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مٌة ُمَقدَّ

أَبناءنا الّطالب، َزميالتنا المُدرّسات، ُزمالءنا المُدرّسين:	 
ــةِ، 	  ــةِ السّــوريّةِ والمركــِز الوطنــيّ لتطويــِر المناهــِج التّربويّ ــةِ العربيّ بنــاًء علــى خّطــةِ وزارةِ التّربيــةِ فــي الجمهوريّ

ــويِّ  ــلوِبه التَّرب ــةِ المســيحيَّةِ بأس ــةِ الدّينيَّ ــادّةِ التَّربي ــابِع األساســيِّ لم ــفِّ السّ ــِب للّص ــابَ الّطال ــدّمُ إليكــم كت نُق
ــدِ. الجدي

ــةِ 	  ــِر الوطنيَّ ــقَ مــا وردَ فــي وثيقــةِ المعايي ــفِّ الســابع األساســيِّ وف ــة المســيحيَّةِ للصَّ ــةِ الدِّينيَّ ــابُ التَّربي ــفَ كت أُلِّ
ــوَّه  ــب ونم ــرَ الطال ــي تُناســبُ عم ــة المســيحيّة الَّت ــِم الدِّينيَّ ــةِ المفاهي ــقَ منظوم ــفِ ووف ــِل التألي المطــوَّرة ودلي
ُل مســيرَة إيمــانٍ حــقٍّ ومواطنــةٍ صالحــةٍ  العقلــي. وقــد تــمَّ توزيــعُ الــدُّروِس بحســِب موضوعــاتٍ متناســقةٍ تُشــكِّ
فــي كلِّ وحــدةٍ درســيَّةٍ، لذلــكَ ارتبَطــْت دروسُ كلِّ وحــدةٍ درســيَّةٍ فــي وَحــدةٍ مُتكاملــة. لقــدْ بُنــيَ كلُّ درٍس مــن 
الــب عبــرَ أنشــطةٍ بســيطةٍ فــي تكويِنهــا ومناســبةٍ فــي  ُز مُشــاركَة الطَّ الــدُّروِس وفــقَ منهجيَّــةٍ تربويَّــةٍ ناشــطةٍ تعــزِّ

طرائقِهــا وهادفــةٍ فــي مضمونهــا، حيــُث يَســهُُل علــى ُطالبنــا فهــمُ الــدَّرِس وإنجــاُزهُ بفــرٍح وســعادة.
ُقسِّــمَ الكتــابُ إلــى ســتِّ وَحَــداتٍ درســيَّةٍ، ولــكلِّ وَحــدةٍ درســيَّة موضــوعٌ يُترجــمُ مجــااًل مــن مَجــاالتِ المــادَّةِ 	 

ــهُ فــي تكويــِن  ــةِ، لذلــكَ رُتِّبــْت دروسُ الكتــاِب بحيــُث تتكامــُل موضوعاتُ الــواردةِ فــي وثيقــةِ المَعاييــِر الوطنيَّ
الــِب بالقِيَــِم الوجدانيــةِ السَّــاميةِ وتَزويــدِه باإليمــانِ المســيحيِّ. شــخصيَّةِ الطَّ

ــِل 	  ــنْ تمثّ ــبَ مِ ــنُ الّطال ــلوٍب يُمّك ــاُت بأس ــت الموضوع ــاِج، وعُِرَض ــاِء المنه ــي بن ــِر ف ــُل المعايي ــدَ مُدخ اعتمِ
ــةِ. ــه اليوميّ ــي حياتِ ــا ف ــلوكًا واقعيًّ ــةِ س ــِم التّربويّ ــراتِ والقِيَ الخب

ــةٍ 	  ــةٍ متتابعــةٍ ومترابطــةٍ تَبــدأُ بتهيئــةٍ )منّظــٍم متقــدٍّم(، ثــمّ أنشــطةٍ تطبيقيّ ُصمِّمــت الــدّروسُ وفــقَ خطــواتٍ تربويّ
ــي مهــاراتِ التّفكيــِر العليــا، نحــو التّحليــل والتّركيــب واالســتنتاِج والتّقويــِم...، وتُســاعدُ الّطالــبَ  متنوّعــةٍ تنمّ
علــى حــلِّ المشــكالتِ، كمــا تعــّزُز التّفكيــرَ النّاقــدَ الّــذي ينمّــي اإلبــداعَ واالبتــكارَ لديــهِ وفــقَ اســتراتيجيّاتٍ 
متنوّعــةٍ منهــا التّعلـّـم النّشــط؛ بعيــدًا عــن أســلوِب الحفــظِ والتّلقيــِن، وهــو مــا تســعى وزارُة التّربيــةِ إلــى تحقيقِــه 
ــرواتِ الوطــِن والمحافظــةِ  ــةِ ث ــي تنمي ــا ف ــاُت كُلّه ــتثمَرُ اإلمكان ــةِ فتُس ــةِ التّربويّ ــمُ محــورَ العملي ليكــونَ المتعلّ

عليهــا، وينتهــي كلُّ درٍس بتقويــٍم يكــونُ بمنزلــةِ تغذيــةٍ راجعــةٍ لفَِكــِر الــدّرِس.
ــنُ الكتــابُ قائمــَة عناويــنَ لموضوعــاتٍ متنوعــةٍ، إضافــًة إلــى 	  يُكلَّــفُ الّطــالبُ بحلقــاتِ بحــثٍ، حيــُث يتضمّ

المنهجيــةِ المُتبعــةِ إلعدادِهــا، ويُطلــب مــن كلِّ طالــب إعــداد حلقــةِ بحــثٍ فــي كلِّ فصــٍل دراســيٍّ، أي بمعــدِل 
حلقتيــن فــي العــام الدراســيِّ، وتُناقــُش فــي الحصــة الدّرســيَّةِ المُقــرَّرةِ. 

آمليــنَ مــن زميالتِنــا المدرِّســات وزمالئِنــا المدرِّســين توظيــفَ هــذه األنشــطةِ والتّدريبــاتِ التّقويميّــةِ والمشــاريِع 	 
ــا  ــِم، وتزويدن ــةِ التّعلّ ــرين لعمليّ ــوا مُيسّ ــةِ ليكون ــِل، مســتخلصينَ دالالتِهــا التّربويّ ــى النَّحــِو األمث واألبحــاثِ عل

بمالحظاتِهــم ومقترحاتِهــم للوصــوِل بالكتــاِب إلــى المســتوى األمثــل.
كمــا نرجــو مــن أوليــاِء األمــوِر األكارم أنْ يكونــوا عَونــًا ألوالدِهــم عبــرَ متابعــةِ ســلوكِهم. وأنْ يكونــوا قــدوًة 	 

ــًا. ــِم واألخــالِق. لتُصبــحَ ســلوكًا حياتيّ لهــم لتطبيــِق كلِّ مــا يتعلّــق بالقيَ
المؤلّفون  
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الّدرس األّول كالُم اهلِل الُموَحى بِه

أقرأ وأجيب:

ــُذ  ــْت بيســوعَ من ــٌة؛ لكنَّهــا آمنَ ــي يهوديّ ــا صديُقكــم تيموثــاوس، والــدي يونانــيٌّ وأمّ ــًا أصدقائــي. أن مرحب
صغــري. عِْشــُت فــي مدينــةِ لســترة، علَّمَْتنــي أمـّـي وجدَّتــي أنَّ يســوعَ هــو المســيحُ المُنتَظرُ وهــو اهلل، فآمنُت 
ــه الثّانيــة إلــى مَدينتــي لســترا. وقــد  ــُت مــن تالميــذِ بولــسَ الرَّســوَل بعــدَ زيارتِ ــرت أصبحْ بــه. وعندَمــا َكبُ
ــهُ فــي أســفاِره. وكلَّفنــي برعايــة الكنيســة  ــه الكبيــرةِ بــي. ورافقتُ ــة لثقتِ كلَّفنــي القديــسُ بولــسُ بمهــامّ مُهمّ
النَّاشــئة فــي أفسـُـس. وأرســَل لــي رســالتَين، زوَّدنــي بهمــا بالتَّعزيــة والعــونِ فــي رعايــةِ المُؤمنيــن، وشــدَّدني 
علــى مواظبــةِ قــراءةِ الكتــِب المُقدَّســة التــي تُزودُنــي بالحكمــةِ وتهــدي إلــى الخــالص فــي اإليمــانِ بالــرَّبّ 
ــوَ  ــاِب هُ ــه »ُكلُّ اْلكِتَ ــة. وأنَّ ــي رســالتِهِ الثّاني ــه مــن وحــي اهلِل ف ــابَ كلَّ ــي أنَّ الكت ــد ل يســوعَ المســيح. وأكَّ

مُوحًــى ِبــهِ مِــنَ اهلِل، وَنَافِــعٌ لِلتَّعْلِيــِم وَالتَّوِْبيــِخ، لِلتَّْقِويــِم وَالتَّْأدِيــِب الَّــذِي فِــي اْلِبــرِّ« )2 تيموثــاوس 3: 16(.

أصدقائــي بعــد أن عرَّفتُكــم بــي عليكــم أن تعلمــوا أنَّ حداثــَة السّــنِّ ليسـَـت مســوغًا لعــدِم الفاعليَّــة. وعــدمُ 
كفايتِنــا يجــبُ أالَّ يمنعَنــا مــن وضــِع أنفسِــنا تحــَت تصــرُّفِ اهلل.

 من علَّمَ تيموثاوسَ عن الرَّبِّ يسوعَ؟ . 1
 

 كم رسالًة أرسَل القدّيسُ بولسُ إلى تلميذِه تيموثاوس؟ . 2
 

 ما النَّصائحُ التي قدَّمَها الرَّسوُل بولسُ إلى تيموثاوسَ؟ . 3
 

كلمة الحياة:

اِت ألَْجــِل اإلِنِْجيــِل ِبَحَســِب  ــِل اْشــَرِْك ِف اْحِتــَاِل الَْمَشــقَّ ــا أَِســرَُه، بَ ــاَ تَْخَجــْل ِبَشــَهاَدِة َربَِّنــا، َوالَ ِب أَنَ »فَ

ــِة  ــِد َوالنِّْعَم ــَى الَْقْص ــْل ِبُْقتَ ــا، بَ ــَى أَْعَالَِن ــًة، الَ ِبُْقتَ َس ــَوًة ُمَقدَّ ــا َدْع ــا َوَدَعانَ ــِذي َخلََّصَن ــِه، الَّ ِة الل ــوَّ قُ

َــا أُظِْهــرَِت اآلَن ِبظُُهــوِر ُمَخلِِّصَنــا يَُســوَع  ــِة، َوإِنَّ الَِّتــي أُْعِطيَــْت لََنــا ِف الَْمِســيِح يَُســوَع قَبْــَل األَزِْمَنــِة األَزَلِيَّ

ــُه كَاِرًزا  ــا لَ ــُت أَنَ ــِذي ُجِعلْ ــِل. الَّ ــطَِة اإلِنِْجي ــوَد ِبَواِس ــاَة َوالُْخلُ ــاَر الَْحيَ ــْوَت َوأَنَ ــَل الَْم ــِذي أَبْطَ ــيِح، الَّ الَْمِس

ــبَِب أَْحتَِمــُل هــِذِه األُُمــوَر أَيًْضــا. لِكنَِّنــي لَْســُت أَْخَجــُل، ألَنَِّنــي َعالـِـٌم ِبـَـْن  َورَُســوالً َوُمَعلِّــًا لأِلَُمــِم. لِهــَذا السَّ

ــْوِم« )2 تيموثــاوس12-8:1(. ــَك الْيَ ــي إَِل ذلِ ــَظ َوِديَعِت ــاِدٌر أَْن يَْحَف ــُه قَ ــٌن أَنَّ ــُت، َوُموِق آَمْن
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ِبَشَهاَدِة َربَِّنا: أن نشهَد للرَّّب يسوَع املسيِح أنَّه ابُن اللِه الوحيد.

كَاِرًزا: ُمبّشاً.

أقرأ وأجيب:

 ماذا طلبَ الرَّسوُل بولسُ من تيموثاوسَ؟ . 1
 

 ما المهامُّ التي قامَ بها بولسُ الرَّسوُل؟ . 2
 

 كيفَ أكونُ مُبّشرًا للربّ يسوعَ المسيح؟ . 3
 

فقرة تعليمية:

ــى  ــربّ يســوعَ المســيِح عل ــى التبشــيِر بال ــه عل ــاوسَ، ويحثُّ ــذِه تيموث ــسُ الرَّســول عزيمــَة تلمي يُشــدِّدُ بول
رَه مــن اآلالِم والسّــجِن، ألنَّــه مثــُل  اتِ التــي تجابــهُ المؤمنيــنَ. كمــا حــذَّ الرَّغــم مــن كّل الّصعــاِب والمشــقَّ
مُعلّمِــه، قــد يُســجَنُ لتَّبشــيره بالمســيح. ووعــدَهُ بــأنَّ اهلل ســيمنحُه قــوًَّة ليكــونَ مُســتعدًَّا عندَمــا يأتــي دورُه 
ليتألَّــمَ. ويؤّكــدُ لــه أنَّ اهللَ أحبَّنــا واختارَنــا وأرســَل المســيحَ ليمــوَت عنَّــا، ويمكنُنــا أن نحصــَل علــى الحيــاةِ 
ــه، ونحــنُ ال نســتحقُّ الخــالَص، لكــنَّ اهللَ  ــه كســرَ شــوكَة المــوتِ بقيامتِ ــةِ باإليمــانِ بالمســيِح ألنَّ األبديَّ

ــًة، وكلُّ مــا علينــا هــو أنْ نؤمــنَ ونقبــَل عطيَّتــه. ــًة مجانيَّ ــهُ لنــا هبَّ يقدّمُ

أقرأ وأجيب:

 »أَلنَّهُ لَمْ تَْأتِ نُبُوٌَّة َقطُّ ِبمَشِيئَةِ ِإْنسَانٍ، بَْل تََكلَّمَ أُنَاسُ اهلِل اْلقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّوِح اْلُقدُِس«  
)2بطرس21:1(.  

 فسِّر كيفَ نقَل رجاُل اهلل كالمَ اهلل إلى البشِر. . 1
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تقويم مرحلي:

حيحةَ ممَّا يأتي: أختاُر اإلجابةَ الصَّ

د القدِّيسُ بطرسُ أنَّ األنبياَء كتبوا:. 1 أكَّ

رسائَلهم أ. 
الشخصية.

قصَص 	. 
حكمةٍ.

رسائَل تعليميًَّة د. كالمَ اهلل.	. 
علميًَّة.

الكالمُ الَّذي يتكلَّم به رجاُل اهلل يسمَّى:. 2

شعرًا.	. حكاية.أ. 

نبوَءة.د. أقصوصة.	. 

يشــتركُ الرُّســُل القدِّيســونَ بكتاباتِهــم عــن . 3
اهلل بــكّل مــا يأتــي مــا عــدا:

الوحيَ أ. 
اإللهيّ.

اهلل مصدر 	. 
الوجود.

الحقيقة 	. 
اإللهيَّة.

السياسة د. 
واالقتصاد.

أعّبر عن إيماني:

: هــو إعــالنُ اهلِل للبشــِر عــن 	  الوحــيُّ اإللهــيُّ
حقائــقَ تفــوقُ إدراكَ عقولِهــم، ومعرفتُهــا 
ضروريَّــٌة لخالصِهــم. ويتَّفــقُ الوحــيُ اإللهــيُّ 
عــن  اإلعــالنِ  فــي  النبــوءات  فــي جميــِع 

شــخِص يســوعَ المســيِح وألوهيَّتِــه.

قــالَ الــر	ُّ يســوعُ عــن نفِســه: »وََقــاَل لَهُــمْ: هــَذا 	 
ــدُ  ــا بَعْ ــهِ وَأَنَ ــمْ ِب ــذِي َكلَّمْتُُك ــَكاَلمُ الَّ ــوَ اْل هُ
ـهُ اَل بُــدَّ أَنْ يَتِــمَّ جَمِيــعُ مَــا هُــوَ  مَعَُكــمْ: أَنَـّ
مَْكتُــوبٌ عَنِّــي فِــي نَامُــوِس مُوسَــى وَاأَلْنِبيَــاِء 
لِيَْفهَمُــوا  ذِهْنَهُــمْ  َفتَــحَ  حِينَئِــذٍ  وَاْلمََزامِيــِر 
ــوبٌ،  ــوَ مَْكتُ ــَذا هُ ــمْ: هَك ــاَل لَهُ ــبَ. وََق اْلُكتُ
ـمُ  يَتََألَـّ اْلمَسِــيحَ  أَنَّ  يَْنبَغِــي  َكانَ  وَهَكــَذا 
وَيَُقــومُ مِــنَ اأَلمْــوَاتِ فِــي اْليَــوِْم الثَّالِــثِ« 

)لوقــا46-44:24(. 

أقرأ وأجيب:

»وَلكِنَّــهُ لِــُكلِّ وَاحِــدٍ يُعَْطــى ِإْظهـَـارُ الــرُّوِح لِْلمَْنَفعَــةِ. َفِإنَّــهُ لِوَاحِــدٍ يُعَْطــى ِبالــرُّوِح َكاَلمُ حِْكمَــةٍ، وَآلَخــرَ َكاَلمُ 
 عِْلٍم ِبحَسَِب الرُّوِح اْلوَاحِدِ، وَآلَخرَ ِإيمَانٌ ِبالرُّوِح اْلوَاحِدِ، وَآلَخرَ مَوَاهِبُ شَِفاٍء ِبالرُّوِح اْلوَاحِدِ«  

)1كورنثوس 12: 9-7(.  
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 أذكرُ عطايا الرّوِح القدِس بحسِب النّّص السّابق. . 1
 

 ما عطيُة الرّوِح القدِس لي؟ . 2
 

أعّبر عن إيماني:

ــى أشــكاٍل متنوِّعــةٍ  ــمُّ إعــالنُ الوحــي اإللهــيّ عل يت
الــرُّوحُ  وأنــارَ  ودعاهُــم،  اهللُ  اصطفاهُــم  ألنــاٍس 
القــدسُ عقولَهــم، وأوحــى إلــى قلوِبهــم كلَّ مــا أراد 

أنْ يعملــوهُ. 

إنَّ اهلل كشــفَ عــن ذاتِــه لإلنســانِ عبرَ تاريِخ البشــريَّةِ 
كلّهــا، والســيَّما تاريــِخ الخــالص، وقــد أوحــى عــن 

ذاتــه بوســائط أربٍع: 

ــن 	  ــه ع ــى اهلل ب ــا أوح ــُة أوُّل م ــق: فالخليق الخل
ـمُ اإلنســانَ عــن صنائــِع اهلل  ذاتــه، وهــي تُكلِـّ

وأعمالِــه. 

التَّاريــخ: يَظهــرُ حضــورُ اهلل وعمُلــهُ فــي التَّاريــِخ 	 
ــكٍل  ــُل بش ــورة تعم ــرُ المنظ ــدُ اهلِل غي ــا. في جليًّ
ــى  ــاجُ إل ــذا الوحــي يحت ــى البشــريَّة، وه يتخطَّ

ــاه.  ــِح معن ــة لتوضي ــةِ اإللهيّ الكلم

األنبيــاء: فقــد كلَّمَنــا اهللُ كشــخٍص حيٍّ بوســاطةِ 	 
أشــخاٍص أحيــاٍء مثــَل إبراهيــمَ وموســى واألنبياِء 

وغيرهم.

الكلمــة اإللهيّــة )بشــخص ابنــه الوحيــد(: »وَاْلَكلِمَــُة َصــارَ جَسَــدًا وَحَــلَّ بَيْنَنـَـا، وَرَأَيْنـَـا مَجـْـدَهُ، مَجْــدًا 	 
ــن  ــا م ــن أجــِل خالصِن ــدَ م ــا 14:1(. فتجسَّ ــا« )يوحن ــًة وَحَقًّ ــوًءا ِنعْمَ ــنَ اآلِب، مَمُْل ــدٍ مِ ــا لِوَحِي َكمَ

الخطيئــةِ، وصالحَنــا مــعَ اهلل، وأرســَل روحَ الحــقّ ليرشــدَ الكنيســَة ويرعاهــا إلــى مُنتهــى الدَّهــر.

تقويم مرحلي:

أجــد كلمــات اآليــة »ونظــر اهلل إلــى كل مــا صنعه، 
فــرأى أنـّـه حســن جــدًا، وكان مســاء وكان صباح 
ــى أيِّ  ــرف إل ــن 31:1( ألع ــادس« )تكوي ــوم س ي
واســطة مــن وســائط الوحــي اإللهــي تُشــير هــذه 

اآليــة.
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كلمة منفعة

ــوِريَن  ــاِدَي لِلَْمُْس ــوِب، ألُنَ ــِرِي الُْقلُ ــِفَي الُْمْنَك ــلَِني ألَْش ــاكنَِي، أَرَْس َ الَْمَس ــشِّ ــَحِني ألُبَ ــُه َمَس ، ألَنَّ ــَيَّ ــرَّبِّ َع »ُروُح ال

ــا 4: 18(. ــِة« )لوق يَّ ــِحِقنَي ِف الُْحرِّ ــَل الُْمْنَس ، َوأُرِْس ــَرِ ــِي ِبالْبَ ــاَِق ولِلُْعْم ِباإلِطْ

أختبر نفسي:

أمألُ الفراغاِت بالكلماِت المُناِسبة:. 1

الوحــيُ اإللهــيُّ هــو  اهلل للبشــِر عــن  تفــوقُ إدراكَ عقولِهــم، ومعرفتُهــا 
ــم،  ــٌة لخالصِهــم. ويتــمُّ هــذا اإلعــالنُ علــى أشــكاٍل مُتنوّعــة ألنــاٍس  اهلل ودعاهُ ضروريَّ

وأنــارَ الــرُّوحُ القــدسُ عقولَهــم، و إلــى قلوِبهــم كلَّ مــا أرادَ أن يعملــوهُ.

أُجيُب بإشارة )✓( أو )✗( إلى جانِب العباراِت اآلتية:. 2
 يتَّفقُ الوحيُ في جميِع النبوءات في اإلعالن عن شخِص يسوعَ المسيِحأ. 

وألوهيَّته 
عَرَفت البشريُّة اهللَ منُذ البدِء في السّيّدِ المسيِح 	. 
كشفَ اهللُ عن ذاتِه لإلنسان عبرَ تاريِخ البشريَّة كلّها  	. 

ســول األولــى إلــى أهــلِ تســالونيكي، اإلصحــاح الثانــي، اآليــات )1-12(. ُمبيّنــاً . 3 أَبحــُث فــي رســالِة بولــَس الرَّ
ــريف. أهمّيّــة التَّقليــِد الشَّ
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سُة  رس الثاني األسراُر الُمقدَّ الدَّ

تعبير شفوي:

وَِر السّابقة؟. 1 إالمَ تشيرُ كلٌّ من الصُّ
أحدِّدُ السّلطَة المُوكَلة بتطبيقِها. والمكانَ الذي تُقامُ فيه.. 2
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كلمة الحياة:

ــاَعُة ٱتَّــَكأَ َوٱِلثَْنــا َعــَشَ رَُســواًل َمَعــُه، َوقـَـاَل لَُهْم:«َشــْهَوًة ٱْشــَتَهْيُت أَْن آكَُل َهــَذا ٱلِْفْصــَح  َولـَـاَّ كَانـَـِت ٱلسَّ

َمَعُكــْم قَبْــَل أَْن أَتَأَلَّــَم، أِلَنِّ أَقـُـوُل لَُكــْم: إِنِّ اَل آكُُل ِمْنــُه بَْعــُد َحتَّــى يُْكَمــَل ِف َملَُكــوِت ٱللــِه«. ثـُـمَّ تََنــاَوَل 

كَأًْســا َوَشــَكَر َوقـَـاَل: »ُخــُذوا َهــِذِه وَٱقْتَِســُموَها بَيَْنُكــْم، أِلَنِّ أَقـُـوُل لَُكــْم: إِنِّ اَل أَْشَُب ِمــْن نَِتــاجِ ٱلْكَرَْمــِة 

ــِذي  ــَو َجَســِدي ٱلَّ ــَذا ُه ــًا: »َه ــْم قَائِ َ َوأَْعطَاُه ــرَّ ــَكَر وَكَ ــزًا َوَش ــَذ ُخبْ ــِه«. َوأََخ ــوُت ٱلل ــأِْتَ َملَُك ــى يَ َحتَّ

يُبْــَذُل َعْنُكــْم. اِْصَنُعــوا َهــَذا لِِذكْــِري«. وَكََذلـِـَك ٱلْــَكأَْس أَيًْضــا بَْعــَد ٱلَْعَشــاِء قَائِــًا: »َهــِذِه ٱلْــَكأُْس ِهــَي 

ٱلَْعْهــُد ٱلَْجِديــُد ِبَدِمــي ٱلَّــِذي يُْســَفُك َعنكــم...« 

)لوقا22: 14- 20(.

ٱْشَتَهْيُت: رغبت.

نَِتاجِ ٱلْكَرَْمِة: الخمُر، كنايًة عن دِم الرَّّب يسوع.

يُْسَفُك َعنكم: يُبذُل عنكم.

أقرأ وأجيب:

أحدِّدُ السّرّ الّذي رسمَه الرّبُّ يسوعُ، ومتى أُشاركُ فيه؟

 

فقرة تعليمية:

يُعلّمنــا اإلنجيــل المقــدّس أنَّ الــرّبَّ يســوعَ المســيح أسَّــسَ ســرَّ تقديــس القربــانِ والخمــر )االفخارســتيا( 
فــي خميــِس الفصــِح الّــذي يُدعــى خميــس األســرار، وفيــه أوكَل لرســلِه األطهــاِر تطبيــقَ األســراِر حيــُث 
أعطاهُــم جســدَه ودمَــه الكريمَيــن، وقــد دفــعَ ثمــنَ هــذا السّــرِّ موتـَـه علــى الّصليــِب لغفــرانِ خطايانــا. وعمَّــدَ 
رســَله بالــرّوِح القــدِس والنـّـاِر يــومَ العنصــرة. ومنــحَ المرضــى الّشــفاَء الرّوحــيَّ والجســدي بلمسِــِهم أحيانــًا 
وبكلمتِــه حينــًا آخــرَ )متــى10: 18(. وقــدَّسَ ســرَّ الــّزواِج بحضــوِره عــرسَ قانــا الجليــل )يوحنــا 2: 11-1(. 
ــود  ــَل الّصع ــله قب ــى األرِض لرس ــماِء وعل ــي السّ ــا ف ــا وربْطِه ــلِّ الخطاي ــلطانَ ح ــوعُ س ــرّبُّ يس ــحَ ال  ومن

)متى 18: 18(. وأطلَقهم لنشِر بشرى اإلنجيل. فمن يُؤمنُ بالرّبِّ يسوعَ يُعلنُ قبولَهُ المعموديَّة.
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أقرأ وأجيب:

ـذِي  »وَفِيمَــا هُــوَ مُجْتَمِــعٌ مَعَهُــمْ أَوَْصاهُــمْ أَنْ اَل يَبْرَحُــوا مِــنْ أُورَُشــلِيمَ، بَــْل يَْنتَظِــرُوا »مَوْعِــدَ اآْلِب الَـّ
سَــمِعْتُمُوهُ مِنِّــي، أِلَنَّ يُوحَنَّــا عَمَّــدَ ِباْلمَــاِء، وَأَمَّــا أَْنتـُـمْ َفسَــتَتَعَمَّدُونَ ِبالــرُّوِح اْلُقــدُِس، لَيْــسَ بَعْــدَ هَــذِهِ اأْلَيَّــاِم 
ِبَكثِيــٍر... لَكِنَُّكــمْ سَــتَنَالُونَ ُقــوًَّة مَتـَـى حَــلَّ الــرُّوحُ اْلُقــدُسُ عََليُْكــمْ، وَتَُكونـُـونَ لِــي ُشــهُودًا فِــي أُورَُشــلِيمَ وَفِــي 

ــى أَْقَصــى اأْلَرِْض« )أعمــال الرســل 1: 4 – 8(. ــامِرَةِ وَِإلَ ــةِ وَالسَّ ُكلِّ اْليَهُودِيَّ

ما الفرقُ بينَ معموديَّةِ القدّيِس يوحنّا المَعمدان ومعموديَّةِ الربّ يسوعَ المسيح.	 

معموديُّة الرّّب يسوَع املسيحمعموديُّة القديِس يوحّنا املَعمدان

 

 

 

 

أعّبر عن إيماني:

اإلنســان منــذ اللحظــاتِ األولــى لحياتــهِ علــى األرض بحاجــةٍ إلــى متطلّبــاتٍ تُســاعدهُ فــي نمــوّهِ 	 
ــُة الّتــي تقدّمُهــا  )الجســديّ والمعرفــيّ...( ومــع نمــوّه تتطــوَّرُ حاجاتُــهُ. كذلــك الحاجــاُت الرُّوحيَّ
الكنيســةُ المُقدَّســة لتلبــي الحاجــاتِ الرُّوحيَّــةَ ألبنائِهــا منــُذ صغِرهــم مــن خــالِل األســراِر المُقدّســةِ. 

األسرارُ نعمٌة مجانيٌّة يمنحُها اهللُ للمؤمنينَ بوساطةِ الرّوِح القدِس، فكلُّ عمٍل إلهيّ هو سرٌّ.	 

ســة تحــَت عالمــةٍ منظــورةٍ ِنعَــمَ اهلِل غيــرَ المنظــورة، ولــكلِّ ســرّ مــن 	  ينــاُل المؤمِــنُ باألســراِر المُقدَّ
أســراِر الكنيســةِ السّــبعة وجهــان:

الوجــه المَنظــور: هــو العمــُل الخارجــيّ الـّـذي يقــومُ بــه الكهنــة مــن خــالِل الّطقــوس الكنســيَّة، . 1
ــة، والخبــِز والخمــِر فــي االفخارســتيا، والّزيــتِ المُقــدَِّس فــي مَســحةِ  كالمــاء فــي المعموديّ

المرضــى.
ــرَّ بإيمــانٍ، فالوجــهُ . 2 ــه السّ ــنُ بنَيلِ ــي يحصــُل عليهــا المُؤمِ ــُر المَنظــور: هــو النِّعمــُة الّت الوجــهُ غي

ــالدًا  ــه مي ــرُه ووالدتُ ــدِ وتطهي ــُة اهلل للمُعمّ ــة هــو تنقي ــي ســرِّ المعموديّ ــاًل ف ــرُ المنظــوِر مث غي
ــًا. ــا ثاني روحيًّ
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تقويم مرحلي:

أُصنّفُ األسرارَ المُقدَّسة بحسِب الجدوِل اآلتي:. 1
أرساٌر ينالُها املؤمُن أكرثَ من مرٍّةأرساٌر ينالُها املؤمُن مرًّة واحدًة

أقرأ وأجيب:

ــِب  ــِي اأْلَعْمَــى. وََقــاَل لَــهُ: »اْذهَ يــِن عَيْنَ ــنَ التُّْفــِل طِيًنــا وََطَلــى ِبالطِّ ــَذا وَتََفــَل عََلــى اأْلَرِْض وََصنَــعَ مِ »قــاَل هَ
ــَل وَأَتَــى بَصِيــرًا« )يوحنــا 9: 6 - 7(. ــٌل، َفمََضــى وَاْغتَسَ ــيرُهُ: مُرْسَ ــْلوَامَ الَّــذِي تَْفسِ ــي ِبرَْكــةِ سِ ــْل فِ اْغتَسِ

أمأُل الجدوَل اآلتي بالمطلوب:. 1
َسُه الّسيُد املسيح عالمٌة غريُ منظورةعالمٌة منظورٌةالّسُّ الّذي أسَّ

أعّبر عن إيماني:

إنَّ األســرارَ المقدَّســة عالمــاٌت حســيٌَّة وضعهــا الــربُّ يســوعُ المســيحُ لتقديــِس اإلنســانِ المؤمــِن 	 
فــي كّل مراحــِل حياتــهِ، وباألســراِر المقدَّســةِ تتجــدَّدُ حياتُنــا ونتصالــحُ مــع اهلل.

اإليمــانُ المســيحيُّ يحتــاجُ إلــى األســراِر، ففيهــا يُعطينــا المســيح القائــم مــن بيــِن األمــواتِ موعــدًا 	 
بالخــالِص األبــديّ، والكنيســُة ترغــبُ بحــرارةٍ أن توصــَل المؤمنيــنَ إلــى المســيح كــي يتعرَّفــوا إلــى 
اهلِل ويدخلــوا حيــاًة ال نهايــَة لهــا معــه »ُكلُّ َشــيٍْء ِبــهِ َكانَ، وَِبَغيْــِرهِ لـَـمْ يَُكــنْ َشــيٌْء مِمَّــا َكانَ فِيــهِ َكانـَـتِ 

اْلحَيَــاُة، وَاْلحَيَــاُة َكانـَـْت نـُـورَ النَّــاِس« )يوحنــا 1: 3 – 4(.
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 حدَّدت الكنيسُة المُقدَّسُة األسرارَ التي وضعها يسوعُ وهي سبعٌة: 	 
يــتِ  ــكرُ اإللهــيّ، التَّوبــُة، الــزواجُ، الكهنــوُت، مســحُة المرضــى بالزَّ المعموديــُة، الميــرونُ، الشُّ
المُقــدَِّس. »ولكــنْ كلُّ مــا مــنْ شــأنهِ أن يُظهــرَ الــرُّوحَ للبنيــانِ هــوَ سِــرٌّ« )1 كورنثــوس 14: 12(.

تُقسَّمُ األسرارُ المُقدَّسة على النَّحِو اآلتي:	 
ــان . 1 ــتِ، ســرُّ الُقرب ــدَِّس أو التثبي ــرونِ المُق ــةِ، ســرُّ المي ــيحيَِّة: ســرُّ المعموديَّ ــئِة المس ــراُر التنش أس

ــدَِّس. المُق
أسراُر الّشفاِء: سرُّ التَّوبةِ واالعترافِ، سرُّ مسحةِ المرضى.. 2
واِج، سرُّ الَكهَنوتِ.. 3 ركِة: سرُّ الزَّ أسراُر خدمِة الشَّ

بذلــك تســتمرُّ الكنيســُة المُقدَّســُة فــي أداِء رســالتِها الرّوحيـّـة بعيــِش األســراِر لِتصــَل إلــى جميــِع المؤمنيــنَ 
فــي الّزمــن الحاضــِر وإلــى أبــدِ اآلبديــن.

تقويم مرحلي:

حيحةَ ممَّا يأتي: أختاُر اإلجابةَ الصَّ

يثبُُت الرُّوحُ القدسُ فينا في سرّ:. 1

واج.أ.  الزَّ
مسحة المرضى.	. 

التّوبة واالعتراف.	. 
الميرون المُقدَّس.د. 

يبني المؤمنُ كنيسًة صغيرًة في سرّ:. 2

الكهنوت.أ. 
التَّثبيت.	. 

الّزواج.	. 
المعموديّة.د. 

يناُل المؤمنُ الّشفاَء الرّوحيَّ في سرّ:. 3

الّزواج.أ. 
المعموديّة.	. 

الميرون.	. 
التَّوبة واالعتراف.د. 
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كلمة منفعة

ســِة، بهــا نعيــُش حيــاَة اإلنســاِن الجديــِد  ــا مــن خــاِل األرساِر املُقدَّ ــه حياتَن يَظهــُر عمــُل الــّروِح القــدِس ومرافقتُ

ــا املســيحيّة. ــة، وهــي التــي تكشــُف لنــا مــا نحــُن بحاجِتــه لنمــو حياتِن ــا اليوميّ مــن خــاِل ترفاتِنــا، وأعالِن

أختبر نفسي:

 ما مفهومُ الّسّر؟ . 1
 

 أفّسُر عمل الروح القدس في أسراِر المعموديّة  والميرون واالفخارستيا؟ . 2
  
 

أمألُ بالكلماِت المُناسبِة الفراغاِت اآلتيةَ:. 3

عالماٌت يمارسُها الكاهنُ في أثناِء تطبيِق األسرار هي 	 

ِنعمٌ نَحصُل عليها بعدَ نَيل السّرّ بإيمانٍ هي 	 
أُكِمُل خريطةَ المفاهيمِ اآلتيةَ:. 4

سة ا�سراُر الُمقدَّ

أرساُر  ..............أرساُر ..............أرساُر الّشفاء

رسُّ 
..............

رسُّ 
..............

رسُّ 
............

رسُّ 
..............

رسُّ 
..............

رسُّ 
املعمودية

رسُّ 
الكهنوت
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الّدرس الثالث كلمُة اهلل الُمحيية

 :�لنناقش مع

ليب » َقدْ أُْكمَِل« )يوحنا 19: 30(. من العباراتِ التي قالَها السّيدُ المسيحُ على الصَّ
ـِ »قد أُكمَِل«؟. 1 ماذا قصدَ السّيّدُ المسيحُ ب
ما العمُل الّذي كلَّفَ بهِ اآلبُ السّيّدَ المسيحَ؟. 2
ماذا قدّمَ لنا السّيّدُ المسيحُ واكتمَل بموتِهِ على الّصليب؟. 3
هل تحدََّث الكتابُ المُقدَّسُ في عهدِه القديِم عن مجيِء المسيح؟. 4
ماذا نسمّي اآلياتِ الّتي تحدَّثَت عن مَجيِء المسيِح في العهدِ القديم؟. 5
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كلمة الحياة:

»بُولـُـُس، َعبْــٌد لِيَُســوَع الَْمِســيِح، الَْمْدُعــوُّ رَُســوالً، الُْمْفــَرُز إلِنِْجيــِل اللــِه، الَّــِذي َســبََق فََوَعــَد ِبــِه ِبأَنِْبيَائـِـِه 

ٍة  َ ابـْـَن اللــِه ِبُقــوَّ َســِة، َعــِن ابِْنــِه. الَّــِذي َصــاَر ِمــْن نَْســِل َداُوَد ِمــْن ِجَهــِة الَْجَســِد، َوتََعــنيَّ ِف الْكُُتــِب الُْمَقدَّ

ِمــْن ِجَهــِة ُروِح الَْقَداَســِة، ِبالِْقيَاَمــِة ِمــَن األَْمــَواِت: يَُســوَع الَْمِســيِح َربَِّنــا« )روميـّـة 1: 5-1(.

املُفَرُز: املُختار.

اإلنجيُل: البُشى.

سة: أسفاُر العهِد القديم. الكُتُب املُقدَّ

أقرأ وأجيب:

أمأُل الفراغاتِ اآلتيَة بما يناسبُها.	 
1 .. ـِ  اختارَ اهللُ بولسَ الرّسوَل ليبّشرَ ب
2 .. وعدَنا اهللُ باإلنجيِل عن طريِق 
3 .. تكلّمَ اهللُ عن بشارةِ اإلنجيِل في 
4 .. بشارُة اإلنجيِل تتكلّمُ على 

فقرة تعليمية:

يتضمّنُ الكتابُ المقدّس عهدَين؛ عهدًا قديمًا وعهدًا جديدًا.	 

ــرّوِح 	  ــنَ مــن ال ــاَء مُلهَمي ــِل أنبي ــة مــن قب ــه مجموعــٌة مــن األســفاِر المقدّســة المُدوَّن ــم: في العهــد القدي
القــدِس، تتكلّــمُ علــى خلــِق العالــِم وتاريــِخ إيمــانِ شــعِب اهلل، وفيهــا آيــاٌت تتحــدَُّث عــن تجسُّــدِ ربّنــا 
َقــت فــي العهــدِ الجديــدِ. ــه مــن أجــِل حياتِنــا الّتــي تحقَّ ــه عــن خطايانــا وقيامتِ يســوعَ المســيح وموتِ
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أقرأ وأجيب:

يقوُل إشعياُء أحدُ أنبياِء العهدِ القديم:

»لكــنَّ أحزاننــا حملهــا وأوجاعنــا تحمّلهــا، ونحــن حسـِـبناه مصابــًا مضروبــًا مــن اهلل ومذلــواًل وهــو مجروحٌ 
ألجــِل معاصينــا مســحوقٌ ألجــِل آثامنــا تأديــبُ ســالمنا عليــه وبحبره شــفينا« )إشــعياء53: 5-4(.

أحلُّل اآليَة بحسِب المُخّططِ المطلوِب:. 1

الّذي تتحّدُث 
عنه ا�ياُت

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

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

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

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

نتيجُتهسبُبهماذا حدَث له

أعّبر عن إيماني:

النّبــْوءَات: هــي إعالنــاٌت أعطانــا إيّاهــا اهلل فــي العهــدِ 
القديــِم تتحــدُّث عــن مجــيِء المُخلِّــص ربّنــا يســوعَ 
ــرَت  المســيح، وهــي أكثــرُ مــن ثالثِمئــةِ إعــالنٍ أُخِب

عــن طريــِق:
أنَّ . 1 إبراهيــم  اهلل  وعــدَ  عندَمــا  اآلبــاءَ:  وعــوده 

المســيحَ ســوفَ يكــونُ مــن نســلِه« وَتَتَبَــارَكُ 
ــن 12: 3(،  ــِل االرِْض« )تكوي ــعُ َقبَائِ ــكَ جَمِي فِي

وكــرَّرَ الوعــدَ مــع كلٍّ مــن إســحقَ )تكويــن 26: 3( ويعقــوبَ )تكويــن 28: 13(.
ــه؛ مثــل . 2 ــه وقيامتِ ــه وموتِ ــمُ بتفاصيــَل دقيقــةٍ علــى حياتِ األنبيــاء: مثــَل إشــعيا وإرميــا وغيِرهمــا، وتتكلّ

مــكان والدتــه »أَمَّــا أَْنــتِ يَــا بَيْــَت لَحْــمُ ... َفمِْنــكِ يَْخــرُجُ لِــي الَّــذِي يَُكــونُ مُتَسَــلِّطًا عََلــى ِإسْــرَائِيَل 
ــُل  ــْذرَاُء تَحْبَ ــا اْلعَ ــن عــذراء »هَ ــه م ــا 5: 2(، ووالدت ــاِم اأَلَزِل« )ميخ ــُذ أَيَّ ــِم مُْن ــُذ اْلَقدِي ــهُ مُْن وَمََخاِرجُ
ــرَّبِّ، رُوحُ  ــهِ رُوحُ ٱل ــلُّ عََليْ ــه »وَيَحُ ــعيا 7: 14(، وصفاتِ ــَل« )إش ــمَهُ عِمَّانُوئِي ــو اسْ ــًا وَتَدْعُ ــدُ ابْن وَتَلِ
ــِم، رُوحُ ٱْلمَُشــورَةِ وَٱْلُقــوَّةِ، رُوحُ ٱْلمَعِْرَفــةِ وَمََخاَفــةِ ٱلــرَّبِّ« )إشــعيا11: 2(، وغيِرهــا  ــةِ وَٱْلَفهْ ٱْلحِْكمَ

ــرَت فــي العهــدِ القديــِم. مــن النّبــوءاتِ التــي ُذكِ

تقويم مرحلي:

مــا صفــات الســيد المســيح التــي ذكرهــا 	 
النَّبــيّ إشــعيا فيمــا يأتــي: »بــْل يَْقضِــي ِبٱْلعَــدِْل 
لِبَائِسِــي  ْنَصــافِ  ِبٱإْلِ وَيَحُْكــمُ  لِْلمَسَــاكِيِن، 

 ٱأْلَرِْض...« )إشعيا11: 4(. 
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أقرأ وأجيب:

» يُِريــدُ أَنَّ جَمِيــعَ النَّــاِس يَْخُلُصــونَ وَِإلـَـى مَعِْرَفــةِ اْلحـَـقِّ يُْقِبُلــونَ. أَلنَّــهُ يُوجَــدُ ِإلـَـهٌ وَاحـِـدٌ وَوَسِــيٌط وَاحـِـدٌ بَيْــنَ 
اهلِل وَالنَّــاِس: اإِلْنسـَـانُ يَسُــوعُ اْلمَسِــيحُ، الَّــذِي بَــَذَل نَْفسَــهُ فِدْيَــًة أَلجْــِل اْلجَمِيــِع...« )1 تيموثــاوس 2: 6-4(.

 أُلّخُص بأسلوبي معنى اآليةِ السّابقة. . 1
  
 

َة الخالِص بالمعلوماتِ المُناسِبة.. 2 أمأُل خطَّ

الذي أتّم الخالص

كيف تم؟

نتائج الخالص

السبب

وعد الخالص

تقويم مرحلي:

متى استوجبَ وعدُ اهلل لنا بالخالِص؟

 

 

 

أعّبر عن إيماني:

تَــه لخــالِص  بعــدَ الخطيئــةِ األولــى وضــعَ اهلل خطَّ
ــًا  ــهُ تائه ــم يترك ــانَ ل ــهِ اإلنس ــن مَحبَّت ــِر، فمِ البش
بــل بــادرَ مــن جديــدٍ لخالصِــه، ولــم يكتــفِ 
بذلــك بــل أرادَ هــو بذاتِــه أن يســكنَ بيــنَ البشــِر، 
وهكــذا رتـّـبَ اهللُ كلَّ شــيٍء لــوالدةِ الــرَّبّ يســوعَ 
فــي الجســدِ الــذي حمــَل أحزانَنــا وثِقــَل خطايانا، 
ــَة  ــاَة األبديّ ــا الحي وكســرَ شــوكَة المــوتِ ليمنحَن

ــة. ــه التــي تبــدأُ بحياتِنــا األرضيّ معَ
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كلمة منفعة

»لَيَْس ِبالُْخبِْز َوْحَدُه يَْحيَا اإلِنَْساُن بَْل ِبُكلِّ كَلَِمٍة تَْخُرُج ِمْن فَِم اللَِّه« )متى 4: 4(.

أختبر نفسي:

وايا القاِئمة بالتَّرتيب ألتعّرَف ما أعطانا يسوعُ بالقيامِة.. 1 أجمُع حروَف الزَّ

ل
ح

ي

ن
ا

ل

و
ع أ ب

ط ك د

ي

ق

ة

ة

أضُع إشارةَ )✓( أو )✗( بجانِب العباراِت اآلتيِة:. 2
السَّيّدُ المسيحُ إنسانٌ كامٌِل وإلهٌ كامٌِل. أ. 
أعطى اهللُ لنا الخالَص عن طريِق األنبياِء. 	. 
السَّيّدُ المسيحُ من نسِل إشعيا النّبيّ. 	. 

 كيَف تحقّقَْت نبْوءَاُت العهِد القديم؟ أُوّضُح ذلك. . 3
  
 

 ما أثُر الخالصِ في حياتي؟  . 4
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الّدرس الرابع صوُت صارٍخ في البريَّة

أقرأ وأجيب:

ملاذا نرى أيقونَة القّديِس يوحنَّا املَعمدان 
يِد  إل الجانِب األيِر من أيقونِة السَّ

املسيِح ف الكنيسة؟

كا ُعرَِف بحبَِّته اللَه ودعوتِه الّناَس 
للتَّوبة، وجرأتِه ف الحقِّ

حتَّى إنَّه واجَه امللَك هرودَس بخطيئِة 
زواِجه من هروديا زوجِة أخيه، َما جعلَه 

يحكُم عليه باملوِت بقطعِ رأِسه،

وتعيُّد الكنيسُة ف 29 من 
شهر آب من كّل عاٍم تكرمياً 

لَه.
ُعرِف القّديُس يوحّنا بطبيعِتِه املُميَّزة 

وطريقِة حياتِه الغريبة، 

ثَني عنُه قلياً حتَّى أتعرََّف إليه  حدَّ
أكرثَ.

ألنَّ اللَه أعطاه سلطاَن َمغِفرِة 
َد الرَّبَّ  الخطايا، وأيضاً هو َمن عمَّ

يسوَع املسيح.

ملاذا هذا املكاُن بالّذات؟

تكرمياً للقّديس.

 ما مضمونُ الحواِر بينَ الكاهِن والّطفلة؟  
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كلمة الحياة:

ــَرََب  ــِد اقْ ــُه قَ ــوا، أِلَنَّ ــًا: تُوبُ ــِة قَائِ ــِة الْيَُهوِديَّ يَّ ــِرُز ِف بَرِّ ــَداُن يَْك ــا الَْمْعَم ــاَء يُوَحنَّ ــاِم َج ــَك اأْلَيَّ »َوِف تِلْ

ــمَواِت. فَــِإنَّ َهــَذا ُهــَو الَّــِذي ِقيــَل َعْنــُه ِبإَِشــْعَيا النَِّبــيِّ الَْقائِــِل: َصــْوُت َصــاِرخٍ ِف الَْبِّيَّــِة:  َملَُكــوُت السَّ

ــَى  ــِل، َوَع ــِر اإْلِِب ــْن َوبَ ــُه ِم ــَذا كَاَن لِبَاُس ــا َه ــَتِقيَمًة. َويُوَحنَّ ــُبلَُه ُمْس ــوا ُس . اْصَنُع ــرَّبِّ ــَق ال وا طَِري ــدُّ أَِع

ــنَي  ، ُمْعَرِِف ــُه ِف اأْلُرُْدنِّ ــُدوا ِمْن ــا... َواْعتََم يًّ ــٍد. وَكَاَن طََعاُمــُه َجــرَاًدا َوَعَســًا بَرِّ ــٌة ِمــْن ِجلْ ــِه ِمْنطََق َحْقَويْ

ــي،  ــَوى ِمنِّ ــَو أَْق ــِدي ُه ــأِْت بَْع ــِذي يَ ــِن الَّ ــِة، َولَِك ــاٍء لِلتَّْوبَ ــْم ِبَ ُدكُ ــا أَُعمِّ ــا أَنَ ــال يوحن ــْم... وق ِبَخطَايَاُه

ــاٍر...« ــُدِس َونَ ــرُّوِح الُْق ُدكُم ِبال ــيَُعمِّ ــَو َس ــَذاَءُه. ُه ــَل ِح ــًا أَْن أَْحِم ــُت أَْه ــِذي لَْس الَّ

)متى3: 11-1(.  

َحْقَويِْه: الخُر، مكاُن وضعِ الحزام.إَِشْعَيا: نبيٌّ من العهِد القديِم تنبَّأَ بجيِء الّسيِّد املسيِح.

أَْقَوى ِمنِّي: أعظُم بالقدرِة اإللهيّة.َصْوُت َصاِرخٍ: من نبوَءاِت العهد القديم عن يوحّنا.

ُسُبلَُه ُمْسَتِقيَمًة: طرقُه قوميٌة.

نشاط:

أصفُ شخصيََّة القدّيِس يوحنّا المَعمدان، وما دورُه؟

دوُرهصفاتُه

 
 

 
 

فقرة تعليمية:

ــةِ لِيســتبدَل قســاوَة  ــى التّوب ــا إل ــرّبّ، ودع ــقَ ال ــَأ طري ــذي هيَّ ــدانِ الّ ــا المَعم ــن يوحنّ ــيعا ع ــيُّ إش ــَأ النّب تنبَّ
قلــوِب البشــِر بقلــوٍب رحيمــةٍ تقبــُل محبَّــَة اهلل، وأُعطِــيَ ســلطانَ المَعموديَّــةِ لمغفــرةِ الخطايــا، وقــدَّمَ وصفــًا 
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لمالمِحـِـه وطريقــةِ عيشِــهِ بالبريَّــة ومأكلـِـه ومشــرِبه المُميَّزيــن، وهيَّــَأ الّطريــقَ اســتعدادًا لمجــيِء ابــِن اهلِل النـّـوِر 
الحقيقــيّ.

أقرأ وأجيب:

»وَفِــي اْلَغــدِ نََظــرَ يُوحَنَّــا يَسُــوعَ مُْقِبــاًل ِإلَيْــهِ، َفَقــاَل:« هُــوََذا حَمَــُل اهلِل الَّــذِي يَرَْفــعُ َخطِيَّئــَة اْلعَالـَـِم! هَــَذا هُــوَ 
الَّــذِي ُقْلــُت عَْنــهُ: يَْأتِــي بَعْــدِي، رَجُــٌل َصــارَ ُقدَّامِــي، أِلَنَّــهُ َكانَ َقبْلِــي وََشــِهدَ يُوحَنَّــا َقائِــاًل:« ِإنِّــي َقــدْ رَأَيْــُت 
ــدَ  ــَلِني أِلُعَمِّ ــنَّ الَّــذِي أَرْسَ ــا لَــمْ أَُكــنْ أَعِْرُفــهُ، لَكِ ــهِ. وَأَنَ ــتََقرَّ عََليْ ــمَاِء َفاسْ ــنَ السَّ ــةٍ مِ ــاِزاًل مِْثــَل حَمَامَ الــرُّوحَ نَ

 ِباْلمَاِء، َذاكَ َقاَل لِي: الَّذِي تَرَى الرُّوحَ نَاِزاًل وَمُسْتَقِرًّا عََليْهِ، َفهََذا هُوَ الَّذِي يُعَمِّدُ ِبالرُّوِح اْلُقدُِس«  
)يوحنا 1: 29 - 33(.     

 ما المقصودُ بعبارةِ »يرفعُ خطيئَة العالم«؟ . 1
 

 بمَ شهدَ القدّيسُ يوحنّا، ومن ساعدَهُ بذلك؟ . 2
 

 ما قصدُ القدّيِس يوحنّا بقوله: » يَْأتِي بَعْدِي، رَجٌُل َصارَ ُقدَّامِي«؟ . 3
 

أعّبر عن إيماني:

شــهدَ يوحنـّـا المعمــدان بــأنَّ يســوعَ هــو المســيحُ )المســيّا( المُنتَظــرُ المُخلِّــُص الــذي ســوفَ يحمــُل 	 
خطايانــا ويفدينــا عندَمــا اقتــربَ الــرّبُّ يســوعُ منــه ليعتمــدَ.

ــا عالمــًة أرشــدَته ليتعــرَّفَ إلــى الــرَّبِّ يســوعَ ابــِن اهلِل الكائــِن منــُذ األزِل 	  أعطــى اهللُ القدّيــسَ يوحنّ
ــةِ، ارتضــى أن يكــونَ  هُ عــن الخطيئ ــزَّ ــُل المُن ــُل واإلنســانُ الكامِ ــهُ الكامِ ــه اإلل ــا 1: 29(، وأنَّ )يوحن

ــًا بنــا لِيصالحَنــا مــعَ اهلل.  ــه علــى الّصليــِب حُبّ ذبيحــًة خاليــًة مــن العيــوِب، وقــدَّمَ ذاتَ

عَمَّــدَ القدّيــسُ يوحنـّـا المعمــدان النــاس لِمغفــِرة الخطايــا بالمــاِء بســلطانِ مــن اهلِل، أمَّــا الــرّبُّ يســوعُ 	 
ــنُ  ــن يعل ــدوا كلَّ مَ ــاِر، وأعطاهــم ســلطانَ أن يُعمّ ــرُّوِح القــدِس والنّ ــدَ رُســَله بال المســيحُ فقــد عمّ

ــه بشــارَة الخــالِص بالــرّبّ يســوع المســيح.  إيمانَــه بقبولِ
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تقويم مرحلي:

حيحةَ ممَّا يأتي: أختاُر اإلجابةَ الصَّ

هوِر اإللهيّ على هيئةِ:. 1 ظهرَ األقنومُ الثالُث في الظُّ

حمامةٍ.	. ألسنةٍ ناريّة.أ. 

غيمة.د. وجهِ إنسان.	. 

ليِب كلُّ ما يأتي، ماعدا:. 2 غايُة الرَّبّ يسوعَ من موتِه على الصَّ

إظهارَ قدرتِه.	. مصالحتَنا معَ اهلل.أ. 

مغفرَة خطايانا.د. فتحَ باِب الملكوت.	. 

المقصودُ بحمِل اهلل هو:. 3

الرَّبّ يسوعُ المسيح.	. يوحنّا المَعمدان.أ. 

النَّبيّ إيليا.د. النبيّ أشعياء.	. 

أقرأ وأجيب:

ــا  ــاًل: أَنَ ــهُ َقائِ ــا مَنَعَ ــنْ يُوحَنَّ ــهُ. وَلَكِ ــدَ مِْن ــا لِيَعْتَمِ ــى يُوحَنَّ ــى اأْلُرْدُنِّ ِإلَ ــِل ِإلَ ــنَ اْلجَلِي ــوعُ مِ ــاَء يَسُ ــذٍ جَ »حِينَئِ
مُحْتـَـاجٌ أَنْ أَعْتَمِــدَ مِْنــكَ، وَأَْنــَت تَْأتِــي ِإلـَـيَّ!. َفَأجَــابَ يَسُــوعُ وََقــاَل لـَـهُ: اسْــمَِح اآْلنَ، أِلَنَّــهُ هََكــَذا يَلِيــقُ ِبنـَـا 

ــى 3: 14 - 15(.  ــهُ« )مت ــمَحَ لَ ــذٍ سَ . حِينَئِ ــٍرّ ــَل ُكلَّ ِب أَنْ نَُكمِّ

لمَ رفَض يوحنّا أن يعمِّدَ الرَّبَّ يسوعَ في البداية؟ 	 

   
  



24

أعّبر عن إيماني:

شــِهدَ الــرّبُّ يســوعُ عــن يوحنَّــا أنــه »لـَـمْ يَُقــمْ 	 
بَيْــنَ اْلمَوْلُودِيــنَ مِــنَ النِّسَــاِء أَعَْظــمُ مِــنْ يُوحَنَّا 
ـا هيَّــَأ  )متــى 11: 11(، ويوحنَـّ اْلمَعْمَــدَانِ« 
ــِص، وأظهــرَ عظمــَة  البشــرَ الســتقباِل المُخلّ
ــرفَ  ــا اعت ــه عندَم ــه ل ــوعَ وطاعتَ ــرَّبّ يس ال
ــه  ــه غيــرُ مُســتحِقّ ليكــونَ خادمــًا لــه، وأنَّ بأنَّ
ــه  ــدِهِ ألنَّ ــى ي ــادَ عل ــاجُ االعتم ــن يحت ــو م ه
هــو اإللــهُ المُتجسّــدُ، ولكنَّــه خضــعَ لمشــيئتِهِ 

ــوَءاُت. ــمَّ مشــيئُة اهلِل والنُّب لتت

أظهــرَ 	  البشــرَ  ومحبَّتُــه  الخالــقِ  اهلل  إرادُة 
ذاتَــه لنــا فــي ثالثــةِ أقانيــمَ، فــاهللُ اآلبُ تكلّــمَ 
وكشــفَ لنــا ابنـَـه، واالبــنُ اعتمــدَ، وروحُ اهلِل 
نــزَل علــى يســوعَ المســيِح االبــِن علــى هيئــةِ 
حمامــةٍ، »َفَلمَّــا اعْتَمَــدَ يَسُــوعُ َصعِــدَ لِْلوَْقــتِ 
اْنَفتَحَــْت  َقــدِ  السَّــمَوَاُت  اْلمَــاِء، وَِإَذا  مِــنَ 
حَمَامَــةٍ  مِْثــَل  نَــاِزاًل  اهلِل  رُوحَ  َفــرَأَى  لَــهُ، 
ــاًل:  ــمَوَاتِ َقائِ ــنَ السَّ ــهِ، وََصــوٌْت مِ ــا عََليْ وَآتِيً
ــِررْت«  ــوَ ابِْنــي اْلحَِبيــبُ الَّــذِي ِبــهِ سُ ــَذا هُ  »هَ
)متــى 3: 17(. وهــذا الّظهــورُ هــو أعظــمُ 

أســراِر اهلِل التــي ال تُــدرَك.

تقويم مرحلي:

أضُع إشارةَ )✓( أو )✗( بجانب العبارات اآلتيِة:

معموديُة القديِس يوحنّا ترمُز للوالدةِ أ. 
. » الرّوحيّة )الثّانية(. »

القدّيسُ إيليا هو المقصودُ بنبوَءةِ إشعيا 	. 
» »صوُت صارٍخ في البريَّة. »

تُعيّدُ الكنيسُة ذكرى الّظهوِر اإللهيّ في 	. 
 .» السَّادِس من كانونَ الثّاني.»

ريقَ أمامَ د.  مَهَّدَ القدّيسُ يوحنّا المعمدانُ الطَّ
.» الرَّبّ يسوعَ. »

ظهرَ الرُّوحُ القدسُ األقنومُ الثاني في ه. 
.» معمودَّيةِ الرَّبّ يسوعَ. »

كلمة منفعة

ــادِس مــن كانــوَن الثــان مــن كلِّ  ــوِر اإللهــّي ف السَّ ــِة أقانيــَم وتحتفــُل بعيــِد الظّه تؤمــُن الكنيســُة باللــِه ف ثاث

ــِة  ــا املعمــداُن، فــكاَن آخــَر أنبيــاِء العهــِد القديــِم وُمتقــّدَم الرُّســِل بعــَد معموديَّ عــاٍم، وهــذا مــا شــِهَد بــه يوحّن

الــرَّّب يســوَع. 



25

أختبر نفسي:

لطانُ المُعطى للقّديسِ يوحنّا المعمدان، وما مَصدُره؟ . 1  ما السُّ
 

 أوّضُح ظهورَ اهللِ في ثالثِة أقانيَم في المعموديَّة. . 2
 

حيحة:. 3 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

كشفَ اهللُ الخالِقَ ذاتَه لنا في ثالثةِ أقانيمَ إلظهاِر كلِّ ما يأتي، ما عدا:. 1

تدبيرَهُ اإللهيّ.	. عظمتَه اإللهيَّة.أ. 

رهبتَهُ في قلوِب البشر.د. تواُضعَه ومحبَّتهِ البشرَ.	. 

علّمنا القدّيسُ يوحنّا في قولِهِ : »أنا لَسُْت أَهْاًل أَنْ أَحْمَِل حَِذاَءهُ« )متى 3: 11(:. 2

التّواُضعَ أمامَ الرّب.	. الثّقَة بالنّفس.أ. 

) أ + ب(.د. اإليمانَ والّطاعَة.	. 
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الّدرس الخامس  يا رّب عّلمني وصاياك

ــِم  ــاِء العهــدِ القدي أمــرَ اهللُ موســى النَّبــيّ وهــو واحــدٌ مــن أنبي
بــأن يصعــدَ إلــى جبــِل حوريــبَ بســيناَء، وأمــرَه بنحــتِ لوحَيِن 
مــن الحجــِر. وبعــدَ أن صــامَ موســى أربعيــنَ يومــًا وليلــًة، كتبَ 
لــه اهللُ الوصايــا علــى اللّوحَيــن اللَّذيــن قــامَ بنحتِهمــا. وعندَمــا 
ــعِب، وجــدَه يعبــدُ عجاًل مــن ذهٍب.  نــزَل بهــا موســى إلــى الشَّ
مــا،  فغضــبَ موســى النَّبــيّ، وألقــى لوحَــي العهــدِ جانبــًا فتحطَّ
ــدَ  ــار، وصع ــه بالنَّ ــيَّ وســحَقه وأحرَق هب ــمَّ أخــَذ العجــَل الذَّ ث
مــن جديــدٍ إلــى الجبــِل حيــُث ســلَّمَه اهللُ الوصايــا مــن جديــدٍ.

 :�لنناقش مع

ــاِبقة، . 1 ــك السَّ ــا لإلنســان؟ وبحســِب معلوماتِ ــتِ الوصاي ــاِب المُقــدَّس أُعطيَ فــي أيّ عهــدٍ مــن الكت
كــم كانَ عددُهــا؟

  
 

هبيّ آنذاك؟. 2 عِب العجَل الذَّ عالمَ تدلُّ عبادُة الشَّ
  
 

ماذا تعني لكَ كلمُة »الوصايا«؟ وإالمَ يدعونا اهللُ من خاللِها؟. 3
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كلمة الحياة:

النَّاُموَس: الّشيعُة أو كاُم الله.َفَتَح َفاُه: فتَح فَمه.

أنُْقُض: أخالُف.

أقرأ وأجيب:

ألّخُص ما تعلَّمتُه من النَّّص اإلنجيليّ في الجدوِل اآلتي:. 1

العربُة من النَّّصاملُكافأُة التي وعَدنا بها يسوُعيُعلُّمنا يسوُع ِمن النَّّصاملوضوُع الرّئيُس للنَّّص

فقرة تعليمية:

جــاَء يســوعَ ليُكمــَل النّامــوسَ، ويُثبّــَت الوصايــا، فأعطاهــا مَفهومــًا جديــدًا يتَّفــقُ مــعَ ســمو العهــدِ الجديــدِ 
والكمــاِل المســيحيّ، مُكمِــاًل مــا قالـَـه األنبيــاُء فــي العهــدِ القديــم. والدَّليــُل علــى ذلــكَ قولـُـه لنــا: »سَــمِعْتُمْ 
أَنَّــهُ قِيــَل لِْلُقدَمَــاِء: اَل تَحْنـَـْث، بَــْل أَوْفِ لِلــرَّبِّ أَْقسـَـامَكَ. وَأَمَّــا أَنـَـا َفَأُقــوُل لَُكــمْ: اَل تَحْلُِفــوا اْلبَتَّــَة...، بــْل لِيَُكــنْ 
ــرِّيِر« )متــى 5: 33 - 37(. فمَــن يحفــُظ وصايــا  َكاَلمُُكــمْ: نَعـَـمْ نَعَــمْ، اَل اَل. وَمَــا َزادَ عََلــى ذلِــكَ َفهُــوَ مِــنَ الشِّ

الــرّبّ يســوعَ وتعاليمِــه ويعمــُل بهــا يســتحقُّ بذلــكَ الملكــوَت السَّــماويّ.

َم إِلَيْــِه تََاِميــُذُه. َفَفَتــَح َفــاُه وَعلََّمُهــْم قَائـِـًا:  »َولـَـاَّ َرأَى الُْجُمــوَع َصِعــَد إَِل الَْجبَــِل، فَلـَـاَّ َجلـَـَس تََقــدَّ

ــَل. فـَـِإنِّ الَْحــقَّ أَقـُـوُل  »... اَل تَظُنُّــوا أَنِّ ِجئـْـُت أِلَنُْقــَض النَّاُمــوَس أَِو اأْلَنِْبيَــاَء. َمــا ِجئـْـُت أِلَنُْقــَض بـَـْل أِلُكَمِّ

ــَاُء َواأْلَرُْض اَل يـَـزُوُل َحــرٌْف َواِحــٌد أَْو نُْقطـَـٌة َواِحــَدٌة ِمــَن النَّاُمــوِس َحتَّــى يَُكوَن  لَُكــْم: إَِل أَْن تـَـزُوَل السَّ

ــاَس َهَكــَذا، يُْدَعــى أَْصَغــَر ِف َملَُكــوِت  ْغــَرى َوَعلَّــَم النَّ . فََمــْن نََقــَض إِْحــَدى َهــِذِه الَْوَصايَــا الصُّ الْــُكلُّ

ــَمَواِت« )متــى 5: 19-1(.     ــا َمــْن َعِمــَل َوَعلَّــَم، فََهــَذا يُْدَعــى َعِظيــًا ِف َملَُكــوِت السَّ ــَمَواِت. َوأَمَّ السَّ

الـِـُح، أَيَّ َصــَاٍح أَْعَمــُل لِتَُكــوَن ِلَ الَْحيَــاُة اأْلَبَِديَّــُة؟«،  َم َوقـَـاَل لـَـُه: »أَيَُّهــا الُْمَعلِّــُم الصَّ  ... َوإَِذا َواِحــٌد تََقــدَّ

ــْن إِْن أَرَْدَت أَْن  ــُه. َولَِك ــَو الل ــٌد َوُه ــا إاِلَّ َواِح ــٌد َصالًِح ــَس أََح ــا؟ لَيْ ــوِن َصالًِح ــَاَذا تَْدُع ــُه: »لِ ــاَل لَ فََق

ــا« )متــى 19: 17-16(.  ــاَة فَاْحَفــِظ الَْوَصايَ تَْدُخــَل الَْحيَ
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أقرأ وأجيب:

١. أنا هو الرب إلهك ال

    يكن لك اله غ�ي

٢. ال تصنع لك �ثاال

٣. ال تحلف باطالً 

    باسم الرب

٤. احفظ يوم الرب

٥. أكرم أباك وأمك

الوصايا العرش

٦.   ال تقتل

٧.   ال تزن

٨.   ال ترسق

٩.   ال تشهد بالزور

١٠. ال تشته مقتنى

      غ�ك

أستنتجُ الوصايا الّتي تُحدّدُ عالقَة اإلنسانِ باهلِل: . 1
أستنتجُ الوصيَّة الّتي تُحدّدُ عالقة اإلنسان بوالديه: . 2
أستنتجُ الوصايا الّتي تُحدّدُ عالقَة اإلنسانِ بالمُجتمَع واآلخر: . 3
أذكرُ مواقِفَ حياتيّة َطبّْقُت من خاللِها إحدى هذه الوصايا: . 4

أعّبر عن إيماني:

ترجعُ أهمّيَُّة الوصايا في أنَّها تنّظمُ عالقَة اإلنسانِ باهلل، وعالقَة اإلنسانِ بأخيه اإلنسان.	 

ُصنَّفتِ الوصايا العشرُ في ثالثة أقساٍم مُتكامِلة: 	 
أربعُ وصايا تجاهَ اهلل.. 1
وصيٌة واحدٌة تجاه الوالدَين. . 2
خمسُ وصايا تجاهَ المُجتمَِع واآلخر. . 3
أعطــى اهلل الوصايــا إلبعــادِ اإلنســانِ عــن الخطيئــةِ، والعــودةِ إليــه كعبــادةِ اهلِل وحــدَه، وتقديــِس يــوِم 	 

الــرَّبّ، وإكــراِم الوالدَيــن، كمــا نهــى مــن خاللِهــا عــن الحلفــانِ باســِم الــرّبّ، وقتــِل النّفــس واآلخــِر، 
والّزنــى، عندمــا قــال: »َقــدْ سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــَل لِْلُقدَمَــاِء: اَل تَْقتـُـْل، وَمَــنْ َقتـَـَل يَُكــونُ مُسْــتَوِْجبَ ٱْلحُْكــِم. 
ــدْ  ــِم... َق ــتَوِْجبَ ٱْلحُْك ــونُ مُسْ ــاًل يَُك ــهِ بَاطِ ــى أَخِي ــبُ عََل ــنْ يَْغَض ــمْ: ِإنَّ ُكلَّ مَ ــوُل لَُك ــا َفَأُق ــا أَنَ وَأَمَّ
سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــَل لِْلُقدَمَــاِء: اَل تـَـْزنِ. وَأَمَّــا أَنـَـا َفَأُقــوُل لَُكــمْ: ِإنَّ ُكلَّ مَــنْ يَْنُظــرُ ِإلـَـى ٱمْــرَأَةٍ لِيَْشــتَِهيَهَا، َفَقــدْ 

َزنَــى ِبهَــا فِــي َقْلِبــهِ« )متــى5: 21 - 28(. 
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ــن . 2 ــن اللَّتَي ــرَّفَ الوصيَّتَي ــلم الموســيقيّ ألتع ــد درجــاتِ السُّ ــَة بحســِب تصاعُ ــاراتِ اآلتي ــبُ العب أرتّ
ــا العشــرَ تجــاهَ اهلل واآلخــر. ــيدُ المســيحُ الوصاي ــَص بهمــا السَّ لخَّ

)ري( مِــنْ ُكلِّ َقْلِبــكَ، )فــا( ومــن كّل فكــرك. )مــي( وَمِــنْ ُكلِّ نَْفسِــكَ، )دو( »تُحِــبُّ الــرَّبَّ 
ِإلَهَــكَ )ال( وَاْلعُْظمَــى، وَالثَّاِنيَــُة مِْثُلهَــا: )ســي( تُحِــبُّ َقِريبَــكَ َكنَْفسِــكَ. )صــول( هَــذِهِ هِــيَ 

اْلوَصِيَّــُة اأْلُولـَـى،

الوصيّتان: فقاَل له يسوعُ:  

  )متى 22: 37 - 39(.

أعّبر عن إيماني:

التَّعاليــم 	  مــن  مجموعــٌة  العشــرُ  الوصايــا 
ــرائِع الّتــي أعطاهــا اهللُ لإلنســانِ منــُذ  والشَّ
عيــِش  علــى  لمُســاعدتِه  القديــِم،  العهــدِ 

واآلخــِر. اهلِل  تجــاهَ  المحبّــة 

العشــرَ 	  الوصايــا  المســيحُ  السَّــيدُ  ــَص  لخَّ
ــريعَة كلَّهــا تتــمُّ مــن  بوصيّتيــن ليعلّمنــا أنّ الشَّ
ــة اهلل التــي هــي فــوقَ كلِّ شــيٍء،  خــالِل مَحبَّ

ــس. ــر( كالنَّف ــِب )اآلخ ــة القري ومَحبَّ

تقويم مرحلي:

ــي عنهــا  ــي بفعِلهــا أو يُنهين ــي يُوصين ــةَ الت ــُب الوصيَّ أكت
ــة: ــِة اآلتي ــِف الحياتيّ ــي المواق ــي المســيحّي ف إيمان

أقســمُت ألبــي وحلْفــُت باســِم الــرّبّ بأنَّنــي 	 
 لن أتأَخرَ مساًء بالعودةِ إلى البيتِ.  

 

ــا إاّل األحــدَ 	  ــي بأشــغاِل البيــتِ يوميًّ تقــومُ أمّ
هاِب إلى الكنيسة.  ُصه للذَّ  فتخصِّ

 

يتشــاجرُ صديقــي مــعَ أبيــه دائمًــا بســبِب 	 
 ارتكاِبه أفعااًل ال ترضي والديه. 

 

قــرأت علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي 	 
إدمانــه  بســبب  نفســه  قتــل  شــابًا  أنّ 

 المخدرات. 
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كلمة منفعة

وضعــِت األنظمــُة املختلفــُة ف حيــاِة النــاِس قوانــنَي كثــرًة، مثــل: قوانــني الســر، والصحــة، والســامة...، الهــدُف 

ــي  ــا العــِش الّت ــُه بالوصاي ــا الل ــاٍم. وقــد كلََّمن ــِش بســاٍم ووئ ــم والعي ــة عــى حياتِه منهــا ُمســاعدتُهم ف املُحافَظ

ــرَّبُّ يســوُع بتعاليمــه لنحيــا مَعــه. ــا ال لَه كمَّ

أختبر نفسي:

أُعيُد صياغةَ العباراِت ُمصّححاً ما فيها من معلوماٍت خاطئٍة لتصبَح صحيحًة بأكمِلها.. 1

 سلَّمَ اهلل الوصايا العشر على جبِل حوريبَ إليليا النبيّ على صفائحَ من ذهٍب. 	 
 

 جاَء السَّيدُ المسيحُ لينُقَض الناموسَ والوصايا. 	 
 

 تنقسمُ الوصايا العشرُ إلى وصيةٍ تجاهَ اهلل، وأربٍع تجاهَ الوالدَين، وخمٍس تجاهَ المجتمِع. 	 
 
أُلخُّص الوصايا العشَر في خريطِة المفاهيمِ اآلتيِة:. 2

الوصايا العرش

وصايا تجاه .............وصية تجاه .............وصايا تجاه .............

ريعةَ والوصايا؟. 3 أذكُر الوصيَّتين اللّتين لخََّص بهما الّسيُد المسيُح الشَّ

(متى ٢٢: ٣٧ - ٣٩)
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الّدرس السادس ِاْسَأُلوا ُتْعَطْوا، ُاْطُلُبوا َتِجُدوا

أقرأ وأجيب:

أذكرُ بعَض العطايا التي أنعمَ بها اهلل عليَّ؟. 1
  
 

أكتبُ صالًة أشكرُ اهللَ فيها على ِنعمِه؟ . 2
  
 

"اِْسأَلُوا تُْعطَْوا. اُطْلُبُوا تَِجُدوا. اِقَْرُعوا يُْفتَْح لَُكْم. )متى 7: 7(

شكراً لك يا أمِّي ألنَّ كلَّ 
ما نطلبُه منك تُحاولنَي 

تقدميَه لنا.

شكراً لَك يا ولدي ألنََّك تقّدُر ما 
أقّدُمه لَك.

طبعاً يا أّمي.

طبعاً يا أّمي.

كم ستشكُر اللَه إذا ذكرُْت 
عطاياه لَك ف حياِتك، ألنَّه 

هو مصدُر العطايا.
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كلمة الحياة:

ـوا قَاِئِــنَي ِف الَْمَجاِمــعِ َوِف َزَوايَــا  »َوَمتَــى َصلَّيْــَت فَــاَ تَُكــْن َكالُْمَرائِــَن، فَِإنَُّهــْم يُِحبُّــوَن أَْن يَُصلُـّ

ــى  ــَت فََمتَ ــا أَنْ ــْم! َوأَمَّ ــِد اْســتَْوفَْوا أَْجرَُه ــْم قَ ــْم: إِنَُّه ــوُل لَُك ــاِس. اَلَْحــقَّ أَقُ ــُروا لِلنَّ ــَيْ يَظَْه ــَواِرِع، لِ الشَّ

َصلَّيْــَت فَاْدُخــْل إَِل ِمْخَدِعــَك َوأَْغلِــْق بَابَــَك، َوَصــلِّ إَِل أَِبيــَك الَّــِذي ِف الَْخَفــاِء. فَأَبُــوَك الَّــِذي يَــَرى ِف 

الَْخَفــاِء يَُجاِزيــَك َعاَنِيَــًة. َوِحيَنــَا تَُصلُّــوَن الَ تَُكــرُِّروا الـْـَكاََم بَاِطــاً كَاألَُمــِم، فَِإنَُّهــْم يَظُنُّــوَن أَنَّــُه ِبَكــرْثَِة 

ــَل أَْن تَْســأَلُوُه«  ــِه قَبْ ــْم يَْعلَــُم َمــا تَْحتَاُجــوَن إِلَيْ كَاَِمِهــْم يُْســتََجاُب لَُهــْم. فَــاَ تَتََشــبَُّهوا ِبِهــْم. ألَنَّ أَبَاكُ

ــى 8-5:6(. )مت

املراؤون: أشخاٌص يُظهروَن للناس أنَّهم صالحوَن، وهم غُر ذلك. 

الَْمَجاِمُع: أمكنة يجتمُع فيها الّناس.مخدُعك: غرفتَُك.

يَُجاِزيَك: يكاِفئَك.

أقرأ وأجيب:

لمَ طلبَ الرَّبُّ يسوعُ أاّل نُصلّي كالمُرائِين؟. 1
  
 

الَة في الخفاء؟. 2 ما غايُة الرَّبِّ يسوعَ مِن طلِبه الصَّ
  
 

فقرة تعليمية:

ــالةِ ليــسَ بتكــراِر الكلمــاتِ أو مــا يُقــاُل أو كيــفَ وأيــنَ  لِنأخــَذ  ــد لنــا الــرَّبُّ يســوعُ أنَّ جوهــرَ الصَّ يؤكِّ
رضــى النّــاس، بــل هــي االتّصــاُل بــاهلل فــي كلِّ مــكانٍ وزمــانٍ لنُمجّــدَه ونطلــبَ منــه مــا نحتاجُــه بحســِب 

مشــيئتِه لنيــِل رضــاه.
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أقرأ وأجيب:

ــدُ َفَضعِيــفٌ« )مرقــس . 1 ــا اْلجَسَ ــيٌط، وَأَمَّ ــرُّوحُ َفنَشِ ــا ال ــةٍ. أَمَّ ــي تَجِْربَ ــوا فِ ــالَّ تَدُْخُل ــوا لِئَ ــهَرُوا وََصلُّ ِ»اسْ
.)38  :14

اَلةِ مُؤْمِِنينَ تَنَالُونَهُ« )متى 21: 22(.. 2 »وَُكلُّ مَا تَْطُلبُونَهُ فِي الصَّ
»وَفِــي ذلِــكَ اْليَــوِْم اَل تَسْــَألُونَِني َشــيًْئا. اَْلحَــقَّ اْلحَــقَّ أَُقــوُل لَُكــمْ: ِإنَّ ُكلَّ مَــا َطَلبْتـُـمْ مِــنَ اآلِب ِباسْــمِي . 3

 يُعْطِيُكمْ. ِإلَى اآلنَ لَمْ تَْطُلبُوا َشيًْئا ِباسْمِي. اُْطُلبُوا تَْأُخُذوا، لِيَُكونَ َفرَحُُكمْ َكامِاًل«  
)يوحنا 16: 23 – 24(.  

»وَأَمَّا أَْنَت َفمَتَى َصنَعَْت َصدََقًة َفاَل تُعَرِّفْ شِمَالَكَ مَا تَْفعَُل يَمِينُكَ« )متى 6: 3(.. 4

أمألُ الجدولَ اآلتي بالمطلوِ	:

مفاعيل الّصالةرقم اآلية

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

أعّبر عن إيماني:

ــالة، فقــد صلَّــى لــآِب السَّــماويّ علــى جبــِل الزيتــونِ قبــَل آالمِــه مُعلِّمــًا 	  الــربُّ يســوعُ مثالُنــا فــي الصَّ
إيّانــا أن اهللَ معنــا دائمــًا فــي التَّجــارب.

ــمَوَاتِ، 	  ــي السَّ ــا الَّــذِي فِ ــة "أَبَانَ ــالة الرَّبيّ ــماويّ فــي الصَّ ــهَ لــآِب السَّ علَّمَنــا الــرَّبُّ يســوعُ أن نتوجَّ
لِيَتََقــدَِّس اسْــمُكَ. لِيَــْأتِ مََلُكوتـُـكَ. لِتَُكــنْ مَشِــيئَتُكَ..."، فكانـَـت صــالًة شــامِلًة لتمجيــدِ اهلِل وطلبــاتٍ 

لســدِّ حاجاتِنــا، وشــكرَ اهلل علــى نعمِــه.  

لواتِ بحسِب الغايةِ المرجوّةِ منها: 	   أنواعُ الصَّ
كر، صالُة التَّسبيح.   فاعة، صالُة الشُّ لب، صالُة االستغفار، صالُة الشَّ  صالُة الطَّ

ــفاهِ أو بالقلــِب، تصــُل إلى اآلِب السـّـماويّ  وســواء كانـَـت صالتُنــا جماعيَّــًة أم شــخصيًَّة )فرديـّـة( بالشِّ
باســم يســوعَ المســيِح، وبمعونــةِ الــرّوح القدس.
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تقويم مرحلي:

أضُع إشارةَ )✓( أو )✗( إلى جانب العبارات اآلتية، وأُصّحح ُالمغلوطة منها.

الُة عالقة حيٌَّة بينَ المؤمنينَ واآلِب السَّماوي.  . 1  الصَّ
 

 يستجيبُ اهللُ لطلباتِنا مهما كانَت.  . 2
 

الة والمُثابرةِ عليها من دونِ ملٍل.  . 3  أوصى الربُّ تالميَذه بأهمّية الصَّ
 

 من سماتِ الّصالة صالُة االستغفار.  . 4
 

كلمة منفعة

َدِن« )مزمور 50: 15(. يِق أُنِْقْذَك فَتَُمجِّ »َواْدُعِني ِف يَْوِم الضِّ

أختبر نفسي:

أمألُ الفراغاِت اآلتية بالكلمِة المُناِسبة:. 1

ــي  ــه يســوعَ المســيح. فهــي تنقِّ ــاهلل وابِن ــعُ الّصــالُة فــي المســيحيَّة مــن  ب تنب
 وتجعُلــه يســتقبُل المســيحَ بإيمــانٍ وثقــةٍ. فكلَّمــا اتَّحــدَتِ  
بيســوعَ نحصــُل علــى كلِّ مــا نطلبُــه عندمــا توافِــقُ طلباتُنــا مشــيئَة  فنحصــُل 

بذلــكَ علــى  .
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الِة المقبولِة عنَد اهلل: . 2 حيحة التي تُساعُدني على تحقيِق معاييِر الصَّ أختاُر ممّا يأتي العباراِت الصَّ

الُة التي توافُق مشيئَة اللِه الصَّ

مقبولٌة لديه.

صالُة املُتكّربِ مقبولٌة عند الله.

الُة يجُب أن تكوَن الصَّ

بصوٍت عاٍل.

الُة الج�عيّة أفضُل من الصَّ

الّصالة الفرديّة.

الة.  الرَّبُّ يسوُع مثالُنا يف الصَّ

الُة حواٌر بَ� اإلنساِن واللِه. الصَّ

تنقيُة القلِب وتطه�ُه

يكوُن بالّصالة.

الّصالُة املسيحيّة حقيقيٌّة

يف صدِقها وحرارتِها.

الِة وتكرارَها.  طلَب ِمنَّا يسوُع ترداَد الصَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــماوّي ُمحــّدداً ) متــى أصلـّـي - أيــنَ أصلـّـي - مــعَ مـَـن . 3 أكتــُب بأســلوبي الخــاّص كيــَف أوجـّـهُ صالتــي لــآِ	 السَّ
أصلـّـي - مــاذا أقــوُل فــي صالتــي(.
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الّدرس السابع مثُل الوزناِت 

أقرأ وأجيب:

البطلة السورية غادة شعاع أللعاب القوى العاملية. جوقة الكّنارة الروحيّة

السيّدة فروزالكاتبة السورية كوليت خوري

 :�لنناقش مع

خصيّات السّابقة؟  . 1  ما المواهبُ التي تميََّزت بها كلٌّ من الشَّ
 

 كيفَ يمكنُنا تنميُة مواهِبنا؟ . 2
 

 ما المثُل الذي علَّمنا فيه السَّيّدُ المسيحُ تنميَة المواهِب واستثماِرها؟ . 3
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كلمة الحياة:

 ، ـَـا إِنَْســاٌن ُمَســاِفٌر َدَعــا َعِبيــَدُه َوَســلََّمُهْم أَْمَوالـَـُه، فَأَْعطـَـى َواِحــًدا َخْمــَس َوزَنـَـاٍت، َوآَخــَر َوزْنَتـَـنْيِ »وَكَأَنَّ

ــاٍت  ــَس َوزَنَ ــَذ ٱلَْخْم ــِذي أََخ ــَى ٱلَّ ــِت. فََم ــافََر لِلَْوقْ ــِه. َوَس ــْدِر طَاقَِت ــَى قَ ــٍد َع ــًة. كُلَّ َواِح ــَر َوزْنَ َوآَخ

 . ، َرِبــَح أَيًْضــا َوزْنَتَــنْيِ أُْخَريَــنْيِ َوتَاَجــَر ِبَهــا، فََرِبــَح َخْمــَس َوزَنَــاٍت أَُخــَر. َوَهَكــَذا ٱلَّــِذي أََخــَذ ٱلَْوزْنَتَــنْيِ

ــٍل أََت  ــاٍن طَِوي ــَد زََم ــيِِّدِه. َوبَْع ــَة َس ــى ِفضَّ ــَر ِف ٱأْلَرِْض َوأَْخَف ــَى َوَحَف ــَة فََم ــَذ ٱلَْوزْنَ ــِذي أََخ ــا ٱلَّ َوأَمَّ

ــَر  ــاٍت أَُخ ــَس َوزَنَ َم َخْم ــدَّ ــاٍت َوقَ ــَس َوزَنَ ــَذ ٱلَْخْم ــِذي أََخ ــاَء ٱلَّ ــبَُهْم. فََج ــِد َوَحاَس ــَك ٱلَْعِبي ــيُِّد أُولَِئ َس

ــُه  ــاَل لَ ــا. فََق ــا فَْوقََه ــُر َرِبْحتَُه ــاٍت أَُخ ــُس َوزَنَ ــَوَذا َخْم ــلَّْمتَِني. ُه ــاٍت َس ــَس َوزَنَ ــيُِّد، َخْم ــا َس ــًا: ي قَائِ

ــْل  ــرِ. اُْدُخ ــَى ٱلَْكِث ــَك َع ــِل فَأُِقيُم ــا ِف ٱلَْقلِي ــَت أَِميًن ــنُي! كُْن ــُح َوٱأْلَِم الِ ــُد ٱلصَّ ــا ٱلَْعبْ ــاَّ أَيَُّه ــيُِّدُه: نِِع َس

ــاِن  ــَوَذا َوزْنَتَ ــلَّْمتَِني. ُه ــنْيِ َس ــيُِّد، َوزْنَتَ ــا َس ــاَل: ي ــنْيِ َوقَ ــَذ ٱلَْوزْنَتَ ــِذي أََخ ــاَء ٱلَّ ــيِِّدَك. ثُــمَّ َج ــَرِح َس إَِل فَ

الـِـُح ٱأْلَِمــنُي! كُْنــَت أَِميًنــا ِف ٱلَْقلِيــِل  أُْخَريـَـاِن َرِبْحتُُهــَا فَْوقَُهــَا. قـَـاَل لـَـُه َســيُِّدُه: نِِعــاَّ أَيَُّهــا ٱلَْعبْــُد ٱلصَّ

فَأُِقيُمــَك َعــَى ٱلَْكِثــرِ. اُْدُخــْل إَِل فـَـَرِح َســيِِّدَك. ثـُـمَّ َجــاَء أَيًْضــا ٱلَّــِذي أََخــَذ ٱلَْوزْنـَـَة ٱلَْواِحــَدَة َوقـَـاَل: يــا 

ــُذْر. فَِخْفــُت  َســيُِّد، َعرَفْــُت أَنَّــَك إِنَْســاٌن قَــاٍس، تَْحُصــُد َحيْــُث لَــْم تـَـْزَرْع، َوتَْجَمــُع ِمــْن َحيْــُث لَــْم تَبْ

يــُر  ِّ َوَمَضيْــُت َوأَْخَفيْــُت َوزْنَتـَـَك ِف ٱأْلَرِْض. ُهــَوَذا ٱلَّــِذي لـَـَك. فَأََجــاَب َســيُِّدُه َوقـَـاَل لـَـُه: أَيَُّهــا ٱلَْعبْــُد ٱلشِّ

َوٱلَْكْســَاُن، َعرَفـْـَت أَنِّ أَْحُصــُد َحيْــُث لـَـْم أَْزَرْع، َوأَْجَمــُع ِمــْن َحيْــُث لـَـْم أَبـْـُذْر، فـَـَكاَن يَْنبَِغــي أَْن تََضــَع 

َيارَِفــِة، فَِعْنــَد َمِجيِئــي كُْنــُت آُخــُذ ٱلَّــِذي ِل َمــَع ِربًــا. فَُخــُذوا ِمْنــُه ٱلَْوزْنـَـَة َوأَْعطُوَهــا  ِتــي ِعْنــَد ٱلصَّ ِفضَّ

لِلَّــِذي لـَـُه ٱلَْعــْشُ َوزَنـَـاٍت. أِلَنَّ كُلَّ َمــْن لـَـُه يُْعطـَـى فَيَــزَْداُد، َوَمــْن لَيْــَس لـَـُه فَٱلَّــِذي ِعْنــَدُه يُؤَْخــُذ ِمْنــُه. 

يُر ٱأْلَْسَناِن«    َوٱلَْعبُْد ٱلْبَطَّاُل ٱطْرَُحوُه إَِل ٱلظُّلَْمِة ٱلَْخارِِجيَِّة، ُهَناَك يَُكوُن ٱلْبَُكاُء َوَصِ

)متى 25: 14 - 30(.  

يارفة: ّصافو الّدراهم.  الصَّ

الّربا: الزيادة، وهي املبلغ الذي يؤّديه املُقرُِض زيادًة علىا اقرَض تبًعا لشوط خاصة.

أقرأ وأجيب:

أُلّخُص ما تعلَّمتُه من النَّّص اإلنجيلي في الجدول اآلتي:

 

الحاملوضوُع الرّئييسُّ للنَّّص العربُة من مثِل الوزناِتعقاُب العبِد الكسوِلمكافأُة العبِد الصَّ
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فقرة تعليمية:

األمثــاُل قصــٌص تعليميّــة ذاُت مغــزىً عقائــدي، وكانَ التَّعليــمُ بهــا أســلوبًا مألوفــًا فــي ذلــك الوقــتِ 
فاســتخدمَها الــرّبُّ يســوعُ كوســيلة لتوضيــِح حقائــقَ إلهيَّــةٍ ســاميةٍ، فكانــت معانيهــا واضحــة وشــخصياتها 
ــتثماِر  ــى اس ــه عل ــا في ــذي يحثُّن ــات(، ال ــل الوزن ــع )كمَث ــة للجمي ــا مألوف ــة، وصوره ــا غنيّ ــة، ورموزه نامي
المواهــِب وتحمُّــِل المســؤوليّة، فعندَمــا نســتثمرُ وزناتِنــا ومواهبَنــا بالطريقــةِ المثلــى نصبــحُ وارثيــنَ 

ــِس.  ــاتِ الخم ــَل صاحــبُ الوزن ــا فع ــماوي كم للملكــوتِ السَّ

أقرأ وأجيب:

»ِإْنسَــانٌ مُسـَـافِرٌ دَعَــا عَِبيــدَهُ وَسَــلَّمَهُمْ أَمْوَالـَـهُ، َفَأعَْطــى وَاحِــدًا َخمْــسَ وََزنـَـاتٍ، وَآَخــرَ وَْزنَتَيْــِن، وَآَخــرَ وَْزنـَـًة. 
ــي اْلَقلِيــِل  ــا فِ ــَت أَمِيًن ــحُ اأْلَمِيــنُ! ُكْن الِ ــدُ الصَّ ــا اْلعَبْ ــا أَيُّهَ ــيِّدُهُ: ِنعِمَّ ــهُ سَ ــاَل لَ ــهِ... َق ــدِْر َطاَقتِ ــدٍ عََلــى َق ُكلَّ وَاحِ
ْلمَــةِ اْلَخاِرِجيَّــةِ، هُنَــاكَ  ــاُل اْطرَحُــوهُ ِإلَــى الظُّ َفُأقِيمُــكَ عََلــى اْلَكثِيــِر. اُدُْخــْل ِإلَــى َفــرَِح سَــيِّدِكَ... وَاْلعَبْــدُ اْلبَطَّ

ــنَانِ«  )متــى 25: 14 – 30(. يَُكــونُ اْلبُــَكاُء وََصِريــرُ اأْلَسْ

نشاط:

ــيِر . 1 ــامَ التَّفس ــةِ أم ــِم اآلي ــةِ رق ــودِ )ب( بكتاب ــي العم ــيِرها ف ــودِ )أ( وتفس ــي العم ــةِ ف ــنَ اآلي ــُط بي أرب
ــا: ــب له المُناسِ

تفسريهاآلية

... متثـّـُل البقــاَء ف الظُّلمــة وعــدَم التّمتُّــع برؤيــِة اللــه الّنــور )1( إِنَْساٌن ُمَساِفٌر َدَعا َعِبيَدُه َوَسلََّمُهْم أَْمَوالَُه.

. لحقيقّي ا

يّد املسيح.)2( َوالَْعبُْد الْبَطَّاُل اطْرَُحوُه إَِل الظُّلَْمِة الَْخارِِجيَِّة ... يرمُز الرَّجُل املُساِفُر إل السَّ

، )3( فَأَْعطَى َواِحًدا َخْمَس َوزَنَاٍت، َوآَخَر َوزْنَتنَْيِ
َوآَخَر َوزْنًَة. كُلَّ َواِحٍد َعَى قَْدِر طَاقَِتِه.

... املكافأُة األبديّة دخوُل ملكوِت الله.

... وزََّع صاحــُب املــاِل أموالـَـه بحســِب القــدراِت والكفاءاِت )4( اُْدُخْل إَِل فََرِح َسيِِّدَك.

واإلمكانــات التــي ميلُكهــا كلُّ واحــٍد مــن الخدام.
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أعّبر عن إيماني:

ــُل قــدرة تُمَيّزنــا، 	  الوزنــُة فــي هــذا المثــِل تمثِّ
ويطلــبُ منـّـا اهلل أن نســتثمرَها بحكمــةٍ لبنيانِ 

جســدِ الكنيســةِ وللخيــِر العــام.

الوزنــاُت منهــا طبيعيّــة كالّصحــة والــّذكاء 	 
والجــدارة والهمّــة العاليــة، ومنّهــا اجتماعيّــة 
كالقــدرةِ علــى تحمُّــِل المســؤوليّة، ومنهــا 
والمحبّــةِ  اإليمــانِ  كفضائــل  الروحيــة 

ــجاعة.  والشَّ والعــدِل 

التّنــوُّعُ فــي توزيــع الوزنــاتِ يُعطــي الفرصــَة 	 
للنـّـاس لكــي يمارســوا المحبَّــَة بعُضهــم تجاه 
بعــٍض، ويُشــجِّعُ األشــخاَص على المُشــارَكة، 

وبالتّالــي يكونــون بحاجــةٍ بعُضهــم لبعــٍض. 

تقويم مرحلي:

تُســاعدُني . 1 التــي  األعمــاُل  مــا 
اهلل؟  ملكــوتِ  إلــى  الدُّخــوِل   علــى 

  
  
 

التــي . 2 األعمــاِل  بعــَض  أذكــرُ 
فيهــا؟  المســؤوليّة  تحمُّــَل   أســتطيعُ 

  
  
 

أقرأ وأجيب:

الِــحُ اأْلَمِيــنُ! ُكْنــَت أَمِيًنــا فِــي اْلَقلِيــِل َفُأقِيمُــكَ عََلــى اْلَكثِيــِر. اُدُْخــْل  »... َقــاَل لـَـهُ سَــيِّدُهُ: ِنعِمَّــا أَيُّهَــا اْلعَبْــدُ الصَّ
ــرِّيرُ وَاْلَكسْــاَلنُ، عَرَْفــَت أَنِّــي أَحُْصــدُ حَيْــُث لـَـمْ  ِإلـَـى َفــرَِح سـَـيِّدِكَ. َفَأجَــابَ سـَـيِّدُهُ وََقــاَل لـَـهُ: أَيُّهـَـا اْلعَبـْـدُ الشِّ
أَْزرَعْ، وَأَجْمَــعُ مِــنْ حَيْــُث لـَـمْ أَبْــُذرْ، َفُخــُذوا مِْنــهُ اْلوَْزنـَـَة وَأَعُْطوهَــا لِلَّــذِي لـَـهُ اْلعَْشــرُ وََزنـَـاتٍ. أِلَنَّ ُكلَّ مَــنْ 
ْلمَــةِ اْلَخاِرِجيَّــةِ،  ــاُل اْطرَحـُـوهُ ِإلـَـى الظُّ لـَـهُ يُعَْطــى َفيَــْزدَادُ، وَمَــنْ لَيـْـسَ لـَـهُ َفالَّــذِي عِْنــدَهُ يُؤَْخــُذ مِْنــهُ. وَاْلعَبْــدُ اْلبَطَّ

هُنـَـاكَ يَُكــونُ اْلبُــَكاُء وََصِريــرُ اأْلَسْــنَانِ« )متــى 25: 14 – 30(.

نشاط:

الِح والعبدِ الكسوِل.. 1 أوازنُ بينَ العبدِ الصَّ
الُحالعبارُة العبُد الكسوُلالعبُد الصَّ

استثاُر الوزنِة

الّسبُب ف اختياِر طريقِة االستثار

نتيجُة استثاِر الوزنة
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أحدّدُ الطريقَة التي أستثمرُ فيها الوزنَة التي منحَني إيّاها اهللُ ومسؤوليّتي تجاهَ هذه الوزنة.. 2

املسؤولية تجاه الوزنةاستثامر الوزنةالوزنة

اِس اإللهّيالصوُت الجميُل أدرُب صوت دائاً ألنّي موهبَتيأخدُم ف القدَّ

الرَّسُم

التَّمثيُل

العزُف

كتابُة الّشعِر

الحكمُة

أعّبر عن إيماني:

ــى البشــِر 	  ــوّزعُ المواهــبَ عل ــروحُ القــدسُ ي ال
ــا الــرُّوحُ  ــا يَعْمَُلهَ كمــا يَشــاُء، »وَلكِــنَّ هــذِهِ ُكلَّهَ
اْلوَاحِــدُ ِبعَيِْنــهِ، َقاسِــمًا لِــُكلِّ وَاحِــدٍ ِبمُْفــرَدِهِ، 
ــا يََشــاُء« )1كورنثــوس 12: 11(، والوزنــاُت  َكمَ
أمانــٌة أودِعَــت لنــا لنحافــَظ عليهــا ونُنَمِّيهــا 

ونتحمَّــَل مســؤوليتَها.

يعلّمنــا المثــُل أن نســتخدمَ وزناتِنــا وطاقاتِنــا 	 
وقدراتنــا بــكلِّ اجتهــادٍ لنخــدمَ اهللَ فيمــا نفعُلــه، ونســهم فــي تقــدُِّم البشــريّةِ جمعــاَء كــي تنمــوَ وتُثمــرَ. 
ــا بَعُْضُكــمْ بَعًْضــا، َكــوَُكاَلَء َصالِحِيــنَ عََلــى  ــًة، يَْخــدِمُ ِبهَ ــا أََخــَذ مَوْهِبَ ــِب مَ ــدٍ ِبحَسَ »لِيَُكــنْ ُكلُّ وَاحِ

ــرس 4: 10(. ــةِ« )1بط ــةِ اهلِل اْلمُتَنَوِّعَ ِنعْمَ

ــا وقدراتنــا وال نســمحُ 	  ــا مــن خــالِل مثــل الوزنــاتِ إلــى العمــِل، واســتثماِر كلِّ طاقاتن  فــاهللُ يدعون
ــال، بــل علينــا الجــدُّ واالجتهــادُ ليثمــرَ اإليمــانُ فينــا.  ألنفســنا أن نضيّعَهــا كمــا فعــَل العبــدُ البطَّ

تقويم مرحلي:

ــانِ بوزناتِهمــا؟ وعلــى  ــدانِ األمين مــاذا فعــَل العب
 ماذا يدلُّ ذلك؟ 
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كلمة منفعة

أشــكرَُك يــا إلهــي عــى كلِّ مــا منْحتَنــي مــن نِعــٍم ومواهــَب. ســاعدن أيُّهــا الــّروُح القــدُس أن أكتشــَفها وأســتثمرَها 

لخدمــِة الكنيســِة واملجتمــعِ، امنحنــي روَح اإلبــداِع واالبتــكاِر ف كلِّ مــا أســلُك فيــه، اجعلْنــي دائــاً ف حالــِة شــكٍر 

ُمســتمرٍّ لعطايــاك. آمــني.

أختبر نفسي:

حيحة:. 1 أختاُر اإلجابةَ الَصّ

أشارَ يسوعُ في مثِل الوزناتِ إلى:	 

األشخاِص الغافلين.	. األشخاِص الّذين رجاؤُهم أرضيٌّ.أ. 

الحكماِء الواعظين. د. المُجتهدِين في إتماِم المسؤولياتِ.	. 

يرمُز المُسافرُ في مثِل الوزناتِ إلى:	 

تلميذِ السَّيّدِ المسيِح.	. اإلنسانِ األميِن.أ. 

الرَّبّ يسوعَ المسيِح.د. اإلنسانِ الخاطئ.	. 

أُكِمُل اآليةَ اآلتية:. 2

ِنعِمَّا أَيُّهَا اْلعَبْدُ ....... وَ.......! ُكْنَت أَمِيًنا فِي اْلَقلِيِل َفُأقِيمُكَ عََلى .....ِ. اُدُْخْل ِإلَى.... سَيِّدِكَ.

وَاْلعَبْدُ ........... اْطرَحُوهُ ِإلَى....... اْلَخاِرِجيَّةِ، هُنَاكَ يَُكونُ اْلبَُكاُء وََصِريرُ اأْلَسْنَانِ.

ط اآلتي:. 3 أُكمُِل المُخطَّ

........................................................املسؤولية 

يُعلُّمنا مثُل الوزنات 
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الّدرس الثامن ُأرّتُب أولوّياتي

أقرأ وأجيب:

ــفّ ومعَــه وعــاٌء فــارٌغ، فأخــَذ يضــعُ فيــه كــراتٍ كبيــرًة، ثــمَّ ســأَل التالميــَذ: »هــل  دخــَل المــدرّسُ إلــى الصَّ
امتــأَل الوعــاُء؟«، قالــوا لــه: »نعــم«.  

ــنَ  ــأَل األماك ــت الكــراُت لتم هُ، فاندفعَ ــزَّ ــاء وه ــي الوع ــا ف ــًا، وضعَه ــرَ حَجم ــراتٍ أصغ ــمُ ك أحضــرَ المعل
الفارغــَة بيــنَ الكــراتِ الكبيــرةِ، ثــمَّ عــادَ ليســأَل التالميــُذ: »هــل امتــأَل الوعــاُء؟« قالــوا لــه: »نعــم«، ثــمَّ أحضــرَ 
علبــًة مُمتلِئــًة رمــاًل وأفرَغهــا فــي الوعــاِء حيــُث مــأَل كلَّ فــراٍغ فيــه، وســأَل مجــدَّدًا: »هــل امتــأل الوعــاء؟«، 
فأجــابَ التالميــُذ بصــوتٍ واحــدٍ قــويٍّ: »نعــم«. فعــادَ يحمــُل قــارورَة مــاٍء فصــبَّ منهــا فــي الوعــاِء ليمــأَل 
الفراغــاتِ بيــنَ حبَّــاتِ الرَّمــِل. ضحــكَ التالميــُذ كثيــرًا. ثــمَّ قــاَل لهــم: »أريدُكــم أن تفهمــوا أنَّ هــذا الوعــاَء 
ــة فيهــا، مثــل: الصحــة، العائلــة، االصدقــاء ...، لــو  ــُل األشــياَء المُهمّ يشــبهُ حياتَكــم، والكــرّاُت الكبيــرُة تمثِّ
فقدتـُـم كلَّ شــيٍء فــي الحيــاةِ وبقيَــت هــي الســتمرَّْت حياتُكــم ســعيدًة. والكــرّاُت األصغــرُ تمثـّـُل أشــياَء أقــلَّ 
أهمّيــًة كالعمــل، المنــزل، السّــيارة ...، أمَّــا الرَّمــل فيمثـّـُل األشــياَء غيــرَ المُهمَّــة كاألطعمــة الطيّبــة، والّشــابكة، 
والمالبــسَ الفاخــرة ... فلــو أنَّــكَ وضعــَت الرَّمــَل، أوّاًل، لَمــا كانَ هنــاكَ مــكانٌ لباقــي األشــياِء المُهمّــة فــي 

حياتِكــم«. 

 :�لنناقش مع

ة؟ . 1  أَستنتجُ العبرةَ من القصَّ
  
 

 برأِيــكَ، مــا أكثــرُ األمــوِر أهميّــة فــي حياتِــك؟. 2
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كلمة الحياة:

ــُه: يَــا إِنَْســاُن،  ــُم، قُــْل ألَِخــي أَْن يَُقاِســَمِني الِْمــريَاَث. فََقــاَل لَ ــُه َواِحــٌد ِمــَن الَْجْمــعِ: يَــا ُمَعلِّ ــاَل لَ »َوقَ

ظـُـوا ِمــَن الطََّمــعِ، فَِإنَّــُه َمتـَـى كَاَن  ــًا؟ َوقـَـاَل لَُهــُم: انْظـُـُروا َوتََحفَّ َمــْن أَقَاَمِنــي َعلَيُْكــَا قَاِضيًــا أَْو ُمَقسِّ

ــُه،  ُ ــْت كُورَت ــيٌّ أَْخَصبَ ــاٌن َغِن ــاً: إِنَْس ــاً قَائِ ــْم َمثَ ــِه. َوَضََب لَُه ــْن أَْمَوالِ ــُه ِم ــْت َحيَاتُ ــٌر فَلَيَْس ــٍد كَِث ألََح

ــاَل: أَْعَمــُل هــَذا:  َــاِري؟ َوقَ ــَس ِل َمْوِضــٌع أَْجَمــُع ِفيــِه أَْث ــاَذا أَْعَمــُل، ألَْن لَيْ ــاً: َم ــَر ِف نَْفِســِه قَائِ فََفكَّ

ــاَِت َوَخــْرَاِت، َوأَقُــوُل لَِنْفــِي: يَــا نَْفــُس لَــِك  أَْهــِدُم َمَخــاِزِن َوأَبِْنــي أَْعظَــَم، َوأَْجَمــُع ُهَنــاَك َجِميــَع غَّ

 ! ِب َوافْرَِحــي! فََقــاَل لَــُه اللــُه: يَــا َغِبــيُّ َخــْرَاٌت كَِثــرٌَة، َمْوُضوَعــٌة لِِســِننَي كَِثــرٍَة. اِْســَرِيِحي وَكُِي َواْشَ

ــُز لَِنْفِســِه  ــِذي يَْكِن ــا لَِمــْن تَُكــوُن؟ هَكــَذا الَّ ــُب نَْفُســَك ِمْنــَك، فَهــِذِه الَِّتــي أَْعَدْدتََه ــَة تُطْلَ هــِذِه اللَّيْلَ

ــا للــِه« ) لوقــا 12: 13 - 21(. ــَس ُهــَو َغِنيًّ َولَيْ

املرياث لغويًّا: ما يركُه األُب لألبناِء بعَد موتِه من ماٍل وأثاث. 

اوي. املرياث دينيًّا: أي أن نكوَن وارثنَي اللَه ف ملكوتِه السَّ

أقرأ وأجيب:

 أحدِّدُ أولوياتِ الرَّجِل الذي تكلّمَ عليه يسوعُ في هذا المَثل؟  . 1
 

 كيفُ يمكنُ أن يستخدمَ الغنيُّ أموالَه بطريقةٍ أفضَل؟  . 2
 

فقرة تعليمية:

ــا بالمفهــوم المســيحي فلــه معنــىً جوهــريٌّ، 	  ــةِ، أمّ المِيــراُث كمفهــوٍم أرضــيٍّ يرتبــُط باألمــوِر المادّي
ــماويّ. ــه السَّ يرتبــُط ارتباطــًا وثيقــًا بالملكــوتِ السَّـــــماويّ، حيــُث نكــونُ وارثيــنَ اهلل فــي ملكوتِ

ــوازنٍ 	  ــي ت ــاِس ف ــاهلِل والن ــا ب ــنا فتكــون عالقتُن ِ ــمَّ بخــالِص نفوسـ ــأن نهت ــا ب ــدَّسُ يُوصِين ــابُ المُق الكت
ــه مــعَ  ــه دونَ أن يهتــمَّ بعالقتِ وتكامُــل فــي حياتِنــا، ففــي مَثَــل الغنــيّ الجاهــِل الــذي اهتــمَّ فقــط بأموالِ
اهلِل والنـّـاِس نــرى كيــف يخســرُ اإلنســانُ حياتـَـه األبديـّـة. »هــذِهِ اللَّيَْلــَة تُْطَلــبُ نَْفسُــكَ مِْنــكَ، َفهــذِهِ الَّتِــي 

ــا هلِل« )لوقــا 12: 20(. ــوَ َغِنيًّ ــسَ هُ ــهِ وَلَيْ ــُز لِنَْفسِ ــنْ تَُكــونُ؟ هَكــَذا الَّــذِي يَْكِن ــا لِمَ أَعْدَدْتَهَ
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أقرأ وأجيب:

»وَفِيمَــا هـُـمْ سَــائِرُونَ دََخــَل َقرْيَــًة، َفَقِبَلْتــهُ امْــرَأٌَة اسْــمُهَا مَرْثـَـا فِــي بَيْتِهـَـا. وََكانـَـْت لِهــذِهِ أُْخــٌت تُدْعَــى مَرْيَــمَ، 
الَّتِــي جََلسَــْت عِْنــدَ َقدَمَــيْ يَسُــوعَ وََكانَــْت تَسْــمَعُ َكاَلمَــهُ. وَأَمَّــا مَرْثَــا َفَكانَــْت مُرْتَِبَكــًة فِــي خِدْمَــةٍ َكثِيــرَةٍ. 
َفوََقَفــْت وََقالـَـْت:  »يَــارَبُّ، أَمَــا تُبَالِــي ِبــَأنَّ أُْختِــي َقــدْ تَرََكْتِنــي أَْخــدُمُ وَحْــدِي؟ َفُقــْل لَهَــا أَنْ تُعِينَِنــي! »َفَأجَــابَ 
يَسُــوعُ وََقــاَل لَهــا: »مَرْثـَـا، مَرْثـَـا، أَْنــتِ تَهْتَمِّيــنَ وَتَْضَطِرِبيــنَ أَلجْــِل أُمُــوٍر َكثِيــرَةٍ، وَلكـِـنَّ اْلحَاجَــَة ِإلـَـى وَاحِــدٍ. 

الِــحَ الَّــذِي لـَـنْ يُْنــَزعَ مِْنهـَـا« لوقــا )10: 38 - 42(. َفاْختـَـارَْت مَرْيَــمُ النَّصِيــبَ الصَّ
 بمَ اهتمَّْت كلٌّ من مرثا ومريمَ؟ . 1

 
الِحَ«؟ . 2  ما قصدُ الرَّبّ يسوعَ بقولِه: »اْختَارَْت مَرْيَمُ النَّصِيبَ الصَّ

 

أعّبر عن إيماني:

أولويــاتٍ 	  نضــعَ  أن  يســوعُ  الــرَّبُ  علّمنــا 
ــا  ــى اهتمامِه ــا عل ــمْ مرث ــم يَل ــا فل ــي حياتِن ف
بأمــوِر البيــتِ، ولكــن يجــبُ أاّل تطغــى علــى 

االهتمــاِم باألمــوِر الرُّوحيّــة. 

ــه والتّنظيــمُ الســليمُ 	  ترتيــبُ المؤمــِن ألولوياتِ
الكنيســةِ  فــي  فعّــااًل  عضــوًا  يجعُلــه  لهــا 
وقتــًا،  شــيٍء  لــكّل  يُحــدِّدُ  والمجتمــِع، 
ويــوازنُ بيــنَ مجــاالتِ حياتِــه وأولوياتِــه. 
ــقُ رســالتَه فــي جوانــِب الحيــاةِ  فيتفــوّقُ ويحقِّ

المُختلِفــة. 

تقويم مرحلي:

ــرّبّ  ــكالمَ ال ــي ل ــي بحســِب فهم ــبُ أولويّات أرتّ
 يسوعَ لمريمَ ومرثا. 

  
  
 

أقرأ وأجيب:

»لكن اْطُلبُوا أَوَّاًل مََلُكوَت اهلِل وَِبرَّهُ، وَهذِهِ ُكلُّهَا تَُزادُ لَُكمْ« )متى 6: 33(.
ماذا عنى يسوعُ في هذه اآليةِ؟  . 1
أبيّنُ كيفَ أوّظفُ أموري وأولويّاتي في خدمةِ اهلل.  . 2
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نشاط:

أرتّبُ األمورَ التي في هذا الجدوِل بحسِب أولويّاتي.. 1
األولويّاُت يف حيايت 

تناوُل الطّعام

أعاُل الخدمة 

استخداُم الّشابكة

قضاُء وقٍت مَع األصدقاء

اُة الصَّ

الرحاُت

مشاهدُة التّلفاِز

صُف املاِل

ُمارسُة الهواياِت

الطموُح والّدراسُة

أعّبر عن إيماني:

فــي حياتِنــا فوضــىً تجتاحُنــا، تُحمُّلنــا أعبــاًء 	 
تــُـنا، وال نعــرفُ مــن أيــنَ نبدأ. وســـــببُ  ـِ وتـُشــتّ
َّنـــا نـجـهـــُل أهمّيــَة األولويــاتِ فــي  هــذا أنـ
ــنَ  ــِز بــيــ َّمـيـيـ ــن خــالِل الـتـ ــكَ م ــا. وذل حياتِن
الكتــابُ  يُعلّمنــا  فكمــا  واألهـــمّ.  الــمـُـــهمّ 
ــٍر  ــُكلِّ أَمْ ــانٌ، وَلِ ــُكلِّ َشــيٍْء َزمَ المُقــدَّس بأنّــه: »لِ

تَحْــَت ٱلسَّــمَوَاتِ وَْقــٌت« )جامعــة 3: 1(.

ميــنَ قادريــنَ علــى إدارةِ أعمالِنــا اليوميَّة بعيديــنَ عن الفوضى، 	  بترتيــب أولويّاتِنــا نكــونُ أشــخاصًا مُنظَّ
ــفُ مــعَ كلِّ مُســتجدَّاتِ الحيــاةِ، لنكــونَ أفــرادًا فاعليــن الخيــرَ  وتشــعرُنا بالثّقــةِ واالســتقراِر. ونتكيّ

فــي مجتمعِنــا ومــعَ اآلخريــنَ مــن حولِنــا.

ــيادَة علــى كّل أموِرنــا »رأس الحكمــة مخافــة اهلل«، فــاهللُ 	  يُعلّمُنــا الكتــابُ المُقــدَّسُ أن نعطــيَ اهللَ السّ
وضــعَ لنــا أمورَنــا تحــَت تصرُّفِنــا لننهــجَ بهــا منهــجَ الفضيلــةِ فنبلــَغ السَّــعادَة األبديّــة.

تقويم مرحلي:

مــاذا نتعلـّـم مــن اآليــة: »لِــُكلِّ َشــيٍْء َزمـَـانٌ، وَلِــُكلِّ 
أَمْــٍر تَحْــَت ٱلسَّــمَوَاتِ وَْقــٌت« )جامعــة 3: 1(؟
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كلمة منفعة

»َماَذا يَْنتَِفُع ٱإْلِنَْساُن لَْو َرِبَح ٱلَْعالََم كُلَُّه َوَخِرَ نَْفَسُه؟« )متى 16: 26(. 

أختبر نفسي:

ــة . 1 ــا مطاطيَّ ــراُت. منه ــذه الك ــعَ ه َّ تق ــاوالً أال ــواِء ُمح ــي اله ــُب ف ــراٍت تتالع ــسِ ك ــن خم ــًة م ــاةَ لعب ــُل الحي أتخيَّ
العائلــة.  – األصدقــاء   – الصّحــة   – المــال   – العمــل  هــي:  الخمــس  والكــرات  الزُّجــا	،  مــن   والباقــي 

أكمل المخطط اآلتي وفقاً لذلك.

األولويّات يف حيا�

الكرات املطاطيّةالكرات الزجاجيّة

كيف أرتُّب األولويّات في حياتي، وأُحسُن استثمارها؟. 2
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الّدرس التاسع الُمساَمحُة والغفراُن

أقرأ وأجيب:

حــراِء، خــالَل الرِّحلــةِ تشــاجرا،  كانَ هنــاكَ صديقــانِ يمشــيانِ فــي الصَّ
ــى  فضــربَ أحدُهمــا اآلخــرَ علــى وجِهــه، فألمَــهُ، فحــزنَ مَــن تلقَّ
ـه تابــعَ طريَقــهُ مــن دونِ أن ينطــقَ بكلمــةٍ أو يــردَّ  اإلســاءَة، ولكنَـّ
ربــة، بــل اكتفــى بــأن كتــبَ علــى الرّمــاِل العبــارَة اآلتيــَة:  لصديقــةِ الضَّ

ــي". ــى وجه ــي عل ــي ضربَن ــزُّ أصدقائ ــومَ أع "الي

اســتمرَّ الصديقــانِ فــي مشــيهما إلــى أن وجــدا واحــًة فيهــا نبــع مــاء، 
ــى  ــا انحن ــة، وبينَم ــاِء الرّحل ــن عن ــاًل م ــا لِيغتســال ويســتريحا قلي فتوقَّف
ــْت  ــرََّض للضــرب بجســدِه ليشــربَ ويغتســَل، علَق ــذي تع الرَّجــُل ال
قدمُــه فــي الرّمــاِل المُتحرّكــةِ وبــدأتِ الرّمــاُل تســحبُه، فأمســَكه 

ــال. ــي الرّم ــرِق ف ــن الغ ــَذه م ــه وأنق صديُق

ــقُ كتــبَ علــى صخــرةٍ بجــواِر الواحــةِ: "اليــومَ  دي وبعــدَ أن نجــا الصَّ
أعــزُّ أصدقائــي أنقــَذ حياتــي".

ــَت علــى  ــمَ فــي المــرة األولــى عندَمــا ضربتُــك كتبْ ســألَه صديقــه: "لِ
خــرةِ؟"، فأجــابَ: "عندَمــا  الرّمــاِل، وعندَمــا أنقذتـُـكَ كتبــَت علــى الصَّ
ــاحُ  ــُث ري ــاِل حي ــى الرّم ــه عل ــا فعَل ــبَ م ــا أن نكت ــدٌ علين ــا أح يؤذين
ــا  ــدٌ معن ــعُ أح ــا يصن ــا، ولكــن عندَم ــا أن تمحيه ــنُ له ــامُِح يمك التَّس
معروفــًا فعلينــا أن نكتــبَ مــا فعــَل معنــا علــى الّصخــِر حيــُث ال يوجــدُ 

ــه". ــاح يمكــنُ أن يمحيَ ــوٍع مــن الرّي أيُّ ن

وبعدهــا ضحــك كل مــن الصديقيــن علــى مــا حــدث بينهمــا وأكمــال 
الرحلــة بــودٍ وصداقــة.
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 :�لنناقش مع

مَت؟ ولماذا؟ . 1  برأيك هل كانَ موقفُ الرَّجِل المضروِب ضعيفًا عندَما التزمَ الصَّ
 

ارِب تجاهَ صديقِه عندَما أنقذه؟ . 2  عالمَ يدلُّ موقفُ الضَّ
 

 ما الفضائُل الرّوحيُّة التي تعلّمُنا إيّاها هذهِ القّصة؟ . 3
 

ة. . 4  أستنتجُ العبرَة من القصَّ
 

كلمة الحياة:

ــبَِة  ــَدأَ ِف الُْمَحاَس ــاَّ ابْتَ ــَده .فَلَ ــَب َعِبي ــًكا أََراَد أَْن يَُحاِس ــانًا َملِ ــَاَواِت إِنَْس ــوُت السَّ ــِبُه َملَُك ــَك يُْش »لِذلِ

ــَو  ــاَع ُه ــيُِّدُه أَْن يُبَ ــَر َس ــوِف أََم ــا يُ ــُه َم ــْن لَ ــْم يَُك ــٍة. َوإِْذ لَ ــْشَِة آالَِف َوزْنَ ــوٌن ِبَع ــٌد َمْديُ ــِه َواِح َم إِلَيْ ــدِّ قُ

يـْـُن. فََخــرَّ الَْعبْــُد َوَســَجَد لـَـُه قَائـِـًا: يـَـا َســيُِّد، مَتَهَّــْل َعــَيَّ فَأُوِفيَــَك  َواْمَرأَتـُـُه َوأَْوالَُدُه وَكُلُّ َمــا لـَـُه َويـُـوَف الدَّ

يـْـَن. َولَــاَّ َخــَرَج ذلـِـَك الَْعبْــُد َوَجــَد َواِحــًدا  الَْجِميــَع. فَتََحنَّــَن َســيُِّد ذلـِـَك الَْعبْــِد َوأَطْلََقــُه، َوتـَـرََك لَــُه الدَّ

ِمــَن الَْعِبيــِد رُفََقائِــِه كَاَن َمْديُونًــا لَــُه ِبِئَــِة ِديَنــاٍر، فَأَْمَســَكُه َوأََخــَذ ِبُعُنِقــِه قَائِــًا: أَْوِفنــي َمــا ِل َعلَيْــَك. 

ــْل  ــرِْد بَ ــْم يُ ــَك الَْجِميــع. فَلَ ــَيَّ فَأُوِفيَ ــْل َع ــًا: مَتَهَّ ــِه قَائِ ــَب إِلَيْ ــِه( َوطَلَ ــَى قََدَميْ ــُه )َع ــُد رَِفيُق ــرَّ الَْعبْ َفَخ

ــوا  ا َوأَتـَـْوا َوقَصُّ يـْـَن. فَلـَـاَّ َرأَى الَْعِبيــُد رُفََقــاُؤُه َمــا كَاَن َحزِنـُـوا ِجــدًّ َمــَى َوأَلَْقــاُه ِف ِســْجٍن َحتَّــى يـُـوِفَ الدَّ

ــِن  يْ ــَك الدَّ ــُر كُلُّ ذلِ ي ِّ ــُد الشِّ ــا الَْعبْ ــُه: أَيَُّه ــاَل لَ ــيُِّدُه َوقَ ــٍذ َس ــاُه ِحيَنِئ ــا َجــَرى. فََدَع ــيِِّدِهْم كُلَّ َم ــَى َس َع

تَرَكْتـُـُه لـَـَك ألَنَّــَك طَلَبْــَت إَِلَّ. أَفـَـَا كَاَن يَْنبَِغــي أَنَّــَك أَنـْـَت أَيًْضــا تَرَْحــُم الَْعبْــَد رَِفيَقــَك كَــَا رَِحْمتـُـَك أَنـَـا 

ِبــنَي َحتَّــى يُــوِفَ كُلَّ َمــا كَاَن لَــُه َعلَيْــِه«  َوَغِضــَب َســيُِّدُه َوَســلََّمُه إَِل الُْمَعذِّ

)متى18: 34-23(.

َمْديُوٌن: عليه ديٌن. 

َوزْنٌَة: الّدرهُم عملُة تلك الفرة من الزمن.

: سجَد، انحنى بجسِده خجاً ُمتوّساً. َخرَّ
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نشاط:

ألّخُص بكلماتٍ ما تعلَّمتُه من النَّّص اإلنجيليّ في الجدوِل اآلتي:

العرّبة من النصصفتهاموقفها السلبيالّشخصّية غري الخرّيةصفُتهاموقُفها اإليجايّبالّشخصّيُة الخرّية

فقرة تعليمية:

ــه  ــِر زالتِ ــرَ لآخ ــا أن يغف ــبُ منّ ــه يطل ــه ومثال ــى صورت ــون عل ــا، ولنك ــا وخطايان ــا زالتِن ــرُ لن »إنَّ اهلل يغف
وأخطــاءهَ، ويربــٌط السّــيدُ المســيحُ بيــنَ مغفــرةِ اهلِل لنــا ومغفرتِنــا لغيِرنــا حيــُث يقــوُل: »َفِإنَّــهُ ِإنْ َغَفرْتـُـمْ لِلنَّــاِس 
ــرْ لَُكــمْ أَبُوُكــمْ أَيًْضــا  تِِهــمْ، اَل يَْغفِ ــرُوا لِلنَّــاِس َزالَّ ــمَاِويُّ. وَِإنْ لَــمْ تَْغفِ ــرْ لَُكــمْ أَيًْضــا أَبُوُكــمُ ٱلسَّ تِِهــمْ، يَْغفِ َزالَّ

ــى 6: 15-14(. ــمْ« )مت تُِك َزالَّ

أقرأ وأجيب:

 »وَُكونُوا لَُطَفاَء بَعُْضُكمْ نَحْوَ بَعٍْض، َشُفوقِينَ، مُتَسَامِحِينَ َكمَا سَامَحَُكمُ اهللُ أَيًْضا فِي اْلمَسِيِح« 
  )أفسس 4: 32(.

»اَل تَْنتَقِمْ وَاَل تَحْقِدْ عََلى أَبْنَاِء َشعِْبكَ، بَْل تُحِبُّ َقِريبَكَ َكنَْفسِكَ. أَنَا الرَّبُّ« )الالويين 19: 18(.

»َفتَحَنَّنَ سَيِّدُ َذلِكَ اْلعَبْدِ وَأَْطَلَقهُ، وَتَرَكَ لَهُ الدَّيْنَ« )متى 18: 27(.

»اْلمَحَبَُّة تَتََأنَّى وَتَرُْفقُ.. وَاَل تَُظنُّ السُّؤَ..، وَتَْصِبرُ عََلى ُكلِّ َشيٍْء« )ا كورنثوس 13: 7-5-4(.

»ُكفَّ عَِن اْلَغَضِب.....« )مزمور 37: 8(.

»..... ُكنْ مُتََشدِّدًا وَتََشجَّعْ« )سفر يشوع 1: 18(.

»..... امْتَلِئُوا ِبالرُّوح« )أفسس 5: 18(.
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نشاط:

أستنتجُ من اآلياتِ السَّابقةِ صفاتِ اإلنسانِ المُتسامِِح والغفوِر وعالماتِهِ:

صفات اإلنسان

املتسامح والغفور

 

تقويم مرحلي:

ــالة 	  أكتــبُ العبــارَة التــي نردّدُهــا فــي الصَّ
ــرةِ  ــِب المغف ــى طل ــدلُّ عل ــي ت ــة والت الرّبانيّ

 من اهلل. 
  
 

أذكــرُ موقفــًا حصــَل معــي وغفــرُت مــن 	 
 خاللِه لمَن أخطأ بحّقي. 

  
 

أعّبر عن إيماني:

التّســامح يعنــي العفــوَ عــن أخطــاِء اآلخريــن، 	 
والمواَفقــة علــى الّصلــح، والرّغبــة فــي رؤيــةِ 
مزايــا النّــاس بــداًل مــن أن نحكــمَ عليهــم 
ــونَ  ــا مُعرَّض ــم. فجميعُن ــدًا منه ــنَ أح أو ندي
ــجاعًة  ــر ش ــاِء، لكــن األكث ــكاِب األخط الرت
وإيمانــًا ومحبَّــًة هــو مــن يمتلــكُ القــدرَة 
علــى نســيانِ أذى اآلخــر، ويُبعــدُ عــن فكــرهِ 

ــام. ــي االنتق ــَة ف الرّغب

حياتِنــا 	  فــي  مُهمَّــان  والغفــرانُ  التَّســامُح 
ألنَّهمــا يجــدِّدانِ قلــبَ اإلنســانِ وروحَــه، 
فــاتِ  فالمُتســامِحُ يتميّــُز بالعديــدِ مِــن الصَّ
ــةِ،  ــاتِ كالعطــاِء، والعطــفِ، والرَّحم والعالم
والعــدِل، والهــدِوء، واللُّطــفِ...، وغيِرهــا مــن 
فــاتِ التــي تؤهُلــه لنيــِل رضــا اهلل وتجعُلــه  الصِّ

ــنَ.  ــن اآلخري ــًا م محبوب
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تقويم مرحلي:
 

ف السَّــابع 	  وســيمٌ وجميــٌل صديقــانِ فــي الصَّ
ــاٍم حــدَث  ــُذ أيّ يُحــبُّ أحدُهمــا اآلخــرَ... من
ــانِ  ــودا يتحادث ــم يع ــا، فل ــرٌ بينَهم شــجارٌ كبي
ــه المحــقُّ وأنَّ األخــرَ  لقناعــةِ كلٍّ منهمــا بأنَّ

علــى خطــأ. 

أقتــرحُ حــاًلّ لمُســاعدتهما علــى اســتعادةِ 	 
 صداقتِهما. 

  
 

أعّبر عن إيماني:

لــم يكتــفِ السَّــيدُ المســيحُ بتعلِيمنــا أن نغفــرَ 	 
ــرًة  ــًة كثي ــا أمثل ــل أعطان ــاَءاتهم، ب ــاس إس للنّ
علــى ذلــك، فقــد غفــرَ ألعدائِــه، وقِبــَل توبــَة 

الَخطــأة، مُعلّمــًا إيانــا أمرَيــن: 
ــامُحَ . 1 ــا؛ ألنَّ التّس ــن يُســيُء إلين مُســامَحة م

والغفــرانَ همــا إحــدى بوابــاتِ العبــوِر 
إلــى الملكــوتِ السَّــماوي.  

بهــا . 2 واالعتــرافُ  أخطائِنــا  عــن  التّوبــُة 
قلوِبنــا  نقــاوةِ  علــى  للحِفــاظ  للكاهــن؛ 

والرّوحــي. النّفســي  توازِننــا  وعلــى 
أجســادَنا 	  ويطهّــرُ  خطايانــا  يمحــي  اهلل 

ألنَّنــا  وجــٍع وخطيئــةٍ  كلِّ  مــن  وأرواحَنــا 
ــى  ــاُء ِإلَ ــاجُ ٱأْلَصِحَّ ــه »اَل يَحْتَ ــقُ ب ــنُ ونث نؤم
ــرَارًا  ــوَ أَبْ ــِل ٱْلمَرَْضــى. لَــمْ آتِ أِلَدْعُ َطِبيــٍب بَ
بَــْل ُخَطــاًة ِإلَــى ٱلتَّوْبَــةِ« )مرقــس 2: 17(.

كلمة منفعة

ــَن، فنقــُع أمــاَم  ــِة مــن اآلخري ــا كثــراً عنَدمــا نتعــرَُّض لإلســاءِة واإلهان ــا وقلوبُن ــُم أرواُحن ــة تتألّ ــا األرضيَّ ف حياتِن

ــيّد املســيح، فكــا أنَّ الــدواَء هــو  ــا أن نحقــَد أو نســامَح، لكــنَّ املؤمــَن هــو الــذي يغفــُر ُمقتِديــاً بالسَّ خياَريــن، إمَّ

ــّروح والفكــِر للخــاص مــن ســلطة  العــاُج للخــاص مــن أمــراِض الجســِد، فالغفــراُن والتَّســامُح هــا العــاُج لل

الحقــد والكراهيــة.
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أختبر نفسي:

حيحةَ:. 1 أختاُر اإلجابةَ الصَّ

نحافُظ على نقاوةِ قلوِبنا وعلى توازِننا النّفسيّ والرّوحي عندَما نمارسُ سرَّ:	 

التّوبة واالعتراف.	. المعموديّة.أ. 
الّزواج.د. الّشكر اإللهيّ.	. 

قوُّة الغفرانِ والتّسامِح تُطهّرُ اإلنسانَ من:	 

الوجِع والخطيئة.	. سوِء الّظن.أ. 
كلِّ ماسبقَ صحيح.د. فكرةِ االنتقاِم.	. 

التسامُحُ والغفرانُ هما عالجٌ لـ:	 

أمراِض الجسدِ.	. عذاِب الرّوح.أ. 
)أ + ج(.د. شقاِء الفكِر.	. 

أُلخُّص ما تعلّمتُه من فوائِد المُسامَحِة والغفراِن في المُخطَِّط اآلتي:. 2

رجــاِت ألكمــلَ . 3 وتيــة كلمــاٍت أُكمــُل بهــا العبــارةَ األولــى، ثــمَّ أنــزُل الدَّ رجــاِت ُمرّكبــاً مــن المقاطــِع الصَّ أصعــُد الدَّ
بهــا العبــارِة الثّانيــة: 

وي

من
س�

ال
ال

وجع
ت

وال
ملكو

خطي
ال

ئة

التُّسامُحُ والغفرانُ ثمرتانِ تُقربانني مرتبًة من اهلل، وتصالنِ بي إلى  . 1
مَن ال يُسامحُ اآلخرينَ ويغفرُ أخطاَءهم سيُعاني دائمًا  . 2
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الّدرس العاشر الحياُة المسيحّيُة حياُة فرٍح

أقرأ وأجيب:

فرحُ يسوعَ وتالميذِه في  	 فرحُ المجوِس بـ  	 

ـِ  	 فرحُ األعمى  	  فرحُ التاّلميذ ب
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كلمة الحياة:

ِعْنــَد فَْجــِر أَوَِّل األُْســبُوِع، َجــاَءْت َمْريَــُم الَْمْجَدلِيَّــُة َوَمْريَــُم األُْخــَرى لِتَْنظُــرَا الَْقــْبَ. َوإَِذا زَلْزَلَــٌة َعِظيَمــٌة 

ــَاِء َوَجــاَء َوَدْحــَرَج الَْحَجــَر َعــِن الْبَــاِب، َوَجلـَـَس َعلَيْــِه... فَِمــْن  َحَدثـَـْت، ألَنَّ َمــاََك الــرَّبِّ نـَـزََل ِمــَن السَّ

: الَ تََخافـَـا أَنْتـُـَا، فـَـِإنِّ أَْعلـَـُم  َخْوِفِهــم ارْتََعــَد الُْحــرَّاُس َوَصــاُروا كَأَْمــَواٍت. فَأََجــاَب الَْمــاَُك َوقـَـاَل لِلَْمْرأَتـَـنْيِ

أَنَُّكــَا تَطْلُبَــاِن يَُســوَع الَْمْصلُــوَب. لَيْــَس ُهــَو هُهَنــا، ألَنَّــُه قـَـاَم كَــَا قـَـاَل! َهلُــامَّ انْظُــرَا الَْمْوِضــَع الَّــِذي 

يًعــا ِمــَن الَْقــْبِ ِبَخــْوٍف َوفَــَرٍح  يًعــا قـُـوالَ لِتَاَِميــِذِه... فََخرََجتَــا رَسِ كَاَن الــرَّبُّ ُمْضطَِجًعــا ِفيــِه. َواْذَهبَــا رَسِ

ــاِن لِتُْخــِبَا تَاَِميــَذُه إَِذا يَُســوُع الَقَاُهــَا َوقَــاَل:  ــنْيِ لِتُْخــِبَا تَاَِميــَذُه. َوِفيــَا ُهــَا ُمْنطَلَِقتَ َعِظيــٍم، َراكَِضتَ

ــوالَ  ــا قُ ــا. اِْذَهبَ ــوُع: الَ تََخافَ ــَا يَُس ــاَل لَُه ــُه. فََق ــَجَدتَا لَ ــِه َوَس ــَكتَا ِبَقَدَميْ ــا َوأَْمَس َمتَ ــَا. فَتََقدَّ ــاٌَم لَُك َس

ــوا إَِل الَْجلِيــِل، َوُهَنــاَك يََرْونَِنــي )متــى 28: 1- 10(. إلِْخــَويِت أَْن يَْذَهبُ

: أرسعا. َهلُامَّ

ُمْضطَِجًعا: راقداً ومستلقياً.

إِْخَويِت: التاميذ.

نشاط:

حيحَة ممّا يأتي: أختارُ اإلجابَة الصَّ
من مفاعيِل القيامةِ على التاّلميذ أنَّها كلُّ ما يأتي؛ ما عدا:. 1

جعَلتِ الخوفَ طمأنينًة وسالمًا.	. حوَّلَتِ الحزنَ فرحًا.أ. 

زادَتِ التاّلميذ غضبًا على صالبيه.د. ردّتِ الّشكَّ إيمانًا بالمسيح.	. 

من ثماِر القيامةِ علينا كّل ما يأتي؛ ما عدا:. 2

كّ واأللِم في قلوبنا.	. إعالنَ ألوهيّةِ المسيح.أ.  ازديادَ الشَّ

فتحَ أبواِب الملكوتِ.د. االنتصارَ على الخطيئةِ والموت.	. 
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فقرة تعليمية:

فــرحُ اإلنســانِ فــي الدّنيــا فــرحٌ مؤقَّــت، ينبــعُ عــن حــدثٍ أو شــيٍء خارجــيّ فيســبّبُ بهجــًة وســرورًا 	 
لإلنســان ال يــدوم، وقــد يكــونُ مصــدرُه الخطيئــَة والسـّـلوكَ الخاطــئ، أمَّــا فــرحُ اإلنســان فــي المســيح 
ــارِب أو  ــةِ أو التّج ــروفِ الخارجيّ ــرُ بالّظ ــقٌ ال يتأثَّ ــي، عمي ــمٌ ال ينته ــٌل، دائ ــيٌّ، كام ــرحٌ حقيق ــو ف فه

الّضيقــاتِ، ألنَّ مصــدرَه اهلل.

الــرَّبّ يســوعُ مثُلنــا األعلــى فــي الفــرِح؛ فاإلنجيــُل يبــدأ بالفــرِح بميــالدِ المســيِح المخلِّــص، وينتهــي 	 
بأفــراِح قيامــةِ المســيِح وإتمــاِم الخــالِص، فالفــرحُ الرّوحــيُّ مــن ثمــاِر الــرّوِح القــدِس فــي اإلنســان.

أقرأ وأجيب:

»أِلَنَّهُ ِبهِ تَْفرَحُ ُقُلوبُنَا، أِلَنَّنَا عََلى اسْمِهِ اْلُقدُّوِس اتََّكْلنَا« )مزمور 33: 21(.. 1
»... تُحِبُّ َقِريبَكَ وَتُبْغُِض عَدُوَّكَ« )متى 5: 43(.. 2
»اِفرَحوا في الرَّبِّ ُكلَّ حيٍن، وأقوُل أيًضا: افرَحوا« )فيلبي 4: 4(.. 3
»اِحْسِبُوهُ ُكلَّ َفرٍَح يَا ِإْخوَتِي حِينَمَا تََقعُونَ فِي تَجَاِربَ مُتَنَوِّعَةٍ« )يعقو	 1: 2(.. 4
»اِْفرَحُوا وَتَهَلَُّلوا، أَلنَّ أَجْرَُكمْ عَظِيمٌ فِي السَّمَاوَاتِ« )متى 5: 12(.. 5
ُكْنَت أَمِيًنا فِي اْلَقلِيِل َفُأقِيمُكَ عََلى اْلَكثِيِر. اُدُْخْل ِإلَى َفرَِح سَيِّدِكَ« )متى 25: 21(.. 6

َط اآلتي بالمطلوِب بحسِب فهمي اآلياتِ السَّابقة:. 1 أمأُل المُخطَّ

من الذي تفرُح 

به قلوبُنا؟

متى يجُب أن 

تفرَح قلوبُنا؟

كيَف تفرُح 

قلوبُنا؟

ملاذا يجُب أن 

تفرَح قلوبُنا؟

ماذا أفعُل 

ألحظى بالفرحِ؟
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تقويم مرحلي:
 

أوّضح معنى اآلية اآلتية:. 1
»ُطوبَــى لِلرَّجُــِل ٱْلمُتَّقـِـي ٱلــرَّبِّ، ٱْلمَسْــرُوِر ِجــدًّا 
 ِبوََصايَاهُ«  )مزمور 111: 1(. 

  
  
  
  
  
 

أعّبر عن إيماني:

سماُت الفرحِ المسيحّي:

ــن . 1 ــجٌ ع ــيحيُّ نات ــرحُ المس ــاهلِل: فالف ــرحُ ب الف
وجــودِ اهلل فــي حياتِنــا مهمــا كانـَـت الظــروفُ 

ــا.  المحيطــُة بن
ــيح، . 2 ــيّد المس ــن السّ ــه م ــُل: ألنّ ــرحُ الكام الف

ويشــمُل الفــرحَ الخارجــيَّ والفــرحَ الداخلــيّ، 
ــا حتــى بالمــوت. ــَزعَ منّ وال يمكــنُ أن يُن

الفــرحُ الدّائــمُ: ألنـّـه مرتبــٌط بحيــاةِ التّســليِم هلل . 3
الـّـذي يحبّنــا، ويعمــُل كلَّ شــيٍء لخيِرنــا، فهــو 
ــةٍ فانيــة، لكنّــه  فــرحٌ ال يقــومُ علــى أمــوٍر زمنيّ
ــا  ــه، وحياتِن ــا عــن ذاتِ ــعٌ مــن كشــفِ اهلل لن ناب

معَــه.

أقرأ وأجيب:

»أَمَّا ثَمَرُ الرُّوِح َفهُوَ: مَحَبٌَّة َفرَحٌ سَاَلمٌ« )غالطية 5: 23(. . 1
ــا . 2 ــرَّبِّ أَيُّهَ ــي ال ــَذا فِ ــوا هَك ــي، اْثبُتُ ــرُوِري وَِإْكلِيلِ ــا سُ ــمْ، يَ ــتَاقَ ِإلَيِْه ــاَء وَاْلمُْش ــي اأَلحِبَّ ــا ِإْخوَتِ »ِإًذا يَ

)فيلبي 4: 1(. اأَلحِبَّاُء«  
ــارًّا ال . 3 ــعينَ ب ــعَةٍ وتِس ــنْ تِس ــرَ مِ ــوبُ أكثَ ــدٍ يت ــئٍ واحِ ــماِء بخاطِ ــي الس ــرَحٌ ف ــونُ ف ــذا يك ــهُ هك »إنَّ

يَحتاجــونَ إلَــى توبَــةٍ« )لوقــا 15: 7(.
أكتبُ رقمَ اآليةِ بجانِب المعنى المُناسِِب لها:أ. 
معنى اآليةرقم اآلية

غرِ بركِه الذيَن خلصوا ُمْهتَاًّ بالواحِد ليفرَح به. عيِف والصَّ أظهَر الرّبُّ غرتَه عى الضَّ

أحبايئ، علينا أن نبقى ثابتنَي ف اإلمياِن بيسوع املسيِح ف كّل حنٍي ليزداَد رُسورنا.

الفرُح والّساُم هو نتيجُة الحّب وشكٌل من أشكالِه.

برأِيك بمَ يتّصفُ الفرحُ المسيحيّ؟	. 
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تقويم مرحلي:
 

في ضوِء ما يأتي متى يعيُش المؤمِنُ الفرحَ:

ـهُ  أِلَنَـّ حِيــٍن،  ُكلِّ  فِــي  أَمَامِــي  ٱلــرَّبَّ  »جَعَْلــُت 
عَــنْ يَمِيِنــي َفــاَل أَتََزعْــَزعُ. لَِذلِــكَ َفــِرحَ َقْلِبــي، 

 وَٱبْتَهَجَْت رُوحِي« )مزمور 16: 8 - 9(. 
  
  
  
  
  
 

أعّبر عن إيماني:

مجاالُت الفرحِ:

فــرُح التّوبــِة: إنَّ فــرحَ التائِــِب بتوبتِــه ال . 1
يعادلـُـه فــرحٌ آخــر، هــو فــرحُ التّخلُّــِص مــن 
تُفــِرحُ  فالتّوبــُة  الخطيئــةِ، والرُّجــوِع هلل. 
قلــبَ اهلل والمالئكــةِ والقدّيســين. ورســالُة  
الكنيســةِ هــي خــالُص الخطــأة وتوبتُهــم، 
لذلــك تفــرحُ بتوبــةِ أوالدِهــا، وتقــدّمُ لهــم 
وســائَط النِّعمــةِ مــن ســرِّ التّوبــةِ واالعترافِ 

وســرِّ التَّنــاوِل.
فــرُح العطــاِء: فالعطــاُء يصاحبُــه الفــرحُ، . 2

وبقــدِر ســروِرنا بالعطــاِء يحبُّنــا اهلل، وعلينــا 
أن نعطــيَ كلَّ مَــن يقابُلنــا مــن صلواتِنــا 
ــدٍ  ــوٍب فرحــةٍ وأي ــا بقل ــا واهتمامِن وأوقاتِن

ســخيَّة.
فــرٌح فــى التَّجــار	: الفــرحُ المســيحيُّ فرحٌ . 3

صــادقٌ يــدومُ حتـّـى فــي وقــتِ التّجــارِب، 
والفــرحُ بالــرَّبّ يشــفي الــرّوح مــن عِلــل 

النّفــوِس وأوجاعِهــا.

كلمة منفعة

وًرا ِف قَلِْبي أَْعظََم ِمْن رُسُورِِهْم إِْذ كَرُثَْت ِحْنطَتُُهْم َوَخْمرُُهْم« )مزمور 4: 7(. »َجَعلَْت رُسُ
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أختبر نفسي:

حاً العبارة المغلوطة: . 1 أضع إشارةَ )✓( أو )✘( بجانب العبارات اآلتية، ُمصحِّ
 الفرحُ الرّوحيُّ مصدرٌ للقوّة الرّوحيّة والنّفسيّة والجسديّة. أ. 
 
 المسيحُ خلََّصنا من الخطيئةِ فأعطانا قوَّتَه وفرحَه لتكونَ حياتُنا مليئًة باليأِس والكآبةِ. 	. 
 
مأنينُة نتيجٌة طبيعيٌة لحياةِ االبتعادِ عن اهلِل والفرِح بذلك. 	.   الطَّ
 
 تطلبُ الكنيسُة من أبنائها في القدَّاس اإللهيّ أن يمتلِئوا بالفرح. د. 
 
 أبناُء اهلِل فرحونَ بملكوتِ اهلل داخَلهم، وبعمِل الرّوِح القدِس فيهم. ه. 
 
أســتنتُج مــن اآليــاِت اآلتيــِة األشــياءَ التــي تجعلُنــي أعيــُش فــي فــرٍح دائــمٍ، واألشــياءَ التــي تجعلُنــي أعيــُش فــي . 2

فــرٍح آنــّي، وأضعُهــا فــي الحقــلِ المُناســِب:
وَأَُقــوُل لِنَْفسـِـي: يـَـا نَْفــسُ لـَـكِ َخيْــرَاٌت َكثِيــرٌَة، مَوُْضوعَــٌة لِسِــِنينَ َكثِيــرَةٍ. اِسْــتَِريحِي وَُكلِي وَاْشــرَِبي . 1

وَاْفرَحِــي!« )لوقا 12: 19( 
» هَلُِّلويَا. ُطوبَى لِلرَّجُِل اْلمُتَّقِي الرَّبِّ، اْلمَسْرُوِر ِجدًّا ِبوََصايَاهُ« )مزمور 112: 1(.. 2
»هَــا أَنـَـا أَْخدِمُــكَ سِــِنينَ هــَذا عَدَدُهَــا... وَجَدْيًــا لـَـمْ تُعْطِِنــي َقــطُّ أَلْفــرَحَ مَــعَ أَْصدَِقائِــي« )لوقــا 15: . 3

.)29
»لَيْسَ مََلُكوُت اهلِل أَْكاًل وَُشرْبًا، بَْل هُوَ ِبرٌّ وَسَاَلمٌ وََفرَحٌ فِي الرُّوِح اْلُقدُِس« )رومية 14: 17(.. 4
»بَنَيْــُت لِنَْفسِــي بُيُوتــًا َغرَسْــُت لِنَْفسِــي ُكرُومــًا. عَمِْلــُت لِنَْفسِــي جَنَـّـاتٍ وََفرَادِيــسَ وََغرَسْــُت فِيهَــا . 5

أَْشــجَارًا مِــنْ ُكِلّ نَــوِْع ثَمَــٍر« )الجامعــة 2: 4 - 5(.
»أَسْمِعِْني سُرُورًا وََفرَحًا، َفتَبْتَِهجَ عَِظامٌ سَحَْقتَهَا« )مزمور 51: 8(.. 6

األشياُء التي تجعلُني أعيُش يف فرحٍ آيّناألشياء التي تجعلني أعيُش يف فرحٍ دائٍم
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حلقة بحث )1(

المنهجية المتبعة:

يســتخدم المتعّلــم منهــج دراســة حالــة مــا، ليحــّدد مــن خاللهــا مشــكلة أو قضّيــة 
معاصــرة ويطّبــق معــارف ومهــارات ليجيــب عــن أســئلة واقعّيــة مــن الحيــاة اليومّيــة. 

مســتخدمًا بذلــك مهــارات حــّل المشــكالت والّتفكيــر الناقــد.

يتواصــل المتعّلــم مــع اآلخريــن بالطرائــق الّســمعية والمرئّيــة واإللكترونيــة للّتعبيــر 
عــن ِفَكــره ولجمــع المعلومــات ويســتخدم مهــارات حــّل المشــكالت وهــو يعمــل 

ــة. ــن مجموع ــردًا أو ضم منف

يضع عنوانًا لبحث يختاره بالتّعاون مع المدرّس.	 

يجمع معلومات متنوّعة من مصادر مختلفة بما في ذلك الحاسوب.	 

يصنّف مصادر المعلومات.	 

يحلّل المعلومات ويصنّفها ويرتّبها.	 

يحدّد العالقات بين األسباب والنتائج ويقارن بينها.	 

يقارن بين إيجابيّات الموضوع وسلبياته.	 

يوّضح تأثير الموضوع الذي يبحثه في الفرد والمجتمع.	 

يبــدي الــرّأي اإليمانــي "رأي الكنيســة" فــي هــذا الموضــوع. )رأي أحــد اآلبــاء أو آيــات مــن الكتــاب 	 
المقدس(. 

يبدي رأيه الّشخصي في هذا الموضوع.	 
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يقترح حلواًل للمشكالت الناتجة عن سلبيّات الموضوع.	 

يستنتج الخالصة من الموضوع سواٌء أكانت: )علمية، دينية، عملية...(.	 

يوظف مهارة التوثيق العلمي للفَِكر التي يقتبسها والمراجع التي يستخدمها.	 

مالحظات: 

ــرك 	  ــاب، ويت ــي آخــر الكت ــاب قائمــة لبعــض الموضوعــات المقترحــة موجــودة ف ــر ضمــن الكت يتوّف
ــتوى  ــاب وللمس ــوى الكت ــجمة لمحت ــبة ومنس ــا مناس ــات يرونه ــة موضوع ــة إضاف ــم/ للمعلّم للمعلّ

ــن. ــي للمتعلّمي العقل

ــره 	  ــود تقدي ــذا الموضــوع يع ــة، وه ــة أو فرديّ ــة جماعيّ ــن الممكــن أن تكــون هــذه األوراق البحثيّ م
ــة. ــم/ للمعلّم للمعلّ

تناقــش هــذه األوراق البحثيّــة فــي الصــفّ وتُعــدُّ بمثابــة درس ويخّصــص لهــا حّصــة درســيّة أو حّصتيــن 	 
أو أكثــر، وتحتســب درجــة أعمــال الطالــب بنــاًء عليهــا.

ينفــذ المتعلّمــون حلقتيــن بحثيّتيــن فــي العــام الدراســي، حلقــة بحــث فــي نهايــة الفصــل األوّل، وحلقــة 	 
بحــث فــي نهايــة الفصــل الثانــي.
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الّدرس الحادي عشر بشارة الخالص

أقرأ وأجيب:

يــِن ليفتــديَ الجنــسَ البشــريَّ  ُصلــبَ الــرَّبُّ يســوعُ بيــنَ لصَّ
مــن حيــاةِ الخطيئــة.

لنتعــرَّفَ كيــفَ َخُلــَص لــصُّ اليميــِن نقــرأُ فــي الكتــاِب 
.)43  -42  :23 )لوقــا  إنجيــِل  فــي  المُقــدَّس 

ليِب؟. 1 ماذا قاَل لصُّ اليميِن ليسوعَ على الصَّ
 

بماذا أجابَ يسوعُ؟. 2
 

دخــَل يســوعُ إلــى أريحــا ليعلِّــمَ الجمــوعَ، وكانَ هنــاك رجٌل 
رائــِب، وقــد ســمعَ عــن  ا مــن كبــاِر جبــاةِ الضَّ غنــيٌّ اســمُه زكَّ
ــن هــو. وألنَّــه قصيــرُ القامــةِ فقــد  يســوعَ فرغــبَ أن يــرى مَ
صعــدَ إلــى الجُمَّيــزة ليــراه، وعندَمــا وصــَل يســوعُ نظــرَ إلــى 
ا ألنَّــي ســأقيمُ اليــومَ فــي  أعلــى وقــاَل لــه: انــزْل ســريعًا يــا زكَّ

بيتِــكَ. فنــزَل واســتقبَله بفــرٍح.
ا وأهــُل بيتِــه نقــرأُ فــي . 3 لنتعــرَّفَ كيــفَ خُلــَص زكَّ

الكتــاِب المُقــدَِّس فــي إنجيــِل   )لوقــا 19: 9- 10(.

ا؟	  ماذا قاَل يسوعُ لزكَّ
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كلمة الحياة:

ــرَّبِّ  ــاَُك ال ــْم، َوإَِذا َم ــَى َرِعيَِّتِه ــِل َع ــاِت اللَّيْ ــوَن ِحرَاَس ــَن يَْحرُُس ي ــاٌة ُمَتَبدِّ ــورَِة ُرَع ــَك الُْك »وَكَاَن ِف تِلْ

َوقـَـَف ِبِهــْم، َوَمْجــُد الــرَّبِّ أََضــاَء َحْولَُهــْم، فََخافـُـوا َخْوفـًـا َعِظيــًا. فََقــاَل لَُهــُم الَْمــاَُك: الَ تََخافـُـوا! فََهــا 

ــْعِب: أَنَّــُه ُولـِـَد لَُكــُم الْيَــْوَم ِف َمِديَنــِة َداُوَد ُمَخلِّــٌص ُهــَو  ُكـُـْم ِبَفــَرٍح َعِظيــٍم يَُكــوُن لَِجِميــعِ الشَّ أَنـَـا أُبَشِّ

طًــا ُمْضَجًعــا ِف ِمــْذَوٍد« . َوهــِذِه لَُكــُم الَْعاََمــُة: تَِجــُدوَن ِطْفــاً ُمَقمَّ الَْمِســيُح الــرَّبُّ

)لوقا 2: 8 ـــ 12(.  

، الظّاهر. ط: امللفوُف باألقمشة.ُمَتَبّدوَن: مفرُده ُمتبدٍّ املُقمَّ

.املُضَجع: النائُم. َوابِّ املِذَود: آلة يُوَضُع ِفيها َعلَُف الدَّ

نشاط:

أُكمُل العباراتِ اآلتيةِ بالكلماتِ المُناسبةِ.

ـِ  	  ظهرَ مالكُ الرَّبِّ لــــ

بُشرَى المالكِ هي  	 

العالمُة التي أعطاها المالكُ هي  	 

وُلِدَ المُخلُِّص في مدينةِ  	 

فقرة تعليمية:

ــكِر والتَّمجيــدِ هلِل الخالــِق الــذي لِكثــرةِ مَحبَّتِــه ورحمتِه البشــريةِ وعدَهــا بالخالِص، 	  تَديــنُ البشــريُة بالشُّ
ــِص:  ــرَ المــالكُ الرُّعــاَة بــوالدةِ المُخلِّ ــقَ ذلــكَ بميــالدِ الــرَّبّ يســوعَ فــي بيــت لحــمَ حيــُث بشَّ وتحقَّ

»أَنَّــهُ وُلِــدَ لَُكــمُ اْليَــوْمَ فِــي مَدِينـَـةِ دَاوُدَ مَُخلِّــٌص هُــوَ اْلمَسِــيحُ الــرَّبُّ« )لوقــا 2: 11(.
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أقرأ وأجيب:

ــاُة،  ــتِ اْلحَيَ ــهِ َكانَ ــا َكانَ. فِي ــيٌْء مِمَّ ــنْ َش ــمْ يَُك ــِرهِ لَ ــهِ َكانَ، وَِبَغيْ ــيٍْء ِب ــدَ اهلِل. ُكلُّ َش ــدِْء عِْن ــي اْلبَ »هــَذا َكانَ فِ
ْلمَــُة لـَـمْ تُدِْرْكــهُ...، َكانَ النُّــورُ اْلحَقِيقـِـيُّ الَّــذِي  ْلمـَـةِ، وَالظُّ وَاْلحَيَــاُة َكانـَـْت نـُـورَ النَّــاِس، وَالنُّــورُ يُضِــيُء فـِـي الظُّ

ــا ِإلَــى اْلعَالَــِم« )يوحنَّــا 1: 2 – 9(. ــانٍ آتِيً يُِنيــرُ ُكلَّ ِإْنسَ

أمأُل الجدوَل اآلتيَ بالمطلوِب:. 1

 املقصوُد بـِ:

النُّوِر	 

لمةِ	  الظُّ

المُحتاِج للنُّور	 
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تقويم مرحلي:

حيحَة ممّا يلي: أختارُ اإلجابَة الصَّ
أضــاَء اهللُ اآلبُ حيــاَة العالــِم بمجــيِء ابِنــه . 1

ــدا: ــا ع ــي؛ م ــا يأت ــكلِّ م ــدِ ل الوحي

رغبتَه بخالِص 	. محبَّتَه ورحمتَهأ. 
العالم.

عنايتَه اإللهيّة.د. سيطرتَه على البشر.	. 

ــمُ اإلنســانُ بمفاعيــِل الخــالِص بــكلِّ مــا . 2 يَنعَ
يأتــي؛ مــا عــدا:

التَّوبَة والتَّنقية.	. عيَش الفضائِل اإللهيّة.أ. 

التَّباهي.د. قبوَل الخالِص.	. 

أعّبر عن إيماني:

ــِم 	  أَحــبَّ اهللُ اإلنســانَ محبَّــًة فائقــًة علــى الرغَّ
مــن عيشِــهِ فــي كنــفِ الخطيئــةِ، ورافَقــه 

ــة. ــهِ اإللهيَّ بعنايتِ

ــن يُخلُّصــه وينهــُض بــه 	  اإلنســانُ بحاجــةٍ لِمَ
إلــى الحيــاة الجديــدةِ بالتوبــةِ والتّحــوُِّل نحــوَ 

نــوِر حيــاةِ الملكــوتِ مــعَ اهلل.

ــهُ الوحيــدَ، 	  وعــدَ اهللُ اإلنســانَ بــأن يرســَل ابنَ
مُخلِّصــًا  األزِل،  منــُذ  اآلِب  مــعَ  الكائــنَ 
ــه فــي  ــِب وقيامتِ لي ــهِ علــى الصَّ للبشــريةِ بموتِ
ــَذا  ــهُ هَك ــوَت: »أَلنَّ ــًا الم ــثِ غالب ــوِم الثّال الي
ــدَ،  ــهُ اْلوَحِي ــَذَل ابْنَ ــى بَ ــمَ حَتَّ ــبَّ اهللُ اْلعَالَ أَحَ
لَِكــيْ اَل يَهْلِــكَ ُكلُّ مـَـنْ يُؤْمِــنُ ِبــهِ، بَــْل تَُكــونُ 
ــهُ  ــِل اهللُ ابْنَ ــمْ يُرْسِ ــهُ لَ ــُة. أَلنَّ ــاُة اأَلبَدِيَّ ــهُ اْلحَيَ لَ
ــهِ  ــَص ِب ــْل لِيَْخُل ــمَ، بَ ــنَ اْلعَالَ ــِم لِيَدِي ــى اْلعَالَ ِإلَ

اْلعَالَــمُ.« )يوحنــا 3: 16 - 17(.

أقرأ وأجيب:

»اهللُ، بَعْــدَ مـَـا َكلَّــمَ اآلبَــاَء ِباأَلْنِبيَــاِء َقدِيمـًـا، ِبَأْنــوَاٍع وَُطــرُق َكثِيــرَةٍ، َكلَّمَنـَـا فِــي هــذِهِ اأَليَّــاِم اأَلخِيــرَةِ فـِـي ابِْنــهِ، 
الَّــذِي جَعََلــهُ وَاِرًثــا لِــُكلِّ َشــيٍْء، الَّــذِي ِبــهِ أَيًْضــا عَمِــَل اْلعَالَمِيــنَ« )عبرانييــن 1: 1 - 2 (.

أبيِّنُ كيفَ كشفَ اهللُ لنا عن مشيئتِه بخالصِنا في:. 1
العهدِ القديِم:  

العهدِ الجديدِ:  
ماذا تستنتجُ من النَّصِّ السَّابِق؟. 2
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تقويم مرحلي:

ــةِ  ــى مَعِْرَف ــه: »وَِإلَ ــسَ الرَّســوِل بقولِ مــا قصــدُ بول
اْلحَــقِّ يُْقِبُلــونَ«، فــي رســالته األولــى لتلميــذه 
ـاِس  النَـّ جَمِيــعَ  أَنَّ  يُِريــدُ  ـذِي  »الَـّ تيموثــاوس: 

يُْقِبُلــونَ..«  يَْخُلُصــونَ، وَِإلَــى مَعِْرَفــةِ اْلحَــقِّ 

)1 تيموثاوس 2: 4(.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعّبر عن إيماني:

ــاِء 	  ــاِء واألنبي أوحــى اهللُ لإلنســانِ قديمــًا باآلب
ــانِ  ــيعيدُ لإلنس ــذي س ــِص ال ــيِء المُخلّ بمج
اآلِب  اهلِل  مــع  ويصالُحــه  األولــى  صورتَــه 

)إشــعيا 7: 14(.

ــقَ الخالُص بمشــيئةِ اهلِل وإرادتِه بتجسُّــدِ 	  تحقَّ
المُخلـّـِص مــن العــذراِء مريــمَ بحلــوِل الــرُّوِح 

القــدِس عليهــا )غالطيــة 4: 4 - 5(.

المُحييــُة 	  اهلِل  كلمــُة  هــو  الــذي  المســيحُ، 
البشــرَ  البشــريّ، منــحَ  ومُخلّــُص الجنــِس 
بمــلِء  أطــاعَ  إذ  الفائقــَة  مَحبَّتَــه ورحمتَــه 
وافتــدى  المــوت،  ـى  حتَـّ اآلبَ  محبَّتِــه 
ليــب  الصَّ علــى  بموتِــه  الخاطــئ  اإلنســانَ 

البشــر. عــن  هلل  مرضيَّــًة  ذبيحــًة 

إلــى 	  اإلنســانَ  بالمســيِح  الخــالُص  أعــادَ 
حضــِن اهلِل ليحيــا حيــاَة أبنــاِء اهلِل التــي فقدَهــا 
بالسُّــقوطِ. ولذلــكَ علــى المؤمــِن أن يحافــَظ 
ــِب. ــاوةِ القل ــةِ ونق ــه بالتَّوب ــى صــورةِ اهلِل في عل

كلمة منفعة

ــَك  ــَك الحســَن: »إميانُ ــا أيضــاً صوتَ ــى أســمَع أن ــِة، حتَّ ــاًة بالتَّوب ــًة ُمقتن ــَك عيشــًة نقيّ ــُه أن أقــّدَم ل ــا الل  َهبنــي ي

ــَك، امــِض بســام«. خلََّص
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أختبر نفسي:

حيحة:. 1 أختاُر اإلجابةَ الَصّ

ُط اهلِل الخالصيّ في العهدِ القديِم بـ:	  ابتدأَ مُخطَّ

اآلباِء واألنبياِء.	. الرُّسِلأ. 

القدّيسينَ. د. الكهنةِ	. 

حّققَ اهللُ تدبيرَه الخالصيَّ في العهدِ الجديدِ بـ:	 

التالميذِ.	. األنبياِء.أ. 

اآلباء.د. االبِن المُتجسّد.	. 

َط اهلل الخالصيَّ في العهدِ الجديدِ في:	  أَعيُش مُخطَّ

المجتمِع.	. الكنيسةِ.أ. 

المدرسةِ.د. النَّدواتِ الدينيّة.	. 

ُد مشيئةَ اهلل الخالصيَّة في حياِتي ألحيا الخالَص.. 2 كيَف أجَسِّ
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الّدرس الثاني عشر ُأؤمُن بإلٍه واحٍد

أقرأ وأجيب:

أقرأ الحوار اآلتي:

 :�لنناقش مع

ِبمَ شبّه الفتيان اآلب واالبن والرُّوِح القدس.. 1
ماذا تستنتج من الحوار؟. 2

الّشمُس تشُق فرسل أشعَتها ملاينِي 

األمياِل وتيُضء ظلمَة األرِض.

مُس واحدٌة، وتحوي القرَص  الشَّ

وشعاَع الّضوِء والحرارَة.

مس بالبِر،  فأنا أميُّز مجّسَم الشَّ

وءَ بالنَّظِر، والحرارَة باللَّمِس، وال  والضَّ

ميكُن ف أيِّ حاٍل أن تفصَل بينَها. 
لَة فصِل 

هُر استحا
 مثاٌل يظ

هذا

و انفصاِل 
اآلِب عن االبِن أ

ِح القدِس عنها.
الّرو

هي مثاٌل لله الواحِد اآلِب واالبِن والّروِح 
القدِس، فاالبُن مولوٌد من اآلِب، والرُّوُح 

القدُس ُمنبِثٌق من اآلِب.

نّية 
ن وحدا

ٌل ع
 مثا

هذا

قانيَم.
ِث األ

املُثلَّ
للِه 

ا

وِء يتولَُّد من  أجل، فشعاُع الضَّ

القرِص والحرارُة تنبعُث من 
القرِص أيضاً.

كيَف ذلك؟

مُس واحدٌة وثاثٌة ف آٍن واحٍد. الشَّ

والنّباِت والحيواِن.نعم وتبعُث حرارتَها لإلنساِن 
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كلمة الحياة:

»فَِمــْن ِجَهــِة أَكِْل َمــا ُذبــَح لِألَْوثَــاِن: نَْعلَــُم أَْن لَيْــَس َوثـَـٌن ِف الَْعالَــِم، َوأَْن لَيْــَس إِلــٌه آَخــُر إاِلَّ َواِحــًدا. 

ــرُوَن  ــٌة كَِث ــُد آلَِه ــَا يُوَج ــَى األَرِْض، كَ ــَاِء أَْو َع ــَواٌء كَاَن ِف السَّ ــًة، ِس ى آلَِه ــمَّ ــا يَُس ــَد َم ــُه َوإِْن ُوِج ألَنَّ

ــٌد:  ــُه. َورَبٌّ َواِح ــُن لَ ــيَاِء، َونَْح ــُع األَْش ــُه َجِمي ــِذي ِمْن ــٌد: اآلُب الَّ ــٌه َواِح ــا إِل ــْن لََن ــرُوَن. لِك ــاٌب كَِث َوأَْربَ

ــِه« )1 كورنثــوس 8: 4- 6(. ــُن ِب ــيَاِء، َونَْح ــُع األَْش ــِه َجِمي ــِذي ِب ــيُح، الَّ ــوُع الَْمِس يَُس

األوثان: مفرُده الوثُن، التمثاُل الذي يُعبَُد.

نشاط:

أستنتجُ من النَّّص اإلنجيليّ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ت بأن:
ي: يوجد ادعاءا

يح
س

كم
ن 

وم
أ
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فقرة تعليمية:

كشــفَ اهللُ لنــا وحدانيتـَـه أنَّ ال وجــودَ آللهــةٍ غيــره »أَنـَـا هُــوَ ٱلــرَّبُّ ِإلَهُــكَ... اَل يَُكــنْ لـَـكَ آلِهَــٌة أُْخــرَى 	 
ــدٌ«  ــا رَبٌّ وَاحِ ــة. »الــرَّبُّ ِإلهُنَ ــيدُ المســيحُ هــذه الحقيقــَة اإليمانيّ ــدَ السَّ ــي« )تثنيــة 5: 6-9(، وأكَّ أَمَامِ
)مرقــس 12: 29(. فالــرَّبُّ يســوعُ المســيحُ هــو ابــنُ اهلِل المُســاوي لــآِب والــرُّوِح القــدِس فــي الجوهــِر.

أقرأ وأجيب:

أُعلنُ في دستوِر اإليمانِ:	 

ــرب  ــرى وب ــرى ومــاال ي ــا ي ــق الســماء واألرض، كل م ــكل خال ــط ال ــه واحــد، آب ضاب »أؤمــن بال
واحــد يســوع المســيح ابــن اهلل الوحيــد المولــود مــن اآلب قبــل كل الدهــور، نــور مــن نــور، إلــه حــق 
مــن إلــه حــق مولــود غيــر مخلــوق، مســاوٍ  لــآب فــي الجوهــر، الــذي بــه كان كل شــيء الــذي مــن 
أجلنــا نحــن البشــر، ومــن أجــل خالصنــا، نــزل مــن الســماء، وتجســد مــن الــروح القــدس ومــن مريــم 
العــذراء وتأنــس وصلــب عنــا علــى عهــد بيالطــس البنطــي، وتألــم وقبــر وقــام فــي اليــوم الثالــث علــى 
مــا فــي الكتــب وصعــد إلــى الســماء، وجلــس عــن يميــن اآلب وأيضــًا يأتــي بمجــدٍ ليديــن األحيــاء 
واألمــوات الــذي ال فنــاء لملكــه وبالــروح القــدس الــربُ المحيــي المنبثــق مــن اآلب الــذي هــو مــع 
ــاء وبكنيســة واحــدة جامعــة مقدســة رســولية،  ــه وممجــد الناطــق باألنبي ــن، مســجود ل اآلب واالب
وأعتــرف بمعموديــة واحــدة لمغفــرة الخطايــا وأترجــى قيامــة الموتــى والحيــاة فــي الدهــر اآلتــي، 

آميــن«.
ماذا أُعلنُ عندَما أصلّي قانونَ االيمانِ؟. 1
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تقويم مرحلي:

أمأُل الجدوَل اآلتيَ بما يناسبُ:. 1

الكلمة التي يبدأ بها دستور 

اإلميان

السبب

ــوٍم مــن العَمــودِ األوِّل بمــا . 2 أُحــددُ دور كّل أقن
يناســبه فــي العَمــودِ الثانــي:

العموُد الَثاينالعموُد األّوُل

)الرّوح القدس(.	 

)اآلب(.	 

)االبن(.	 

الفادي والدَّيان.	 

المعرفة والحكمة.	 

 خالقُ السَّماءِ 	 
واألرِض.

أعّبر عن إيماني:

قانــونِ 	  فــي  المســيحيِّ  بإيماِننــا  نُعلِــنُ 
الواحــدِ،  اإللــهِ  اهلِل  وحدانيّــَة  اإليمــانِ 
األشــياِء  خالــِق  القــدرةِ  كلــيِّ  اآلِب 
معــًا. آنٍ  فــي  المنظــورةِ  وغيــِر   المنظــورةِ 
شــخصيَّة  تعنــي  يونانيَّــٌة  كلمــٌة  األقنــوم: 

. ة يــز مُتما

إنَّ اإللــهَ الواحــدَ الممجَّــدَ فــي الثالــوثِ هــو 	 
ــرّوحُ  ــنُ وال ــِم »اآلبُ واالب ــُث األقاني ــهٌ مُثلَّ إل

القــدس« الواحــدة فــي الجوهــر.

بذاتِــه  األلوهــةِ  مصــدرُ  اآلبُ  األّول:  األقنــومُ 
. الــكلَّ الّضابــُط 

األقنــومُ الثانــي: االبــنُ المولــودُ مــن اآلِب منــُذ 
المُخلّــُص. وهــو  األزِل، 

مــن  المُنبثِــقُ  القــدسُ  الــرُّوحُ  الثّالــُث:  األقنــومُ 
والمُبكِــُت  والمُرشِــدُ  المُعــّزي  وهــو  اآلِب، 

 . سِــبُ( لمُحا ا (
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أقرأ وأجيب:

أعلنُ في دستوِر اإليمانِ:

ــا وأترجــى 	  ــةٍ واحــدةٍ لمغفــرةِ الخطاي ــرفُ بمعموديَّ ــةٍ مُقدَّســةٍ رســوليَة وأعت »وبكنيســةٍ واحــدةٍ جامع
ــاَة فــي الدَّهــِر اآلتــي، آميــن«. قيامــَة الموتــى والحي

أكتبُ العبارَة المُناسبَة من دستوِر اإليمانِ مُقابَل اآلياتِ اآلتيةِ:. 1

العبارة التي تقابلهااآلية

»هُــوََذا مَسْــَكنُ اهلِل مَــعَ النَّــاِس، وَهُــوَ سَيَسْــُكنُ مَعَهُمْ، 
ــمْ  ــهُ يَُكــونُ مَعَهُ ــعْبًا، وَاهللُ نَْفسُ ــهُ َش ــونَ لَ ــمْ يَُكونُ وَهُ

ِإلهـًـا لَهُــمْ« )رؤيــا 21: 3(.

  
  
 

ــي  ــنَ فِ ــعُ ٱلَّذِي ــمَعُ جَمِي ــا يَسْ ــاعٌَة فِيهَ ــي سَ ــهُ تَْأتِ »َفِإنَّ
ــاتِ  الِحَ ــوا ٱلصَّ ــنَ َفعَُل ــرُجُ ٱلَّذِي ــهُ،  َفيَْخ ــوِر َصوْتَ ٱْلُقبُ
ــى  ــيِّئَاتِ ِإلَ ــوا ٱلسَّ ــنَ عَمُِل ــاةِ، وَٱلَّذِي ــةِ ٱْلحَيَ ــى قِيَامَ ِإلَ

قِيَامَــةِ ٱلدَّيْنُونَــةِ« )يوحنــا 5: 28 - 29(.
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تقويم مرحلي:

أمأُل الجدوَل اآلتيَ بما يناسبُ:. 1

بُبأؤمُن بـ السَّ

  كنيسةٍ واحدة
 

  كنيسةٍ جامعةٍ
 

  كنيسةٍ مُقدَّسةٍ
 

  كنيسةٍ رسوليّةٍ
 

  معموديّةٍ واحدةٍ
 

أعّبر عن إيماني:

مُقدَّســة 	  جامعــةٍ  واحــدةٍ  بكنيســةٍ  أؤمــنُ 
ــتُه  ــدٌ، وكنيس ــدة: ألنَّ اهللَ واح ــوليّة، واح رس
واحــدٌ،  وإيمانهــا  واحــدٍ،  بــرٍب  تؤمــنُ 
الــرُّوحُ  ويحييهــا  واحــدٌة  ومعموديّتُهــا 

القــدس.

ــحُ  ــمُ الصحي ــه هــو التَّعلي ــة: ألنَّ مــا نؤمــنُ ب جامع
زمــانٍ  كّل  فــي  الكنائــِس  كّل  فــي  المحفــوُظ 

ومــكانٍ.

ــوعَ  ــرَّبّ يس ــونَ بال ــا مُخلَّص ــة: ألنَّ أبناَءه س ُمقدَّ
ــب. لي ــى الصَّ ــه عل ــا بدمِ ــذي افتداه ــيِح ال المس

رســولية: ألنَّهــا تحفــُظ التَّقليــدَ الرَّســوليَ، ونقلهــا 
الرّســُل إلــى كّل أقاصــي األرِض عبــرَ األجيــاِل 

إلــى انقضــاِء الدَّهــر.

أثبــُت عضــوًا في الكنيســةِ بإيمانــي واعترافي 	 
بمعموديّــةٍ واحدةٍ لمغفــرةِ الخطايا.

أؤمــنُ بالمــوتِ علــى رجــاِء القيامــةِ والحيــاةِ 	 
األبديّــة مــعَ اهلل.



76

كلمة منفعة

س والكتــِب الرُّوحيــة، وباملُشــاركِة ف  ــدَّ ــاة، ومطالعــِة الكتــاِب املُق ــي إميــان بالصَّ ــاَة املســيحيََّة، فأنّ أعيــُش الحي

ــَك، َوِمــْن كُلِّ نَْفِســَك، َوِمــْن كُلِّ ِفْكــرَِك، َوِمــْن كُلِّ  ــَك ِمــْن كُلِّ قَلِْب حيــاِة الكنيســِة وطقوِســها، »وتُِحــبُّ ٱلــرَّبَّ إِلََه

ــس12: 30(. ــَك« )مرق قُْدرَتِ

أختبر نفسي:

أقرأُ اآليةَ اآلتيةَ، وأكمُل الجدولَ بما يناسُب.. 1

»جَسَــدٌ وَاحِــدٌ، وَرُوحٌ وَاحِــدٌ، َكمَــا دُعِيتُــمْ أَيًْضــا فِــي رَجَــاِء دَعْوَتُِكــمُ ٱْلوَاحِــدِ. رَبٌّ وَاحِــدٌ، ِإيمَــانٌ وَاحِــدٌ، 
، ٱلَّــذِي عََلــى ٱْلــُكلِّ وَِبٱْلــُكلِّ وَفِــي ُكلُِّكــمْ« )أفســس 4: 4- 6(. مَعْمُودِيَّــٌة وَاحِــدٌَة، ِإلـَـهٌ وَآبٌ وَاحِــدٌ لِْلــُكلِّ

إمياين املسيحّيما يقابلُها يف النَّّص اإلنجييّلالعبارُة

كمــا أنَّنــا واحــدٌ فــي الحيــاةِ األبديّــة كذلــك  رجاُء الحياةِ األبديّة
يجــبُ أن نكــونَ جســدًا واحــدًا وروحــًا واحدًة.

 روحٌ واحدٌالرُوحُ القدسُ

من خاللِها نتَّحدُ معًا بالمسيِح. الكنيسُة جسدُ المسيح

 إلهٌ وآبٌ واحدٌ للكلِّاهللُ خالقُ كلِّ شيٍء

نتقبــل الوحــدة في جســد 
المســيح ونشــاركه موتــه 

وقيامته
أؤمنُ بمعموديّةٍ واحدةٍ لمغفرةِ الخطايا 

 ربٌ واحدٌالمسيح رأس الكنيسة

كيَف تعكُس عالقةَ المحبَِّة بينَ األقانيمِ الثَّالثة في حياِتك؟. 2
 

 

 



77

الّدرس الثالث عشر سرُّ الّتجّسِد اإللهيِّ

أقرأ وأجيب:

كتَبَ جورج في بدايةِ المشروِع الذي اختارهُ في مادّةِ اللّغةِ العربيّةِ:

لنجــدَ كلماتِنــا المُعبِّــرة نبحــُث جيّــدًا، وننتَقــي منها 
مــا يُؤَلـّـفُ عنــدَ اجتماعِهــا معــًا جمــاًل ذاَت معــانٍ، 
ــنَ  ــا؛ فمِ ــي مجــاالتِ حياتِن ــا ف ــًا تفيدُن ــا قيم تُعطين
الكلمــةِ نبــدأُ: حديثــًا 	 روايــًة 	 قّصــًة 	 موضوعــًا 

	 وبهــا نَنتهــي.

ــمَّ  ــا، ث ــَل أن ننطــقَ به ــا قب بالكلمــةِ نصــوُغ أفكارَن
نســتخدمُها إليصــاِل هــذهِ األفــكاِر لمَــن حولَنــا 

ــا. ــاسُ لغتِن ــُة أس ــم فالكلم ــرّبُ إليه ونتق

أساعدُ جورجَ في اختياِر اسٍم لمشروعِه؟. 1
 

ما الكلمُة في اللّغةِ العربيّة؟. 2
 

تعبير شفوي:

 	

من هو الكلمُة الذي بهِ بدأْت حياتُنا المسيحيّة؟

لمَ أرسلَه اهللُ لنا؟	 

 	
كيف حلَّ بيننا؟ وما طبيعتُه؟
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كلمة الحياة:

ــَل أَْن  ــَف، قَبْ ــًة لِيُوُس ــُه َمْخطُوبَ ــُم أُمُّ ــْت َمْريَ ــاَّ كَانَ ــَذا: لَ ــْت َهَك ــيِح فََكانَ ــوَع ٱلَْمِس ــا ِواَلَدُة يَُس »أَمَّ

ــِهرََها،  ــأْ أَْن يُْش ــْم يََش ــارًّا، َولَ ــا إِْذ كَاَن بَ ــُف رَُجلَُه ــُدِس. فَيُوُس ــرُّوِح ٱلُْق ــَن ٱل ــَى ِم ــَدْت ُحبْ ــا، ُوِج يَْجتَِمَع

ــٍم  ــُه ِف ُحلْ ــَر لَ ــْد ظََه ــرَّبِّ قَ ــَاُك ٱل ــوِر، إَِذا َم ــِذِه ٱأْلُُم ــٌر ِف َه ــَو ُمتََفكِّ ــَا ُه ــْن ِفي ــا رِسًّا. َولَِك أََراَد تَْخلِيَتََه

ــا ُهــَو ِمــَن  ــِه ِفيَه ــَل ِب ــِذي ُحِب َــَك. أِلَنَّ ٱلَّ ــَم ٱْمَرأَت ــَذ َمْريَ ــَن َداُوَد، اَل تََخــْف أَْن تَأُْخ ــا يُوُســُف ٱبْ ــًا: يَ قَائِ

ٱلــرُّوِح ٱلُْقــُدِس. فََســتَلُِد ٱبًْنــا َوتَْدُعــو ٱْســَمُه يَُســوَع. أِلَنَّــُه يَُخلِّــُص َشــْعبَُه ِمــْن َخطَايَاُهــْم.  َوَهــَذا كُلُّــُه 

كَاَن لـِـَيْ يَِتــمَّ َمــا ِقيــَل ِمــَن ٱلــرَّبِّ ِبٱلنَِّبــيِّ ٱلَْقائِــِل: ُهــَوَذا ٱلَْعــْذَراُء تَْحبَــُل َوتَلِــُد ٱبًْنــا، َويَْدُعــوَن ٱْســَمُه 

 ، نُوئِيــَل ٱلَّــِذي تَْفِســرُُه: ٱللــُه َمَعَنــا فَلـَـاَّ ٱْســتَيَْقَظ يُوُســُف ِمــَن ٱلنَّــْوِم فََعــَل كَــَا أََمــرَُه َمــَاُك ٱلــرَّبِّ ِعامَّ

َوأََخــَذ ٱْمَرأَتـَـُه. َولـَـْم يَْعرِفَْهــا َحتَّــى َولـَـَدِت ٱبَْنَهــا ٱلِْبْكــَر. َوَدَعــا ٱْســَمُه يَُســوَع« )متــى1 : 17 – 25 (.

نُوئِيَل: اللُه معنا.يَُسوُع: اللُه املُخلُّص.  ِعامَّ

نشاط:

لمَ طلبَ المالكُ من يوسفَ أالَّ يخافَ؟

 

فقرة تعليمية:

أحبّنــا اهلل حبًّــا عظيمــًا، فأبــى أن نبقــى بعيديــنَ عــن محبَّتــهِ ونعيمــهِ بعــدَ خطيئــةِ آدمَ األوّل... فــكانَ ال 	 
بــدَّ مــن ذبيحــةٍ نُفتــدَى بهــا لنعــودَ أبنــاًء لــهُ. فلعظيــِم محبَّتــهِ ارتضــى أن يُرســَل ابنــهُ الوحيــدَ ليفتــديَ 
ــن ســلطانِ  ــا م ــدَ، ويحرّرُن ــحَ آدمَ الجدي ــدِس ليصب ــرّوِح الق ــن ال ــوِل م ــي حشــا البت ــدَ ف البشــرَ فتجسّ

ــةِ. المــوتِ والخطيئ

أمّــا يوســف فبطبيعتــه البشــرية أحــسَّ بالخــوف، فلــم يســلّمه اهلل إلــى خوفــه، بــل أرســل مالكــه ليشــدّد 	 
إيمانــه، فآمــن بمشــيئة اهلل واعتنــى بخطيبتــه مريــم حتـّـى وَلــدَتِ للعالــم المخلـّـص يســوع المســيح.    
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أقرأ وأجيب:

ــا«  ــًة وَحَقًّ ــنَ اآْلِب، مَمُْلــوًءا ِنعْمَ ــا لِوَحِيــدٍ مِ ــدًا َكمَ ــدَهُ، مَجْ ــا مَجْ ــا، وَرَأَيْنَ ــلَّ بَيْنَنَ ــدًا وَحَ ــُة َصــارَ جَسَ  »وَاْلَكلِمَ
)يوحنا1: 14(.   

»أِلَنَّهُ لَمْ يُرْسِِل اهللُ ابْنَهُ ِإلَى اْلعَالَِم لِيَدِينَ اْلعَالَمَ، بَْل لِيَْخُلَص ِبهِ اْلعَالَمُ« )يوحنا 3: 17(.

أَصُِل العباراتِ بمَا يناسبُها:. 1

الخالَصالكلمُة هو

اإللهيَّةتجسَّدَ ابنُ اهلِل الوحيدِ مِن

الرّوِح القدِس ومن مريمَ العذراِء وتأنَّستأنّس وأخَذ الطبيعَة

يسوعُ المسيحُغايُة التّجسُّد كانَت

البشريّة

تقويم مرحلي:

أختارُ اإلجابَة الّصحيحة:
أيُّ األقانيِم تجسّدَ وصارَ إنسانًا:. 1

األقنومُ الثّاني.	. األقنومُ األوّل.أ. 

األقنومُ األوُّل د. األقنومُ الثّالُث.	. 
والثالث.

اجتمعَ في شخِص الرّبّ يسوعَ:. 2
الاّلهوُت 	. القداسُة والخطيئة.أ. 

والنّاسوُت.

الجاهُ والسّلطُة.د. القوُّة والتّكبُّر.	. 

أعّبر عن إيماني:

التّجسُّــدُ اإللهــيُّ هــو تجسّــدُ ابــِن اهلِل يســوعَ 	 
الاّلهــوُت  ليتّحــدَ  بينَنــا  المســيِح وحلولُــه 
)الّطبيعــة  بالنّاســوتِ  اإللهيّــة(  )الّطبيعــة 
ــن  ــود م ــي المول ــوِم الثّان ــي األقن البشــريّة( ف

األزِل. منــُذ  اآلِب 

يُخلّــَص اإلنســانَ 	  الغايــُة مــن تجسُّــدِه أن 
ــاةِ النّعمــةِ بجــواِر  ــدُه لحي ــةِ ويعي مــن الخطيئ
ــه  ــه وفرحِ ــه فــي محبَّتِ ــه مشــتركًا معَ اهلِل خالقِ
ـهُ هََكــَذا أَحَــبَّ ٱهللُ  ومجــدِه وحكمتِــه »أَنَـّ
ـى بَــَذَل ٱبْنَــهُ ٱْلوَحِيــدَ، لَِكــيْ اَل  ٱْلعَالَــمَ حَتَـّ
يَهْلِــكَ ُكلُّ مَــنْ يُؤْمِــنُ ِبــهِ، بَــْل تَُكــونُ لَــهُ 

)يوحنــا 3: 16(.   ٱأْلَبَدِيَّــُة«  ٱْلحَيَــاُة 
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أقرأ وأجيب:

ــدَ مــن أجلِهــا، »أَنَّــهُ وُلِــدَ لَُكــمُ  اســمُ يســوعَ نفسُــه بمعنــاه اللُّغــوي يــدلُّ علــى المهمَّــة الخالصيّــة التــي تجسَّ
اْليـَـوْمَ فِــي مَدِينـَـةِ دَاوُدَ مَُخلِّــٌص هـُـوَ اْلمَسِــيحُ الــرَّبُّ« )لوقــا 2: 11(.

فيســوعُ المســيحُ »نــور مِــن نــوٍر إلــه حــقّ مِــن إلــهٍ حــقّ«، واآلبُ نفسُــهُ قــد كشــفَ  لنــا ذلــكَ بالنّبــوءةِ مــن 
خــالِل المزمــور »أَْنــَت ابِْنــي، أَنـَـا اْليَــوْمَ وَلَدْتـُـكَ« )مزمــور 2: 7(.

أمأُل الجدوَل بالمطلوِب:. 1

مكانُة الرَّّب يسوَع عنَد:

البرشالله اآلب

  

تقويم مرحلي:

خــّط 	  تحتَهــا  التــي  الكلمــاتِ  أســتبدُل 
صحيحــةٍ:  بكلمــاتٍ 

معنى اسِم يسوعُ هو اهللُ معَنا.. 1
للــرَّبّ . 2 البشــريُّة  الّطبيعــُة  هــو  الاّلهــوُت 

عَ. يســو
أرسَل اهللُ ابنَه الوحيدَ ليدينَ به العالمَ.. 3
ـسَ األقنــومُ الثّانــي فــي أحشــاِء البتــوِل . 4 تأنَـّ

بقوّتــه البشــرية.

الحلُّ:

1 . 
2 . 
3 . 
4 . 

أعّبر عن إيماني:

ــوِب 	  ــي قل ــرحُ والرّجــاُء ف ــالمُ والف حــلَّ السَّ
البشــِر عندَمــا ردَّدَت المالئكــُة بتجسُّــدِ ابــِن 
اهلِل الوحيــدِ ووالدتِــه مــن مريــمَ العــذراِء مُعلِنًة 
اأْلَرِْض  وَعََلــى  اأْلَعَالِــي،  فِــي  هلِلِ  »اْلمَجْــدُ 

ــا 2: 14(. ــرَُّة« )لوق ــاِس اْلمَسَ مُ، وَِبالنَّ ــالَ ٱلسَّ

إنّ والدَة المســيِح مــن اآلِب قبــَل كلِّ الدُّهور 	 
كانَــت والدًة روحيّــًة وأزليّــة، فهــو مُســاٍو 

لــآِب فــي الجوهــر.

اإللــهَ 	  المســيحُ  يســوعُ  الــرَّبُّ  أصبــحَ 
القــدِس  الــرُّوِح  مــن  بتجسُّــدِه  المُتجسّــدَ 

العــذراء. مريــمَ  مــن  ووالدتِــه 
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كلمة منفعة

ة للُمؤمنــني  ــِد ربِّنــا يســوَع املســيِح نِلْنــا الخــاَص، وبأعالِنــا واتّباِعنــا وصايــاه ننــاُل الحيــاَة األبديّــة املُعــدَّ بتجسُّ

منــُذ األزل.

أختبر نفسي:

أكِمُل الفراغاِت ممَّا يأتي بالكلمات التي تتمُّم المعنى:. 1

اهللُ المخلُّص هو المعنى السِم   .	 

والدُة المسيِح من اآلِب كانَت والدًة   .	 

أرسل اهلل ابنه الوحيد إلى العالم لِـ   .	 

أعادَنا المخلُّص بعدَ تجسُّدِهِ وموتِهِ وقيامتِهِ إلى حياةِ   .	 
أرتُِّب باألرقامِ األحداَث اآلتيةَ بحسِب زمِن حدوِثها:. 2

الرتتيُب بحسِب

زمِن الحدوث

حلوُل

الّروِح القدِس

عىل البتوِل
ظهوُر املالِك

ليوسَف

يف الحلم

ميالُد املُخلِّص

بشارُة

املالِك

للعذراِء مريَم

ُد تجسُّ

ابِن اللِه يف

حشا البتول 

خالُص البِرش

بّرس الفداء
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الّدرس الرابع عشر ُتطّوُبني َجميُع األَجياِل

أقرأ وأجيب:

ــَص آدمَ وحــواَء مــن  الــرَّبُّ اإللــهُ هــو الوحيــدُ الّــذي يســتطيعُ أن يُخلّ
شــِرّ الخطيئــةِ وعقاِبهــا. فاإلنســانُ أخطــَأ وخالــفَ وصيَّــَة الــرَّبّ. وألنَّ 
ــم  ــاتٍ ل ــن مخلوق ــا م ــا عليه ــه ويحــبُّ األرَض وم ــهَ يحبُّ ــرّبَّ اإلل ال
يقبــل أن يترَكهــا للفســادِ والدّمــاِر،  فــأرادَ أن يُظهــرَ آلدمَ وحــواَء 

ــة.   ــه الغنيّ رحمتَ

لــم يــدرك آدمُ وحــواُء محبّــَة اهلل، فالخطيئــُة أعمَــت أعينُهمــا. وعندَمــا 
نــادى اهلل آدمَ قائــاًل: أَيْــنَ أَْنــَت؟ كانَ غــرُض اهلِل أن يجعَله يندمُ ويعترفُ 
بخطيئتِــه، حتـّـى يســاعدَه، لكــنَّ آدمَ لــم يعتــرف بأنـّـه مذنــبٌ. بــل قــاَل: 
ــجَرَةِ َفَأَكْلــُت، وحــواُء  اْلمَــرْأَُة الَّتِــي جَعَْلتَهَــا مَعـِـي هِــيَ أَعَْطْتِنــي مِــنَ الشَّ
ــَذا الَّــذِي َفعَْلــتِ؟   ــا هَ ــهُ حيــنَ ســألَها اهلل قائــاًل: مَ ــيَء نفسَ عمَلــت الشَّ

قالــت: اْلحَيَّــُة َغرَّْتِنــي َفَأَكْلــُت. وهكــذا ال أحــدَ منهمــا أظهــرَ النـّـدمَ علــى مــا حصــَل. عندئــذٍ أظهــرَ اهللُ غضبَــه 
وبيَّــنَ لهمــا أنَّــه البــدَّ مــن العقــاِب، ولعظيــِم محبَّتِــه البشــرَ بــادرَ بعقــاِب الحيّــةِ )أي الّشــيطان(. فقــاَل للحيّــة: 
ــعَيْنَ  ــكِ تَسْ ــى بَْطِن ــةِ. عََل ــوِش اْلبَرِّيَّ ــِع وُحُ ــنْ جَمِي ــِم وَمِ ــِع اْلبَهَائِ ــنْ جَمِي ــتِ مِ ــٌة أَْن ــَذا، مَْلعُونَ ــتِ هَ ــكِ َفعَْل أِلَنَّ
ــحَقُ  ــوَ يَسْ ــلِهَا. هُ ــلِكِ وَنَسْ ــنَ نَسْ ــرْأَةِ، وَبَيْ ــنَ اْلمَ ــدَاوًَة بَيْنَــكِ وَبَيْ ــكِ. وَأََضــعُ عَ ــاِم حَيَاتِ ــا تَْأُكلِيــنَ ُكلَّ أَيَّ وَتُرَابً
رَأْسَــكِ، وَأَْنــتِ تَسْــحَقِينَ عَقِبَــهُ. وفــي اللّحظــةِ ذاتِهــا وَعــدَ المــرأة أنّــه ســيأتي مــن نَســلِها شــخٌص يَســحقُ 

رأسَ الّشــيطانِ، الـّـذي هــو الحيّــة القديمــة. ويعيــدُ اإلنســانَ إلــى حضــِن اآلِب. 

)تكوين 3: 9 - 20(.  

لمَن أشارَ اهللُ بنسِل المرأةِ، الّذي سينتصرُ على الّشيطان؟. 1
 

 
ما أعظمُ تضحيةٍ قدَّمَها اهلل ثمنَ حبّهِ اإلنسانَ؟. 2
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كلمة الحياة:

ــاِصَُة، إَِل  ــٍة ِمــَن ٱلَْجلِيــِل ٱْســُمَها نَ ــُل ٱلَْمــَاُك ِمــَن ٱللــِه إَِل َمِديَن ــاِدِس أُرِْســَل ِجْبَائِي ــْهِر ٱلسَّ »َوِف ٱلشَّ

َعــْذَراَء َمْخطُوبـَـٍة لِرَُجــٍل ِمــْن بَيْــِت َداُوَد ٱْســُمُه يُوُســُف. َوٱْســُم ٱلَْعــْذَراِء َمْريـَـُم. فََدَخــَل إِلَيَْهــا ٱلَْمــَاُك 

ــْت  ْــُه ٱْضطََربَ ــاَّ َرأَت ــٌة أَنْــِت ِف ٱلنَِّســاِء. فَلَ ــا ٱلُْمْنَعــُم َعلَيَْهــا! اَلــرَّبُّ َمَعــِك. ُمبَاَركَ ــِك أَيَّتَُه ــاَل: َســَاٌم لَ َوقَ

ــُم،  ــا َمْريَ ــاِف يَ ــَاُك: اَل تََخ ــا ٱلَْم ــاَل لََه ــُة!. فََق ــِذِه ٱلتَِّحيَّ ــوَن َه ــَى أَْن تَُك ــا َع ــرَْت: َم ــِه، َوفَكَّ ــْن كََاِم ِم

يَنُه يَُســوَع. َهــَذا يَُكــوُن  أِلَنَّــِك قـَـْد َوَجــْدِت نِْعَمــًة ِعْنــَد ٱللــِه. َوَهــا أَنـْـِت َســتَْحبَلِنَي َوتَلِِديــَن ٱبًْنــا َوتَُســمِّ

ــِت يَْعُقــوَب إَِل  ــُك َعــَى بَيْ ــرِْسَّ َداُوَد أَِبيــِه، َومَيْلِ ــَن ٱلَْعــيِلِّ يُْدَعــى، َويُْعِطيــِه ٱلــرَّبُّ ٱإْلِلَــُه كُ َعِظيــًا، وَٱبْ

ٱأْلَبـَـِد، َواَل يَُكــوُن لُِملِْكــِه نَِهايـَـٌة. فََقالـَـْت َمْريـَـُم لِلَْمــَاِك: كَيْــَف يَُكــوُن َهــَذا َوأَنـَـا لَْســُت أَْعــرُِف رَُجــًا؟. 

وُس  ُة ٱلَْعــِيِّ تُظَلِّلـُـِك، فَلَِذلـِـَك أَيًْضــا ٱلُْقــدُّ فَأََجــاَب ٱلَْمــَاُك َوقـَـاَل لَهــا: اَلــرُّوُح ٱلُْقــُدُس يَِحــلُّ َعلَيْــِك، َوقـُـوَّ

ــٍن ِف َشــْيُخوَخِتَها،  ــَى ِبٱبْ ــاُت نَِســيبَتُِك ِهــَي أَيًْضــا ُحبْ ــَن ٱللــِه. َوُهــَوَذا أَلِيَصابَ ــِك يُْدَعــى ٱبْ ــوُد ِمْن ٱلَْمْولُ

ٌء َغــْرَ ُمْمِكــٍن لَــَدى ٱللــِه. فََقالَــْت  ِة َعاِقــًرا، أِلَنَّــُه لَيْــَس َشْ ــاِدُس لِِتلْــَك ٱلَْمْدُعــوَّ ــْهُر ٱلسَّ َوَهــَذا ُهــَو ٱلشَّ

. لِيَُكــْن ِل كََقْولِــَك. فََمــَى ِمــْن ِعْنِدَهــا ٱلَْمــَاُك« )لوقــا1: 26 – 38(. َمْريَــُم: ُهــَوَذا أَنَــا أََمــُة ٱلــرَّبِّ

: ابن الله.َوَجْدِت: نلِت.ٱْضطََربَْت: خافت. ٱبَْن ٱلَْعيِلِّ

أََمُة: خادمة للرّب.َعاِقًرا: ال تُنجُب..َشْيُخوَخِتَها: كَِبُ سّنها.

نشاط:

أمأل الجدول األتي:

َمن املالُك املُرَسُل لنقِل 

البشارة؟
ما غايُة الله من ذلَك؟كيَف سيتمُّ ذلك؟ملاذا أرسَل اللُه املالَك؟ملَن أرسَل الله املالَك؟
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فقرة تعليمية:

ــمَ هــو 	  ــأنّ المولــودَ مــن مري ــِق الوَحــي اإللهــيِّ ب ــهِ البشــريَُّة عــن طري البشــارة إعــالنُ إلهــيُّ أُعلمــت ب
ــدس  ــرّوح الق ــوّة ال ــأنَّ ق ــرَها ب ــل ليبّش ــه جبرائي ــسَ مالئكت ــَل اهلل رئي ــث أرس ــر؛ حي ــص المُنتظ المخلّ
ــد  ــا اهلل بع ــُص البشــر كمــا وعدن ــن اهلل مُخلّ ــذي يُدعــى اب ــدّوس الّ ــد الُق ســتَحّل عليهــا وَســتَحبل وَتَل

ــم. ــة اإلنســانِ القدي خطيئَ

أقرأ وأجيب:

ــوََذا  ــهِ. َفهُ ــمُ نَْفسِــي الــرَّبَّ، وَتَبْتَِهــجُ رُوحِــي ِبــاهلِل مَُخلِّصِــي، أِلَنَّــهُ نََظــرَ ِإلَــى اتَِّضــاِع أَمَتِ ــمُ: »تُعَظِّ َفَقالَــْت مَرْيَ
ــهُ ِإلَــى ِجيــِل  ــمُهُ ُقــدُّوسٌ،  وَرَحْمَتُ ــمَ، وَاسْ ــعَ ِبــي عََظائِ ــاِل تَُطوِّبُِنــي، أَلنَّ اْلَقدِيــرَ َصنَ ــُذ اآْلنَ جَمِيــعُ اأْلَجْيَ مُْن
اَء عَــِن اْلَكرَاسِــيِّ  اأْلَجْيَــاِل لِلَّذِيــنَ يَتَُّقونـَـهُ َصنـَـعَ ُقــوًَّة ِبذِرَاعـِـهِ َشــتََّت اْلمُسْــتَْكِبِرينَ ِبفِْكــِر ُقُلوِبِهــمْ  أَْنــَزَل اأْلَعِــزَّ

ــاَء َفاِرغِيــنَ« )لوقــا1: 46 - 53(. وَرََفــعَ اْلمُتَّضِعِيــن، أَْشــبَعَ اْلِجيَــاعَ َخيْــرَاتٍ وََصــرَفَ اأْلَْغِنيَ

أَضعُ خطًا تحَت الّصفاتِ التّي جعَلت جميعَ األجياِل تُطوّبُ مريمَ العذراَء:. 1

التّواُضُع

أّم الرّبِّ يسوَع

الُقّوُة

الطّاعُة

اإل�اُن

التّكّربُ

ابنُة رجٍل ُمهمٌّ
تناُل ُحظَوًة عنَد الله
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تقويم مرحلي:

أرتـّـبُ باألرقــاِم المقاطــعَ اآلتيــَة أَلصــَل إلــى اآليــةِ 
المطلوبة )متــى1: 20 - 21(. 

 أِلَنَّهُ يَُخلُِّص َشعْبَهُ مِنْ َخَطايَاهُمْ.
 اَل تََخفْ أَنْ تَْأُخَذ مَرْيَمَ ٱمْرَأَتَكَ.

أِلَنَّ ٱلَّــذِي حُِبــَل ِبــهِ فِيهـَـا هُــوَ مِــنَ 
ــرُّوِح ٱْلُقدُِس.  ٱل

 يَا يُوسُفُ ٱبْنَ دَاوُدَ.
 َفسَتَلِدُ ٱبًْنا وَتَدْعُو ٱسْمَهُ يَسُوعَ.

 »يا  
  

»  

أعّبر عن إيماني:

نالَــت مريــمُ العــذراُء مكانــًة عظيمــًة عنــدَ 	 
ـت بــه مــن فضائــَل، فكانَــت  اهلِل لِمــا تَحلَـّ
مُطيعــًة، مُواظبــًة علــى الخدمــةِ فــي الهيــكِل، 
مُحبّــة، مُتواضعــة، لهــذا اختارَهــا لتكــونَ أمّــًا 

ــور. ــُذ الدّه ــه من ــودِ ب ــِص الموع للمُخلّ

اســتجابَت مريــمُ لمشــيئةِ اهلِل، فنالَــت النّعمــَة 	 
العُظمــى التّــي منحَهــا إيَّاهــا مُتقبّلــًة المولــودَ 
فــي أحشــائِها بفــرٍح ومَحبــةٍ وطاعــةٍ كاملــةٍ 
ــكَ«  ــي َكَقوْلِ ــنْ لِ ــرَّبِّ. لِيَُك ــُة ٱل ــا أَمَ ــوََذا أَنَ »هُ

ــا1: 38(. )لوق

أقرأ وأجيب:

»َفَلمَّــا سَــمِعَْت أَلِيَصابَــاُت سَــاَلمَ مَرْيَــمَ ارْتََكــَض اْلجَِنيــنُ فِــي بَْطِنهَــا، وَامْتَــأَلَْت أَلِيَصابَــاُت مِــنَ الــرُّوِح 	 
ــكِ!  ــرَُة بَْطِن ــيَ ثَمَ ــٌة هِ ــاِء وَمُبَارََك ــي النِّسَ ــتِ فِ ــٌة أَْن ــْت: مُبَارََك ــٍم وََقالَ ــْت ِبَصــوْتٍ عَظِي ــدُِس، وََصرََخ اْلُق

ــي ِإلَــيَّ؟« )لوقــا 1: 41- 43(. ــيَ أُمُّ رَبِّ ــَذا أَنْ تَْأتِ ــي هَ ــنَ لِ ــنْ أَيْ َفمِ

»َفَلمَّــا رَأَى يَسُــوعُ أُمَّــهُ، وَالتِّْلمِيــَذ الَّــذِي َكانَ يُحِبُّــهُ وَاقًِفــا، َقــاَل أِلُمِّــهِ: يَــا امْــرَأَُة، هُــوََذا ابْنُــكِ. ثُــمَّ َقــاَل 	 
تِــهِ« )يوحنــا 19: 27-26(. لِلتِّْلمِيــذِ: هُــوََذا أُمُّــكَ وَمِــنْ تِْلــكَ السَّــاعَةِ أََخَذهَــا التِّْلمِيــُذ ِإلـَـى َخاصَّ

أمأِل الفراغاتِ اآلتيَة مُستعينًا باآلياتِ السَّابقة:. 1

سلّمَ الرّبُّ يسوعُ أمَّه لتلميذِه عندَ صلبهِ فأصبحَت أمًّا له ولنا فلّقبَّت ِبـ:  	 

بَتها ِبـ:  	  استقبَلت أليصاباُت وجنينُها العذراَء مريمَ بفرٍح عظيٍم ولقَّ
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تقويم مرحلي:

أبحــُث فــي ألقــاِب مريــمَ العــذراِء وأذكــرُ 	 
ألقابــًا آخــرَى لُّقبَــت بهــا؟  

 

 

  

أعّبر عن إيماني:

كرَّمَــت الكنيســُة السّــيدَة مريــمَ العــذراَء وأعطتهــا 
بــت بألقــاٍب كانَــت  مكانــة كبيــرة خاصــًة فلقَّ

ــا: ــا ومنه ــرًة بحمله جدي
أّم الــرّّب: ألنّهــا حمَلــت فــي أحشــائِها الــربَّ . 1

يســوعَ )لوقــا1: 43(.
والــدة اإللــه: ألنَّهــا ولــدَت المُخلـّـَص الموعودَ . 2

ــرَها المــالكُ )لوقــا 1 :35(. بــه كما بشَّ
ــه . 3 أّم الكنيســِة: ألنَّهــا رافَقــت ابنَهــا فــي تجوالِ

ــت كلَّ  ــه، وحفَظ ــه وآالم وتبشــيرهِ ومعجزاتِ
شــيٍء فــي قلِبهــا مــن والدتِــه حتّــى صلِبــه 

ــماء.  ــى السَّ ــودِه إل ــه وصع ــه وقيامتِ وموتِ
ــرةِ . 4 ــا الكبي ــن: لمكانتِه ــى للُمؤمني ــفيعة األول الَش

ــا 19: 27-26(.  ــا )يوحن ــا وإلِهن ــدَ ابِنه عن
الجديــدَ . 5 آدمَ  ولــدَت  ألنّهــا  الثانيــة:  حــواء 

الــذي  المســيحَ  يســوعَ  ومخلَّصنــا  ربَّنــا 
ــةِ الخطيئــةِ  ــه وقيامتــه أعتَقنــا مــن عبوديَّ بموتِ

والمــوتِ.

كلمة منفعة

ِت الّنعمــَة العظيمــَة التـّـي نالتْهــا، ونحــُن نســتطيُع أن  ، وعملـَـْت بشــيئِته، فاســتحقَّ أطاَعــت مريــُم العــذراُء الــرّبَّ

نقتــدَي بالعــذراِء مريــَم باتّبــاِع وصايــا اللــِه والعمــِل بشــيئِته وطاعِتــه، فيكــوَن لنــا حظــوٌة عنــده.
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أختبر نفسي:

أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ ممَّا يأتي برسمِ دائرٍة حولها:. 1

تميّزت السيّدة مريمُ العذراُء بـكلِّ ما يأتي؛ ما عدا:	 

العصيان.د. الّطاعة.	. العّفة.	. النّقاء.أ. 

المالكُ الذي أرسَله اهلل ليبشرَ السيّدة مريم العذراء بميالدِ المسيح:	 

رافائيل.د. عمّانوئيل.	. جبرائيل.	. ميخائيل.أ. 

أعلنَت الكنيسُة مريمَ العذراَء أنّها للمؤمنين:	 

تلميذة.د. خادمة.	. أمّ.	. حاكمة.أ. 

2 .: أصّحُح الكلمةَ التي تحتَها خٌطّ

سلّمَ الرّبُّ يسوعَ أمَّه عندَ الصلِب لتلميذِه بطرسَ.. 1
أطاعَت السيّدة مريمُ العذراُء مشيئَة اهلِل بقولِها: »هوذا أنا أمّ الرّب«. 2
لّقبَْت مرثا السيّدة مريمَ العذراَء بأمّ الرّبّ.. 3

: الحلُّ
1 . 
2 . 
3 . 
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الّدرس الخامس عشر ُصِلَب ألجِلنا

 :�لنناقش مع

أذكرُ بعَض األشخاِص في مُجتمعِكَ يعملونَ من أجِل غيِرهم.. 1
برأيكَ ما دافعُ اإلنسانِ الّذي يعمُل من أجِل اآلخرينَ؟. 2
أذكرُ موقفًا قدَّمَت فيه المُساعَدَة ألحدٍ ما على الرَّغِم من قلَّةِ إمكاناتك ومحدوديّةِ استطاعتِك.. 3
ماتِ اإلنسانيّة التي تقدِّمُ مُساعداتٍ مجانيَّة في المُجتمِع.. 4 أذكرُ بعَض المُنظَّ
ما أعظمُ تضحيةٍ ُقدِّمَت للبشريّةِ؟. 5
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كلمة الحياة:

»ألَنَّــُه هَكــَذا أََحــبَّ اللــُه الَْعالـَـَم َحتَّــى بـَـَذَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد، لـِـَيْ الَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه، بـَـْل تَُكــوُن 

لـَـُه الَْحيَــاُة األَبَِديَّــُة، »ألَنَّــُه لـَـْم يُرِْســِل اللــُه ابَْنــُه إَِل الَْعالـَـِم لِيَِديــَن الَْعالـَـَم، بـَـْل لِيَْخلـُـَص ِبــِه الَْعالـَـُم«

)يوحنا3: 17-16( .  

يَهلِك: يفنى وميوُت.

نشاط:

أَّمأل اَّلجدول اَّآلتي:

ها اَّللهَُّ لَّلعاملَِّ مََّ نتيجُة الّتضحيِةسبُب الّتضحيِةالتَّّضحيةَُّ اَّلتي قَّ دَّ

 

 

 

 

 

 

تعبير شفوي:

هل دُفِع ثمنٌ باهٌظ من أجِل دخولِنا الحياَة األبديّة؟ أوّضحُ ذلك.. 1
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فقرة تعليمية:

ات، فقــد تمـّـمَ مشــيئَة اهلِل بإرادتِــه الكاملــة، 	  السّــيدُ المســيحُ هــو مثالُنــا األعلــى فــي التّضحيــةِ وبَــذِل الــذَّ
ــا  ــا، فحرَّرن ــاًل خطايان ــب، حام لي ــى الصَّ ــًة هلل عل ــه ذبيحــًة مرضيّ ــًا نفسَ ــى المــوت، مُقدِّم ــه حت وأطاعَ
ــه. ــه فــي ســبيل أحبائِ بذلــك مــن آثامنــا، وعلّمَنــا أنّــه ليــسَ هنــاك حــبٌّ أعظــمُ مــن أن يبــذَل اإلنســانُ نفسَ

ــيّدُ المســيحُ ثمــنَ خطايانــا بدمــه 	  ــَة اهلل اإلنســان، دفــعَ فيهــا السّ ــٌة تظهــرُ محبَّ ــٌة مجانيّ ســرُّ الفــداِء عطيّ
ــه  ــماويَّ باإليمــانِ ب ــا الملكــوَت السّ ــعَ اآلِب، وأعطان ــكَ م ــا بذل ــب، فصالحَن لي ــى الصَّ المســفوكِ عل

والعمــِل بتعاليمــه.

أقرأ وأجيب:

ــي  ــوُت اْلجَمِيــعُ، هَكــَذا فِ ــي آدَمَ يَمُ ــا فِ ــهُ َكمَ ــوَاتِ. أَلنَّ ــُة اأَلمْ ــانٍ أَيًْضــا قِيَامَ ــانٍ، ِبِإْنسَ ــوُْت ِبِإْنسَ ــهُ ِإذِ اْلمَ »َفِإنَّ
ــوس 15: 22-21(. ــعُ« )1 كورنث ــيُحْيَا اْلجَمِي ــيِح سَ اْلمَسِ

أكمل المخّطط اآلتي:. 1

دخلَت الخطيئُة

إىل العا� ِعن

طريِق

...........................
ورُِفعت

خطايانا

عن طريِق

...........................فِنلْنا...........................
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تقويم مرحلي:

ما المقصودُ بقوِل السَّيدِ المسيِح:. 1
»مَنْ آمَنَ ِبي وَلَوْ مَاَت َفسَيَحْيَا«؟

 

 

 

  

  

  

أعّبر عن إيماني:

بمــوتِ السَّــيّدِ المســيِح وقيامتِــه بــدأ عهــدٌ جديــدٌ 
بيــنَ اهلِل واإلنســان، فبموتِــه مُْتنــا معَــه ومــاَت 
معَــه،  ُقمْنــا  وبقيامتِــه  فينــا،  القديــم  اإلنســانُ 
ووُلدْنــا والدًة روحيَّــًة ثانيــًة بمعموديتِنــا، فقــد 
ــمَ  ــوت وحََك ــوكَة الم ــيحُ ش ــيدُ المس ــبَ السَّ غل
ــاَء  ــه حــرّرَ البشــريَّة جمع ــّزوال، وبقيامت ــه بال علي
ــاةِ  ــااًل للحي ــادًا وانتق ــا األرضــيُّ رق ــحَ موتُن وأصب
األبديّــةِ مــعَ اهلل، فقيامــُة المســيِح عربــونٌ لقيامتِنــا. 
»أَنَــا هُــوَ اْلقِيَامَــُة وَاْلحَيَــاُة. مَــنْ آمَــنَ ِبــي وَلَــوْ 

مَــاَت َفسَــيَحْيَا« )يوحنّــا11: 25(.

أقرأ وأجيب:

كلّمنا السيد المسيح على الصليب بسبع عبارات:
»وَنَحْــوَ السَّــاعَةِ التَّاسـِـعَةِ َصــرََخ يَسـُـوعُ ِبَصــوْتٍ عَظِيــٍم َقائِــاًل: ِإيلـِـي، ِإيلِــي، لِمـَـا َشــبَْقتَِني؟ أَيْ: ِإلِهــي، . 1

)متى27: 46(. ِإلِهي، لِمَاَذا تَرَْكتَِني؟«  
ــوا . 2 ــهُ اْقتَرَعُ ــمُوا ثِيَابَ ــونَ، وَِإذِ اْقتَسَ ــاَذا يَْفعَُل ــونَ مَ ــمْ اَل يَعَْلمُ ــمْ، أَلنَّهُ ــرْ لَهُ ــاهُ، اْغفِ ــا أَبَتَ ــوعُ: يَ ــاَل يَسُ »َفَق

)لوقا 23: 34(. عََليْهَا«  
)لوقا 23: 43(.. 3 »َفَقاَل لَهُ يَسُوعُ: »اْلحَقَّ أَُقوُل لَكَ: ِإنَّكَ اْليَوْمَ تَُكونُ مَعِي فِي اْلفِرْدَوِْس«  
»َفَلمَّــا رَأَى يَسـُـوعُ أُمَّــهُ، وَالتِّْلمِيــَذ الَّــذِي َكانَ يُحِبُّــهُ وَاقًِفــا، َقــاَل أُلمِّــهِ: يَــا امْــرَأَُة، هُــوََذا ابْنـُـكِ، ثـُـمَّ َقــاَل . 4

)يوحنا 19: 27-26(. تِهِ«   لِلتِّْلمِيذِ: هُوََذا أُمُّكَ. وَمِنْ تِْلكَ السَّاعَةِ أََخَذهَا التِّْلمِيُذ ِإلَى َخاصَّ
 »بَعْدَ هَذا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ ُكلَّ َشيٍْء َقدْ َكمََل، َفلَِكيْ يَتِمَّ اْلكِتَابُ َقاَل: أَنَا عَْطَشانُ«  . 5

)يوحنا 19: 28(.  
ــا . 6 ــا وََقدَّمُوهَ ــا عََلــى ُزوَف ، وَوََضعُوهَ ــنَ اْلَخــلِّ ــفِْنجًَة مِ ــأُلوا ِإسْ ــوًّا َخــاًل، َفمَ ــا مَمُْل ــاٌء مَوُْضوعً »وََكانَ ِإنَ

)يوحنا 19: 29(. ِإلَى َفمِهِ«  
)يوحنا 19: 30(.. 7 سَ رَأْسَهُ وَأَسَْلمَ الرُّوحَ«   »َفَلمَّا أََخَذ يَسُوعُ اْلَخلَّ َقاَل: َقدْ أُْكمَِل. وَنَكَّ
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أكتبُ رقمَ اآليةِ بجانب المعنى المُناسِب لها:أ. 

معنى اآليةالرّقم

ــي  ــي عََطشِ ــا، وَفِ ــي عَْلَقمً ــي َطعَامِ ــونَ فِ ــوَءات »وَيَجْعَُل ــي النب ــاَء ف ــا ج ــمَ م ــا يســوعُ ليتم قالَه
ــاُل«. ــُقونَِني َخ يَسْ

قالَها يسوعُ تأكيدًا على إكماِل عمِل اهلِل الخالصيّ.

تبيّنُ معرفَة يسوعَ بساعةِ موتِه االختياريّ وتسليمِه الرّوح.

قالَها لتجعَل المؤمنينَ أخوًة له وأبناًء لمريمَ العذراَء.

دُ أنَّ اإليمانَ بالمسيِح هو طريقُ الملكوتِ. تبيِّنُ محبََّة اهلِل للخاطئِ التائِب، وتؤكِّ

هي تطبيقٌ عمليٌّ لتعاليِم المسيِح في المُسامَحةِ والغفران.

تؤّكدُ حقيقَة تجسُّد ربِّنا يسوعَ المسيِح، ومشاركتَه اإلنسانَ في ألمِه.

تقويم مرحلي:

ــي . 1 ــيِح ف ــيدِ المس ــاراتِ السَّ ــا عب ــفَ تحي كي
حياتِــك؟

 

 

 

  

  

  

أعّبر عن إيماني:

ــرّبّ يســوعَ  ــةِ ال ــاراُت عــن طبيع ــرُ هــذهِ العب تعبّ
وطبيعتِــه  البشــرَ  ومحبَّتــه  اإلنســانيّةِ  المســيِح 
ــى  ــنَ عل ــه التائبي ــأةِ وافتدائِ ــه للخط ــةِ بقبولِ اإللهيّ
الرَّغــم ممّــا ارتكبــوه مــن آثــام، وأنَّ مجيَء الســيّد 
المســيِح وموتـَـه وقيامتـَـه إتمــامٌ للنبــوَءاتِ وتتميمًا 
لمشــيئةِ اهلل، وهــذا مــا نعتــرفُ بــه فــي قانــونِ 
ــى عهــدِ  ــا عل ــبَ عنّ ــا نقــوُل: »ُصلِ اإليمــانِ عندَم
ــوِم  ــي الي ــامَ ف ــرَ وق ــمَ وقِب بيالطــسَ البنطــيّ، وتألّ
ــان(. ــون اإليم ــن قان ــِب« )م ــي الكت ــا ف ــث كم الثَّال
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كلمة منفعة

ــه  ــدَي ب ــا أن نقت ــِب؛  فعلين لي ــى الصَّ ــا ع ــا وافتدان ــه ألجلِن ــى بنفِس ــا ضّح ــة عنَدم ــوُع املحبَّ ــرَّبُّ يس ــا ال يُعلُّمن

ــن. ــِل اآلخري ــن أج ــَي م ونضّح

أختبر نفسي:

أصنُّف العباراِت اآلتيةَ وفقَ الجدوِل اآلتي:. 1

ليِب.أ.  ليب.	. منحُ الفردوِس للصِّ على الصَّ عطُشه وتألُّمُه على الصَّ

ليِب.	.  قيامُة يسوعَ المسيِح من بيِن األمواتِ.د. موُت الرَّبّ يسوعَ المسيِح على الصَّ

الطبيعُة اإلنسانيَُّة للّسّيِد املسيحِالطبيعُة اإللهيَُّة للسّيِد املسيحِ

كيَف تحيّا حياًة جديدًة بقيامِة السيِّد المسيِح؟. 2

  
 

ــيُد المســيُح بنفِســه مــن أجِلنــا، أذكــُر بعــَض التّضحيــاِت التــي يقّدُمهــا أبنــاءُ وطِننــا مــن أجــلِ الحفــاِظ . 3 ــى السَّ ضحَّ
علــى ســالمِة أرِضــه.

  
 

أقترُح عمالً أُقّدمُ من خالِله خدمًة لآخرين )ُمسنّين – أطفال- ُمحتاجين...(. 4

العمُل:  

أودُّ تقديمه:  

تي للقياِم بهِ:   خطَّ



94

الّدرس السادس عشر َأثُق بَك يا اهلل

أقرأ وأجيب:

ســافرَ رجــالنِ فــي رحلــةٍ طويلــةٍ أحدُهمــا كانَ مُؤمِنــًا واآلخــرُ غيــرُ مُؤمِــٍن، وعندَمــا حــلَّ اللّيُل راحــا يبحثانِ 
فــي تلــكَ المنطقــةِ النّائيــةِ عــن مــكانٍ يبيتــانِ فيــه حتـّـى الّصبــاح، فعثــرا علــى أحــدِ البيــوتِ، فقصــداه طالبيــِن 
ــه حســنَ  ــرَ وعائلتُ ــكلِّ ودٍّ، وأظه ــتِ ب ــتقبَلهما صاحــبُ البي ــتضافتِهما، فاس ــه أن يســمحَ باس ــن صاحِب م
يافــةِ واالســتقباِل للغريبَيــن، لكــنَّ الرجليــِن كانــا حريَصيــِن وخائَفيــِن مــن أن يُغــدَرَ بهمــا مــن قبــِل هــذه  الضِّ
العائلــةِ وال ســيَّما أنَّ تلــكَ المنطقــَة يكثــرُ فيهــا ُقّطــاعُ الّطــرق، فقــرَّرا أن ينامــا بالتّنــاوِب ليحــرسَ كلٌّ منهمــا 
ــه  ــودَّانِ أن يشــاركاه وعائلتَ ــا ي ــه إن كان ــتِ ضيَفي ــوِم ســأَل صاحــبُ البي ــا حــانَ موعــدُ النّ اآلخــرَ، وعندَم
صالتَهــم المَســائيَّة، فــراحَ يقــرأُ باإلنجيــِل ويشــكرُ اهلل علــى نعمِــه، مُصلِّيــًا أن تحــلَّ بركتُــه وحمايتُــه علــى 
هــذا البيــتِ، وراحَ يصلّــي لراحــةِ الضيَفيــن داعيــًا أن يكمــال رحلتَهمــا بمعونــةِ اهلل وبعدَمــا توجَّــهَ الجميــعُ 
ــرُ المؤمــِن  ــِب، فســأَل غي ــيهما لســوِء ظنِّهمــا بهــذا الرَّجــِل الطيّ يفــانِ بالخجــِل مــن نفسَ ــوِم. شــعرَ الضَّ للنّ
ــكُّ مــن طبــِع البشــِر، لكــنَّ المــكانَ الــذي  مأنينــةِ؟«، فأجابَــه المؤمــنُ: »الشَّ صديَقــه المؤمــنَ: »لــمَ شــعرْنا بالطَّ
قــرأَ فيــه كلمــَة اهلِل هــو مــكانٌ آمــنٌ بــال شــكّ، ولهــذا وثْقنــا بهــذا الرَّجــِل الطيّــِب وشــعرْنا بــزواِل الخــوفِ 

مــن قلوِبنــا، طوبــى لــكلِّ مَــن يســمعُ كلمــَة اهلل، وليبــارك اهللُ هــذه العائلــَة الطيّبــَة«.

 :�لنناقش مع

مأنينَة إلى قلِب الّضيوف؟. 1 ما الذي أدخَل الطَّ
  
 

ة؟. 2 ما العبرُة الّتي تعلَّمتَها من القصَّ
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كلمة الحياة:

ــوَع.  ــْرَِف ٱلُْجُم ــى يَ ــرْبِ َحتَّ ــِبُقوُه إَِل ٱلَْع ــِفيَنَة َويَْس ــوا ٱلسَّ ــَذُه أَْن يَْدُخلُ ــوُع تََاِمي ــزََم يَُس ــِت أَلْ »َولِلَْوقْ

ــا  . َولـَـاَّ َصــاَر ٱلَْمَســاُء كَاَن ُهَنــاَك َوْحــَدُه. َوأَمَّ َ َوبَْعَدَمــا َصََف ٱلُْجُمــوَع َصِعــَد إَِل ٱلَْجبَــِل ُمْنَفــرًِدا لِيَُصــيِّ

ــْت ُمَضــادًَّة. َوِف  يــَح كَانَ ــَواِج. أِلَنَّ ٱلرِّ ــًة ِمــَن ٱأْلَْم بَ ــْد َصــارَْت ِف َوْســِط ٱلْبَْحــِر ُمَعذَّ ــْت قَ ــِفيَنُة فََكانَ ٱلسَّ

ٱلَْهِزيــعِ ٱلرَّاِبــعِ ِمــَن ٱللَّيْــِل َمــَى إِلَيِْهــْم يَُســوُع َماِشــيًا َعــَى ٱلْبَْحــِر. فَلَــاَّ أَبـْـَرَُه ٱلتََّاِميــُذ َماِشــيًا َعــَى 

ُعوا!  ٱلْبَْحــِر ٱْضطََربـُـوا قَائِلِــنَي: إِنَّــُه َخيَــاٌل. َوِمــَن ٱلَْخــْوِف َصَُخــوا! فَلِلَْوقـْـِت كَلََّمُهــْم يَُســوُع قَائـِـًا: تََشــجَّ

ــَى  ــَك َع ــْرِن أَْن آِتَ إِلَيْ ــَو، فَُم ــَت ُه ــَت أَنْ ــيُِّد، إِْن كُْن ــا َس ــاَل: يَ ــرُُس َوقَ ــُه بُطْ ــوا. فَأََجابَ ــَو. اَل تََخافُ ــا ُه أَنَ

ــاَّ  ــْن لَ ــوَع.  َولَِك ــأِْتَ إَِل يَُس ــَاِء لِيَ ــَى ٱلْ ــَى َع ــِفيَنِة َوَم ــَن ٱلسَّ ــرُُس ِم ــزََل بُطْ ــاَل. فََن ــاَل: تََع ــَاِء. فََق ٱلْ

ــوُع  ــدَّ يَُس ــاِل َم ــي ٱلَْح ــي!. فَِف ِن ، نَجِّ ــارَبُّ ــًا: يَ َخ قَائِ ــرَُق، َصَ ــَدأَ يَْغ ــاَف. َوإِِذ ٱبْتَ ــِديَدًة َخ ــَح َش ي َرأَى ٱلرِّ

يــُح.  ــِفيَنَة َســَكَنِت ٱلرِّ يَــَدُه َوأَْمَســَك ِبــِه َوقَــاَل لَــُه: يَــا قَلِيــَل ٱإْلِميَــاِن، لـِـَاَذا َشــَكْكَت؟. َولَــاَّ َدَخــَا ٱلسَّ

ــِفيَنِة َجــاُءوا َوَســَجُدوا لـَـُه قَائِلِــنَي: ِبٱلَْحِقيَقــِة أَنـْـَت ٱبـْـُن ٱللــِه! )متــى 14: 33-22(. َوٱلَِّذيــَن ِف ٱلسَّ

باح.ٱلَْعرْبِ: شقي نهِر األردن.  الهزيع: الّساعاُت األول من الصَّ

نشاط:

ألّخُص ما تعلّمتُه من النَّّص اإلنجيليّ السَّابِق في الجدوِل اآلتي:

املوضوُع الرئيُس للّنص
غايُة يسوَع من صنعِ 

املُعجزات

ما القدرُة التي أظهرَها يسوُع 

يف املُعجزة

ريِ عىل  العربُة من ُمعجزة السَّ

املياِه
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فقرة تعليمية:

بيــنَ 	  تظهــرُ المُعِجــزاُت التــي قــامَ بهــا الــرَّبُّ يســوعُ، كشـِـفائِه المرضــى وإحيائــه الموتــى وشــفائه المُعذَّ
بيعــة. مــن األرواح الشــريرة، ســلطانَه اإللهــيَّ علــى قــوى الطَّ

لــم تكــن غايــُة السَّــيدِ المســيِح مــن المُعجــزاتِ إظهــارَ نفسِــه كصانــِع عجائــبَ أو طبيــٍب، بــل التّأكيــدَ 	 
ــه  ــعُ المُعجــزة، فالهــدفُ الرئيســيُّ هــو إعــالنُ مجــدِ اهلل فــي صنعِ ــن يصن ــه هــو مَ علــى أنَّ اإليمــانَ ب

ــة. ــه اإللهيَّ المعجــزات، ودليــاًل علــى قدرتِ

أقرأ وأجيب:

ــي  ــدْ َصــارَْت فِ ــْت َق ــفِينَُة َفَكانَ ــا ٱلسَّ ــيَ... وَأَمَّ ــِردًا لِيَُصلِّ ــِل مُْنَف ــى ٱْلجَبَ ــدَ ِإلَ ــوعَ َصعِ ــا َصــرَفَ ٱْلجُمُ »وَبَعْدَمَ
ــِر  ــى ٱْلبَحْ ــيًا عََل ــا أَبَْصــرَهُ ٱلتَّاَلمِيــُذ مَاشِ ــْت مَُضــادًَّة. َفَلمَّ ــوَاِج. أِلَنَّ ٱلرِّيــحَ َكانَ ــنَ ٱأْلَمْ ــًة مِ بَ ــِر مُعَذَّ ــطِ ٱْلبَحْ وَسْ

ــى 14: 23 - 26(. ــوا!« )مت ــوْفِ َصرَُخ ــنَ ٱْلَخ ــاٌل. وَمِ ــهُ َخيَ ــنَ: ِإنَّ ــوا َقائِلِي ٱْضَطرَبُ

أربــُط بيــنَ أحــداثِ المُعجــزةِ  فــي العمــودِ )أ( ودالالتِهــا فــي العمــودِ )ب( بكتابــةِ الرَّقــِم المُطاِبــِق . 1
لهــا، مُســتعينًا باآليــاتِ السّــابقة.

داللُة الحدِثأحداُث املُعِجزة

رور والّضيق واالضطهاد.)1( صعدَ يسوعُ ليصلي. ..... الشَّ

.....  عالمُة صلةِ يسوعَ باآلِب.)2( السَّفينُة.

...... إظهارُ سلطاِنه اإللهيّ على الطبيعة.)3( األمواجُ والرّيحُ.

..... ترمُز إلى الكنيسةِ.)4( ماشيًا على البحِر.
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تقويم مرحلي:

الميــاه . 1 علــى  السَّــيِر  معجــزةِ  ســردَ  أُعيــدُ 
الخــاص؟ بأســلوبي 

 

 

 

 

 
ما شعورُ بطرسَ عندَما سارَ على المياه؟. 2

  

 

 

 

 

أعّبر عن إيماني:

ــى 	  ــيح عل ــيدِ المس ــير السّ ــزُة سَ ــدُ معج تؤكِّ
فالسَّــيدُ  وقوّتَــه،  الــرَّبّ  حضــورَ  الميــاهِ 
المســيحُ يحافــُظ علــى خليقتِــه ويحميهــا 
ــدِهِ،  ــاُء مَجْ ــوَ بَهَ ــدّدُ اســتمرارَها »وَهُ ــا يه ممَّ
وَرَسْــمُ جَوْهَــِرهِ، وَحَامِــٌل ُكلَّ اأَلْشــيَاِء ِبَكلِمَــةِ 

.)3  :1 )عبرانييــن  ُقدْرَتِــهِ...« 

ترمــُز السَّــفينُة إلــى الكنيســةِ، واألمــواجُ إلــى 	 
ــروِر، أمّــا الرّيــاحُ فترمــُز إلــى الّضيــِق  الشُّ

واالضطهــادِ. 

توجَّــهَ بطــرسُ بنظــرهِ إلــى الــرَّبّ يســوعَ 	 
َفســارَ علــى الميــاهِ ألنـّـه آمــنَ بيســوعَ، ولكنَّــه 
وفقــدَ  ضعُــفَ  واضطــربَ  شــكَّ  عندَمــا 

القــدرَة علــى االســتمراِر وأخــَذ يغــرقُ.

ــفينة، 	  ــيّدُ المســيحُ إلــى السَّ عندَمــا دخــَل السّ
ــُل  ــعَ اهلل تُذلّ ــا م ــك حياتُن ــحَ، وكذل ــدَّأَ الرّي ه

ــا. ــاتِ أمامَن ــن الّصعوب ــدَ م العدي

أقرأ وأجيب:

»َفلِْلوَْقــتِ َكلَّمَهـُـمْ يَسُــوعُ َقائِــاًل: تََشــجَّعُوا! أَنـَـا هُــوَ. اَل تََخاُفــوا... َففـِـي اْلحَــاِل مَــدَّ يَسـُـوعُ يـَـدَهُ وَأَمْسَــكَ ِبــهِ 
يمـَـانِ، لِمَــاَذا َشــَكْكَت؟... وَالَّذِيــنَ فِــي السَّــفِينَةِ جَــاؤوا وَسَــجَدُوا لـَـهُ َقائِلِيــنَ: ِباْلحَقِيَقــةِ  وََقــاَل لـَـهُ: يَــا َقلِيــَل اإْلِ

أَْنــَت ابْــنُ اهلِل!« )متــى 14: 27- 33(.
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ــةِ الّتــي أشــعرُ بهــا واآليــةِ التــي تســاعدُني علــى التّخلُّــص منهــا مُســتعينًا . 1 أربــُط بيــنَ الحالــةِ االنفعاليّ
ــابقة. باآليــاتِ السَّ

اآلية الحالُة االنفعالّية

 الخوفُ

 قلُّة اإليمان

 عدمُ الثّقة باهلل

ماذا أتعلَّمُ من العباراتِ اآلتيةِ؟. 2

 »َفمُرِْني أَنْ آتِيَ ِإلَيْكَ عََلى اْلمَاِء« 
 

 »يَارَبُّ، نَجِِّني!« 
 

 »سيرُ الربّ يسوع على المياه« 
 

تقويم مرحلي:

ماذا نتعلَّمُ من إيمانِ بطرسَ الرَّسول؟

 

 

 

 

 

 

أعّبر عن إيماني:

تدعونــا معجــزُة السّــيِر علــى الميــاهِ إلــى اإليمــانِ، فهو 	 
يدفــعُ اإلنســانَ إلــى االتّحــاد بيســوعَ علــى الرّغــم مــن 

العقبــاتِ التــي تعترُضه. 

االستســالمُ للّشــكِّ يزعــزعُ إيماِننــا شــيئًا فشــيئًا حتّــى 	 
ــوعَ،  ــرَّبّ يس ــقَ بال ــي أن نث ــذا ينبغ ــا، ل ــرقَ روحيًّ نغ
ــكّ، فهــو زادٌ ضروريٌّ  فاإليمــانُ يغلــبُ الخــوفَ والشَّ
عوبــات والمُشــكِالت التــي تعتــرُض اإلنســانَ.  فــي الصُّ

عوبــات، 	  ــالُة اإلنســانَ علــى مواجَهــة الصُّ تســاعدُ الصَّ
لــذا علينــا أن نصلـّـيَ دائمــًا، ليكــونَ الــرَّبُّ معنــا مُعينــًا 

ــدائد.  ومُخلّصــًا لنــا فــي جميــِع الشَّ
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كلمة منفعة

« )مزمور 31: 24(. ْع قُلُوبُُكْم، يَا َجِميَع ٱلُْمْنتَِظِريَن ٱلرَّبَّ ْد َولْتَتََشجَّ »لِتَتََشدَّ

أختبر نفسي:

حيح.. 1 أضُع الحروَف في مكاِنها الصَّ

أفقي: أكمِْل ما يأتي:

تدعونا مُعِجزَة السّيِر على المياهِ إلى . 1
بالحقيقةِ أنت ابن  )متى 14: 33(. 2
يكون اهلل معينًا ومخلصًا بـ  . 3

عمودي: أكمِلْ ما يأتي: 

الهزيعُ الرّابعُ هو وقُت . 1
ـِ . 2 تدلُّ صالُة يسوعُ على عالقتِه ب
ترمُز السَّفينُة إلى . 3

٢

٣

٣

١

كيَف أعيُش التّعاليَم التي تدعونا إليها ُمعجزةُ الّسيِر على المياِه في حياتي؟. 2

التَّطبيق الّتعاليُم

 الّطاعُة

الُة  الصَّ

 الثّقُة
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الح  امرّي الصَّ الّدرس السابع عشر مثُل السَّ

أقرأ وأجيب:

أتأمُل الّصورَ اآلتيَة وأجيبُ:

"لونُك غُر جميٍل 
وحزيٌن"

"لكنَّ اللوحَة ال تكتمُل 
من دون، فلوالي ال يحلُّ 

الليُل وال يناُم الناس"

"أنا اللوُن األصفُر، ومعي 
اللوُن البتقال من دونِنا ال 

مُس".  تشُق الشَّ

"نحُن األلواُن ُمختلفنَي، لكن لكلِّ لوٍن مذاقه وتأثره، 
واختافُنا هو الذي مييِّزُنا، وكلٌّ مّنا يكمُل اآلخَر".

"نحُن أيضاً ُمختلِفوَن، أعضاٌء ف جسِد املسيح، كلُّ 
واحٍد مّنا يختلُف ويتميُّز عن اآلخِر بشكلِه ورأِيه، 

لكن كّل مّنا يكّمُل اآلخر".

، أتناسُق  "أنا اللَّوُن البنيُّ
مَع اللّوِن األخرِض، 

وأعطي الجباَل لونَها، 
فنشكُل الطبيعَة" 

"أنا اللّوُن األخرُض 
وأعطي األشجاَر 

لونَها"

أمأُل الجدوَل اآلتي بالمطلوِب:. 1

الذي تعلمُتهالذي أريُد تعلََّمهالذي كنُت أعرُفه

 سبب اختالفِ األلوانِتوجدُ ألوانًا مُختلِفًة

 سبب التنوُّعالبشرُ مُتنوِّعونَ شكاًل ونوعًا

ما األثرُ اإليجابيٌّ لالختالفِ في حياتِنا؟. 2
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أذكرُ بعَض الّصفاتِ التي أختلفُ فيها عن زميٍل لي.. 3
  
  
 

كلمة الحياة:

ــا ُهــَو فَــِإْذ أََراَد أَْن يُــَبَِّر نَْفَســُه، قَــاَل لِيَُســوَع: َوَمــْن ُهــَو قَِريِبــي؟ فَأََجــاَب يَُســوُع َوقَــاَل: إِنَْســاٌن  »َوأَمَّ

كَاَن نَــازاًِل ِمــْن أُورَُشــلِيَم إَِل أَِريَحــا، فََوقَــَع بَــنْيَ لُُصــوٍص، فََعــرَّْوُه َوَجرَُّحــوُه، َوَمَضــْوا َوتَرَكُــوُه بَــنْيَ َحــيٍّ 

َوَميْــٍت. فََعــرََض أَنَّ كَاِهًنــا نـَـزََل ِف تِلـْـَك ٱلطَِّريــِق، فـَـرَآُه َوَجــاَز ُمَقاِبلـَـُه. وَكََذلـِـَك اَلِويٌّ أَيًْضــا، إِْذ َصــاَر ِعْنــَد 

َم َوَضَمــَد  ٱلَْمــَكاِن َجــاَء َونَظـَـَر َوَجــاَز ُمَقاِبلـَـُه. َولَِكــنَّ َســاِمِريًّا ُمَســاِفرًا َجــاَء إِلَيْــِه، َولـَـاَّ رَآُه تََحنَّــَن، فَتََقــدَّ

ِجرَاَحاتِــِه، َوَصــبَّ َعلَيَْهــا َزيْتًــا َوَخْمــرًا، َوأَْركَبَــُه َعــَى َدابَِّتــِه، َوأََت ِبــِه إَِل فُْنــُدٍق َوٱْعتََنــى ِبــِه. َوِف ٱلَْغــِد 

ــرَثَ  ــِه، َوَمْهــَا أَنَْفْقــَت أَكْ ــُه: ٱْعــَنِ ِب ــاَل لَ ــُدِق، َوقَ ــِن َوأَْعطَاُهــَا لَِصاِحــِب ٱلُْفْن ــاَّ َمــَى أَْخــَرَج ِديَناَريْ لَ

فَِعْنــَد رُُجوِعــي أُوِفيــَك. فـَـأَيَّ َهــؤاَُلِء ٱلثََّاثـَـِة تـَـَرى َصــاَر قَِريبًــا لِلَّــِذي َوقـَـَع بـَـنْيَ ٱللُُّصــوِص؟. فََقــاَل: ٱلَِّذي 

َصَنــَع َمَعــُه ٱلرَّْحَمــَة. فََقــاَل لـَـُه يَُســوُع: ٱْذَهــْب أَنـْـَت أَيًْضــا َوٱْصَنــْع َهَكــَذا« )لوقــا 10: 37-29(. 

تُه خدمُة الهيكل. : نِسبة إل الوي بن يعقوَب، مهمَّ الويٌّ

اِمرة، وهم عى خاٍف مَع اليهود. امرّي: َمن ينتمي إل مدينِة السَّ السَّ

نشاط:

َط اآلتيَ بحسِب النّّص اإلنجيليّ أَلعرفَ مَن قدّمَ المُساعَدَة؟ أكمُِل المُخطَّ

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

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

األشخاُص الّذين مرُّوا بالرَّجل 

املُعتدى عليه من قبِل اللّصوص: 

الشخص الذي 

قدم املساعدة هو:
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تعبير شفوي:

ماذا يعلِّمُنا الرَّبُّ يسوعُ المسيح في هذا المَثل؟. 1

فقرة تعليمية:

ــوم 	  ــا أن نق ــا ويحثن ــفَ عنّ ــا اختل ــوَل اآلخــِر مهم ــا قب ــل يعلِّمُن ــذا المث ــي ه ــرَّبُّ يســوعُ المســيحُ ف ال
ــانية. ــي اإلنس ــا ف ــه أخ لن ــا ألن ــاج إلين ــا يحت ــه عندم بمســاعدته وخدمت

ال نســتطيعُ أن نكتفــيَ بأنفسِــنا ونســتغنيَ عــن اآلخريــنَ، نحــنُ نحتــاجُ بعُضنــا لبعــٍض، وهنــاكَ أعمــاٌل 	 
ال يمكــنُ إنجاُزهــا إال بالتّعــاونِ مــعَ اآلخــِر.

أقرأ وأجيب:

بينَمــا كانَ جــادٌ ذاهبــًا إلــى بيــتِ جــدِّه رأى أصدقــاَءه يلعبــونَ، رمــى أحدُهــم الكــرَة، لــم يمســْكها، فطــارَت 
إلــى بعيــد، قــاَل إيهــابٌ ضاحــكًا: »انــزِع النَّظــارة، كأنَّــك ال تــرى بهــا وبدوِنهــا«. وضحــكَ كريــمٌ مُســتهِزئًا 
أيضــًا. شــعرَ جــادٌ بالحــرِج، وصــَل إلــى بيــتِ جــدِّه حزينــًا يتســاءُل عــن ســبِب اســتهزائِهم بــه؟ وعندَمــا عــادَ 
إلــى بيتِــه رأى صديَقــه إيهابــًا مُلقــىً علــى األرِض واألوالدُ يصرخــونَ ويبكــونَ، ركــَض جــادٌ حتَّــى وصــَل 
إلــى أقــرِب هاتــفٍ واتَّصــَل باإلســعافِ وأخبرَهــم عــن الحادثــةِ ومكاِنهــا. وفــي اليــوِم التالــي ذهــبَ جــادٌ 
مــع بعــض أصدقائِــه ومُعلِّمتِــه إلــى المُستشــفى لزيــارةِ إيهــاٍب، فشــكرَت أمُّ إيهــاٍب جــادًا علــى مُســاعَدتِه 
ابنَهــا، وقــاَل كريــمٌ: »لقــد ُقمــَت بعمــٍل جــريٍء لــم نعــِرفْ كيــفَ نقــومُ بــهِ«. فأجــابَ جــاد:   »إيهــاب صديقي 
وكان علــيَّ أن أســاعده«. قــاَل إيهــاب بصــوت عــال: »أنــَت إنســانٌ ذكــيٌّ وشــجاعٌ، لقــد أنقــذَت حياتــي مــعَ 

أنـّـي كنــُت أســخرُ منــكَ دائمــًا، إنـّـي آســفٌ، وأعــدُكَ أاّل أضايقــكَ ثانيــًة«.

 :�لنناقش مع

ما سببُ سخريةِ إيهاٍب من جادٍ؟. 1
 

لو كنَت مكانَ جادٍ، كيفَ تتعامُل معَ إيهاٍب؟. 2
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ماذا تعلَّمَت من القصة؟. 3
 

تقويم مرحلي:

»عمل مجموعات«:

أتصــرف . 1 معينــة  مواقــف  هواياتــي،  عــن:  أتحــدّث 
تجاههــا فــي حــال واجهتنــي، أماكــن أتمنــى زيارتهــا، 
موضوعــي المفضــل أو األقــل تفضيــاًل في المدرســة... 

إلــخ.
 

 
أتحــدث عــن االختــالف أو التوافــق فــي اآلراء أو . 2

األفــكار أو الهوايــات المطروحــة التــي لمســتها عنــد 
ــق. ــالف أو التواف ــم االخت ــه رغ ــي ل ــن تقبّل ــي، وأبيّ زميل
  

 

أعّبر عن إيماني:

خلقنــا اهلل مُختلِفيــن، فاالختــالفُ 	 
يُغنــي  طبيعــيٌّ  شــيٌء  النّــاِس  بيــنَ 

الحيــاَة.

االتّفــاق 	  يعنــي  ال  اآلخــِر  قبــوُل 
ــه  ــي قبولَ ــل يعن ــرّأي، ب ــي ال ــه ف معَ
كمــا هــو، واالعتــرافَ بــه كإنســانٍ 

مخلــوٍق علــى صــورةِ اهلل.

ــِش المُشــترَك 	  ــَة بالعي ــدُ المحبَّ نجسّ
المَبنــيّ على قبــوِل اآلخــر، والتَّفاهُِم 

المُتبــادَل، واحتــراِم آراِء اآلخريــنَ.

أقرأ وأجيب:

"أَيُّهَــا ٱأْلَحِبَّــاُء، ِإنْ َكانَ ٱهللُ َقــدْ أَحَبَّنَــا هََكــَذا، يَْنبَغِــي لَنَــا أَيًْضــا أَنْ يُحِــبَّ بَعُْضنَــا بَعًْضــا« )1 يوحنــا 4: . 1
 .)11

أستنتجُ من اآليةِ السابقة أنَّ: 	 

مثالَنا في محبَّةِ اآلخِر وتقبُّلِه على الرَّغم من اختالفِه هو  

»يَا أَوْاَلدِي، اَل نُحِبَّ ِبٱْلَكاَلِم وَاَل ِبٱللِّسَانِ، بَْل ِبٱْلعَمَِل وَٱْلحَقِّ!« )1 يوحنا 3: 18(.. 2
أستنتجُ من اآلية السابقة أنَّ:	 

المحبََّة الحقيقَة تظهرُ في  
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تقويم مرحلي:

»هَــذِهِ هِــيَ وَصِيَّتِــي أَنْ تُحِبُّــوا بَعُْضُكــمْ بَعًْضــا 
َكمَــا أَحْبَبْتُُكــمْ« )يوحنّــا 15: 12(. 

أبيّنُ كيفَ أُفعُّل مضمون اآليَة في حياتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أعّبر عن إيماني:

النُّفــوسَ، 	  تُحيــي  إلهيَّــة  فضيلــٌة  المحبَّــُة 
ســلوُكنا  يتَّصــفَ  أن  تعلِّمُنــا  والكنيســُة 
أوّاًل. أحبَّنــا  الــذي  فهــو  هلل،  كأبنــاءٍ  بالمحبَّــة 

ــال تقتصــرَ 	  ــرَّبِّ ف ــةِ ال ــَل بمحبَّ ــا أن نتمثَّ علين
محبَّتُنــا علــى األقــواِل، بــل يجــبُ أن تقتــرنَ 
الحــةِ  الصَّ بأعمالِنــا  تظهــرُ  التــي  باألفعــاِل 
وخدمتِنــا اآلخــرَ، وبذلــك نُتمّــمَ إرادَة اهلِل ألنَّ 
اهللَ محبَّــة، فالعيــُش المُشــترَكُ وقبــوُل اآلخــِر 
أيًّــا كانَ يمنحُنــا السَّــالمَ ويُدخــُل الفــرحَ إلــى 

حياتِنــا.

أن 	  رســالته  فــي  يعقــوب  القديــس  يُعلّمنــا 
اإليمــان الحقيقــي يثمــرُ دائمــًا حيــاة متغيــرة 
الّصالحــة.  باألعمــال  مرتبطــة  متجــدّدة 
ــاٌل  ــي أَعْمَ ــا لِ ــانٌ، وَأَنَ ــَت لَــكَ ِإيمَ فيقــول: »أَْن
ــكَ  ــا أُِري ــكَ، وَأَنَ ــدُونِ أَعْمَالِ ــكَ ِب ــي ِإيمَانَ أَِرِن

ِإيمَاِنــي« )يعقــو	 2: 18(. ِبَأعْمَالِــي 

كلمة منفعة

»أَنَْت لََك إِميَاٌن، َوأَنَا ِل أَْعَاٌل. أَِرِن إِميَانََك ِبُدوِن أَْعَالَِك، َوأَنَا أُِريَك ِبأَْعَاِل إِميَاِن« )يعقوب 2: 18(.
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أختبر نفسي:

أضُع إشارةَ )✓( أو )✗( إلى جانِب العباراِت اآلتيِة:. 1

 أُساعدُ الناسَ كلَّهم ال أصدقائي فقطأ. 

 تَظهرُ مَحبَّتي الحقيقيُة بالعباراتِ واألقواِل الجميلةِ	. 

 أعبّرُ عن رأيي باحتراٍم، وأقبُل رأيَ صديقي مهما كانَ	. 

 االختالفُ معَ صديقي يولِّدُ الخصامَ بينَناد. 

أكمُل الجدولَ ِبما يناسُب:. 2

لو كنُت مكانَه ماذا أفعُل؟لو كنُت صديَقه ماذا أفعُل؟الحالُة

تعليميّــة،  صعوبــاتٍ  مــن  يعانــي  طالــبٌ 
حصــَل فــي امتحــانِ اللُّغــةِ العربيــةِ علــى 
عالمــةٍ مُنخفِضــةٍ، فســخرَ منــه الّطــالبُ، 
ممَّــا جعَلــه يرفــُض المجــيَء إلــى المدرســةِ.

  
  
  
 

  
  
  
 

بٌ وذكــيٌ، لكــنَّ ال  فــي الصــفِّ تلميــُذ مُهــذَّ
ــرٌ، ويســخرُ منــه  ــه فقي ــه ألنَّ أحــدَ يلعــبُ معَ

أحــدُ طــالِب صّفــه.

  
  
  
 

  
  
  
 

 حالٌة شاهدتُها: 
  
  
  

  
  
  
 

  
  
  
 

 حالٌة حصَلْت معي: 
  
  
  

 ردُّ فعلي:  
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الّدرس الثامن عشر اسلكوا بالحّق والعدِل

صورُة خريجي كليِة الطّّب البرشّي من جامعِة دمشَق عاَم 1940م

أقرأ وأجيب:

ورة؟. 1 ماذا تقرأُ في هذه الصُّ
 

برأيك هل يتساوى جميعُ النّاِس في الحقوِق والواجباتِ؟ ولمَ؟. 2
 

ــةِ . 3 ــه بخمس ــمُ عن ــزاِز، وأتكلَّ ــاًة للفخــِر واالعت ــه وكانَ مدع ــًا أو شــخصًا أعرُف ــي حدث ــرُ لزمالئ أَذك
ــر. ــى األكث أســطٍر عل
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كلمة الحياة:

ــَل َعــَى أََحــٍد  انـًـا ِمــْن أََحــٍد، بـَـْل كُنَّــا نَْشــتَِغُل ِبتََعــٍب َوكـَـدٍّ لَيـْـًا َونََهــاًرا، لـِـَيْ اَل نُثَقِّ "َواَل أَكَلَْنــا ُخبْــزًا َمجَّ

ِمْنُكــْم. لَيْــَس أَْن اَل ُســلْطَاَن لََنــا، بـَـْل لـِـَيْ نُْعِطيَُكــْم أَنُْفَســَنا قـُـْدَوًة َحتَّــى تَتََمثَّلـُـوا ِبَنــا. فَِإنََّنــا أَيًْضــا ِحــنَي 

كُنَّــا ِعْنَدكـُـْم، أَْوَصيَْناكـُـْم ِبَهــَذا:  "أَنَّــُه إِْن كَاَن أََحــٌد اَل يُِريــُد أَْن يَْشــتَِغَل فـَـَا يـَـأْكُْل أَيًْضــا." أِلَنََّنــا نَْســَمُع 

أَنَّ قَْوًمــا يَْســلُكُوَن بَيَْنُكــْم ِبــَا تَرْتِيــٍب، اَل يَْشــتَِغلُوَن َشــيْئًا بـَـْل ُهــْم ُفُضولِيُّــوَن. فَِمثـْـُل َهــؤاَُلِء نُوِصيِهــْم 

ــا أَنْتـُـْم أَيَُّهــا ٱإْلِْخــَوُة  َونَِعظُُهــْم ِبَربَِّنــا يَُســوَع ٱلَْمِســيِح أَْن يَْشــتَِغلُوا ِبُهــُدوٍء، َويَأْكُلـُـوا ُخبْــَز أَنُْفِســِهْم. أَمَّ

فـَـَا تَْفَشــلُوا ِف َعَمــِل ٱلَْخــْر" )2 تســالونيكي 3: 8- 13(.

عُي والتَّعُب. : السَّ يَسلكون: يسرون.الكدُّ

فضوليُّون: مفرُدها فضولٌّ وهو الطَُّفيِْيُّ الذي يَُضيُّف نَْفَسُه ِعْنَد َغْرِِه ِباَ َدْعَوٍة.

أقرأ وأجيب:

ما الفضيلُة التي تُجعُل بولسَ الرَّسوَل قدوًة لآخرينَ؟ . 1
 

بمَ أوصى بولسُ الرسوُل أهل تسالونيكي من أجِل تنظيِم حياتِهم؟. 2
 

نشاط:

أصُل بينَ كلِّ رسوٍل والمهنةِ التي كانَ يزاولُها إلى جانِب عمله البشاريّ.

يوحنامتىلوقابولسبطرس

اُج خيام جا� رضائبطبيبصيَّادصيَّادنسَّ
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فقرة تعليمية:

عمــَل الــرَّبُّ يســوعُ المســيحُ نجَّــارًا، وكذلــك عمــَل الرُّســُل القدّيســونَ فــي مِهــٍن مُتنوّعــة إلــى جانــِب 	 
عملِهــم الِبشــاري ليكســبوا قــوَت يومِهــم ويعيشــوا عيشــًة كريمــًة مــن دون أن يكونــوا عبئــًا علــى أحــدٍ.

ــةٍ، ونحســنَ لمــن هــم 	  ــَش بكرام ــا لنعي ــرَّبُّ يســوعُ المســيحُ أنَّ العمــَل حــقٌ وواجــبٌ علين ــا ال علَّمن
بحاجــةٍ وعــوٍز بحســِب مــا أوتينــا مــن مواهــبَ وقــدراتٍ، فاإلنســانُ الــذي ال يســعى إلــى العمــِل علــى 

ــه ال يمكنُــه العيــَش بكرامــةٍ. قــدِر طاقتِ

أقرأ وأجيب:

ــيِح  ــي اْلمَسِ ــدٌ فِ ــا وَاحِ ــى، أَلنَُّكــمْ جَمِيعً ــرٌ وَأُْنثَ ــسَ َذَك ــرٌّ. لَيْ ــدٌ وَاَل حُ ــسَ عَبْ ــيٌّ. لَيْ ــودِيٌّ وَاَل يُونَاِن ــسَ يَهُ "لَيْ
ــة 3: 28(. ــوعَ" )غالطي يَسُ

ما الذي يجعُل الجميعَ مُتساوينَ في اإليمانِ المسيحيّ؟ . 1
 

 

 

كيف يثمرُ التمايُز واالختالفُ في المواهِب في تحقيِق المَنفعةِ للجميع؟. 2
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تقويم مرحلي:

حيحةَ ممَّا يأتي: أختاُر اإلجابةَ الصَّ

ــا . 1 ــي كنيســتِه عندَم ــاًل ف يكــونُ المؤمــنُ عضــوًا فاعِ
كّل مــا يأتــي؛ مــا عــدا:

يعمُل لخيِره أ. 
الخاص ال العام.

يعمُل بجدٍّ ونشاطِ.	. 

يستثمرُ مواهبَه 	. 
وقدراتِه.

يتفانى بالخدمةِ.د. 

كانَ الرُّســُل قــدوًة لنــا فــي العمــِل والخدمــة ألنَّهــم . 2
كلُّ مــا يأتــي؛ مــا عــدا:

خدموا بجدٍ أ. 
وتفانٍ.

اكتفوا بأعماِل 	. 
البشارة.

أوصوا بالعمِل 	. 
ألكلِّ الخبز.

ما أكلوا خبزًا مَجانًا.د. 

أعّبر عن إيماني:

ــاُء اهلل، فــال فــرقَ 	  إنَّ النــاسَ جميعــًا أبن
بيــنَ كبيــٍر وصغيــٍر، ذكــٍر وأنثــى، فقيــٍر 
وغنــيّ، فمــا يُميّــُز اإلنســانَ أعمالُــه 
مواهبَــه  بتفعيلِــهِ  وذلــكَ  الّصالحــُة، 
ــه  ــه، وجــدّه فــي العمــِل وتفاني وقدراتِ
ــِر  ــِع والخي فــي الخدمــةِ، لتحقيــق النّف

ــام. الع

أبنــاَءه 	  يدعــو  المســيحيُّ  اإليمــانُ 
بالحقــوِق  والمُســاواةِ  العدالــةِ  إلــى 

والواجبــاتِ.

أقرأ وأجيب:

ــقَّ . 1 ــنَ يَحِْجــُزونَ اْلحَ ــِم، الَّذِي ــاِس وَِإْثمِِه ــوِر النَّ ــِع ُفجُ ــى جَمِي ــمَاِء عََل ــنَ السَّ ــنٌ مِ "أَلنَّ َغَضــبَ اهلِل مُعَْل
ــِم" ِباإِلْث

)رومية 1: 18(.  

ــا . 2 ــرََكاتِ أَيًْض ــرََكاتِ َفِباْلبَ ــْزرَعُ ِباْلبَ ــنْ يَ ــدُ، وَمَ ــا يَحُْص ــحِّ أَيًْض ــحِّ َفِبالشُّ ــْزرَعُ ِبالشُّ ــنْ يَ ــَذا وَِإنَّ مَ "ه
ــدُ" يَحُْص

)2 كورنثوس 9: 6(.  

)متّى 12: 7(.. 3 "َفَلوْ عَلِمْتُمْ مَا هُوَ: ِإنِّي أُِريدُ رَحْمًَة اَل َذِبيحًَة، لَمَا حََكمْتُمْ عََلى اأَلبِْريَاِء!" 
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نشاط:

أكتبُ رقمَ اآليةِ إلى جانِب المعنى المُناسِب لها.

معناهارقُم اآليِة

كلُّ إنسانٍ يناُل بحسِب عملِه، وبهذا تتنوَّعُ الخيراتِ بعدٍل وحقٍّ. 

لم.  اهلل يريدُ الرَّحمَة والعدَل، وعندَ تحقيِق الحقّ يُمَّحى الظُّ

الّظلمُ يجلبُ غضبَ اهلل وكذلكَ يجعُل الحقَّ مفقودًا على األرض. 

نشاط:

: أبحُث في إنجيل )متى 25: 14-30( وأُكمُل العباراتِ اآلتيَة بحسِب فهميَ النَّصَّ

، لــذا علــيّ أن أُنمّــيَ  وّزعَ ربُّ العمــِل الوزنــاتِ علــى عمَّالِــه بعدالــةٍ كالًّ بحســِب 
، و اآلخريــنَ بمــا يســهمُ فــي  فــي خدمــةِ 

بناِء  عادٍل.

تقويم مرحلي:

ــي نشــر  ــه ف ــن خالل ــرح مشــروعًا تســاهم م اقت
ــدل؟ ــة الع ثقاف

 

 

 

 

أعّبر عن إيماني:

ملكــوتِ 	  قيــِم  مــن  أساســيٌّة  قيمــٌة  العــدُل 
ٱْلعَــدَْل.  وَيُحِــبُّ  عَــادٌِل  ٱلــرَّبَّ  "وأِلَنَّ  اهلِل 
ٱْلمُسْــتَقِيمُ يُبْصِــرُ وَجْهَــهُ" )مزمــور 11: 7(. 

بعــدٍل. المواهــبَ  فقــد وّزع علينــا 

علّمنــا الــرّبُّ يســوعُ المســيحُ أن نســتثمرَ 	 
ــِر  ــا وخي ــا بمــا يعــودُ لخيِرن ــا وقدراتِن مواهبَن
تحقيــِق  فــي  بذلــكَ  مُســاهمينَ  اآلخريــنَ 

لــِم. العدالــةِ ورفــِض كّل أنــواِع الظُّ
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كلمة منفعة

َمَواِت" )متى 5: 19(. ا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، فََهَذا يُْدَعى َعِظيًا ِف َملَُكوِت ٱلسَّ "... َوأَمَّ

أختبر نفسي:

أصّحُح ما تحتَه خطٌّ لتصبَح العبارات صحيحة:. 1

 التّهاونُ في العمِل يضمنُ للمؤمِن العيَش الكريمَ.أ. 

 العدالُة االجتماعيَُّة تمنعُ إعطاَء كّل ذي حقٍّ حّقه.	. 

كِر واألنثى.	.   خلقَ اهللُ اإلنسانَ على صورتِه ومثالِه فميَّز بينَ الذَّ

 أتفاخرُ بالمواهِب الّتي منحني إيّاها اهلل لخدمةِ نفسي واآلخرينَ.د. 

أكتُب في الجدوِل اآلتي ثالَث مواهب يمكُن أن أستخدمَها في العمل أو في خدمتي اآلخرين.. 2

العمُل أو الخدمُة موهَبتي املمنوحُة من الله
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الُح الّدرس التاسع عشر ِنعّما أيُّها العبُد الصَّ

أقرأ وأجيب:

تــاهَ أحــدُ الملــوكِ مــعَ وزيــِره فــي الباديــةِ فــي رحلــةِ صيــدٍ ليجــدَ نفسَــه أمــامَ خيمــةٍ بســيطةٍ إلعرابيــةٍ عجــوٍز، 
وقــد أنهَكهمــا التَّعــبُ والجــوعُ والعطــُش. ولمَّــا أكرمتهمــا وأطعمَتهُمــا وســَقتهُما وأرشــدَتهُما إلــى الطريــِق 
وزوَّدَتهُمــا بمــا يســدُّ جوعهمــا وعطشــهما مــن دونِ أن تعــرفَ مــن همــا أكرمَهــا الملــكُ بصــرَّةٍ مــن النُّقــودِ 
هبيَّــة عرفانــًا لجميلهــا وحســِن ضيافتِهــا،  وفــي الطريــِق ســأَل الوزيــرُ الملــكَ: "لــمَ أجزْلــَت عليهــا بهــذا  الذَّ
ــةِ". فأجــابَ  ــرَّةِ الكامل ــن الّص ــداًل م ــًة ب ــرًة ذهبيّ ــا لي ــكَ؟! كانَ يكفيه ــكَ المل ــدِركْ أنَّ ــم ت العطــاء وهــي ل
الملــكُ: "هــي أحســنت لنــا مــن دونِ مُقابــٍل، عانَتنــا فــي تِيهنــا وضعفِنــا، وإن لــم تكــنْ تعــرفُ أنَّنــي الملــكُ 

إال أنَّنــي أعــرفُ نفســي".

ــة، وأكتبُهــا فــي األشــكاِل . 1 ــةِ، أذكــرُ خمســًة مــن أفعــاِل الخيــِر قــامَ بهــا أبطــاُل القصَّ مــن خــالِل القصَّ
اآلتيــةِ:

برأيكِ، أنَنتظرُ مكافأًة من أحدٍ على أعماِل الّصالِح التي نقومُ بها؟ ولماذا؟ . 2
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كلمة الحياة:

ُوا َعــْن َشــْكلُِكْم ِبتَْجِديــِد أَْذَهانُِكــْم، لِتَْختـَـِبُوا َمــا ِهــَي إَِراَدُة اللــِه:  ْهــَر، بـَـْل تََغــرَّ "َوالَ تَُشــاكِلُوا هــَذا الدَّ

ٌة  ــوَّ ــا: أَنُُب ــاِة لََن ــِة الُْمْعطَ ــِب النِّْعَم ــٌة ِبَحَس ــُب ُمْختَلَِف ــا َمَواِه ــْن لََن ــُة... َولِك ــُة الَْكاِملَ ــُة الَْمرِْضيَّ الَِح الصَّ

فَِبالنِّْســبَِة إَِل اإِلميَــاِن، أَْم ِخْدَمــٌة فَِفــي الِْخْدَمــِة، أَِم الُْمَعلِّــُم فَِفــي التَّْعلِيــِم، أَِم الَْواِعــُظ فَِفــي الَْوْعــِظ، 

وٍر" )روميــة 12: 2 – 8(. الُْمْعِطــي َفِبَســَخاٍء، الُْمَدبِّــُر فَِباْجِتَهــاٍد، الرَّاِحــُم فَِبــُرُ

تُه خدمُة الهيكل. : نِسبة إل الوي بن يعقوَب، مهمَّ الويٌّ

اِمرة، وهم عى خاٍف مَع اليهود. امرّي: َمن ينتمي إل مدينِة السَّ السَّ

أقرأ وأجيب:

حيحَة: أختارُ اإلجابَة الصَّ
واجبي كمؤمٍن كلُّ ما يأتي؛ ماعدا:. 1

القبوُل بإغراءاتِ الدّهِر.	. التغيُّرُ والتُّجددُ.أ. 

تفعيُل موهبَتي في الحياة. د. اختبارُ إرادةِ اهلِل الّصالحة.	. 

أكونُ ناِجحًا في الحياةِ بكّل ما يأتي؛ ما عدا:. 2

أتفاعُل معَ مواهِب اآلخرين.	. أدّعي مواهبَ ال أتقنُها.أ. 

أوّظفُ كلَّ قدراتي في تفعيِل موهبَتي.د. أستثمرُ موهبَتي. 	. 
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فقرة تعليمية:

ــي، 	  ــتثمرَ موهبَت ــٍح أن أس ــٍن وصال ــانٍ مؤم ــيَّ كإنس ــةٍ، فعل ــاتٍ مُتنوّع ــبَ وطاق ــا مواه ــحَ اهللُ كاًل منّ من
ــرَ واألشــرارَ فــي هــذه  ــِر قدراتــي لخدمــةِ الخيــِر العــام، وأال أجــاري الشَّ وأُنمّيهــا وأعمــُل علــى تطوي

ــي.  ــي حيات ــق إرادة اهلل ف ــاة، فأحق الحي

أقرأ وأجيب:

ــةِ  ــا ِباْلمَحَبَّ ــمْ بَعًْض ــنَ بَعُْضُك ــِر. وَادِّي ــنَ ِباْلَخيْ ــرَّ، مُْلتَصِقِي ــنَ الشَّ ــوا َكارهِي ــاٍء. ُكونُ ــاَل ِريَ ــنْ ِب ــُة َفْلتَُك "اَْلمَحَبَّ
اأَلَخِويَّــةِ، مَُقدِّمِيــنَ بَعُْضُكــمْ بَعًْضــا فـِـي اْلَكرَامَــةِ. َغيـْـرَ مُتََكاسـِـلِينَ فِــي االجْتِهَــادِ، حَارِّيــنَ فـِـي الــرُّوِح، عَاِبدِينَ 
ــاتِ  ــي احْتِيَاجَ ــتَِركِينَ فِ ــاَلةِ، مُْش ــى الصَّ ــنَ عََل ــِق، مُواظِِبي يْ ــي الضِّ ــنَ فِ ــاِء، َصاِبِري ــي الرَّجَ ــنَ فِ ــرَّبَّ، َفِرحِي ال
اْلقِدِّيسِــينَ، عَاكِفِيــنَ عََلــى ِإَضاَفــةِ اْلُغرَبَــاِء. بَاِرُكــوا عََلــى الَّذِيــنَ يَْضَطِهدُونَُكــمْ. بَاِرُكــوا وَاَل تَْلعَنـُـوا. َفرَحًــا مَــعَ 
اْلَفِرحِيــنَ وَبُــَكاًء مَــعَ اْلبَاكِيــنَ. مُهْتَمِّيــنَ بَعُْضُكــمْ لِبَعْــٍض اهْتِمَامـًـا وَاحِــدًا، َغيـْـرَ مُهْتَمِّيــنَ ِباأُلمُــوِر اْلعَالِميَــةِ بَــْل 

ــُكمْ". )روميــة 12: 16-8(. ــاَء عِْنــدَ أَْنُفسِ مُْنَقادِيــنَ ِإلَــى اْلمُتَّضِعِيــنَ. اَل تَُكونُــوا حَُكمَ
أصنِّفُ العباراتِ اآلتيَة في الجدوِل مُستعينًا بالنَّصِّ اإلنجيليّ السَّابق: . 1

عفــاء	  الضُّ تشــديدُ   - الرَّصيــف  علــى  السّــيرُ  الحزانــى-  تعزيــُة  ريــاٍء-  بــال   المحبّــُة 
علــى المواظبــُة   	 الكتــِب  تجليــدُ  الــدروِس	  تحضيــرُ  الغربــاِء-  إضافــُة  البيــتِ -   تنظيــفُ 
ــالة - إعطــاُء الفــرِح 	 مُباركــُة جميــِع النـّـاِس- االجتهــادُ فــي أيّ عمــٍل 	 ترتيــبُ الحديقــةِ -  الصَّ
بــرُ فــي الّضيــق	 الفحــُص الطبــيُّ بتواتــٍر	  عبــادُة الــرَّبّ 	 االمتنــاعُ عــن المشــروباتِ الغازيــةِ - الصَّ

شــربُ الميــاهِ بكثــرةٍ 	 الفــرحُ برجــاٍء 	 الّضحــكُ كثيــرًا.

تعاليٌم حياتّيٌةتعاليٌم روحّيٌة

الخدمُة من واجباتِ رجاِل الدّين أم من واجباتِ كّل مؤمٍن مسيحيّ؟ ولماذا؟. 2
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تقويم مرحلي:

ًّ مــن اآليتَيــن  َف إالمَ تدعــو كال حيحــةَ ألتعــرَّ أختــاُر اإلجابــةَ الصَّ
اآلتيتَيــن:

أَْنُفسِــُكمْ". 1 عِْنــدَ  حَُكمَــاَء  تَُكونُــوا   اَل 
)رومية 12: 16(.  

االكتفاء بحكمتِنا أ. 
خصيّة. الشَّ

االفتخار بأعمالنا 	. 
الصالحة.

االسترشاد باآلباِء 	. 
الرّوحيين.

التّهاون باإلرشاد د. 
الرّوحيّ.

"بَاِرُكــوا عََلــى الَّذِيــنَ يَْضَطِهدُونَُكــمْ. بَاِرُكــوا وَاَل . 2
)رومية 12: 16( تَْلعَنُوا"  

المُسامَحة والمَغفرة.	. االنتقام.أ. 

الغضب والبغض.د. الّشتيمة.	. 

أعّبر عن إيماني:

المؤمــنُ يُحــبُّ جميــعَ النـّـاس بــال رياٍء 	 
محبّــًة مــن القلــِب حتـَـى لِمـَـن يبغُضــه، 
ــي  ــم ف ــم، ويُعّزيه ويُشــارُكهم أفراحَه

أحزانهــم.

يدعونــا بولــسُ الرَّســوُل لحيــاةِ الفــرِح 	 
والرَّجــاِء والسَّــالِم، ومنحِهــا للجميــِع، 
صالــٍح  عمــٍل  بــكّل  واالجتهــادِ 
ــةِ  ــاِل المُواظب ــن دونِ إهم ــٍع م بتواُض

ــالة.  ــى الصَّ عل

أقرأ وأجيب:

"اَل تُجَــاُزوا أَحَــدًا عَــنْ َشــرّ ِبَشــرّ. مُعْتَِنيــنَ ِبُأمُــوٍر حَسَــنَةٍ ُقــدَّامَ جَمِيــِع النَّــاِس.ِإنْ َكانَ مُمْكًِنا َفحَسَــبَ َطاَقتُِكمْ 
سـَـالِمُوا جَمِيــعَ النَّــاِس.اَل تَْنتَقِمُــوا أَلْنُفسِــُكمْ أَيُّهَــا اأَلحِبَّــاُء، بَــْل أَعُْطــوا مََكاًنــا لِْلَغَضــِب، أَلنَّــهُ مَْكتـُـوبٌ: »لِــيَ 
ــقِهِ. أَلنَّــكَ ِإنْ َفعَْلــَت هــَذا  ــَش َفاسْ ــهُ. وَِإنْ عَطِ ــدُوُّكَ َفَأْطعِمْ ــاعَ عَ ــِإنْ جَ ــاِزي يَُقــوُل الــرَّبُّ. َف ــا أُجَ ــُة أَنَ النَّْقمَ

ــرَّ ِباْلَخيْــِر" )روميــة 12: 21-17(. ــرُّ بَــِل اْغلِــِب الشَّ تَجْمـَـعْ جَمْــرَ نـَـاٍر عََلــى رَأْسِــهِ«. اَل يَْغلِبَنَّــكَ الشَّ

 :�لنناقش مع

كانَ االنتقــامُ فــي المُجتمَعــاتِ القديمــةِ واجبــًا إلعــادةِ الكرامــةِ، كيــفَ نعالــجُ مفهــومَ االنتقــاِم، ونحافُظ 	 
علــى الكرامــةِ اإلنســانيّة، بحســِب اإليمــانِ المســيحيَّ، ناقــش ذلك؟
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تقويم مرحلي:

ــوا  ــم وبارك ــوا أعداَءك ــرَّبُّ يســوع: "أحبُّ ــاَل ال ق
إليكــم  المُســيئين  الــى  وأحسِــنوا  العِنيكــم 

العلــيّ" بَنــي  فتكونــونَ 

ابحــث فــي االنجيــل المقــدس، واكتــب أيــن 
 وردت هذه اآلية؟  

 إنجيل:  
 اإلصحاح: 5 

اآلية: 44

أعّبر عن إيماني:

المســيحُ لــه المجــدُ غفــرَ لصالبيــهِ وهــوَ علــى 	 
ليــِب، وبهــذا اجتــذبَ الكثيرينَ. الصَّ

روحُ االنتقــاِم والعــداوةِ والخصــاِم هــي أبعــدُ 	 
مــا يكــونُ عــن الفكــِر المســيحيّ.

المُســامَحُة والمغفــرُة أقــوى مــن كلِّ انتقــاٍم، 	 
فــحُ للمُســيئين هــو مــن جوهــِر اإليمــانِ  والصَّ
المســيحيّ، فقــوَُّة اإليمــانِ المســيحيّ تكمــنُ 

فــي المحبَّــة والمُســامَحة. 

أقرأ وأجيب:

"ثـُـمَّ يَُقــوُل أَيًْضــا لِلَّذِيــنَ عَــِن اْليَسَــاِر: اْذهَبـُـوا عَنِّــي يَــا مَاَلعِيــنُ ِإلـَـى النَّــاِر اأَلبَدِيَّــةِ اْلمُعَــدَّةِ إِلبْلِيــسَ وَمَاَلئَِكتِــهِ، 
ــوِني.  ــمْ تَْكسُ ــا َفَل ــي. عُرْيَاًن ــمْ تَْأوُوِن ــا َفَل ــُت َغِريبً ــُقوِني. ُكْن ــمْ تَسْ ــي. عَطِْشــُت َفَل ــمْ تُْطعِمُوِن ــُت َفَل ــي جُعْ أَلنِّ
ــةٍ" )متــى  ــاةٍ أَبَدِيَّ ــرَارُ ِإلَــى حَيَ ــدِيٍّ وَاأَلبْ ــَذاٍب أَبَ ــا َفَلــمْ تَُزورُوِنــي.. َفيَمْضِــي هــؤُاَلِء ِإلَــى عَ مَِريًضــا وَمَحْبُوسً

 .)46-41 :25
الحة، وكيفَ أتغلَّبُ عليها؟. 1 بحسِب النَّّص اإلنجيليّ أعدّدُ اثنَين من األعماِل غيِر الصَّ
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تقويم مرحلي:

"وَأَمَّــا ثَمَــرُ الــرُّوِح َفهُــوَ: مَحَبَّــٌة َفــرَحٌ سَــاَلمٌ، 
ــفٌ"  ُطــوُل أَنـَـاةٍ لُْطــفٌ َصــاَلحٌ، ِإيمـَـانٌ وَدَاعَــٌة تَعَفُّ

)غالطيــة 5 : 23-22(.

ــنُ أثــرَ ثمــاِر الــرُّوح فــي تجنُّبــي المُمارَســاتِ  أبيّ
الخاطِئــةِ.

 

 

 

أعّبر عن إيماني:

ــالِح 	  كلُّ عمــٍل ال ينطَلــقُ مــن الخيــِر والصَّ
ــرَّبُّ يســوعُ هــو عمــٌل  ــاهُ ال ــا إيّ ــذي علَّمَن ال

ــريرٌ. ــٌل وش باط

القلــِب 	  مــن  تخــرجُ  الحــُة  الصَّ األفــكارُ 
ذاتــي  أنَّقــيَ  أن  ينبغــي  لذلــكَ  الــِح  الصَّ
الحــةِ  الصَّ والحيــاةِ  المُقدَّســةِ  بالقــراءاتِ 
ـوا،  تَضِلُـّ "اَل  رديٌء،  هــو  بمــا  ـرُ  أتأثَـّ فــال 
َفــِإنَّ اْلمُعَاَشــرَاتِ الرَّدِيَّــَة تُْفسِــدُ اأَلْخــاَلقَ 
اْلجَيِّــدََة" )1 كورنثــوس 15: 33(. فعلينــا أن 

دائمــًا. بالخيــِر  ونبّشــرَ  بالتّقــوى  نعمــَل 

كلمة منفعة

الـِـُح األَِمــنُي! كُْنــَت أَِميًنــا ِف الَْقلِيــِل فَأُِقيُمــَك َعــَى الَْكِثــرِ. اُْدُخــْل إَِل فَــَرِح  "قـَـاَل لَــُه َســيُِّدُه: نِِعــاَّ أَيَُّهــا الَْعبْــُد الصَّ

َســيِِّدَك" )متــى 25: 23(.

أختبر نفسي:

ّ	 الّســابِق، أســتبدُل كلمــة "عبــٍد" صالــٍح بمــا يوافــُق حياتــي فــي المجتمــِع المُحيــط بــي . 1 انطالقــاً مــن قــوِل الــرَّ
وفــقَ مــا يُناســُب موقعــي فــي المُجتمــِع مــن خــالِل الجــدوِل اآلتــي:

الصفةالعباراُت

ــفّ، وأطيــعُ أســاتذتي، وال أغــشُّ فــي االمتحــان، وأجتهــدُ فــي  أحتــرمُ رفاقــي فــي الصَّ
صالح دروســي قــدرَ اســتطاعتي، لذلــك فأنــا:

أقــدّرُ أهلــي، وأحتــرمُ والــديّ وأطيعُهــم فــي الخيــِر، وأخــدمُ أخوتــي بمحبَّــة، وأحافــُظ 
صالح علــى بيتــي، فأنــا:

ــةِ، وال أســتهزئُ، وال  أحــبُّ رفاقــي بغــّض النَّظــِر عــن ديِنهــم ولوِنهــم وحالتِهــم المادّيّ
صالح أشــتمُ، وال أتنمــر علــى أحــد، فأنــا: 

ــوّ  ــعى لنم ــي وأس ــةِ مدينت ــى نظاف ــُظ عل ــي، وأحاف ــاِس، وأحــبُّ وطن ــعَ الن أخــدمُ جمي
ــا: ــالدي، فأن صالح ب

أعمــُل بجــدٍ ونشــاطٍ فــي مهنتــي وال أقبــُل الرَّشــوَة مــن أحــدِ مهمــا كانَــت الّظــروف، 
صالح أداومُ بشــكٍل كامــٍل وأعمــُل مــا يُطَلــبُ منّــي بتفــانٍ، فأنــا:
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الّدرس العشرون الحياُة المسيحّيُة حياُة سالم

الَِم، ألَنَُّهْم أَبَْناَء اللِه يُْدَعْوَن طُوَ� لَِصانِِعي السَّ

(متى ٥: ٩)

أقرأ وأجيب:

إالمَ دعانا السَّيدُ المسيحُ في هذه التّطويبة؟. 1
برأيكِ مَن صانعو السَّالِم؟. 2
ما المكافأُة التي ينالُها صانعو السالم؟. 3

٢

٣

١
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كلمة الحياة:

"َســاًَما أَتـْـرُُك لَُكــْم. َســاَِمي أُْعِطيُكــْم. لَيْــَس كَــَا يُْعِطــي الَْعالـَـُم أُْعِطيُكــْم أَنـَـا. الَ تَْضطَــرِْب قُلُوبُُكــْم َوالَ 

تَرَْهــْب. "َســِمْعتُْم أَنِّ قُلْــُت لَُكــْم: أَنـَـا أَْذَهــُب ثـُـمَّ آِت إِلَيُْكــْم. لـَـْو كُْنتُــْم تُِحبُّونَِنــي لَُكْنتُــْم تَْفرَُحــوَن ألَنِّ 

قُلْــُت أَْمــيِض إَِل اآلِب، ألَنَّ أَِب أَْعظـَـُم ِمنِّــي" )يوحنَّــا 14: 27- 28(.

تَْضطَرِْب: ترتبُك.

تَرَْهُب: تخاُف.

نشاط:

أضعُ إشارَة )✓( بجانِب العباراتِ المُعبّرةِ عن السّالم الذي قصدَه السيّدُ المسيحُ.. 1

(اطمئنانُ القلِب من الدَّاخِل تجاه أموٍر تدورُ في الخارج.أ.   (

(التأثُّر السّلبيُّ بالّظروفِ التي تدورُ حولنا.	.   (

(الال مباالة بكلِّ ما يحدُث.	.   (

(سالمٌ حقيقيٌّ ال تستطيعُ قوٌَّة أن تنتزعَه من اإلنسانِ المُتمسّكِ به.د.   (

فقرة تعليمية:

ــدُّ 	  ــقُ بالجســدِ ويُحَ ــمُ يتعلّ ــه العال ــا يعطي ــمُ، ألنَّ م ــه العال ــالمَ ال كمــا يقدّمُ ــيّدُ المســيحُ السَّ ــدّمُ السَّ يق
مــان والمــكان، أمَّــا ســالمُ المســيِح فهــو ســالمٌ داخلــيٌّ حقيقــيٌّ يحتضــنُ كيــانَ اإلنســانِ كلِّــه، وال  بالزَّ

ــه. ــه أو يُزيَل يقــدرُ زمــانٌ مــا أو مــكانٌ مــا أن ينتزعَ
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أقرأ وأجيب:

"سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــَل: تُحـِـبُّ َقِريبـَـكَ وَتُبْغِــُض عـَـدُوَّكَ. وَأَمَّــا أَنـَـا َفَأُقــوُل لَُكــمْ: أَحِبُّــوا أَعْدَاَءُكــمْ. بَاِرُكــوا اَلعِِنيُكمْ. 
أَحْسِــنُوا ِإلـَـى مُبْغِضِيُكــمْ، وََصلُّــوا أَلجْــِل الَّذِيــنَ يُسِــيئُونَ ِإلَيُْكــمْ وَيَْطرُدُونَُكمْ" )متــى 5: 43- 44(. 

دعانا السَّيدُ المسيحُ إلى  . 1

إذا عمْلنا وفقًا لما أوصانا به السَّيدُ المسيحُ فإنَّنا نعيُش حياًة تتّسمُ بـ:. 2
 

أقرأ وأجيب:

 "... ِإنَّ اهللَ َكانَ فِي اْلمَسِيِح، مَُصالِحًا اْلعَالَمَ لِنَْفسِهِ، َغيْرَ حَاسٍِب لَهُمْ َخَطايَاهُمْ، وَوَاضِعًا فِينَا َكلِمََة اْلمَُصالَحَةِ" 
)2 كورنثوس 5: 19(.   

برأيك ما المقصودُ بـ "... ِإنَّ اهللَ َكانَ فِي اْلمَسِيِح مَُصالِحًا اْلعَالَمَ لِنَْفسِهِ"؟. 1
 

 

 

تقويم مرحلي:

أوّضح معنى اآلية اآلتية:. 1
ـذِي ِإلَيْــهِ  "وَْليَمْلِــكْ فِــي ُقُلوِبُكــمْ سَــاَلمُ اهلِل الَـّ

 دُعِيتُمْ فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ، وَُكونُوا َشاكِِرينَ"  
)كولوسي 3: 15(.  

 

 

 

أعّبر عن إيماني:

ــالم 	  ــي السَّ ــى ف ــا األعل ــيحُ مثُلن ــيّدُ المس الس
ليــب  حيــُث صالحَنــا مــعَ اهلِل بموتِــه علــى الصَّ
ــالِم  ــدرُ السَّ ــاهلل مص ــوس5: 19(، ف )2 كورنث
ــا 14: 27(.  ــص )يوحن ــا المُخلّ ــه أرســَل لن ألنَّ

التــي 	  الرّاحــةِ  حالــُة  المســيحيُّ  السَّــالمُ 
يعيُشــها المؤمــنُ نتيجــَة سـُـكنى المســيِح فــي 
قلِبــه ومصالحتِــه مــعَ اهلل فيمتلـِـئ قلبُــه طمأنينًة 
وهــدوءًا داخليًّــا ويعيُشــه ســالمًا خارجيًّــا مــعَ 

ــن. اآلخري
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أقرأ وأجيب:

"وَسَاَلمُ اهلِل الَّذِي يَُفوقُ ُكلَّ عَْقل، يَحَْفُظ ُقُلوبَُكمْ وَأَْفَكارَُكمْ فِي اْلمَسِيِح يَسُوعَ" )فيلبي 4: 7(.. 1
اَلحَ..." )رومية 2: 10(.. 2 "وَمَجْدٌ وََكرَامٌَة وَسَاَلمٌ لُِكلِّ مَنْ يَْفعَُل الصَّ
"َفْلنَعُْكفْ ِإًذا عََلى مَا هُوَ لِلسَّاَلِم، وَمَا هُوَ لِْلبُْنيَانِ بَعُْضنَا لِبَعٍْض" )رومية 14: 19(.. 3

أكتبُ رقمَ اآليةِ بجانِب المعنى المُناسِب لها:أ. 

معنى اآليةرقم اآلية

أن يعيَش اإلنسانُ بسالٍم تامٍّ معَ اهلِل ومعَ نفسِه، ومعَ اآلخرينَ لتحقيِق الفائدةِ للجميِع.

إنَّ السَّــالمَ عطيّــُة ربِّ السَّــالم يقدّمُهــا للمؤمنيــنَ بــه، وهــذا السَّــالمُ يفــوقُ العقَل وال يســتطيعُ 
. العالــمُ أن يعطيَــه ألنَّــه ســالمٌ إلهيٌّ

الح. أحيا ملكوَت اهلِل عندَما أفعُل العمَل الصَّ

برأيك بمَ يتّصفُ السّالمُ المسيحيُّ؟	. 
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تقويم مرحلي:

أحــدِ . 1 وبيــنَ  بينَــك  مُشــكِلٌة  حصَلــت 
ــحْ  ــه، أوضِ ــاِء حــواِرك معَ ــي أثن ــكَ ف أصدقائِ
ــالِم  ــاَة السَّ ــا حي ــا لتحي ــفَ ســتتعامُل معَه كي

لمســيحيّ. ا
 

 

 

 

 

 

أعّبر عن إيماني:

يتّســمُ السَّــالمُ المســيحيُّ بأنَّــه ســالمٌ داخلــيٌّ 	 
روحــيٌّ فائــقٌ ودائــمٌ وتــامٌّ.

اهلِل 	  مــع  ســالمُ  هــو  المســيحيُّ  السَّــالمُ 
)روميــة5:1(، ومــع النفــس )يوحنـّـا 14:27(، 
ومعَ النَّاِس "ِإنْ َكانَ مُمْكًِنا َفحَسَــبَ َطاَقتُِكمْ 

ــة12:18(. ــاِس" )رومي ــعَ النَّ ــالِمُوا جَمِي سَ

ــي 	  ــٌة ف ــٌة مُهمَّ ــٌة وأخالقيّ ــٌة روحيَّ ــالمُ قيم السَّ
حياتِنــا ألنَّ مصــدرَه اهلل.

يكــونُ معنــا 	  مــن بــركاتِ السَّــالم: أنَّ اهللَ 
)2كورنثــوس13: 11(، ويــزرعُ فــي قلوِبنــا 
 ،)15  :3 )كولوســي  المباركــة  مأنينــَة  الطَّ
ويجعُلنــا ننعــمُ بالفــرِح والسَّــعادة "ُطوبَــى 
ــوْنَ."  ــاَء اهلِل يُدْعَ ــمْ أَبْنَ ــاَلِم، أَلنَّهُ ــي السَّ لَِصاِنعِ

.)9 )متــى5: 

كلمة منفعة

احفْظ ضمرََك نقيَّاً طاِهراً، واحرْص أن تكوَن ف ساٍم مَع اللٍه، ومَع نفِسَك، ومَع اآلخريَن من حولَك.
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أختبر نفسي:

أصُل بينَ اآليِة ومعناها.. 1

معنى اآليةاآلية

وْا. اِهْتَمُّوا  "أَخِيــرًا أَيُّهـَـا اإِلْخــوَُة اْفرَحُــوا. اِْكمَُلــوا. تَعَــزَّ
اْلمَحَبَّــةِ  وَِإلــهُ  ِبالسَّــاَلِم،  عِيُشــوا  وَاحِــدًا.  اهْتِمَامًــا 
ــوس 13: 11(. ــمْ" )2 كورنث ــيَُكونُ مَعَُك ــاَلِم سَ وَالسَّ

ثمــرٌة  السّــالمُ 
مــن ثمــاِر الــرُّوِح 

ِس لقــد ا

"وَرَبُّ السَّــاَلِم نَْفسـُـهُ يُعْطِيُكــمُ السَّــاَلمَ دَائِمـًـا مِــنْ ُكلِّ 
وَجْــهٍ. الــرَّبُّ مـَـعَ جَمِيعُِكمْ" )2 تســالونيكي 3: 16(.

لعيــِش  الدَّعــوُة 
السَّــالِم فــي الحيــاة

ــوُل  ــاَلمٌ، ُط ــرَحٌ سَ ــٌة َف ــوَ: مَحَبَّ ــرُّوِح َفهُ ــرُ ال ــا ثَمَ "وَأَمَّ
ــة 5: 22(. ــانٌ" )غالطي ــاَلحٌ، ِإيمَ ــفٌ َص ــاةٍ لُْط اهللُ مصدرُ السَّالِمأَنَ

أصنُّف العباراِت اآلتيةَ وفقَ الجدوِل.. 2

ــنَ 	  ــى اآلخري ــه عل ــاس 	 يصــبَّ غضبَ ــنَ النّ ــاِم بي ــةِ الوئ ــه 	 يســعَ إلقام ــع نفسِ ــه م ــدْ تصالحَ يفق
ــه. ــفِ حياتِ ــي كّل مواق ــى اهلل ف ــهْ إل يتوجَّ

الَم الِمَمن يِعش السَّ َمن يبتعْد عن السَّ

ــى حــّل . 3 ــاعُد عل ــوالً تُس ــرُح حل ــة، أقت ــاٍظ نابي ــه بألف ــم علي ــّف وتهكَّ ــي الصَّ ــا ف ــي بحــّق زميِلن أســاءَ أحــُد أصدقائ
ــا. ــالمِ بينَهم ــادِة السَّ ــِكلِة وإع المُش
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حلقة بحث )2(

المنهجية المتبعة:

يســتخدم المتعّلــم منهــج دراســة حالــة مــا، ليحــّدد مــن خاللهــا مشــكلة أو قضّيــة 
معاصــرة ويطّبــق معــارف ومهــارات ليجيــب عــن أســئلة واقعّيــة مــن الحيــاة اليومّيــة. 

مســتخدمًا بذلــك مهــارات حــّل المشــكالت والّتفكيــر الناقــد.

يتواصــل المتعّلــم مــع اآلخريــن بالطرائــق الّســمعية والمرئّيــة واإللكترونيــة للّتعبيــر 
عــن ِفَكــره ولجمــع المعلومــات ويســتخدم مهــارات حــّل المشــكالت وهــو يعمــل 

ــة. ــن مجموع ــردًا أو ضم منف

يضع عنوانًا لبحث يختاره بالتّعاون مع المدرّس.	 

يجمع معلومات متنوّعة من مصادر مختلفة بما في ذلك الحاسوب.	 

يصنّف مصادر المعلومات.	 

يحلّل المعلومات ويصنّفها ويرتّبها.	 

يحدّد العالقات بين األسباب والنتائج ويقارن بينها.	 

يقارن بين إيجابيّات الموضوع وسلبياته.	 

يوّضح تأثير الموضوع الذي يبحثه في الفرد والمجتمع.	 

يبــدي الــرّأي اإليمانــي "رأي الكنيســة" فــي هــذا الموضــوع. )رأي أحــد اآلبــاء أو آيــات مــن الكتــاب 	 
المقدس(. 

يبدي رأيه الّشخصي في هذا الموضوع.	 
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يقترح حلواًل للمشكالت الناتجة عن سلبيّات الموضوع.	 

يستنتج الخالصة من الموضوع سواًء أكانت: )علمية، دينية، عملية...(.	 

يوظف مهارة التوثيق العلمي للفَِكر التي يقتبسها والمراجع التي يستخدمها.	 

مالحظات: 

ــرك 	  ــاب، ويت ــي آخــر الكت ــاب قائمــة لبعــض الموضوعــات المقترحــة موجــودة ف ــر ضمــن الكت يتوّف
ــتوى  ــاب وللمس ــوى الكت ــجمة لمحت ــبة ومنس ــا مناس ــات يرونه ــة موضوع ــة إضاف ــم/ للمعلّم للمعلّ

ــن. ــي للمتعلّمي العقل

ــره 	  ــود تقدي ــذا الموضــوع يع ــة، وه ــة أو فرديّ ــة جماعيّ ــن الممكــن أن تكــون هــذه األوراق البحثيّ م
ــة. ــم/ للمعلّم للمعلّ

تناقــش هــذه األوراق البحثيّــة فــي الصــفّ وتُعــد بمثابــة درس ويخّصــص لهــا حّصــة درســيّة أو حّصتيــن 	 
أو أكثــر، وتحتســب درجــة أعمــال الطالــب بنــاًء عليهــا.

ينفــذ المتعلّمــون حلقتيــن بحثيّتيــن فــي العــام الدراســي، حلقــة بحــث فــي نهايــة الفصــل األوّل، وحلقــة 	 
بحــث فــي نهايــة الفصــل الثانــي.




