي. - اس الإ
ّ

 في القد
ُ

 بأخطائي وأتناول
ُ

أعتِرف
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أساعُد لمى في تصنيِف األفعاِل اآلتية للتَّخلُّص ممَّا يعيُقها عن تطبيق سّر التّوبة؟. 2

ا   �ج
َ

تفظ
ق

ُب أن � ج ي �ي
�ق
َّ
 ال

ُ
فعال

أ
ا ال ص م�ن

ُّ
خل ُب التَّ ج ي �ي

�ق
ّ
 ال

ُ
فعال

أ
ال

نة وأمأل الفراغ:. 3 أجمُع األحرَف على الُمربَّعات الُملوَّ

اُ ا�فعول من الفعل (كتَب)

ُمضارُع الفعِل (اختاَر)

مر من الفعل (استجاَب)
�
 ا�

ُ
فعل

مصدُر الفعل (طاَر)

ُع ة (فائدة) ��

هكذا تفرُح المالئكةُ  تائب
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نة الّطقسّية السَّ

ــى  ــّرًة وإل ــت م ــة حَدث ــداُث الخالصيّ األح

األبــِد وهــي ليَســت مــن الماضــي لكنَّهــا 

حاضــرةٌ ونحياهــا إلــى األبــد حتـّـى المجــيِء 

َّهــا إلهيَّــة أبديـّـة عبــَر  ّب يَســوَع ألن الثّانــي للــرَّ

مــن. الزَّ

 نناقُش معًا:

دَ األعيادَ التي نعيُشها ونحتفُل بها؟. 1  مَن حدَّ

 لماذا نحتفُل باألعياِد؟. 2

عانين في الَمنزل والكنيسة.. 3  أبيُّن الطّقوَس الّتي أقومُ بها في عيِد الشَّ
أعّرب عن

رأيي

15
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كلمُة الحياِة

»َوَكاَن أَبَــَواهُ يَْذهَبـَـاِن ُكلَّ َســنٍَة ِإلـَـى 

ــا  ــِح. َولَمَّ ــِد الِْفْص ــي ِعي ــِليَم ِف أُوُرَش

َكانـَـْت لـَـُه اثْنَتـَـا َعْشــَرَة َســنَةً َصِعــُدوا 

 ِإلَى أُوُرَشِليَم َكَعادَِة الِْعيِد« 

)لوقا 2: - 41 42(.  

كلمة ومعنى:
العادة: التقليد )مراسم العيد(

 حواٌر حوَل الكلمِة:

هاب؟. 1 بُّ يَسوُع مَع أسرِته، وما سبُب الذَّ  إلى أيَن ذهَب الرَّ
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نِة الطَّقسيّة أجمُع الحروَف التي تقاِبُل األرقامَ الُمشكَّلة لُمضاَعفاِت . 2 ألتعلََّم تاريَخ بدايِة السَّ

َّاً. العدِد )3( بعد ترتيِب هذه األرقام تصاعُدي
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بدايةُ الّسنةُ الطّقسيّة: الواحد من - 
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ُر عن إيماني: أعبِّ

ــم  ¦ ظ ــات والنُّ رتيب ــي الكنيســة التَّ ــه ف ــراُد ب ــب وي ــام أو الترتي ــو الّنظ ــُس ه ق
ّ
الط

ــة. الّروحّي

قســّية الكنســّية التــي ُوِضَعــت لحفــِظ  ¦
ّ
ــنة الط بُّ َيســوُع هــو ِمحــور السَّ الــرَّ

حيــي مجــد َيســوع المســيح الخالصــّي 
ّ
عيــاد التــي ت

أ
ــذكارات وال حــداِث والتَّ

أ
ال

ــل. ــى مــداِر عــام كاِم عل

له: ¦ عياد الخاّصة بالسّيد المسيح والسّيدة والدة الإ
أ
ومن أهّمِ ال

ميالُد السّيدِة العذراء )8 أيلول(.. 1

س )14 أيلول(.. 2
َّ

رفُع الّصليِب الُمقد

ين الثاني(.. 3  الّسّيدِة العذراء إلى الهيكل )21 تشر
ُ

دخول

ول (.. 4
أ
ميالُد َيسوع المسيح )25 كانون ال

لهّي )الغطاس( )6 كانون الثاني(.. 5 هوُر الإ
ُّ

الظ

د إلى الهيكل )2 شباط(.. 6  السّيِ
ُ

دخول

 )25 آذار(.. 7
ُ
البشارة

عانين ) قبل الفصح بأسبوع(.. 8
َّ

 الش
ُ

أحد

الفصُح )متنقل(.. 9

10 ..)
ً
بعيَن يوما  الفصِح بأر

َ
الّصعوُد )بعد

11 ..)
ً
 الفصِح بخمسين يوما

َ
 )بعد

ُ
العنصرة

ي )6 آب(.. 12 ِ
ّ
الّتجل

رقاُد السّيدِة العذراء )15 آب(.. 13

¦  
ُ

ــل ــا تحتف ــاٍن كم  بإيم
َ

ــداث ح
أ
ــاد وال عي

أ
ــذه ال ــوَس ه  طق

ُ
ــة ــت الكنيس

َ
وحفظ

ــا. ــارِتها وثباِته ــي بش ــة ف  الكنيس
َ
ــيرة ــوا مس ــن تابع ــهداء الذي

ّ
ــين والش يس

ّ
للقد

ــِح  ¦ ــِد الفص  كعي
ٌ

ــل
ّ
ــا ُمتنِق ــن ومنه م ــي الزَّ ــت ف ــو ثاب ــا ه ــاِد م عي

أ
ــذه ال ــن ه وم

ــه  ب
ُ

ــق
ّ
ــي تتعل ت

ّ
ــاِد ال عي

أ
وال
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 أناقش وأجيب:

ــَر مــَع  تصفََّحــت ســارةُ التّقويــَم الكنســيَّ وهــي تحــاوُل معرفــةَ زمــِن عيــِد الفصــح، لتحضِّ

ــِع المهــامِّ بينَهــم لخدمــِة الكنيســة وإتمــام طقــوِس العيــد وتنظيــمِ  زمالِئهــا خطَّــةً لتوزي

االحتفــاالت.

 ما غايةُ سارَة من تصفُّح التَّقويم الكنسّي؟. 1

وُر الّذي ترغُب القيامَ به لخدمِة الكنيسِة لو كنَت في مجموعة سارة ؟. 2  ما الدَّ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

¦  
ُ

 عيــد
ُّ

عيــاد، ويحتــل
أ
ّب يســوَع فــي إحيائهــا ذكــرى ال  مــَع الــرَّ

ُ
 الكنيســة

ُ
تعيــش

 الــّربُّ 
ُ

ــق ِ
ّ
عيــاِد وموســُم المواســم، بــِه يحق

أ
 ال

ُ
ــه عيــد

ّ
ن
أ
ولــى ل

أ
 ال

َ
الفصــِح الَمرتبــة

يســوُع القيامــة لنــا.
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 أختبُر نفسي:

نة الطّقسيّة.. 1 امألُ الفراَغ بما يناسُب من أعياٍد وتواريِخ السَّ

عياد
أ
الّزمنال

الّصعود
6 آب

البشارة
العنصرة

15 آب
الميالد

14 أيلول
الظّهور اإللهّي

8 أيلول
قبل الفصح بأسبوع

بعد الفصح بـ )50( يوم
الفصح

21 تشرين الثّاني

أرتُّب األعيادَ الطّقسيّة بحسِب تسلُسِلها الّزمني لتحصَل على ترتيلِة عيد الظّهور اإللهّي.. 2

ّ�� �هور ا�
ّ

الظ

قد لبس��

دخول السّيدة إ� ا�ي�

اعتمد��

دخول الّسّيد إ� ا�ي�

�لو�
ّ
هل

مي�د الّسّيدة العذراء

 �أن�� الذ�

مي�د الّسّيد ا�سيح

ا�سيح

رفع الّصليب ا�قدس

� ا�سيح


�
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قويمّي للوحدِة الّثالثة شاُط التَّ النَّ
 أرتُب الكلماِت اآلتية بحسِب مُضاَعفاِت العدِد )8( من األصغِر إلى األكبِر ألحصَل على . 1

اآلية.

تاُج ��

� اطئ�� ّبل ا�� ف�ا �َع يسوُعإ� ال��
ً
ارا دعو أ��

�
إ� طبيب 

تاُج� آِت العميانبل ا�ر�� بدّية"  ��
�
ا�ياة ا 

�اء
�
 �م:إ� الّتوبة" ا 

َ
بل خطأةقال

28

988286440

48108562478

32801672

ترتيُب األرقام:          - 

 اآلية  - 

 )مرقس2: 17(
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حمة اللّذين قامَ بهما . 2 ابق عملَي الرَّ  أستخلُص من اآلية الّتي حَصلُت عليها في التَّمرين السَّ

فة الّتي تحلَّى بها إزاءَ عمِله. يَسوُع تجاهَ اآلخريَن والصِّ

محة  الرَّ
ُ

ا ُيسوعأمعال  �ج
ّ

ىل
ق

ي �
�ق
ّ
الّصفة ال

1 .

2 .

 أبحُث في اإلنجيِل عن اآلية التي دلَّت على الغفراِن والُمسامَحة في كلٍّ من األحداِث . 3

والمواقف اآلتية.

ُ
الدث

ُ
ية

آ
اال دلل�قُ

ليب ¦ َيسوُع على الصَّ

 )لوقا23: 34(
ُ
 والُمسامحة

ُ
الغفران

ــالة  ¦ الصَّ تــالوِة   
َ

عنــد

نيــة ّبا لرَّ ا
 )متى6: 12(



124

ُِّب مَع زمالِئك العباراِت ِلتحَصَل على تعريِف كلٍّ من:. 4  أجمُع وأرت

سّر مسحِة المرضى – سّر التّوبِة واالعتراِف.

سر مسحة المرضىسر التوبة واألعتراف

خر
�
�نسان مع ال� وا ��ليصا� ا

� التقّرب من ال� 
�

� 
ً
رغبة

ودخول ا�لكوت ال�وي

نح الكنيسة به 
�
�

طا�� سلطان مغفرة ا��

س أّسسه الّرب 
ّ

� مقد
يسوع ا�سيح

َنح به ا�ؤمن 
ُ
وهو � ��

. طا�� التائب  مغفرة ا��

يُض  َسُح ا�ر
ُ
وبه ��

س
¦

لزيت اُ§قد ª�

ّب ّيسوع ا�سيح  أسسه الر¦
ّ لت®ميذه ّ̄ وأع° ال

مراِض 
´
�س لشفاِء ا

¦
د

َ
هو �· ُمق

سدّيِة والّنفسّية. ªا�

¸ة  ب الر¦
َ
طل

ُ
®ة وت وتتº الص¦

ّب َيسوع واَ§غفرة من الر¦

 سرُّ مسحِة المرضى: - 

 سرُّ التّوبة واالعتراف - 
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دُ مراسمِ االحتفال التي تقومُ بها الكنيسةُ في األزمنة الطَّقسيّة اآلتية:. 5  أحدِّ

مرامُس الحتفالامُس الّزمن

الميالُد المجيد ¦

لهّي ¦ هوُر الإ
ّ

الظ

عانين ¦
ّ

الش

¦ W

القيامة ¦

الّصعود ¦

العنصرة ¦
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 أنقُل العباراِت بداخِل الُمستطيالِت إلى جواِر الجمِل باللَّون األزرِق وذلك بحسِب وحدِة . 6

قياِس كٍلّ منها ألحصَل على المزمور خمسين، ثمَّ أكتُب العبرة منه.

 ،
ُ

ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
 أ

َ
ك

َ
 َوْحد

َ
ْيك

َ
ِإل

 َصَنْعُت
َ

ْيك
َ
اَم َعْين

�
د

ُ
� ق � َوال��

 .
َ

ِتك لُ  َحَسَب َرْ�َ
َ
� ��َ ا ِ

�� ِاْرَ�ْ

 . � ��ُ َمَعاِ  ا�ْ
َ

ِتك
َ
ف
ْ
ِة َرأ َ ْ ��

َ
َحَسَب ك

 � ِ
�� ِطي�

َ
، َوخ � ��َعاِ َ

ِ�� 
ٌ

� َعاِرف
ّ
ِ
��
َ�
�

ا.  ً ِ َماِ�� َدا��
َ
أ

، َوِمْن  � ِ
ْ ا ِمْن ِإ�� ً ِث��

َ
� ك ِ

��
ْ
ِسل

ْ
اغ

. � ِ
ْر�� ّ

ِ
َ

¤ � ِ
�� ِطي�

َ
خ

لُ ، َوُروًحا 
َ
� ��َ ا

� ِ
�

¥ 
ْ

ق
ُ
ل

ْ
ا اخ ِقي§

َ
ًبا ن

ْ
ل
َ
ق

. � َداِخِ»� ِ
�

ْد ¥
ّ

ًما َجِد ُمْسَتِقى�

 ُ َي، َوا�ْ ا��َ
َ
ط

َ
 َعْن خ

َ
ك َ ْ َو±�ْ اْس��ُ

 . ��ِ
 آ��

� ُ
´

نالّسنتيم��
ّ
الغرامالط

ي��
ّ
ا¸��الكيلوغرامالل

مزمور)50( لداود:
يت-   سعة الزَّ

 طول السبورة- 

 وزن صندوق التفاح- 

 طول القلم- 

 وزن خاتم ذهب- 

 وزن شاحنة كبيرة- 

                            

 العبرة منه: - 
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 أكتشُف الخطأ في العبارات اآلتية مصوباً إياه بما تراه مناسباً لتصبح معانيها صحيحة.. 7

 يقدم الكاهن المغفرة للمعترف عن خطاياه بسلطانه الشخصي.. ١

 تَُعِيُّد الكنيسة ببداية السنة الطقسية الكنسية في السادس من أيار.. ٢

س.. ٣  في سر مسحة المرضى يُمسح المريض بالماء الُمقدَّ

 يتم سر االعتراف بطريقة غير مباشرة مع األب الروحي.. ٤

 لم يندم بطرس إلنكاره السيد المسيح ثالث مرات.. ٥

لُنرنِّْم معًا:لُنرنِّْم معًا:
�ي طاهرة نقّية ل عذراء �ي أّم الإ

 ل عروس هلا
ً
افرحي �ي عروسا

نيه عىليَّ وحّنِ ل ي إىل ابِنك الإ
ّ

صىل

 ل عروَس هلا
ً
افرحي �ي عروسا

طّية ي الن
ن

� 
َ

أن أغرق ي الياِة
ن

ي �
ِملي�ن ل �ق

 ل عروَس هلا
ً
افرحي �ي عروسا

ي عىليَّ
ن�ن

ق
و� لنجاة ي �ج

بل أدركي�ن

 ل عروس هلا
ً
افرحي �ي عروسا

وّية والطغمات السَّ �ي أمَّ رّبِ الاكئنات

 ل عروَس هلا
ً
افرحي �ي عروسا
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َّةٌ دينيّةٌ سوريّة معالُم أثري

 أَبحُث في الّشابكِة )اإلنترنت( عن معلوماٍت لكنيسِة القديس جاورجيوس - إزرع - 

نُها:  وأُدوِّ
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الوحدة الرابعة
القيم والعالقات اإلنسانية 

في نهايِة هذِه الوحدِة ينبغي أن يكونَ المُتعلُِّم قادراً على أن:

ح أنَّ اإليماَن والرّجاَء والمحبََّة هي الفضائُل اإللهيّة. ¦ يوضِّ

يذكر أنَّ الفضائَل اإلنسانيّة ثماُر الفضائِل اإللهيّة. ¦

يستنتج أنَّ القريَب هو كلُّ إنساٍن مهما كاَن كما علََّمنا الرَّّب يسوع. ¦

ميَر هو صوُت الله فينا. ¦ يستخلص أنَّ الضَّ

الحة. ¦ ي فينا المواطنَة الصَّ يستنتج أنَّ تعاليَم الرَّبِّ يسوَع تُنمِّ
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الفضائُل اإللهّية
يسة صوفيا  القدِّ

ــُمها  ــي اس ــا )ويعن يســة صوفي ــت القدِّ عاَش

اضطهــاِد  أيــامَ  إيطاليــا  فــي  الحكمــة( 

الَمســيحيّين فــي القــرِن الثّانــي الميــالدّي، 

و كاَن لديهــا ثــالُث بناٍت أســَمتْهنَّ بأســماِء 

الفضائــِل الثّــالث: إيمــان ورجــاء ومحبَّــة، 

والتّشــبُّه  التَّقــوى  علــى  ربَّتْهــنَّ  وقــد 

بالتَّبشــيِر  صوفيــا  قامَــت  بأســماِئهّن.َ 

باإلنجيــِل فــي أوســاط الوثنيّيــن، فوصــَل 

خبُرهــا إلــى أدريانــوس الحاكــم فقبــَض 

ــي  ــةَ عشــرَة مــن عمِرهــا، ورجــاء ف ــي الثّاني ــى بناِتهــا. كانَــت إيمــاُن ف عليهــا وعل

ل األمــر  العاشــرِة، و مَحبَّــة فــي التّاســعة حــاوَل أدريانــوس اســِتمالَتهنَّ بالُحســنى أوَّ

َب الفتيــاِت أمــامَ عينـَـي أمِّهــنَّ الواحــدة تلــَو األخــرى، فــي  فلــم يُغِرهــنَّ كالمـُـه، فعــذَّ

بِّ يَســوَع  ُع بناتهــا ليثبَتــَن علــى إيماِنهــنَّ بالــرَّ كلِّ ذلــك كانـَـت األمّ صابــرًة تشــجِّ

ــُش بحســرٍة  ــرَك األمَّ تعي ــاً وت ــنَّ جميع ــَع هاماتَُه ــى أن قطَ ــٍة إل ــٍر ومحبَّ برجــاٍء كبي

 . بِّ ــرَّ ــَدت بال ــى أن رق ــامٍ إل ــةَ أي ــى قبِرهــنَّ ثالث ــي عل ــت تصلِّ ــّن،َ فبقيَ وحــزٍن عليُه

 نناقُش معًا:

 لماذا لم يستِطع الحاِكم أن يَثني عزمَ صوفيا وبناِتها الثالثة؟. 1

16
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جاء والمحبَّة( لنعيش الحياَة المسيحيّة؟ ولماذا؟. 2  هل تكفي إحدى الفضائِل )اإليمان والرَّ

 أبيّن رأيي بثباِت صوفيا وبناِتها، وكيَف يُثمُر في حياتي؟. 3

كلمُة الحياِة

َجــاءُ  ُــُت: اإِليَمــاُن َوالرَّ َّــا اآلَن فَيَثْب »أَم

َولِكــنَّ  الثَّالثَــةُ  هــِذِه  ـةُ،  َوالَْمَحبَـّ

 أَعْظََمُهنَّ الَْمَحبَّةُ«. 

)1كورنثوس 13: 13(  

كلمة ومعنى:
: أعالهّن منزلةً. أَْعظَمَهُنَّ

أعّرب عن

رأيي
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

 ماذا يوصي بولُس الّرسوُل في رسالِته األولى إلى كورنثوس؟. 1

سوُل نافٌع في كلِّ زماٍن ومكاٍن، لماذا؟. 2  هل ما أوصى به بولُس الرَّ

جاء؟ ولماذا؟. 3  المحبة أعظم الفضائل، فهل تُغنينا عن اإليماِن و الَرّ

نُها في . 4 أحّدد بعَض األعمال الّتي أستطيُع عملَها للتَّعبير عن إيماني ورجائي ومحبَّتي، وأدوِّ

الشكل اآلتي:

١- التّكلُّم بلطف
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ُر عن إيماني: أعبِّ

نســاِن  ¦  الإ
َ
ــُح عالقــة هــا توّضِ

َّ
ن
أ
لهّيــة ل ــة بالفضائــِل الإ  والّرجــاُء والمحبَّ

ُ
يمــان يت الإ ســّمِ

 كمــال الحيــاة مــع هللا.
ُ

نســان  الإ
ُ
ــق بــه، و بهــا يبلــغ

َّ
بــاهلل وتتعل

ِس  ¦
َّ

نجيــِل الُمقــد ــة الثالثــة فــي تعاليِمــه فــي الإ لهيَّ  لنــا هللُا عــن الفضائــِل الإ
َ

كشــف

يفــه بـــ: ســول فــي رســالِته إلــى أهــِل كورنثــوس، مــن خــالِل تعر و بلســاِن بولــَس الرَّ

قة به. -
ّ
 والث

َ
نسان يمان: هو جواٌب لَمحّبِة هللِا الإ الإ

 المؤمِن في الحياِة مَع هللا. -
ُ
الّرجاء: هي رغبة

ِ شــيٍء  -
ّ

 كل
َ

ــوق ــا نحــبُّ هللا ف ــة«، وبه  »هللا محّب
َّ

ن
أ
ــع هللا ل  م

ُ
ــش المحّبة:  العي

يــَب كأنفســنا. ونحــبُّ القر

وحّي. ¦ نا الرُّ يِز نمّوِ  ُمتراِبطة وغير ُمنفِصلة لتعز
ُ

الفضائل

 أناقش وأجيب:

ــِرَف  ــى الكنيســِة، ويخــدمُ فيهــا، عُ ــرِة مــن عمــِره، يذهــُب إل ــي العاِش ــًى ف بســامُ فت

بمحبَِّتــه الجميــَع حتَّــى الذيــن يُضايقونـَـه ويزعجونـَـه. توفـّـى والــُده إثــَر حــادٍث أليــمٍ، 

ــه غلبَــت الحــزَن،  ــه ل ــاهلل ومحبَّت ــه ورجــاءَه ب ــَده، لكــنَّ إيمانَ فحــزَن علــى فقــده وال

وجعلتــه شــاكراً اهلل علــى كلِّ شــيء، متقبِّــالً مــا ينتظــُره بصبــٍر كبيــٍر.
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 كيَف واجَه بسامٌ فقداَن والِده مُبكِّراً؟. 1

جاِء في حياِتنا؟. 2  ما أهّميّةُ الرَّ

 تساعُد الفضائُل اإللهيّة النّاَس على تقبِّل اآلالمِ واألحزاِن في حياِتهم. أكتب مثاالً عن ذلك.. 3

وحّية:  زّوادتي الرُّ

ــي  ¦ ــْزَداُدوا ِف ــاِن، ِلَت يَم ــي الإِ ٍم ِف
َ
ــال ــُروٍر َوَس  ُس

َّ
ل

ُ
ــاِء ك َج ــُه الرَّ ــْم ِإل

ُ
ك

أْ
َيْمال

ْ
»َول

)رومية 15: 13( ِس«. 
ُ

د
ُ
ق
ْ
وِح ال ِة الرُّ وَّ

ُ
َجاِء ِبق الرَّ

 أختبُر نفسي:

أستخرُج اآلية 1 كورنثوس )13: 4-8(، ثمَّ أستخلُص منّها صفاِت المحبَّة التي تجعلُني أحيا . 1

مَع اهلل.

 )اكو13: 8-4(:- 

 صفات المحبة:- 
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أبدأُ بحرِف »األلف« ثمَّ أتُرك الحرَف الثّاني و آخُذ الحرَف الثّالث، ثمَّ أترُك الّرابَع و آخُذ . 2

الخامَس، و هكذا حتّى آخَذ جميَع الحروِف ألحصَل على اآلية )اكورونثوس 13: 8(

ل بحمحما

ه

ة

م ل ر ا ص

ت ج س م

ق

إ

ط

جس

اردجبفأص

« )1كورنثوس 13 : 8(-     «
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الفضائل اإلنسانّية
يس إسبيريدون  القدِّ

ــن  ــاً م ــواٍش أن يشــترَي ِخراف ــُر م أرادَ تاج

الــذي كاَن راعيــاً  يــس إســبيريدون،  القدِّ

ــَن  ــَع ثم ــُس أن يدف ي ــه القدِّ ــَب من ــا، فطل له

ــَمّ يأخُذهــا. فدفــَع التَّاجــُر  ــُد ومــن ثَ مــا يري

ثمــَن تســٍع وتســعيَن. ولّمــا دخــال إلــى 

يــُس أن يأخــَذ العــددَ  الحظيــرة. قــاَل لــه القدِّ

ــدَّ التاجــُر المخــادُع  ــه. فع ــَع ثمنَ ــذي دف ال

مئــة خــاروف وأخرجهــا مــن الحظيــرة، 

َّهــا أدرَكــت أنَّ صاحبَهــا لــم يِبْعهــا، رجَعــت إلــى الــوراء بعنــاٍد  لكــنَّ نعجــةً، وكأن

ــي  ــه ف ــا رأى التّاجــُر محاوالِت ــةً. ولم ــه ثاني ــت من ــّوِة، فهربَ ــا التّاجــُر بالق فأخرَجه

إخــراج النَّعجــة تبــوءُ بالفشــل ســحبَها إلــى الخــارِج ووضَعهــا علــى كتَفيــه ومشــى. 

ــه  ــا. فتوجَّ ــن هيجاِنه ــُع م ــَب الجمي ــاٍل، فتعجَّ ــدأَت النَّعجــة تصــرُخ بصــوٍت ع فب

ــا  ــُن أنّه ــي، يمك ــا بن ــل، »ي ــف وتعّق ــدوٍء ولط ــه به ــاَل ل ــِر وق ــى التّاج ــُس إل ي القدِّ

ــكِل ألنـّـك، ربَّمــا، نســيَت أن تدفــَع ثمنهــا؟«. أعــادَت كلمــاُت  ف بهــذا الشَّ تتصــرَّ

يــِس التّاجــر إلــى رشــِده فاعتــرَف بخطِئــه وطلــَب الغفــران، ودفــَع ثمــَن النَّعجــة  القدِّ

ــات.  ــت باألُخري ــف، ولحَق ــراِخ والُعنْ ــن الصُّ ــت ع ََّف فتوق

 نناقُش معًا:

يُس إسبيردون من التّاجِر الغاّش أن يدفَع ثمَن النَّعجة؟. 1  كيَف طلَب القدِّ

17
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يس إسبيريدون.. 2  أستنتُج من النّّص الّصفاِت التي تحلّى بها القدِّ

ّب يَسوع المسيح، عندما أدرُك أّن أحداً . 3 أبيُّن السلوَك الواجَب اتباعُه، بحسِب تعاليم الرَّ

 يخدعُني.

كلمُة الحياِة

الُْمتَْعِبيــَن  َجِميــَع  يَــا  ِإلَــيَّ  »تََعالَــْوا 

َوالثَِّقيِلــي األَْحَمــاِل، َوأَنـَـا أُِريُحُكــْم، 

َوتََعلَُّمــوا  َعلَيُْكــْم  ِنيــِري  ِاْحِملُــوا 

َومُتََواِضــُع  َوِديــٌع  ـي  ِـّ ألَن ـي،  ِمنِـّ

ــُدوا َراَحــةً ِلنُُفوِســُكْم،  الَْقلْــِب، فَتَِج

 ألَنَّ ِنيِري هَيٌِّن َوِحْمِلي َخِفيٌف«. 

)متى11: 28 – 30(  

كلمة ومعنى:
الِنّير: القيد.

هل اليَسير. هَيٌِّن: السَّ

أعّرب عن

رأيي
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

ّب يَسوع؟. 1  كيَف أقتدي بالرَّ

 ما أثُر هذه الّصفات في حياتي؟. 2

ُر عن إيماني: أعبِّ

ه بحســِب  ¦
َ
 ســلوك

ُ
ة تضبط  إنســانيَّ

َ
لهّيــة فــي حيــاِة الُمؤِمــن فضائــل تثمــُر الفضائــل الإ

اخلّيين.
ّ

ــالم الد رادة، وتمنُحــه الّراحــة والسَّ العقــِل والإ

نســانية والجتماعّية،  ¦ ة والعالقــاِت الإ خالِق المســيحيَّ
أ
نســانّية منبــُع ال  الإ

ُ
الفضائــل

هم.
ُ
يــن وتقبل خر

آ
تــه، وتدفُعــه لالهتمــاِم بال  عــن أنانيَّ

ُ
نســان ــُع الإ

َّ
بهــا يترف

ــل  ¦  الفضائ
َ

ــش ــه عي ــه وإرادت يت ــاُر بحّرِ ــذي يخت ــُن ال ــح هــو الُمؤِم ال  الصَّ
ُ

نســان الإ

ــر… ب ــع والصَّ ــة، والتواُض ــا الوداع ة ومنه نســانيَّ الإ

 أناقش وأجيب:

استرســَل زمــالءُ ســامي فــي إزعاِجــه منــُذ بدايــِة العــام دوَن أن يــُردَّ لهــم إســاءَاِتهم. 

ــِت المدرســةُ حصــوَل ســامي علــى درجــِة امتيــاز، مــَع  ــة الفصــل أعلَنَ وفــي نهاي

ريــَن مــن زمالِئــه. فوجــئَ زمــالُؤه عنَدمــا عــرَض عليهــم  إصــداِر تنبيــٍه بحــقِّ الُمقصِّ

فاِتهــم واعتــذروا منــه  الُمســاعَدة فــي دروســهم، حينَهــا خجــَل أصدقــاؤه مــن تصرُّ

ألخالِقــه الحميــدة.
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 أبيُّن سلوَك سامي تجاه إساءِة أصدقاِئه.. 1

 ما الُمساَعدةُ التي عرَضها سامي على أصدقاِئه؟. 2

ََّرت في أصدقاِئه.. 3 َّصَف بها سامي. وكيَف أث  أستنتُج الفضائَل التي ات

وحّية:  زّوادتي الرُّ

َيــِة  ¦ ْعِز ْبــِر َوالتَّ ــى ِبالصَّ ْعِليِمَنــا، َحتَّ
َ
ْجــِل ت

أَ
ِتــَب ل

ُ
ِتــَب ك

ُ
ك

َ
 ف

َ
 َمــا َســَبق

َّ
ل

ُ
 ك

َّ
ن

أَ
»ل

)رومية15: 4( َنا َرَجاٌء«. 
َ
 ل

ُ
ون

ُ
ُتِب َيك

ُ
ك

ْ
ِبَما ِفي ال

 أختبُر نفسي:

درجات سمل الفضائلامس الفضيلق

7التواضع -

6الصدق -

مانة -
أ
5ال

4الرحمة -

3الطاعة -

2العدل -

1الحشمة -
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من سلَّم الفضائل:. 1

ادس من اسم الفضيلة الموجودة على الّدرجة الّتي رقُمها يساوي -   أكتُب الحرُف السَّ
1

2

3

4

5

6

7

عدد األناجيل. 

 أكتُب الحرَف األّول من اسم الفضيلة الموجودة على الّدرجة التي رقُمها يساوي عدد - 
1

2

3

4

5

6

7

يُد المسيُح في مُعِجزِة إكثاِر الخبز  األرغفة التي أكثَرها السَّ

رجة التي رقُمها يساوي -   أكتُب الحرَف الخامَس من اسمِ الفضيلة الموجودة على الدَّ

1

2

3

4

5

6

7

عدد األقانيم. 

رجة التي رقُمها -   أكتُب الحرَف ما قبَل األخير من اسم الفضيلة الموجودة على الدَّ

1

2

3

4

5

6

7

يساوي عدد أيّامِ الخلق. 

رجة التي رقُمها يساوي -   أكتُب الحرَف األخيَر من اسمِ الفضيلِة الموجودِة على الدَّ

1

2

3

4

5

6

7

عددَ اللّصوص الذين ُصِلبوا مَع المسيح. 

 أكتُب الحرَف األّول من اسمِ الفضيلة الموجودة على الّدرجة التي رقُمها يساوي عدد - 

1

2

3

4

5

6

7

بَّ يَسوَع من البُرِص العشرة.  مَن عادَ ليشكَر الرَّ

رجة التي رقُمها يساوي رقَم -   أكتُب الحرَف الّرابَع من اسمِ الفضيلِة الموجودِة على الدَّ

1

2

3

4

5

6

7 ة الخلق.  اليوم الّذي استراَح فيه اهلل في قصَّ

ِّبُها فأحصُل على اسمٍ فضيلٍة من سبعِة أحرف.	  أكتُب األحرَف النّاِتجة في األشكال وأرت

1234567

إذا كانَت الفضائُل اإللهيَّة هي أزهاُر الحياِة، فأوراقُها هي الفضائُل اإلنسانيَّة، أقرأُ اآلياِت من . 2

ِس ألستنتَج الفضيلةَ المطلوبة، وأكتبُها في أوراق الّزهور. اإلنجيِل الُمقدَّ

)كولوسي 3 : 20 (.  .» بِّ َُّها األَْوالَدُ، أَِطيُعوا َواِلِديُكْم ِفي ُكلِّ َشْيٍء ألَنَّ هَذا مَْرِضيٌّ ِفي الرَّ »أَي

ٍَّة، مُْشِفِقيَن، لُطََفاءَ، غَيَْر مَُجاِزيَن َعْن  أِْي ِبِحسٍّ َواِحٍد، ذَِوي مََحبٍَّة أََخِوي »ُكونُوا َجِميًعا مُتَِّحِدي الرَّ
َُّكْم ِلهَذا دُِعيتُْم ِلَكْي تَِرثُوا بََرَكةً«. َشّر ِبَشّر أَْو َعْن َشِتيَمٍة ِبَشِتيَمٍة، بَْل ِبالَْعْكِس مُبَاِرِكيَن، َعاِلِميَن أَن

)1بطرس 3 : 8 (.  
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 »الَ تََضْع يًَدا َعلَى أََحٍد ِبالَْعَجلَِة، َوالَ تَْشتَِرْك ِفي َخطَايَا اآلَخِريَن. ِاْحَفْظ نَْفَسَك طَاِهًرا«
)1 تيموثاوس 5 : 22(  

)لوقا 21 : 19(. »ِبَصبِْرُكُم اقْتَنُوا أَنُْفَسُكْم«. 

)مرقس 13 : 13(. َِّذي يَْصِبُر ِإلَى الُْمنْتََهى فَهَذا يَْخلُُص«.  »ال
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من قريبي؟
البطريرك غريغوريوس الّرابع حداد

لّمــا انتشــرت المجاعــة فــي ســورية ولبنــان 

قــرع المحتاجــون بــاب البطريركيــة ففتَحــه 

علــى مصراَعيــه لدخــوِل قوافــل الغــالل التي 

قها إلطعــام الناس.  كانــت البطريركيــة تتســوَّ

ونظــراً لتحــّوِل داِر البطريركيــة إلــى مقصــد 

للجائعيــن مــن كّل األديــان فقــد شــّحت 

ــه  ــا، وصــادَف أنَّ شــخصاً ومع ــَؤن فيه الُم

ــاوِل  ــادِة لتن ــول كالع ــوا الّدخ ــرتُه حاول أس

البطريــرك  قــواص  فاســتوقَفهم  الطعــام. 

ــُد أن نــأكَل«. فــردّ القــواص »إنَّ مــا  وســألَهم: »مــاذا تريــدوَن؟« فقــال الرجــُل: »نري

تبقــى مــن الخبــز لدينــا ال يــكاد يكفــي أوالدنــا« وصــادَف ذلــك وقــوف البطريــرك 

غيــف من  فــي شــرفِته واســتماعه الحديــَث فنــزَل وقــاَل للقــواَص: »انظــر إلــى هــذا الرَّ

وجهيــه هــل تجــد أن فيــه وجهــاً يختلــُف عــن اآلخــر أم أنَّ كليهمــا خبــٌز، إن اهللَ 

خلــَق الجميــَع كرغيــِف الخبــِز هــذا«. ثــم أدخلَهــم إلــى الّداخــل وأطعَمهــم. ومنــَح 

جــَل ليرتَيــن ذهبيَّتَيــن كانتــا فــي جيِبــه.  الرَّ

ــِب  لي ــِن الصَّ ــرك ِبَره ــام البطري ــاد ق ــة العب ــة محن ــوال نتيج ــت األح ــا ضاقَ وعندم

اغــة بدمشــَق  المرّصــع باأللمــاِس الــذي أهــداهُ إليــه القيصــُر الّروســي فــي ســوِق الصَّ

ــن والفقــراء.  ِلمســاَعدة الُمحتاجي

18
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 نناقُش معًا:

 ما الّصفاُت التي تحلّى بها البطريرك غريغوريوس؟. 1

 ما أعماُل الّرحمة التي قامَ بها البطريرك غريغوريوس؟. 2

 أُبيِّن كيَف يمكنُني القيامَ بعمٍل نافٍع من خالِل ادِّخاِر القليل من مصروفي؟. 3

أُعّددُ بعَض أعماِل الرحمِة التي تُقّربُني من اهلل، وأعيُشها مع اآلخريَن، وأُدّونُها في حبات . 4

الكرمِة.

أعّرب عن

رأيي
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كلمُة الحياِة

َوَكذِلــَك  مَُقاِبلَــُه  َوَجــاَز  فَــَرآهُ  الطَِّريــِق، 

ــاءَ  ــَكاِن َج ــَد الَْم ــاَر ِعنْ ــا، ِإذْ َص الَِويٌّ أَيًْض

َونَظَــَر َوَجــاَز مَُقاِبلَــُه.

ًّا مَُســاِفًرا َجــاءَ ِإلَيـْـِه، َولَمَّــا َرآهُ  َولِكــنَّ َســاِمِري

ــِه، َوَصــبَّ  مَ َوَضَمــَد ِجَراَحاِت ــدَّ ــَن، فَتََق تََحنَّ

ــِه،  َِّت ــُه َعلَــى دَاب ــًرا، َوأَْرَكبَ ــا َوَخْم ــا َزيْتً َعلَيَْه

َوأَتـَـى ِبــِه ِإلـَـى فُنـْـُدق َواعْتَنـَـى ِبــِه.

ـا مََضــى أَْخــَرَج ِدينَاَريْــِن  َوِفــي الْغَــِد لَمَـّ

ــُه:  ــاَل لَ ــُدِق، َوقَ ــِب الُْفنْ ــا ِلَصاِح َوأَعْطَاهَُم

فَِعنْــَد  أَْكثَــَر  أَنَْفْقــَت  َومَْهَمــا  ِبــِه،  اعْتَــِن 

أُوِفيــَك. ُرُجوِعــي 

فـَـأَيَّ هــُؤالَِء الثَّالَثـَـِة تـَـَرى َصــاَر قَِريبـًـا ِللَِّذي 

ــَع  َّــِذي َصنَ ــاَل: ال ــَن اللُُّصــوِص؟ فََق ْ ــَع بَي َوقَ

ْحَمــةَ، فََقــاَل لَــُه يَُســوُع: اذْهَــْب  مََعــُه الرَّ

 أَنَْت أَيًْضا َواْصنَْع هَكَذا« 

)لوقا 10: 29 – 38(.  

َر نَْفَســُه، قَاَل  َّا هَُو فَِإذْ أََرادَ أَْن يُبَرِّ »َوأَم

ــْن هُــَو قَِريِبــي؟ فَأََجــاَب  ِليَُســوَع: »َومَ

يَُســوُع َوقـَـاَل: ِإنَْســاٌن َكاَن نـَـاِزالً ِمــْن 

بَيْــَن  فََوقَــَع  أَِريَحــا،  ِإلَــى  أُوُرَشــِليَم 

ُحــوهُ، َومََضــْوا  ْوهُ َوَجرَّ لُُصــوصٍ، فََعــرَّ

َوتََرُكــوهُ بَيْــَن َحــيٍّ َومَيْــٍت.

ِتلْــَك  ِفــي  نَــَزَل  َكاِهنًــا  أَنَّ  فََعــَرَض 

كلمة ومعنى:
الالوي: الكاهن اليهودي.

الّسامرّي:  هو ينتمي إلى السامريين وهم جماعةٌ في فلسطين 

تشارُك اليهودَ في بعِض عقائِدهم وتخالُفهم في بعِضها.
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

 إلى ماذا يدعونا يَسوُع؟. 1

امري مَع الجريح.. 2  أقارُن بيَن سلوِك الاّلوي والسَّ

دُ مَن هو القريُب؟. 3  أحدِّ

َف كيَف أُظهُر المحبّة للقريب:. 4 أستنتُج الفكرة الواردَة في كلِّ آيٍة ألتعرَّ

ية
آ
الفكرةال

َويُْكَرُز ِبِبَشاَرِة الَْملَُكوِت هِذِه ِفي ُكلِّ الَْمْسُكونَِة 

)متى 24: 14( َشَهادًَة ِلَجِميِع األُمَمِ. ثُمَّ يَأِْتي الُْمنْتََهى. 

بِّ ألَنَّ هَذا َحقٌّ." َُّها األَْوالَدُ، أَِطيُعوا َواِلِديُكْم ِفي الرَّ "أَي

)أفسس1:6(.  

َِّذيَن يُِسيئُوَن  "أَِحبُّوا أَعَْداءَُكْم...، َوَصلُّوا ألَْجِل ال

َماَواِت.« َِّذي ِفي السَّ ِإلَيُْكْم...، ِلَكْي تَُكونُوا أَبْنَاءَ أَِبيُكُم ال

)متى 5: 45-43(  

مَْت قُْربَانََك ِإلَى الَْمْذبَِح، َوهُنَاَك تََذكَّْرَت أَنَّ  فَِإْن قَدَّ

امَ الَْمْذبَِح،  ألَِخيَك َشيًْئا َعلَيَْك، فَاتُْرْك هُنَاَك قُْربَانََك قُدَّ

)متى 5: 23، 24(. الً اْصطَِلْح مََع أَِخيَك...  َواذْهَْب أَوَّ

فَُكلُّ مَا تُِريُدوَن أَْن يَْفَعَل النَّاُس ِبُكُم افَْعلُوا هَكَذا أَنْتُْم 

)متى 7: 12(. أَيًْضا ِبِهْم،... 
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ُر عن إيماني: أعبِّ

ــِة  ¦ ــِة والخدم ــِش المحبَّ ــي عي ــا ف  لن
ً
ــدوة  ق

َ
ــكان ــا، ف ن

َ
ــيُح بين  المس

ُ
ــّيد  الّس

َ
ــاش ع

ــة هللِا  ــه فــي محبَّ
َ
ــه وأعمال

َ
 بأقوال

َ
ــل

َّ
خــر لذلــك َوجــَب علينــا أن نتمث

آ
تجــاه هللا وال

خــر.
آ
ــِب وفــي ســلوكنا مــع ال ي والقر

¦  
َ

يــب، وكيــف الــح مــن هــو القر ــامرّي الصَّ ــّيد المســيح بمثــِل السَّ ــح لنــا السَّ وضَّ

 
َ

ــه أو لغُتــه؛ لنعيــش
ُ
 جنُســه أو لون

َ
 كان

ً
 أّيــا

َ
ُم لــه العــون

ّ
خــِر، ونقــد

آ
 مــَع  ال

ُ
نعيــش

ســاءة. عــاوِن والخدمــة والُمســاَعدة وعــدم الإ داقــِة والحتــراِم والتَّ ســُم بالصَّ
َّ
 تت

ً
حيــاة

تي للقريب في: ¦ وتظهُر َمحبَّ

خَر والعيش مَعه بسالم. -
آ
قبولي ال

خِطئ. -
ُ
نا بشٌر قد ن

ّ
ن
أ
غيرة ل خِر على أخطاِئه الصَّ

آ
بي انتقاَد ال تجنُّ

خر بحسِب حاجِته. -
آ
تقديم الُمساَعدة لال

 أناقش وأجيب:

ــم  ــُث ل ــت أضــراراً جســيمةً بهــا، حي ــة إحــدى القــرى، فألحَق ــةٌ قويّ ــت عاصف ضربَ

ــالدٌ  ــَم مي ــَك نظَّ ــَر ذل ــاة. وإث ــة للحي روريّ ــُل مــن الُمســتلَزماِت الضَّ ــد فيهــا إالّ القلي يُع

نُهم مــن مُســاَعدِة الُمتضّرريَن  ت برنامَجــاً يمكِّ وأصدقــاؤه أنفَســهم فــي مجموعــٍة أعــدَّ

َّهــم يحبـّـوَن قريبَهــم اإلنســان. جــّراء هــذه الحادثــة. وقــد قامــوا بهــذِه الخدمــة ألن

بب الّذي دفَع ميالداً وأصدقاءَه لتقديمِ الُمساَعدة؟. 1  ما السَّ
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 اذكر موِقفاً شارْكَت فيه في خدمِة اآلخريَن.. 2

وحّية:  زّوادتي الرُّ

)يوحّنا 15: 12(. ¦ ْم.« 
ُ
ْحَبْبُتك

َ
َما أ

َ
ْم َبْعًضا ك

ُ
وا َبْعُضك ِحبُّ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ِتي أ »هِذِه ِهَي َوِصيَّ

 أختبُر نفسي:

حيحة.. 1 قم الُمناِسب بجانِب اإلجابِة الصَّ أطابُق بيَن الّسؤال واإلجابة الُمناِسبة له بوضِع الرَّ

 نفسي
ُ

أجيُبأسأل

يبي؟. 1 يَبك كنفسك .َمن قر )  ( أحِبْب قر

انيــة كمــا . 2
ّ
مــا الوصّيــة التــي تأتــي فــي المرتبــة الث

 يســوُع؟
َ

قــال

داقة والحترام  خِر الصَّ
آ
 مَع ال

ُ
)  ( أعيش

عاون والُمشاَركة. والتَّ

خر؟. 3
آ
ما واجباتي تجاَه ال

 أبي أّمي أخوتي 
َ

 كان
ً
خُر أيا

آ
)  ( هو ال

تي وطني. 
َ
صديقي بيئ



148

أصنُِّف العباراِت في الجدول اآلتي:. 2

مُ المصلحةَ الخاّصةَ على المصلحِة العامَّة - أفرُح بالباطلِ  أشارُك اآلخرينَ بآالمهم – استعدُّ للخدمة – أُقَِدّ

ُف  يد المسيح عن محبَِّة القريِب - أتحلَّى بصفاِت المغروِر والمُتكبِّر - أتصرَّ – أطبُِّق ما أوصى به السَّ

بطريقٍة الئقٍة معَ اآلخرين.

 
ً
 صالا

ً
يبا  قر

ُ
كون َ صاحٍل أ  غ�ي

ً
يبا  قر

ُ
كون أ

أقرأُ اآلياِت األتيةَ وأجيُب عن األسئلِة الّتي تليها:. 3

» ثُمَّ يَُقوُل الَْمِلُك ِللَِّذيَن َعْن يَِميِنِه: تََعالَْوا يَا مُبَاَرِكي أَِبي، ِرثُوا الَْملَُكوَت الُْمَعدَّ لَُكْم مُنُْذ 

ِّي ُجْعُت فَأَطَْعْمتُُموِني. َعِطْشُت فََسَقيْتُُموِني. ُكنُْت غَِريبًا فَآَويْتُُموِني. عُْريَانًا  تَأِْسيِس الَْعالَمِ. ألَن

 ، .  فَيُِجيبُُه األَبَْراُر ِحينَِئٍذ قَاِئِليَن: يَاَربُّ فََكَسْوتُُموِني. مَِريًضا فَُزْرتُُموِني. مَْحبُوًسا فَأَتَيْتُْم ِإلَيَّ

مَتَى َرأَيْنَاَك َجاِئًعا فَأَطَْعْمنَاَك، أَْو َعطَْشانًا فََسَقيْنَاَك؟  َومَتَى َرأَيْنَاَك غَِريبًا فَآَويْنَاَك، أَْو عُْريَانًا 

فََكَسْونَاَك؟ َومَتَى َرأَيْنَاَك مَِريًضا أَْو مَْحبُوًسا فَأَتَيْنَا ِإلَيَْك؟ فَيُِجيُب الَْمِلُك َويَقُول لَُهْم: الَْحقَّ 

)متى 25: 34 - 40( َُّكْم فََعلْتُُموهُ ِبأََحِد ِإْخَوِتي هُؤالَِء األََصاِغِر، فَِبي فََعلْتُْم.  أَقُوُل لَُكْم: ِبَما أَن
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ّب، وما ثوابُهم؟. ١  مَن الّذيَن عن يميِن الرَّ

ّب يَسوَع المسيح؟. ٢  من إخوتي األصاغر في نظِر الرَّ

ُح سبَب تقديمِ الُمساَعدة لآلخِر أيّاً كاَن؟. ٣  أوضِّ
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ميُر الحّي الضَّ
يس إستيفانوس  القدِّ

الّشــهداء فــي  أّوُل  يــس إســتيفانوس  القدِّ

ــبعِة  السَّ ماِمســة  الشَّ ومــن  المســيحيّة، 

لــوا للخدمــة اليوميّــة  األوائــِل الذيــَن ُوِكّ

وتوزيــِع التّقُدمــاِت علــى الفقــراء، امتــأل 

وصنــَع  القــدس،  والــّروح  باإليمــان 

ســفُر  لنــا  َل  ســجَّ وقــد  الُمعِجــزاِت. 

مَهــا  صــاً لخطبِتــه التــي قدَّ األعمــاِل مُلخَّ

مُداِفعــاً عــن إيماِنــه غيــَر خائــٍف مــن قــوِل 

الحــقِّ والحقيقــِة لكــي يراجــَع الحاِضــروَن أنفَســهم وقســاوَة قلوِبهــم ومقاومتَهــم 

َّهــم عارضــوا ضمائَرهــم، ورفضــوا  الــروَح القــدَس، وصــبَّ عليهــم أعنــَف اللَّــومِ ألن

ــو  ــوه بالحجــارة وه ــة، ورجم . فأخرجــوه خــارَج المدين ــةَ الحــقِّ المســيَح وكلم

ّب يَســوَع.  يصلّــي ويطلــُب المغفــرَة لراجميــه مُقتِديــاً بالــرَّ

 نناقُش معًا:

يِس إستيفانوس؟. 1  ما صفاُت القدِّ

يُس إستيفانوس من الحاضريَن في خطبِته؟. 2  ماذا طلَب القدِّ

19
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يِس إستيفانوس تجاه راجميه؟. 3  ما سلوُك القدِّ

 

ه، وما . 4 صديُق أسرَّ لي بُمشكلٍة يعاني منها، فهل أساعُده للخالص منها أو أهزأُ به وأفشي سرَّ

 الّذي يوجِّه سلوكي؟

كلمُة الحياِة

نَْفِســي  ُب  أُدَرِّ أَيًْضــا  أَنَــا  »ِلذِلــَك 

ِليَُكــوَن ِلــي دَاِئًمــا َضِميــٌر ِبــالَ َعثـْـَرٍة 

 ِمْن نَْحِو اهلِل َوالنَّاِس« 

)أعمال 24: 16(  

كلمة ومعنى:
عثرة: خطأ.

أعّرب عن

رأيي
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 حواٌر حوَل الكلمِة:

ميِر الحّي. . 1 أستخرُج من اآليات اآلتيِة الّسلوكات التي يتَّصُف بها صاحُب الَضّ

»... الَ تَظِْلُموا أََحًدا، َوالَ تَُشوا ِبأََحٍد...« )لوقا 3: 14( 

»ِاغِْفُروا يُغَْفْر لَُكْم« )لوقا 6: 37(

َِّذي ِإِذ ابْتَغَاهُ قَْومٌ َضلُّوا َعِن اإِليَماِن، َوطََعنُوا أَنُْفَسُهْم  ُروِر، ال »ألَنَّ مََحبَّةَ الَْماِل أَْصٌل ِلُكلِّ الشُّ

ِبأَْوَجاٍع َكِثيَرٍة«. )ا تيموثاوس 6: 10(

َّةُ«. )عبرانيين 13: 1( »ِلتَثْبُِت الَْمَحبَّةُ األََخِوي

َُّه قَاَل: اَل أُهِْملَُك َواَل  »ِلتَُكْن ِسيَرتُُكْم َخاِليَةً ِمْن مََحبَِّة الَْماِل. ُكونُوا مُْكتَِفيَن ِبَما ِعنَْدُكْم، ألَن

أَتُْرُكَك« )عبرانيين13: 5(

اِلَح ِبيََديِْه، ِليَُكوَن لَُه أَْن يُْعِطَي مَْن  اِرُق ِفي مَا بَْعُد، بَْل ِبالَْحِريِّ يَتَْعُب َعاِمالً الصَّ »اَل يَْسِرِق السَّ

لَُه اْحِتيَاٌج« )أفسس 4: 28(

َّةٌ ِمْن أَفَْواِهُكْم، بَْل ُكلُّ مَا َكاَن َصاِلًحا ِللْبُنْيَاِن، َحَسَب الَْحاَجِة، َكْي يُْعِطَي  »الَ تَْخُرْج َكِلَمةٌ َرِدي

اِمِعيَن« )أفسس 4: 29( ِنْعَمةً ِللسَّ
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حيحة وإشارَة )✗( بجانِب العباراِت الخاِطئة.. 2 أضُع إشارَة )✓( بجانِب العباراِت الصَّ

ما:
َ

ي عند �ي ىي �ن ّ أ�ن

س. -
َّ

 باستمراِر في الكتاِب الُمقد
ُ
الة. - أقرأ  للصَّ

ً
ُص وقتا  أخّصِ

 ل ألتزُم نصائَح والدّي. -
علــى  -  

ً
دائمــا نفســي  أحاســُب   

لــي. أعما

ة في حياتي. -  المسيحيَّ
َ

 الفضائل
ُ

صغاء للّروح القدس. - أطّبق  ل أهتمُّ بالإ

اخلــّي  -
َّ

 الحقيقــِة الد
َ

 صــوت
ُ

 أتجاهــل

ــدي. عن

 الســتمراِر فــي  -
َ

  أشــعُر بالملــِل عنــد

.
ً
العمــل علــى نمــوّي روحّيــا

ُر عن إيماني: أعبِّ

واِب من  ¦  البدِء، به يســتطيُع تمييــَز الصَّ
ُ

نســاِن منــذ  هللا فــي الإ
ُ

ميــُر هــو صــوت الضَّ

 لالنحــراِف والختيــاراِت 
ٌ

ــذي ل يســمُع ضميــَره قابــل
ّ
 ال

َ
نســان الخطــأ، ولكــنَّ الإ

 لدينــا ضميــٌر صالــٌح 
َ

ــه يجــُب أن يكــون
ّ
ُس يوصينــا أن

َّ
الخاطئــة، والكتــاُب الُمقــد

ــه إيجابّيــة 
ُ
 خيارات

ُ
 الــذي فيــه روُح هللا تكــون

ُ
نســان  نحــَو هللِا. والإ

ً
يوّجُهنــا دائمــا

وُح القــدُس علــى إعــادِة توجيِهنــا   الــرُّ
ُ

فــع عليــه وعلــى ُمجتمِعــه، فيعمــل تعــوُد بالنَّ

نحــَو الخيــِر إذا خالفنــا ضميَرنــا.

¦  
َ

ــل ــاَد فع ــي يعت ــه ك ــه وتنميِت ــى تغذيِت  عل
ُ

ــل ــري العم ــي تجــاَه ضمي ــن واجب فم

ــن خــالِل: ــِر م الخي

س.. 1
َّ

نجيِل الُمقد ل في كلمِة هللا بقراءِة الإ الّتأمُّ

فحص ضميري بُمحاَسبة نفسي بإرشاداِت الّروح القدس.. 2

فاتي.. 3 ِ أعمالي وتصرُّ
ّ

افَع لكل
َّ

ِة الد َجْعل المحبَّ

4 .
ُ

ِســد
ْ
ف
ُ
 ت

َ
ــة ِديَّ ــَراِت الرَّ

َ
ُمَعاش

ْ
 ال

َّ
ــِإن

َ
ــوا: ف

ُّ
ِضل

َ
 ت

َ
اختيــار أصدقــاَء صالحيــَن »ل

 

« )1كو15: 33(.
َ
ة

َ
د َجّيِ

ْ
 ال

َ
ق

َ
ال

ْ
خ

أَ
ال
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 أناقش وأجيب:

ــابكة بعــَد أن طلبــت منــه الُمعلِّمــة إغنــاء  أسترســَل ســليٌم فــي البحــِث علــى الشَّ

ــي االســتمراِر  ــةٌ. رغــَب ســليٌم ف ــاراٌت غريب ــه صــوٌر وعب ــُر ل ــدأت تظه موضوعــه، فب

ــي،  ــلُّ ِل ــيَاِء تَِح ــوِل: »ُكلُّ األَْش ــَس الرس ــِس بول ــوِل القّدي ــَر ق ــه تذّك ــاهَدِتها لكنَّ بُمش

لِكــْن لَيـْـَس ُكلُّ األَْشــيَاِء تَُواِفــُق. ُكلُّ األَْشــيَاِء تَِحــلُّ ِلــي، َولِكــْن لَيـْـَس ُكلُّ األَْشــيَاِء تَبِْنــي«

)1 كو 10: 23(،   

ــه  َّــه اســتمَع إلــى صوِت ــه مُتجــاِوزاً مــا شــاهَده وفرحــاً؛ ألن فعــادَ للبحــِث فــي موضوِع

س. ــاب الُمقــدَّ ــره والكت ــه، بحســِب ضمي ــي وعمــَل ب الّداخل

ََّف سليٌم عن البحِث في موضوِعه؟. 1  لماذا توق

 كيَف عِمَل ضميُر سليمٍ في توجيه سلوِكه؟. 2

ميِر الحّي في حياتي.. 3  أذكُر أهمِّيّة الضَّ

وحّية:  زّوادتي الرُّ

اِهــٍر، َوَضِميــٍر َصاِلــٍح، َوِإيَمــاٍن  ¦
َ
ــٍب ط

ْ
ل
َ
 ِمــْن ق

ُ
ــة َمَحبَّ

ْ
ِهــَي ال

َ
ــِة ف َوِصيَّ

ْ
 ال

ُ
اَيــة

َ
ــا غ مَّ

َ
»  َوأ

)1تيموثاوس1: 5(. َياٍء«    ِر
َ
ِبال
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الح المواطُن الصَّ
يُس يوحنّا الّدمشقّي القدِّ

ــي  ــابِع ف ــرِن الّس ــي الق ــي دمشــَق ف ــَد ف ول

كنــِف عائلــٍة ثريــٍة مــن وجاهــاِت دمشــَق، 

ــي  ــاِل ف ــراً للم ــُده ســرجوَن وزي ــَل وال عم

بــالِط الخالفــِة األمويـّـة لفتــرٍة ال تقــلُّ عــن 

ثالثيَن سنةً.

تعلّــم يوحنّــا علــوم عصــره، وبــرَز فــي 

إيمانــه  يعيــش  كان  الفلســفيّة،  المعرفــة 

ــاً كل  ــة، محترم ــه كاف ــع أصحاب ــوي م الق

القوانيــن الســائدة، ويتحّمــُل مســؤولياِته 

بأمانــٍة وجّديــة. 

َّــة  ــة والعقائدي ــه العلميَّ ــي كتاباِت ــت ف ــزٍة تجلَّ ــٍة وموســيقيٍَّة مُتميّ ــاَز بقريحــٍة أدبيَّ امت

والموســيقيَّة علــى امتــداِد حياِتــه، ومازالــت الكنيســةُ حتَّــى اليــوم تســتعمُل ترانيَمــه 

فــي الليتورجيــا )الطُّقــوس الّدينيَّــة(.

ــٌر  ــنة( أث ــي فلســطيَن )30 س ــابا ف ــس س ي ــِر القدِّ ــي دي ــا ف ــي قضاه ــرِة الت كاَن للفت

واضــٌح علــى معرفِتــه ودعوِتــه، فقــد تميَّــَز بالوعــِظ البليــغ، وبالدفــاع عــن العقيــدة، 

ســة التــي ثَبَــَت عقيــدة إكرامهــا، ونــاَل لقــَب العالــم الالهوتــي  واأليقونــات الُمقدَّ

والمدافــع الَكنَســّي ومنظـّـم الفــن البيزنطــي، رقــَد بســالمٍ فــي القــرِن الثّامــن فــي ديــر 

يــس ســابا فــي فلســطين. القدِّ

20
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 نناقُش معًا:

يُس يوحنا الّدمشقّي؟. 1  ِبَم برَع القدِّ

يس يوحنّا الّدمشقّي، وكيَف أظهَرته؟. 2 فاُت التي تُميُِّز القدِّ  ما الصِّ

َّتي أقومُ بها ألكوَن مواطناً صالحاً في كنيستي ومُجتَمعي.. 3  أبيّن بعَض األعماِل ال

كلمُة الحياِة

ـَدٍة تُثِْمــُر  ـُه مَــا ِمــْن َشــَجَرٍة َجيِـّ َـّ ألن

ــُر  ــٍة تُثِْم َّ ــَجَرٍة َرِدي ــا، َوالَ َش ًّ ــًرا َرِدي ثََم

ثََمــًرا َجيِّــًدا.  ألَنَّ ُكلَّ َشــَجَرٍة تُْعــَرُف 

ــَن  ــوَن ِم ُ ــْم الَ يَْجتَن َُّه ــا. فَِإن ــْن ثََمِرهَ ِم

ــْوِك ِتينـًـا، َوالَ يَْقِطُفــوَن ِمــَن الُْعلَّيِْق  الشَّ

اِلــُح ِمــْن َكنـْـِز قَلِْبــِه  ِعنَبـًـا. اإَِلنَْســاُن الصَّ

ــالَح، َواإِلنَْســاُن  اِلــِح يُْخــِرُج الصَّ الصَّ

يِر يُْخــِرُج  ــرِّ يُر ِمــْن َكنـْـِز قَلِْبــِه الشِّ ــرِّ الشِّ

َّــُه ِمــْن فَْضلـَـِة الَْقلـْـِب يَتََكلَّــُم  . فَِإن ــرَّ الشَّ

)لوقا 6: 43 – 45(. فَُمُه«. 

أعّرب عن

رأيي
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كلمة ومعنى:
يَْجتَنُونَ: يقطفوَن. : الفاسد.    دُيّ الَرّ

الفْضلةُ: ما بقَي من الّشيء. ابة.  مُ للدَّ َّْيُق: نبات يقدَّ الْعُل

 حواٌر حوَل الكلمِة:

إالمَ يرمُز كلٌّ من:. 1

 الّشجرة الجيدة- 

ديئة-  جرة الرَّ  الشَّ

ِيد المسيح: » ِمْن فَْضلَِة الَْقلِْب يَتََكلَُّم فَُمُه«.. 2 ُر قوَل السَّ  أفسِّ

ريِر وفَق الجدوِل اآلتي:. 3 الِح واإلنساِن الشَّ أُقاِرُن بيَن اإلنساِن الصَّ

احُلوجُه امُلقاَرنة  الصَّ
ُ

نسان ُالإ �ي
 ال�شّ

ُ
نسان الإ

ه -
ُ
أفعال

-  
ُ
نتيجة

أفعاله 
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أقترُح حلوالً للمواقِف واألعماِل اآلتيِة ألبيَّن من خاللها كيَف أكوُن مواِطناً صالحاً:. 4

ُ
املواقف

ُ
 واللول

ُ
َحات امُلق�ق

-  
ُ

 فــي حديقــِة الحــّي ويعبــث
َ

وســاخ
أ
يرمــي صديقــي ال

يبــة. بأشــياَء غر

لهــّي ول يلتــزُم بالهــدوَء  - اس الإ
َّ

ــُم صديقــي أثنــاء القــد
َّ
يتكل

أثنــاء خروِجــه مــن الكنيســة.

-  
َ

 مــن حقيبــة زميِلــه دون
ً
 أغراضــا

ُ
 صديقــي يأخــذ

ُ
شــاهدت

. علِمه

ُر عن إيماني: أعبِّ

ُد إذا  ¦ ِ
ّ

ــه يحــد
ُ
نســاِن تنبــُع مــن قلِبــه، فعمل  الإ

َ
 أعمــال

َّ
 المســيُح أن

ُ
يبّيــُن لنــا الســّيد

ــه  ــَر مــن قلِب ــاُر الخي ــذي يخت
ّ
ــُح هــو ال ال  الصَّ

ُ
نســان  أم ل، فالإ

ً
 صاِلحــا

ً
 إنســانا

َ
كان

 المســيُح بمحبــة 
ُ

ــيد  مواقــِف حياِتــه، فقــد أوصانــا السَّ
ِ

ــرَّ فــي جميــع
َّ

ــُب الش ويتجنَّ

خــِر.
آ
ــِح مــَع ال ال تــي هلل بالعمــِل الصَّ ــُر عــن محبَّ  أعّب

ُ
يــب، حيــث هللا والقر

ــٌت«. ¦ ْعَمــال َمّيِ
َ
وِن أ

ُ
 ِبــد

َ
يَمــان نســاِن »الإِ ــرُّ يرتبطــاِن بعمــِل الإ

َّ
ــالُح والش  الصَّ

)يعقوب 2: 20(   

الــح   المؤمــَن علــى العمــِل الصَّ
ُّ

 تحــث
ً
ــة  حقيقيَّ

ً
 الحقيقــّي إرادة

ُ
يمــان ــُب الإ

ّ
ويتطل

ه فــي بنــاِء كنيســِته وُمجتَمعــه ووطنــه.
ُ

بمــا يســاعد
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 أناقش وأجيب:

ازدادَ مــرُض أخــي ســمير ونقلــه والــداَي إلــى المشــفى فــي وقــٍت مُتأخِّــٍر مــن اللَّيــل، 

ــه، ويهــمُّ بالخــروِج  ــَت دواِم ــد أنهــى وق ــاِوُب ق ــُب الُمن ــوا كاَن الطّبي وعنَدمــا وصل

هــاِب إلــى منزِلــه وعــادَ مَعهــم  مــن بــاِب المشــفى، وعنَدمــا شــاهَدهم عــزَف عــن الذَّ

ــفاء العاِجــل. مَ لســمير العــالَج الــاّلزمَ، وتمنَّــى لــه الشِّ إلــى المشــفى، وقــدَّ

 أبيُّن سبَب عزوِف الطَّبيب عن الخروِج من المشفى.. 1

 ما رأيَُك بموقِف الطَّبيب؟. 2

أكتُب النََّشاط الّذي أقومُ به ألكوَن مواِطناً صاِلحاً:. 3

ُ
ذي أقوُم بهاملاكن

ّ
شاط ال

ّ
الن

البيت -

المدرسة -

الكنيسة -
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الحديقة -

ارع -
ّ

الش

 آخُر..... -
ٌ

مكان

وحّية:  زّوادتي الرُّ

¦  
َ

يك ِر
ُ
ــا أ

َ
ن
َ
، َوأ

َ
ْعَماِلــك

َ
وِن أ

ُ
 ِبــد

َ
ــك

َ
ِرِنــي ِإيَمان

َ
 أ

ٌ
ْعَمــال

َ
ــا ِلــي أ

َ
ن
َ
، َوأ

ٌ
 ِإيَمــان

َ
ــك

َ
ــَت ل

ْ
ن
َ
»أ

)يعقوب 2: 18(. ْعَماِلي ِإيَماِني« 
َ
ِبأ

 أختبُر نفسي:

حيحة في كلٍّ ممَّا يأتي:. 1 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

يّد المسيح بـ:-  اإلنساُن الَصالُح يقرُن أعمالَه بتعاليمِ السَّ

3- تباٍه وغروٍر.2- قناعٍة ومحبٍَّة.1- خوٍف وحذٍر.

الح يتطلَُّب من اإلنسان:-  العمُل الصَّ

3- البعَد عن عمِل الخدمة.2- أقواالً وخططاً نظريّةً.1- إرادًة حقيقيّةً.
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أكوُن مواِطناً صالحاً أنتمي إلى وطني وأخدمُه عنَدما- 

3- ال ألتزمُ بالقوانين كلّه.2- أهتمُّ بمصلَحتي الخاّصة.1- أدافُع عنه.

الح:. 2 أصُل األحرَف فأحصُل على الكلماِت المطلوبة ألكمَل اآلية وأتعرَف صفاِت المواطِن الصَّ

صفة نطلُقها على شخٍص قديٍر.. ١

صفة يمتلُكها القاضي.. ٢

مرادُف كلمِة »مُفِرح«.. ٣

مُرادف كلمة »جيّد«.. ٤

2، ُكلُّ مـَـا هـُـَو طَاِهــٌر، ُكلُّ مـَـا هـُـَو  1، ُكلُّ مـَـا هـُـَو  ُكلُّ مـَـا هـُـَو َحــقٌّ، ُكلُّ مـَـا هـُـَو 

ــُروا« ــي هــِذِه افْتَِك ــْدٌح، فَِف 4، ِإْن َكانَــْت فَِضيلَــةٌ َوِإْن َكاَن مَ ُــُه  ــا ِصيت 3، ُكلُّ مَ

)فيلبي 8:4(.  
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انتخبُت من قبِل زمالئي ألكوَن عريَف انضباٍط في مدرستي أكتُب خطَّةً أبيُّن من خالِلها ما . 3

سأقوم به ألكوَن مواِطناً صاِلحاً في مدرستي.
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قويمّي للوحدِة الّرابعة شاُط التَّ النَّ
 أمألُ الّشبكة باسم العيد )الوطنّي، الّديني( الُمواِفق للتواريخ المذكورة في العبارات اآلتية، ثّم . 1

أجمع حروف كل لون بالترتيب ألحصل على الكلمات المفقودة.

يسة . ١ )4 كانون األول( عيد القدِّ

)14 أيلول( عيد رفع . ٢

)1 أيار( عيد . ٣

)6 تشرين األول( ذكرى   . ٤

التحريرية.

)1 كانون الثاني( عيد   . ٥

الميالدية.

)17 نيسان( عيد . ٦

)6 أيار( عيد . ٧

)25 كانون األول( عيد . ٨

)21 آذار( عيد . ٩

عيد جميع . ١٠

 الكلمات المفقودة:- 

 و  و  وهي من الفضائل اإللهية.

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠
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 أرتب الكلمات الُمبعثرة في المستطيل بشكلها الصحيح ألحصل على تعاريف لكل من . 2

المصطلحات اآلتية ) الضمير الحي – محبة القريب(

نب -  �
�

�� - ال�� - و� صوت ال� - هو - يدعو�� - الداخ
� - لفعل - الذي - ا��

�� - عند.    - ارت به - إ��
ً
ع
 - مؤنبا

 - ��بة - تت ءه - قبول - والعيش معه - اخت�ف - ع� - حياة - �� مع -  � - ان��

خر - و�بته.
�
�ام - ومعتقداته - ا�تبادل - ا دمة - وا�ح�� وا��

 الضمير الحي: - 

 محبة القريب: - 

 أظلُل المربعات المعبرة عن الكسور اآلتية باتباع نمط العد الثنائي، وأجمع األحرف الُمتبقية . 3

دون تظليل ألتعرف كيف يعمل الضمير الحي بداخلي.

اهحغوفرقلجا

خثلوالسكدطقصل

ةرشذلضاظرحي

٢
٤

٤
٨

٥
٩

١
٢

٣
٥

٤
٧

يعمل ضميري الحي بواسطة  الذي يمنحني إياه يَسوع - 

ألميز  من  .
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ّب يَسوع، ثّم أَكتُب موقفاً . 4  أَستنتُج من اآليات اآلتية الفضائل اإلنسانية التي علّمنا إياها الرَّ

عشُت من خاللِه هذه الفضائل مع اآلخرين.

ية
آ
نسانيةال يالفضيلق الإ

املوقف اليا�ق

"ثُمَّ نََزَل مََعُهَما َوَجاءَ ِإلَى النَّاِصَرِة َوَكاَن َخاِضًعا 

ُُّه تَْحَفُظ َجِميَع هِذِه األُمُوِر ِفي قَلِْبَها.  لَُهَما. َوَكانَْت أُم

مُ ِفي الِْحْكَمِة َوالَْقامَِة َوالنِّْعَمِة،  َّا يَُسوُع فََكاَن يَتََقدَّ َوأَم

)لوقا 2: 52-51(. ِعنَْد اهلِل َوالنَّاِس" 

ْدِق  "ِلذِلَك اطَْرُحوا َعنُْكُم الَْكِذَب، َوتََكلَُّموا ِبالصِّ

َّنَا بَْعَضنَا أَعَْضاءُ الْبَْعِض" ُكلُّ َواِحٍد مََع قَِريِبِه، ألَن

)أفسس 4: 25(.  

اِلُح َواألَِميُن!  َُّها الَْعبُْد الصَّ "فََقاَل لَُه َسيُِّدهُ: ِنِعمَّا أَي

ُكنَْت أَِمينًا ِفي الَْقِليِل فَأُِقيُمَك َعلَى الَْكِثيِر. اُدْخُْل ِإلَى 

)متى 21: 25(. فََرِح َسيِِّدَك " 

"مَْن أََرادَ أَْن يَِصيَر ِفيُكْم َعِظيًما، يَُكوُن لَُكْم َخاِدًما"

)مرقس44:10(.  

)2 كورنثوس7:9(. ُُّه اهللُ."  "ألَنَّ الُْمْعِطَي الَْمْسُروَر يُِحب

الَِتِهْم، يَغِْفْر لَُكْم أَيًْضا أَبُوُكُم  َُّه ِإْن غََفْرتُْم ِللنَّاِس َزَ "فَِإن

)مرقس26،25:11(  ". َماِويُّ السَّ

ذُوَن ِفي َكثَْرِة  َّا الُْودََعاءُ فَيَِرثُوَن األَْرَض، َويَتَلَذَّ "أَم

)مزامير11:37( اَلمَِة".  السَّ

َِّذي يَْصِبُر ِإلَى الُْمنْتََهى فَهَذا يَْخلُُص"  "َولِكِن ال

)متى 13:24(  

َساَلًما أَتُْرُك لَُكْم. َسالَِمي أُعِْطيُكْم. لَيَْس َكَما يُْعِطي 

الَْعالَُم أُعِْطيُكْم أَنَا. اَل تَْضطَِرْب قُلُوبُُكْم َوالَ تَْرهَْب.

)يوحنا27:14(  
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 أستبدل أسماء األلوان باإلنكليزية بالكلمات الموجودة داخل اإلطار ذي اللون المناسب . 5

ألحصل على صالة جميلة تُعبر عن محبتي لقريبي.

ْ ُ��
ْ
ن
َ
أ

َ
َعل

ْ
 َيف

ْ
ن

َ
أ

ْم ِ ِ��

اُس الن

ْيًضا
َ
أ

ا
َ

ذ
َ
هك

َ
ون

ُ
يد ِ

ُ�َما �

وا
ُ
َعل

ْ
اف

ُ ِب�ُ

� ُ
 

َ
ف

 Black - Orange - Blue - Green - Purple - Grey - Brown - Red -

Pink – Yellow

س.. 6 ّب يَسوع في إنجيله الُمقدَّ  أستعيُن بلغتي العربية في إكمال اآلية ألتعرف ما أوصاني به الرَّ

، وضميٍر  و أما   فـ   من قلٍب 

)ا تيموثاوس5:1(  ، و  بال رياء. 

 مرادف كلمة

هدف تبدأ 

بحرف 

الغين

مفرد كلمة 

الوصايا

ضمير غائب 

للمفرد 

المؤنث

ضد 

الكراهية

اسم الفاعل 

من الفعل 

هَر
َ
ط

ضد كلمة 

طالح

المصدر من 

الفعل 

آَمَن
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 أنقل العبارات بداخل الُمستطيالت إلى جوار الجمل حسب اللون الناتج من دمج كل لونين . 7

س. ألعرف كيف أعيش المواطنة الصالحة حسب اإلنجيل الُمقدَّ

َ
َوة

ْ
خ وا ا��ِ ِحب�

َ
وا الَ�أ

ُ
اف

َ
خ

َ
ِلك َ ِرُموا ا�ْ

ْ
ك

َ
ِميَعأ َ �

ْ
ِرُموا ا�

ْ
ك

َ
أ

أحمر وأصفر - 

أسود وأبيض - 

أزرق وأحمر - 

أصفر وأزرق - 

 )رسالة بطرس األولى 2: 17(.

 أعيش المواطنة الصالحة من خالل:	 
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 أعبُِّر عن محبَّتي لوالديَّ مقتدياً بمحبة يَسوع المسيح ألسرته بكتابِة أهّم الفضائل التي . 8

فات التي أُظِهُر فيها طاَعتي نحَوهما. تعلَّمتُها منهما، ثّم أذكُر بعَض التّصرُّ

 الفضائل التي تعلمتها من والدي:- 

 سلوكي الذي يظهر طاعتي لوالدي:- 
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لُنرنِّْم معًا:لُنرنِّْم معًا:
َجع البيوت وَرْح �ق َجع يتعّمر بلدي َرْح �ي

والق الىلي ما بيموت بدي
أ
ح صوتو العاىلي ال

َ
ويصد

ار و ليل بالدي يص�ي �ن جع نكتب أشعار رح �ن

ر التوت ج
ش

ويضحك � ىل املشوار ي و�ي
ّ ونغ�ن

أرض بالدي جّنة وملعب أطفال بتضحك وبتلعب

ي سكوت
ن

ك وما �
ن

� وم بتهسر ما بتتعب ج
ن

و�

جع البيوت ورْح �ق جع يتعمر بلدي رْح �ي



مشروع عمل )2(
ينية الموجودة فيها.

ّ
ّية والمعالم الد ظات الّسور

َ
تصميُم لوحة حاِئط عن الُمحاف

ّية.. 1 ظات الموجودة في بلده سور
َ
م على لوحٍة كبيرٍة أسماَء الُمحاف

ّ
ُينظ

ظة.. 2
َ
 ُمحاف

ّ
ينّية الموجودة في كل

ّ
ُد بعَض المعالم الد ِ

ّ
يحد

ــابكة – . 3
َّ

 عنهــا فــي ) الش
ُ

 محافظــة ويبحــث
ّ

 المعالــم الموجــودة فــي كل
َ

يختــاُر أحــد

المراجــع......(.

4 . 
ُ

ث
َّ

ــٍم دينــّي علــى بطاقــاٍت ويتحــد
َ
ِ َمْعل

ّ
 عليهــا عــن كل

َ
يكتــُب المعلومــات التــي حصــل

وحــة التــي قــام بتصميمهــا وزمــالؤه
ّ
ــِه ويضُعهــا علــى الل عنهــا مــع زمالِئ


