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 إعـــــــداد

 نقـــوال طبليــة
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 كلمـــــــــة
 

 الروح القدس، اإللو الواحد، آميف.باسـ اآلب واالبف و 
 ادرة عف األمانة العاّمة.وجييات الص  كتب الت  ساعدة لِ ؿ مُ ىذه المحاولة ىي أوّ 

وىذه المجموعة ىي باكورة عمؿ، تدفعنا أكثر إلى تأّمؿ سّر التدبير الخبلصي 
حسب تسمسؿ  بةرت  ومُ  ،القيامة( -دة لفترة التريودي )أحد الفّريسيحد  والدخوؿ فيو. وىي مُ 

 ألعمار األوالد. اآلحاد، ووفقاً 
قد، كي اآلراء والن   كؿّ ب بِ رح  نا نُ قنا في ىذه الموضوعات، كما أن  ف  نرجو أف نكوف قد وُ 

 أوسع وأكمؿ. نتمّكف مف االسياـ في تقديـ الكممة عمى نحوٍ 
ائية، صوص ليست نيىذه الن   يختار المسؤوؿ ما يناسبو مف التوجييات، بمعنى أف   *

وجيو ناسبة إلنجاح الت  ضافة أو حذؼ النقاط التي يراىا مُ إسؤوؿ بؿ بإمكاف المَ 
شكؿ أفضؿ. ونذّكر بضرورة االعتماد عمى التطبيؽ العممي ولو بِ  وتقديمو عمى نحوٍ 

 بسيط.
 مصغار.ة لِ ة خاص  ور التوضيحيّ سومات والص  التركيز عمى استعماؿ األيقونات والر   *
 إليماف في الكممة واأليقونة" لممطراف سمواف موسي )تعاونية النور(راجع سمسة "ا *
 

 أشرؼ عمى وضعيا األب بولس بندلي واألخ كوستي بندلي. - : مالحظة
ـّ إنجاز ىذا العمؿ ببَركة ص - )كرياكوس(، احب الّسيادة، المطراف أفراـ ت

 متروبوليت طرابمس والكورة وتوابعيما لمّرـو األرثوذكس.
 

 

 
 

 سمه القدوساخدمة نا ل  قّويوالرّب ي  
 ۱٩۸۰ - ةـوال طبميــــنق
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 األحد الجديد

 )أحد توما( 

 (۳۱ -۱٩: ۰۲)يوحنا 
 سنوات ۱۲ -٦العمر: 

 
نجيؿ اليـو يروي لنا قّصة تمميذ مف تبلميذ الرّب يسوع اسمو القيامة. إ: تذكير بِ مةمقدّ 

 ّصة.منسمع القيده. فَ و بِ جراحِ  ال بعد لمسِ قيامة يسوع مف بيف األموات إبِ لـ يؤمف  توما.
 

و طمب منيا : بعد القيامة أخبرت مريـ المجدلية التبلميذ بأنيا رأت يسوع نفسو وأن  القّصة
جتمعيف في و سوؼ يراىـ قبؿ صعوده إلى السماء. وكانوا جميعًا مُ بلميذ بأن  خبر الت  أف تُ 
ى ريدوف القبض عمييـ كما قبضوا عمف الييود الذيف كانوا يُ مِ  أقفموا أبوابو خوفاً  بيٍت 
 ؟( كذلؾ واضع والسبلـ )أليَس دمة والت  تعاليـ المحّبة والخِ  ميـ تعاليـ اهلل؛و عم  ميـ ألن  عم  مُ 

مف  تبلميذه سرقوه مف القبر بينما ىو قائـٌ  ف  بأتقوؿ  شاعةً وا إالييود كانوا قد أطمق وألف  
 بيت األموات.

غمقة يـ واألبواب مُ جتمعيف جاء يسوع ووقؼ في وسطمساء األحد، وفيما التبلميذ مُ 
: "السبلـ لكـ" د تعترضو حواجز( وقاؿ ليـعُ اىض مف بيف األموات لـ تَ جسده الن   )ألف  

الرّب  ف  يـ كانوا قد ظّنوا أف كانوا خائفيف ألن  وا بعد أوتقو   فرحوا جميعاً يو وجنبو فَ وأراىـ يدَ 
ف واحدًا مِ  ة أخرى. ولكف  ر  ألقى السبلـ عمييـ م ،ىو نفسو معيـ ، تأكيد وجودهقد مات. ولِ 

يـ رأوا وجودًا حيف جاء يسوع. فمّما حضر أخبره التبلميذ "بأن  التبلميذ اسمو توما، لـ يكف مَ 
صبعي في مكاف Yيديو وأضع ر المسماريف في ذا لـ أبصر أثَ الرّب" فأجابيـ "إ

 . "المسماريف، ويدي في جنبو )أثر الحرية التي طعف بيا( ال أؤمف
ة أخرى، وكاف توما معيـ. فجاء بلميذ في البيت نفسو مر  اجتمع الت   ،انية أياـوبعد ثم

توما وقد عرؼ : "السبلـ لكـ". ثـ قاؿ لِ غمقة ووقؼ في وسطيـ وقاؿيسوع أيضًا واألبواب مُ 
يدؾ  وىاِت  ر يدي  لى ىنا فانظُ اصبعؾ إ : "ىاتِ قاؿ لو وىو ابف اهلل بما يفّكر توما.

ب ومات، وقاـ مف بيف مِ ر بؿ آمف، فأنا ىو الرّب يسوع الذي صُ نكِ تُ  ضعيا في جنبي والفَ 
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ليي"،: "ربّ ات كما وعدتكـ". فصرخ توما حينئذٍ األمو   كتُ ني شكَ أي سامحني يا رّب ألنّ  ي وا 
  قيامتؾ.بِ 

 
 : أسئمة

  ّماذا طمب الرب المجدليمريممن؟يسوعتفعلأنة
 ؟ولماذا؟وكيف؟التالميذكانأين
 كيفضر يسوع، ولماذا ؟ وماذا فعؿ ؟ح 

  َ؟ ؽوىؿ صدّ  ؟ ف كاف غائباً م 

  َال ؟ ـَ نحف ولِ  ؟ ولماذا ؟ ىؿ نشؾ   توما ؽى صد  تَ م 
 

ؼ خمِ الرّب ال يُ  يسوع المسيح قاـ مف بيف األموات كما وعدنا ألف   :التطبيق الحياتي
نتراجع عف  الّ . نحف أيضًا يجب أوألّنو انتصر عمى الموت وعدهبِ 
مثمنا ىو توما  نساناً إ ، ألف  كما فعؿ توما -واحدة  محظةٍ اننا ولو لِ يمإ

مف  قد قاـ حّقاً  ،أي الرّب يسوع ،وأنّ  ِبذلؾ د لناأك  فَ جسد الرّب  لمَس 
 بيف األموات.
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 األحد الجديد

 )أحد توما(
 ۳۱-۱٩: ۰۲يوحنا 

 ةسن 21 - ۱۲العمر: 

 
 الرّب يسوع. ةبعد قيام داً دُ جُ  ناساُ أُ و فيو أصبحنا الجديد ألنّ ى ىذا األحد بِ سم  يُ  :مقّدمة

 لـ مف تبلميذ الرّب اسمو توما نجيؿ اليـو يدور حوؿ تمميذٍ إ أحد توما ألف  بِ  ى أيضاً سم  ويُ 
ذلؾ  طمبو لكي يكوفلِ  وقد استجاب الرب   .الربّ  و جراحَ بعد لمسِ  الّ إقيامة المسيح يؤمف بِ 
 بإيماننا. ؾ يوماً شك  ى ال نُ لنا حتّ  حافزاً 

 
 :الشرح

 ف ف  أيطمب منسوة و من  ظير الرّب يسوع لِ  ،أي بعد القيامة ،في مساء األحد الماضي
 بلقوه إلى الجميؿ.يُ  ِبأفتبلميذه  فَ بمغيُ 

   يف :سببَ مف الييود لِ  قت أبوابيا خوفاً غمِ أُ جتمعيف في دار التبلميذ مُ كاف 

 كانوا يستحّقوف الموت كما استحؽ  َفُيـ ذلؾ بِ صموب و كونيـ تبلميذ يسوع المَ  .۱
 .ذلؾ عّمميـمُ 

 .مف القبر تبلميذه قد سرقوه تقوؿ بأفّ  شاعةً إالييود كانوا قد أطمقوا  ألفّ  .۲
 بلـ ىو نفسو الذي بلـ لكـ" )ىذا الس  وبعد أف حّياىـ "السّ  يسوع ظير في وسطيـ

د في وسط ضعفات شد  و سبلـ اهلل المُ نّ إ .مريـ العذراءؿ مف اهلل لِ رسَ أطمقو المبلؾ المُ 
صموب و ىو نفسو المسيح المَ يو وجنبو لكي يؤمنوا بأن  ف حينو أراىـ يدَ ومِ  .البشر(

 أسره.لعالـ بِ خبلصيـ وخبلص اب الموت لِ الذي قاـ وغمَ 

  َوجود الرّب وا بِ قو  يـ تَ سيطر عمييـ أي أنّ مخوؼ الذي كاف يُ لِ  بلميذ كاف تنفيساً ح الت  فر
 اهلل معنا(. )ألف   ؟ الرّب معنا سنا أقوياء ألف  ألَ  معيـ. ونحف أيضاً 

   لييـ،إمو اآلب رسميـ كما أرسَ و سوؼ يُ يـ بأن  أعممَ  بلـ ثانيةً وبعد أف ألقى عمييـ الس 
 مساكيا.ا  الخطايا و  ؿ  حَ  وح القدس وأعطاىـ سمطافَ فييـ الر   ونفخَ 
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  ذا إ" :ؽ، بؿ قاؿ ليـصد  مـ يُ بلميذ فَ ره الت  أخبَ  رَ معيـ، وعندما حضَ  وجوداً مَ توما لـ يكف
سماريف، ويدي في جنبو صبعي في مكاف المِ إلـ أبصر أثر المسماريف في يديو، وأضع 

 ؟ راحؿ مف حياتنافي مَ  ا أحياناً و تومشبِ سنا نُ ألَ . "ال أؤمف

  َظيرقة، فَ غمَ وكاف توما معيـ واألبواب مُ  بلميذ ثانيةً اجتمع الت   ،اـثمانية أيّ  بعد :
ر فك  ما يُ لو بِ إلـ وىو امِ توما )بعد أف عَ قاؿ لِ  ثـ   .لكـ"يسوع في وسطيـ وقاؿ بلـ "الس  
ف نبي وال تكُ عيا في جَ ضَ فَ  يدؾَ  ّي، وىاتِ ؾ إلى ىنا فانظر يدَ صبعَ إ"ىات : بو(
 ."ؤمناً رًا بؿ مُ نكِ مُ 

  َكت بؾ ي شكَ د فاغفر لي ألنّ يا سيّ  أي آمنتُ  ؛ليي"ا  ّبي و : "رَ توما حينئذ صرخ
 جيدة".قيامتؾ المَ وبِ 

 معقؿ البشري، القيامة لِ  ؽٌ ب عميو، ىذا شيء خارِ في الموت ويتغم   نسافٌ إف يدخؿ أ
و صبعَ إف القبر، ووضع القائـ مِ  الجسدَ ىذا  توما لمَس  و ولكف  صديقُ تَ  يصعبُ  أمرٌ 

سببًا  توما اّلذي جعؿ شؾّ اهلل  يذا نشكرُ و. ولِ ه عمى جنبِ سامير ووضع يدَ في أثر المَ 
 لتأكيد حدث القيامة بالجسد.

   نيا ر الد  لى آخِ إبرنا الكنيسة، فقد ذىب خعظيـ لو، كما تُ  خـٍ صدر زَ توما كاف مَ  شؾ
خـ وف بيذا الز  دعوّ مَ  ،مشؾ  لِ  ؾ لنا مجاؿٌ ترَ ذيف لـ يُ ال ،يمانو ونحف أيضاً إعمف يُ لِ 

 ة.يماننا في حياتنا اليومي  إعمف ؿ أف نُ ماثِ المُ 

  ًبيف عمى ىذه األرض.عذ  ّؿ المُ كُ  تتجّمى فيراح المسيح جِ  ،أخيرا 
 

 : أسئمة
   بلميذ خائفيف ؟لماذا كاف الت 

 لماذا فرحوا ؟ 

 ذلؾ ؟وعّما يدّؿ  ؟ ماذا نفخ فييـ وقاؿ ليـ 

  َ؟ ف كاف غائباً م 

   دما أخبروه ؟ؽ عنىؿ صد 

  ِماذا أجاب ؟وب 

  َنب يسوع ؟ّي وجَ و يدَ مسِ توما بعد لَ  بماذا صرخ 
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  يماننا ؟إما ىو تأثير شّؾ توما عمى 

  ُمنا توما في ىذه الحادثة ؟عم  ماذا ي 
 

 :التطبيق الحياتي
  ُحظة وكما رأينا فية لَ يماننا ال يجب أف يتزعزع في أيّ إ ف  أمف ىذه الحادثة  نستنتج 

ـ لنا ثمنا ىو توما قد قد  مِ  نساناً إ نشّؾ، ألف   ألف جاؿٌ د ىناؾ مَ لـ يعُ فإّنو الحادثة 
 ص.خم  عمى قيامة المُ  ّسياً حِ رىاف البُ 

  ُأف نممس جراح المسيح في كّؿ ما اختبره توما وذلؾ بِ  مكننا اليـو أف نختبرَ ي
 د بيـ نفسو.بيف الذيف وح  عذ  المُ 

 
 تية.مف الفِ  محصوؿ عمى التزاـٍ عي لِ والس   ةف األمثمة الحياتيّ كثار مِ اإلضرورة  :الحظةم
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 الّرسول توما
 )حياتـه(

 ةسن21 - ۱۲العمر: 

 
 

 واحدٍ  ؽ كؿ  فِ طَ  ،بلميذالقدس عمى الت   وحُ الر   وحؿ   د المسيح إلى السماءبعد أف صعِ 
ف داعي ،حّمواما ينشروىا أينَ لِ مكوت المَ  شارةَ ميف بِ أخرى حامِ  شميـ إلى ببلدٍ غادر أورَ منيـ يُ 

 ،جدلو المَ  ،صخم  المُ  ذلؾ وصّيةَ ميف بِ م  تمُ  ،والحياة" ريؽ والحؽ  لى الط  إموا قبِ ف يُ أالجميع "
دوىـ األمـ وعم   ذوا جميعَ : "اذىبوا وتممِ ليـ اؿماء وقعوده إلى الس  صُ  أوصاىـ قبؿَ  الذي

 (.۱ٜ: ۲۸)متى وح القدس".ر  واالبف وال سـ اآلبِ إبِ 
قيامة بِ  الً أوّ  الذي كاف قد شؾ   ،ثني عشرإلأحد ا ،وح القدس توماوقد اختار الر  

كاف توما ف أّف َفِبالّرغـ مِ  ابؽ(.وجيو الس  ع الت  )راجِ  نجيميإلا اخبرنا يوحنّ ص كما يُ خم  المُ 
و كاف لى قمبو كما أنّ إعوبة صُ بِ  الّ إ ذُ ينفُ  يُكفـ يماف لإلا إاّل أفّ عّممو مُ لِ  ّباً حِ مُ و  وفّياً  ،صاً خمِ مُ 

موت مع ملِ  ّداً ستعِ ف أف يكوف مُ ىذا لـ يمنعو مِ  ميأس ولكف  لِ  األحياف يستسمـُ  بعضِ في 
 موت معو".لكي نَ  نذىب نحف أيضاً : "لِ عّممو وىو الذي قاؿمُ 

ـ  إ. وما الً ة أوّ سوؿ في الييوديّ لقد بّشر ىذا الر    ياً توج  ى غادرىا مُ ت  و فييا حعممَ  ف أت
لى إاىـ يّ إ مكوت وداعياً المَ  شارةَ لييـ بِ إ بلً حامِ  ،جوسف حيث أتى المَ مِ  ،شرؽبلد المَ نحو بِ 
 .يدآوأـ مع أخيو الت   قاؿ أنو انطمؽَ بلص. ويُ الخَ 

بيف  داً يريف يعمؿ جاىِ ريؽ معو بؿ بقي في ببلد ما بيف الن  ؿ الط  كمِ دي فمـ يُ آا أمّ 
يرة و الغَ تدفعُ ، وسيرتَ توما تابع مَ  اهلل. لكف   ممكوتِ  باقترابِ  راً بش  دة مُ تعد  ات مُ وميّ وقَ  شعوبٍ 
ه األخطار التي كانت تنتظرُ بِ  باؿٍ مُ  غيرَ  ،ف عميياسالة التي أؤتمِ مر  خبلص لِ إلة واالمسيحي  

 .جّيةمَ القبائؿ اليَ لدى و أعبة نحدرات الص  اىقة والودياف العميقة والمُ في تمؾ الجباؿ الش  
وسابيوس في أكما يخبرنا - يرىـرس وغَ يف وفُ يف وماّديّ ف برثيّ فة مِ ختمِ مُ  ر بيف شعوبٍ بش  يُ 

 سيحي.يف المَ ثيريف إلى الد  كَ  ناساً أُ و ىذا جوالِ تَ ى بِ دَ وقد ىَ  -سينَ و الكَ تاريخِ 
وجودة المَ  ارسّيةامية الفَ ر الحَ توما قد بش   أف  سي بِ نَ و الكَ بري في تاريخِ ر ابف العِ ويذكُ 

 ف مكافٍ مِ  بلً تنق  حاري مُ ويجوؿ الص   عابَ الص   بلً حم  تَ مداف مُ البُ  آنذاؾ في تكريت وبقي يجوبُ 
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مس ة الش  ع  أشِ  صاعب تحتَ المَ  بلً تحم  مُ  ،شيءبِ  آبوٍ  خرى غيرَ إلى أُ  ف قريةٍ إلى آخر ومِ 
جميا والتي ي ألِ عِ التي دُ  ةَ ساليو الر  عينَ  صبَ نُ  واضعاً  ،تاء القارصرد الش  بَ في قة و حرِ المُ 
عوه ف الذيف سمِ كثيروف مِ  ؿ األرض. فاعتنؽَ جاىِ لى مَ إيا سماعَ ا  ىا و و نشرَ خذ عمى عاتقِ أَ 
 .وكانت كنيسة اهلل تنمو وتزداد عدداً  ،يماف المسيحيإلا

سالة شر الر  في نَ  اً عي جادّ ؿ الس  واصِ يُ  ظؿ  ا ىو فَ أمّ 
 كؿ  بِ  اً ضحيّ مُ  ،اإليمافِ بِ  حاً تسم  ـ مُ عم  ظ ويُ عِ ويَ  س الكنائَس يؤس  
 روراً وسُ  عمةً نِ  ئاً متمِ مُ  ،ميبالص   و حامبلً ذاتَ  راً نكِ مُ  ،فيسونَ  غاؿٍ 
 ،حةفرِ شارة المُ البِ  تمؾَ  ؛نجيؿَ إليفيموا امـ لِ األُ  قموبَ  اهلل فتحَ  ألف  
 نوره.سترشديف بِ ستنيريف ومُ مُ 

 
ة والتي أصبحت رادشتيّ يانة الزّ الد   ر في أديسا )تركيا( حيث كانت تسودُ بعد أف بش  فَ 

ىوتّية يا البلّ مدرستِ بِ  خاّصةً  رتيِ ة والتي اشتُ راكز المسيحيّ ف أىـّ وأشير المَ عد مِ في ما بَ 
لى أوبيس إرىا غادَ  .رطقةقوطيا في اليَ سبب سُ مبراطور زينوف بِ إلاـ اقت في أيّ غمِ التي أُ 

و إلى توحاتو وىو في طريقِ سكندر في فُ إلكيا اريؽ التي سمَ ع الط  ما كاف قد تبِ )العراؽ( ورب  
 ،عمى اهلل بلً تك  رة، مُ اىقة والودياف الخطِ يا الش  جبالَ  عاً في ببلد تركستاف قاطِ  قد مر  ند. فَ اليِ 
عوب قواـ والجماعات والش  ألعمى ا متأثيرِ قناع لِ إ وقّوةِ  جميع ما أوتي مف فصاحةٍ بِ  ستعيناً مُ 

لى برسوبوليس )ببلد إإلى أف وصؿ  ،كثيريف داً رشِ ومُ  الكنائَس  ساً ؤس  القاطنة ىناؾ، مُ 
بو المقاـ في  يره إلى اليند واستقر  ف ىناؾ تابع سَ ف الزمف. ومِ مِ  فارس( حيث أقاـ فترةً 

نيف اكِ ر الييود الس  بش  انية والخمسيف بعد الميبلد، فَ نة الث  عة الممبار وكاف ذلؾ في الس  قاطَ مُ 
 بلص.الخَ  نورَ  راً نحو ثبلث سنوات ناشِ  مكثَ  حيثُ  الً أوّ  في مدينة كودنيكور

رقي ند الش  ؿ اليِ ضى إلى ساحِ مَ  ،نجيؿ في الممبارإلذار اسوؿ بِ وبعد أف ألقى الر  
لكف ائية. و صقاع الن  ألالجّبار الذي بدأه في تمؾ ا العمؿَ  ماً تم  مُ و معو بشارة الممكوت  حامبلً 
كميؿ إناؿ  جوع  إلى الممبار حيثُ مر  ى عاوده الحنيف لِ د حت  ؿ بو المقاـ في شرقي الينلـ يطُ 

 الشيادة.
ار، وكاف يعمؿ في ىذه فة نج  نفسو صِ خذ لِ سوؿ عندما دخؿ اليند ات  الر   ف  أقاؿ ويُ 

ضاىي قصور المموؾ يُ  جميبلً  لو قصراً  ليو أف يبنيَ إبو ممؾ اليند وطمب  ينة، فسمعَ المِ 
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حتاجيف قراء والمُ عيا عمى الفُ تو ووز  مفَ راىـ كُ سوؿ فقد أخذ الد  ا الر  مكة. أم  مممَ جاوريف لِ المُ 
كاف الذي كاف ينبغي أف يقـو عميو البناء المَ  الممؾُ  ا قصدَ ة، ولمّ شاريع الخيريّ المَ وقاـ بِ 
رقة. الس  ّياه بِ إ ماً يِ ت  جف مُ عو في الس  بض عمى توما ووضَ ، فألقى القَ د شيئاً خـ لـ يجِ الض  
ـ راىِ ع الد  ذلؾ وز  ولِ  اً أرضيّ  قصراً  وليَس  اً سماويّ  لو قصراً  أف يبنيَ  و أرادَ أن  بِ  لو توما فقاؿ

ف ى يتمك  ة حت  شاريع الخيريّ بعض المَ قراء وقاـ بِ حتاجيف والفُ و عمى المُ فِ تصر  عت بِ ضِ التي وُ 
 عنو وآمفَ  وما، فأفرجَ ت راءةُ مممؾ بَ نت لِ بي  ة. وبعد ذلؾ تَ الحياة األبديّ  ثَ ف أف يرِ الممؾ مِ 

أخيو قد سيـ  ابفَ  ف  أى و حت  سرتِ سيحّية إلى أُ ت المَ سـ اندراوس وامتد  إنفسو خذ لِ المسيح وات  بِ 
 .كاىناً 

ىا ة وما جاورَ نديّ ة اليِ بو القار  لى شِ إنجيؿ إلا شارةاألميف الذي حمؿ بِ  سوؿُ ىذا ىو الر  
مو عم  خدمة مُ نفسو لِ  عدما نذرَ يس بَ ىذا القد   يف. وقد ماتى وصمت إلى الص  مداف حت  ف بُ مِ 

يصاليا إو و رسالتِ  ونشرِ  ة بشيريّ و الت  أعمالِ  عمورة. ىذا وما زالت آثارُ المَ  أنحاءِ  لى سائرِ ا 
، وكنيسةُ في اليند حتّ  قائمةً   بير.بشيري الكَ و الت  عممِ لِ  ةٌ دة شاىِ مار توما الينديّ  ى اليـو
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 أحد حامالت الطّيب

 (۸ -۱: 2٦و 34 – 34: 21)مرقس 
 سنوات ۱0 - ٦العمر: 

 
 و.موتِ  ى بعدَ حتّ  وهموخدَ  وهأحبّ  ،يسوع واقف رافَ مَ د الكنيسة اليـو لِ عي  تُ  :مةمقدّ 

مذي لِ  ما تكريماً ن  ا  إلى غاية، و  الشيء الكثير، ليس سعياً جؿ ذلؾ بِ ألِ  واضح  لقد 
 نيا خطأ.و يفيمكانوا أو  ونيايرَ  ونواكثيرة لـ يكُ  أشياءَ  واويفيم وايرَ لِ  ورالن   ـأعطاىُ 

 
جميف ىما رَ لِ  كرٌ ذِ  اليـو نجيؿإؿ مف سـ األو  في القِ : النّص 

عب عماء الش  ف زُ ذاف كانا مِ يوسؼ ونيقوديموس الم  
عا يسوع يما كانا قد تبِ نجيؿ، لكن  إلخبرنا ايودي كما يُ اليَ 
 جتماعي.إلىما اركزِ فاظًا عمى مَ ف الييود وحِ مِ  وفاً خَ  اً ر  سِ 

ساء في مَ  يوسؼُ  جاء رىما الكنيسة في ىذا اليـو ؟كُ ذى تَ مرّب يسوع حتّ ما لِ ماذا قد  فَ 
فف دَ لو بِ  ف يسمحَ أف الحاكـ بيبلطس مِ  وطمبَ  ف أجمنامِ  ب فيو يسوع وماتَ مِ الذي صُ  اليوـِ 
 دو  ـ عَ جرِ مُ  نسافٍ إ و يطمب جسدَ عميو ألن   أف ُيقَبضف مِ  ؼٍ خائِ  غيرَ  ،صخم  المُ  جسدِ 

ب مع الر   راسة جسدِ عف حِ  سؤوالً ائة الذي كاف مَ مب قائد المَ بيبلطس في طَ  قيصر. فأرسؿَ لِ 
ذىب يوسؼ واشترى سد. فَ دفف الجَ يوسؼ بِ قد مات سمح لِ  الرب   نو أف  د مِ ا تأك  نوده. ولم  جُ 
ذا ا  يود. و ة عند اليَ ادو كما ىي العَ نفسِ ه لِ د  كاف قد أعَ  جديدٍ  فنو في قبرٍ دَ أ لِ وتييّ  اناً ت  كَ 
 اه في القبرِ اف ووضعَ ت  الكَ بِ  اهُ مف  فف، فَ دتو في الد  ساعَ مُ ضر ىو أيضًا لِ نيقوديموس قد حَ بِ 

كما  ،وألن  )يما أحد ييما فيما لو عرفَ نفسَ يف( لِ يتم  يف )مُ يَ آبِ  ر غيرَ جا الحجَ ديد ودحرَ الجَ 
يحكـ و فَ تعاليمَ  أو ينقؿُ  يسوعَ  ف يتبعُ مَ  كؿّ سميـ فقوا فيما بينيـ عمى تَ كاف الييود قد ات   ،نعمـ
 .(عميو

بعض  رةتأخ  طولتيما ولو جاءت مُ ر بُ قد  وتُ  فخرٍ  كؿ  ىما الكنيسة بِ ذكرُ و تَ يذا كم  مِ فَ 
 .إليو ؿقبِ ف يُ مَ  د  الرّب ال يرُ  ، ألف  يسوع مبِ صَ  ، أي بعدَ الش يء
مريـ  نيف  ر مِ نذكُ  ؛ومنَ يسوع وخدَ  عفَ قد تبِ  ف  كُ  ساءٌ نِ  ف  يُ يب، فَ الط   بلتُ ا حامِ أم  

ـ  ة ومَ جدليّ المَ  الرّب، ولكف  ناف جسدَ ؼ ونيقوديموس يدفُ دف يوسُ قد شاىَ ل .عقوبيَ  ريـ أ
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 ر.أكثَ  ب الجسدَ طي  أف يُ  فَ دْ أرَ ، ألّنيا كانت عشّية عيد الفصح الييودي، مةجَ سبب العَ بِ 
 حضارَ إ ف  ليُ  ف إلى القبر دوف أف يخطرَ بىَ وذَ  يوباً رف طُ وأحضَ  ،يامةالقِ  فجرَ  ،سارعفَ فَ 

 .الربّ  صوؿ إلى جسدِ ف الوُ مِ  ّكف  يتمَ كي بر القَ  عف بابِ ر الحجَ  ف  يُ لَ  جَ دحرِ يُ لِ  يف  عَ مَ  ؿٍ رجُ 
 ؿ  عمى كُ  ضِ بْ القَ روا بِ اس الذيف أمَ ر  الحُ  فَ مِ  فَ فْ ولـ يخَ  اً دّ جِ  يّف باكراً ىابِ ذَ بِ  اطرفَ خَ  ،مع ذلؾو 
 بر.لقَ ف امِ  بُ ف يقترِ مَ 

ر جَ الحَ  فَ دْ ى وجَ ر، حت  جَ الحَ  ف  يُ ج لَ دحرِ ف يُ ف مَ لْ يتساءَ  ف  وىُ  فَ مْ ف وصَ إولكف ما 
وقد جمس عمى  وضوعةً مَ  دف األكفافَ شاىَ  مف القبر حيثُ دخَ ، فَ جداً  بيراً وكاف كَ  جاً حرَ دَ مُ 

اصري الن   بفَ طمُ تَ  تف  نأفف، خَ : "ال تَ فّ يُ . فقاؿ لَ اً جدّ  ففَ خِ فَ  ،بيضاء ثياباً  يرتدي شاب   اليميفِ 
طرس بُ  رفَ وأخبَ  عفَ أسرَ فَ  ".بلميذالت   رفَ ش  بف وبَ ذىَ إف بيف األموات، وب. لقد قاـ مِ صمُ المَ 
 -۱: ۱ٙ)مرقس  يامة.اىدات عمى القِ يب أولى الش  امبلت الط  سوة حَ كانت الن  بلميذ، فَ والت  
۱۸.) 

 
 :أسئمة

  َفنو ؟ ماذا كاف يمكف أف يحؿ  سوع وأرادا دَ عا يبِ ف ىما يوسؼ ونيقوديموس ؟ لماذا تَ م 
 بيما؟

  َـ الخوؼ أـ عم  ة تُ سيحيّ إلى القبر ؟ ىؿ المَ  ىبفَ ماذا ذَ يب ؟ لِ ف ىّف حامبلت الطّ م
 جاعة ؟الش  
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 أحد حامالت الطّيب
 ( ۸ – ۱: ۱٦و 34 - 3۳: ۱1مرقس ) 

 ةسن 21  - 20العمر: 

 
 كافأَ  عوه سواءٌ بِ موه وتَ دَ وا يسوع وخَ كثيروف أحب   :مةمقدّ 

عوا إيمانيـ وتبِ روا بِ جاىَ كّؿ الذيف و  ّر.أـ في الس   ناً مَ عَ 
 .ؼال توصَ  ةً وتو، أظيروا محبّ ى بعد مَ ص حت  خم  المُ 

ريدىا ة الفريدة التي يُ سيحيّ ة المَ بط ىذه المحب  الض  بِ إّنيا 
روؼ، ة الظ  بلزميا في كافّ ريدنا أف نُ يُ التي ا، و نّ يسوع مِ 

ف يعرؼ ؤمِ المُ  المسيحي   ألف   ،مموتضنا لِ و تعر  ى ولحت  
أّف و  مع المسيح، ي  حَ  يوفَ  ُحّبًا بالمسيح ف ماتا  و و أن  
ف مِ  ما اقتربَ م  كُ  سوخاً رُ  فارقو بؿ تزدادُ و ال تُ حّبتَ مَ 
بة مَ الغَ  كميؿَ إ و يكوف حينذاؾ قد ناؿَ حياتو، ألن   صدر مَ 

ه لنا ساف كما أظيرَ ئلنجد الحقيقي لِ فر الذي ىو المَ والظ  
 يسوع. الربّ  ،ابف اإلنساف

 
 الشرح:

   صنا، اختبأ خم  يُ ميب لِ د عمى الص  السي   ؽ جسدُ م  ىيبة، التي فييا عُ يمة الر  في تمؾ الم
الييود. وجميع الذيف كانوا مع يسوع  ف انتقاـِ مِ  وفاً قفاؿ األبواب خَ إموا بلميذ وأحكَ الت  

يوسؼ  نجيؿ اليوـ أف  إرنا خبِ و، يُ م  ف ىذا كُ غـ مِ الر  ى. وبِ و انتينّ أيـ ظّنوا تركوه ألنّ 
 األخيرَ  موا الواجبَ قد  يُ فة لِ ختمِ روا في أوقات مُ يب حضَ بلت الط  ونيقوديموس وحامِ 

تعميمو الذي  َأكافواء سِ  ىمحَ ال تُ  و بعد أف ترؾ في قموبيـ آثاراً دفنِ  بَ واجِ  ؛صخم  ممُ لِ 
ف ىـ أولئؾ مَ ر بشري. فَ صو  وتَ  دراؾٍ إ تفوؽ كؿ  التي ة محبّ ال ـِ أ عميـتَ  يسمو عمى كؿ  

 ؟ َخطرمضوا حياتيـ لِ إجبلؿ وعر  بوه بِ نوه وطي  موا يسوع ودفَ ر  الذيف كَ 

   (. وىو قد جاء ۰٘: ۲۳اهلل )لوقا  مكوتَ مَ  ينتظرُ  اً عيما ييوديّ ي كاف زَ مايوسؼ الر
 ص في قبرٍ خم  ف يدفف جسد المُ ِبألو  منو أف يسمحَ  باً يمة إلى بيبلطس طالِ في تمؾ الم  
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ؿ عمى بيبلطس، و خد  ِبالأ جر  وتَ  ساءً ر مَ و. حضَ نفسِ ه لِ د  جديد كاف يوسؼ قد أعَ 
ـ عميو كِ حُ  و إلنسافٍ أماـ الوالي عف صداقتِ  و أعمفَ ألن   اً جريئًا حقّ  او ىذمُ مَ عَ ُيعتَبُر و 
 ،نيقوديموسذ بِ إف، ذْ إلاعمى  . وبعد أف حصؿَ آمر عمى قيصريمة الت  تُ الموت بِ بِ 
فة، شر  رة المُ وق  ة المُ يم  و في ىذه المَ ساعدتِ مُ ؿ لِ قد أقبَ  ،(۱: ۳ عيـ الييودي )يوحناالز  

 ديد.بر الجَ اه في القَ اف وأضجعَ ت  الكَ اه بِ ميب ولف  فأنزال الجسد عف الص  

  َشيء،  ؿ  صدقاء يسوع ىؤالء كألِ  ميب، صارَ عمى الص   يتاً فيذا الجسد الذي كاف م
ت. ومع ىذا ؽ عمى يده قد زالَ ف تتحق  أسالة التي كانوا ينتظروف الر   ف  أيـ اعتقدوا ألن  
الواجب بِ  مواو قي، لِ لييـ أحدٌ إؼ مخطر فيما لو تعر  يـ لِ ضوا أنفسَ يـ وعر  الِ مَ وا بِ ح  ضَ 

يفيمونيا كانوا  كثيرةٍ  إلى أمورَ  ،عبمي الش  عم  ىـ مُ  ،يـاألخير نحو الذي فتح أعينَ 
 .خطأً  عّممونياويُ 

  َص عف خم  نزاؿ المُ إكرى، ذكرى وف في ىذه الذ  دعوّ ونحف أيضًا م
نزلوف يُ  أصدقاءَ  ،يوسؼ ونيقوديموسكَ  نكوفَ أف  ، إلىميبالص  
عمينا  سبب خطاياىـ.ـ بِ ميب أي ال يجعمونو يتأل  سيح عف الص  المَ 

ىو  ،راحوضميد جِ تَ بِ  داويوف نُ أجروح و سده المَ ؿ جَ يمِ ف ال نُ أأيضًا 
 ف خبلؿمِ  وذلؾ ،بي ىذه األرضذ  عَ قراء ومُ د ذاتو مع فُ الذي وح  

تدعو طقوسنا وعبادتنا  يسوع مّنا وكما كما يطمباىتمامنا ِبيـ، 
 غار(.الص   خوتي ىؤالءإأحد ما فعمتموه بِ  ة )كؿّ القمبيّ 

  سوة الن   تمؾ يب،حامبلت الط   بإجبلؿٍ أيضًا ذكر يوسؼ ونيقوديموس، نذكر نذ ا  و
ة لـ تكف تخرج بعد يا )المرأة الييوديّ ة كم  االجتماعيّ  الحواجزَ  واتي اخترقفَ الباّرات، الم  

ف مِ  ؿٍ جَ ف دوف وَ إلى القبر مِ  يف ليبلً وتوج   خوؼٍ  فوؽ كؿ   ارَتَقيفَ و  (غروب الشمس
ىّف ف مَ اقميف عمى المسيح وتبلميذه. فَ مف الييود الن   ف دوف خوؼٍ ومِ  ّراسالحُ 

 يب ؟حامبلت الط  

  َعف قد تبِ  يفّ ن  أسالومة( و  -يعقوب  مريـ أـّ  -يف كثيرات )مريـ المجدلية ر أن  لوقا ذك
امد الوفاء الص  بِ  دف ويوحنا االنجيميّ يسوع منذ بشارتو في الجميؿ، وىؤالء قد انفرَ 

مريـ و، والعذراء دف صمبَ مجمة حيث شاىَ قف يسوع إلى الجُ الذي ال يتزعزع حيف رافَ 
 حاضرة معيـ تبكيو.
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  َر دْ يسوع القَ  ؿْ مة، لـ ينَ جَ سبب العَ ب. ولكف بِ ناف الر  يوسؼ ونيقوديموس يدفُ  شاىدف
 راً باكِ  القبرَ  ـ وأتيفَ وازِ الم   بت ثـ اشتريفَ الس   يوـَ  حفَ استرَ نوط، فَ يوب والحَ ف الط  ـز مِ البلّ 
 ر القبر... ذىبفَ حجَ  ف  يُ ج لَ دحرِ يُ  رجبلً  ف  معيُ  رفَ حضِ أف يُ  ف  يُ دوف أف يخطر لَ  اً جدّ 

عف ر ال يستطِ جَ حَ بِ  قاً غمَ مُ  قبراً  مفَ أف يدخُ  ف  يُ رات. كيؼ لَ تحي  إلى القبر وىّف مُ 
القبر قد  ى رأيف بابَ حتّ  مفَ ف وصَ إوما ؟  يدخمفـ، ولكف لِ عم  يقوـ المُ زحزحتو، ال لِ 

  ج.حرِ دُ 

كوف رتبِ مُ أّننا  ومع ؛َعوَنو نطمب دماعن يرتنا وارتباكناميـ حَ لى صَ إىكذا ينزؿ اهلل 
 قيبلً ثَ  و حجراً حس  ما نُ  كؿ  فَ  ا نمتمسو حقاً نّ كُ  إف. إاّل أحياناً فإّننا ال نطمبو  وقمقوف دوماً 

تحّيريف وىذه ىي أحّباءه قمقيف مُ  عُ الرب ال يدَ  ج )أمثمة( ألف  حرَ دَ فوؽ صدورنا يُ 
ب أعطاه الر  ألّف ستنير و و مُ غيره ألن  بؾ كَ ت لنا. فالمسيحي ال يرتيَ عطِ عمة التي أُ الن  
المسيحي  ة فوؽ الخوؼ وفوؽ الجبانة، ألف  والمسيحيّ  .و ظممةٌ بُ ور الذي ال تحجُ الن  

ف مِلُيعِتقنا  اتم ؛يو الموت والخطيئةحد  تَ ة بِ يادة الحقيقيّ منا الش  شاىد. والرب يسوع عم  
فات صِ  ؛يادةقداـ والش  إلؿ عمى الجرأة وااثالمِ  أيضاً  كانواالخطيئة والفساد، وقّديسوه 

 ف.ؤمِ المُ 
  ِت عمى القيامة، ايَ ولَ اىدات األُ يب ىّف الش  بلت الط  وحام

سوة ضيء ىو نيار الن  وىكذا يكوف نيار القيامة المُ 
عروس المسيح.  ،مف الكنيسة الجديدةمث  يف يُ نّ إقّيات. التَ 

دائح في ضؿ المَ أفبِ  ف  ة احتفظت ليُ رثوذكسيّ ألنا اوكنيستُ 
درىّف دائح الجّناز(، ترفع قَ ترانيميا )فصح، آحاد، مَ 

قد  حاِمبلت الّطيبسؿ عمى خوفيـ وىربيـ. خ الر  وب  وتُ 
و رف العالـ كم  ش  سؿ، بَ رف الر  يف بش  رات، ألن  بش  مُ  رفَ صِ 
 القيامة.بِ 

  ًنا أعينِ  صبَ نُ نضع مرب، ولِ يدنا لِ تجديد عَ ير حافز لنا لِ ىذا اليـو ىو خَ  ،أخيرا
يب ويوسؼ ونيقوديموس، ىؤالء الذيف رفضوا العالـ وكّؿ ما فيو وقّدموا بلت الط  حامِ 
 دوا قيامةَ يِ وشَ  أتقياءَ  عوا يسوع وكانوا تبلميذَ وتبِ  ؿّ الكُ  مواىبما يممكوف لِ  كؿ  
 و واشتركوا فيو.فنَ دَ  ببلً دوا قَ يِ خّمص، كما شَ المُ 
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كما ترؾ المسيح  بيا ؟ أال نترؾ سيئاتنا جانباً  شيدُ نَ ونحف الذيف لنا فرح القيامة أال 
عمّي أنا المسيحي  األكفاف؟ أال نمشي في النور لكي ال نسقط فيما بعد ؟ عارٌ 

حيف، أف أتخاذؿ وأتعامى عف  الثالوث في كؿّ حاط بِ المُ و ة نعمة المعموديّ ستنير بِ المُ 
رمي البائس ة يسوع المَ يادة، شيادة الحّؽ والخدمة والتواضع والمحّبة، محبّ الشّ 
 ياف.المُ 
 

 :أسئمة
  َماذا ف ىما يوسؼ ونيقوديموس ؟ لِ م

 ذىبا إلى القبر ؟

  ُليي؟إللييما في القداس اإرمز إلى ماذا ي 

  َف ىّف حامبلت الطيب ؟  لماذا ذىبف م
 إلى القبر ؟

  ُف أعطانا ـ الخوؼ ؟ مَ عم  ىؿ المسيحية ت
 يادة الحّقة ؟المثؿ الحقيقي عف الش  

 ماذا يدعونا ىذا اليـو وىذه الذكرى  إلى
 ؟ كيؼ نتبع يسوع ونشيد لو ؟

 
 

. والمسيحي عندما يحّب، اهلل محّبةألّف  ؾدرَ ّد وال تُ حَ محّبة يسوع ال تُ  :التطبيق الحياتي
. فيو يحّب بصدؽ ويتحّدى ممحّبةيحّب مف كّؿ قمبو، يعطي ذاتو لِ 

المحّبة في قموبنا، ال  ة. ومتى كانتممحّبة الحقيقيّ العالـ لكي يشيد لِ 
أف و  ف يتمّمؾ يسوع في قموبناأ ىو يـّ مُ . فالاأللـ وال الموتنخشى ال 

نواؿ يسكف فينا فبل نترّدد أو نتراجع أو نخاؼ، بؿ نسير عمى مِ 
 يب ويوسؼ ونيقوديموس.حامبلت الط  



  ٔٙ   

 ركةأحد مخلّع الب  
 (۱1 – ۱: 1)يوحنا 

 سنوات ۱۲  - ٦العمر: 

 

ي قِ بَ  سيحٍ رجؿ كَ  خبرنا عف حادثة شفاءِ نجيؿ اليوـ يُ إاإلجتماع الماضي. : تذكير ب مةمقدّ 
عندما  ب يسوع يساعده ويشفيو، كما يأتي إلينا دوماً جاء الر  دوف أف يشفى، فَ  طويمةً  ةً د  مُ 

  يا اإلنجيؿبِ خبرنا الحادثة كما يُ  منسمع نص  وصدؽ. فَ  نطمبو بمحّبةٍ 
 

 ّصة.ي حكى الّنّص اإلنجيمي كق :النّص 
 

 :أسئمة
  َ؟ أحياناً مماء ركة ؟ لماذا ؟ ماذا كاف يحصؿ لِ جانب البِ ف كاف يجمس بِ م 

   ؿ الذي التقاه يسوع ؟ ماذا سألو الرّب ؟ وىؿ شفاه ؟جُ ماذا كاف بو الر 

  َلخ...(إ ،ةؿ، أنانيّ سَ د، كَ ب الييود ؟ ما ىي الخطيئة ؟ )حسَ ضِ لماذا غ 

  َبطرس مثمةأَ  و )أعطِ تَ قدرَ مَ  يَ عطِ ف غيره أُ لماذا يستطيع يسوع أف يشفي ؟ وم :
 ؟(مثبلً 

 
سيح وغيره، وشفاؤنا يكوف جؿ الكَ مسيح يشفينا كما شفى الر  ال يسوعُ  :التطبيق الحياتي

غض والكبرياء الذيف د والبُ ؿ والحسَ عف الكسَ  أف نعيش حياتو بعيداً بِ 
  خوتنا.إيبعدوننا عف 



  ٔٚ   

 ركةأحد مخلّع الب  
 (۱1 – ۱: 1يوحنا )

 ةسن 21  - ۱۲العمر: 

 
كما كاف  ال ،ليو حقيقةً إفوا تعر  ير لِ أذىاف البشَ  و عمى األرض فتحَ في حياتِ  : الربّ مةمقدّ 
 صدَ قَ  وضوحٍ ف لنا بِ بي  وـ تُ اليَ  نجيؿِ إ قوؿ. وحادثةُ العُ  روحج  تَ ساة القموب والمُ القُ  الييودُ  ـعم  يُ 
مف كّؿ خطايانا وأمراضنا وعودتنا  ،الّتاـّ فائنا شِ إلى  صؿِ في األَ  تيدؼوالتي  اهلل لنا عوةدَ 
 غ.فرَ نبوع الذي ال يَ لى اليَ إ

 
 
 

 :الشرح
 ـ فيو الغنـ قد  كؿ الذي كانت تُ ييرب القُ يا كانت بِ ـ ألن  نَ ركة الغَ دعى بِ تُ  الِبركة كانت

 ركة.ؿ في ىذه البِ غسَ قات هلل، بعد أف تُ حرَ ذبائح ومُ كَ 

 بلؾواسطة مَ بِ  بيف الحيف والحيف ؾ إالّ ال يتحر   دٍ راكِ  ريض كاف أماـ ماءٍ نساف المَ إلىذا ا. 
صبح يشفى ويُ لِ  ، مّرًة واحدة كّؿ سنة،مبلؾ وكحر  ذي يُ اء اليذا المَ لِ  جةٍ حابِ  الَمريض وكاف

ما في داخمنا لِ  دائـٍ  حريؾٍ حاجة إلى تَ سنا بِ )ونحف ألَ  .اءاس األصح  ة النّ بقيّ عافى كَ مُ  صحيحاً 
 (.؟ مرضئ أو نَ خطِ اء حيف نُ ح  نصبح أو نعود أصِ لِ 

  َىو العاجز( ، جيوداً ذلو مَ ه رغـ بَ يساعد أحدٌ لـ يكف  إذيأس ) يو كاف في حالةِ ف
ركة إلى البِ  ؿَ جاء دوف أف ينزِ ف حالة اليأس إلى حالة الر  مِ  المريَض  ؿيسوع نقَ  والربّ 

لـ يكف ىذا  مشفاءلِ  رؽ جديدةطُ ب جاء بِ الر  ه. فَ ءفاو ىناؾ شِ حيث كاف يعتقد أن  
 .بلكاً ركة وال مَ ، أي لـ تكف بِ ع وال غيره ينتظرونياخم  المُ 

 الذي ّي الفائض دوماً الحَ  قيو ىو ينبوع الماء الن  اكف ألن  يستعمؿ يسوع الماء الس   لـ ،
 تحّرؾتَ بلؾ لِ ركة التي كانت تنتظر المَ مياه تمؾ البِ ليس كَ الذي لحظة و  يشفي في كؿّ 
 !و المبلئكة أمامَ  ما قيمةُ نفسو، فَ ىو بِ  وجودٌ ؿ المبلئكة مَ رسِ . فالذي يُ وتشفَي مريضاً 



  ٔٛ   

  ُكما رأينا مف اه رضى الذيف ال رجاء ليـ سو ممَ ة لِ ر محّبة اهلل وخاصّ ظيِ ة ىنا تُ عجز الم
زوؿ من  يساعده أحد لِ أف  دوفسنة  ۳۸التي انتظر فييا المخّمع خبلؿ ىذه الحادثة 

و ىو ى دوف أف ينزؿ إلى الماء ألنّ ب يسوع وشفاه حتّ ركة إلى أف أتى الر  إلى البِ 
 القادر عمى كّؿ شيء.اإللو 

  َف أ بؿ -ميـ   ِبالر غـ مف أّف ِشفاءه- ريض فقطشفى المَ القضّية ىنا ليس أف يُ ف
ه عمى كرُ لى اهلل وشُ إفات االلتِ ىو و عمُ ف فِ مكِ ما يُ  أقؿ  ، فَ وىو األىـّ  -صبح مع اهلليُ 
  شيء. ىو الذي أعطانا كؿ   ِبما أّنوو مِ عَ نِ 

   الذيف مييود العُ بذلؾ اليَ  ياً تحد  مُ ع خم  و، كما فعؿ المُ قؿ كممتِ نَ كر لو يكوف بِ والش ،
 يـّ المُ فَ  .يفرميّ رضى المَ ساعدتو ىو وغيره مف المَ وا أنفسيـ عف رؤية أوجاعو ومُ عمَ أ

عمف عف ممكوت اهلل، ممكوت ر وأُ ش  بَ قواي أف أُ  كؿّ حاوؿ بِ أف أمف ىذه الحادثة 
د الذيف وح   ،ا وىناؾيف ىنرميّ ال ينسى أحّباءه المَ  والمسيح حتماً  ،بلـالمحّبة والس  

: ۲٘ي فعمتموه" )متى بغار فَ خوتي ىؤالء الص  إأحد ما فعمتموه بِ  : "كؿّ وقولِ و بيـ بِ نفسَ 
ٗ۰.) 

  َف كنتُ إالمسيح الذي يقّويني بِ  أتشّددَ أف و  ريضاً مَ  ف كنتُ إ نتظر رجاءً أف أيـّ المُ ف 
 عافى.مُ  سميماً 

  ًصاب د إلى الخطيئة، لئبل تُ فيت، فبل تعُ : "لقد تعافائوع بعد شِ خم  ممُ قاؿ يسوع لِ  أخيرا
يا تؤّدي إلى ر مف المرض الجسدي ألنّ أخطَ  أعظـ ومرٌض  الخطيئة شر   فّ أأسوأ". أي بِ 

 اليبلؾ األبدي.
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 :أسئمة
  َف نراه ؟ف خبلؿ مَ ع ؟ ومِ خم  ف ىو المُ م 

  َف أتاه ؟ماذا كاف ينتظر ؟ وم 

 لماذا يسوع ىو الينبوع الحّي ؟ 

  ِف يشفينا نحف ؟خّمع عّما يدّؿ ؟ ومَ ممفاء يسوع لِ ش 

 ؟  ىؿ توقؼ يسوع عف شفاء اإلنساف اليـو

  ُ؟ افيطمب مف اإلنساف الش  ماذا ي 

  َّحاء، أـ ماذا نفعؿ ؟أصِ  ناأنّ ونفتخر بِ  فعامى عف أمراض اآلخريتَ ىؿ ن 

  ِماذا أوصى ؟ىؿ ينسى يسوع أحّباءه ؟ وب 

   أعظـ مف المرض ؟ لماذا الخطيئة شر 
 

، بو نتقّوى الوحيد بيب الشافيويسوع ىو الط   الخطيئة رضىنا مَ كم   :حياتيالتطبيق ال
و إلى ونصّح ونتحّرر مف الخطيئة ونصبح أقوياء سميميف ناقميف كممتَ 

يف شرور العالـ كما تحّدى ىذا المخّمع بإيمانو الييود تحد  إنساف، مُ  كؿّ 
ليـ  فّ أف خوتيـ، ظاّنيإعاميف عف أمراض تَ تحّجري القموب المُ المُ 

 موات.مكوت الس  وحدىـ مَ 
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 امريّةأحد السّ 
 (3۰ -1: 3)يوحنا 

 ةسن ۱۰ - ٦العمر: 

 
: في حياتنا كمؿتماع الماضي. ويُ : تذكير باإلجمةمقدّ 

دنا عف بعِ تُ  ئةخاطِ  فّكر أفكاراً ئ ونُ خطِ ما نُ  ة كثيراً اليوميّ 
 عض.نا البَ بعضِ يا محّبتنا لِ قياسُ حّبتو التي مِ مَ عف اهلل و 

 ،عإنجيؿ اليوـ يروي لنا قّصة حدثت مع الرّب يسو 
 :حّبة، فمنسمعيامنا ىذه المَ عم  تُ 

 
مدينة اف الَ كّ عتبار سُ او قديـ سببُ  بلؼٌ تاف يفصؿ بينيما خِ تجاور دينتاف مُ كانت ىناؾ مَ 

اف كّ يذا كاف سَ مِ . فَ خطأة وكَفرة )الّسامرة( دينة الثانيةالمَ  افَ كّ سُ  ف  أ، )الييودّية( األولى
 فّ أو  ةً طوىـ خاصّ خالِ ف يُ أو ال يحّؽ ليـ رباء ويقولوف أنّ غُ المدينة األولى يعتبرونيـ 

 برى.كُ  راىّيةً كَ  بلؼُ غريبة. وصار الخِ  عبادةٍ بادتيـ هلل اختمطت بِ عِ 
المحّبة  ـ فييا تعاليـَ عم  األولى )أورشميـ(، يُ  دينةِ اف المَ كّ ف سُ يسوع كاف مِ  والرب  

سبب ضيف بِ بغِ بيف المُ تعص  مدينتو المُ اف َ كّ ف سُ مِ  و بعٌض يذا فقد أبغضَ خّوة. ولِ والتسامح واألُ 
 وف استثناء.شر دجميع البَ و ىذه وتبشيره لِ دعوتِ 

  .معروفة مف الجميعخاطئة  امرة( فقد كانت توجد امرأةٌ دينة الثانية )السّ ا في المَ أمّ 
حّتى ىا ُعبور اف المدينة األولى كّ يف طريؽ، كاف عمى سُ وكانت تفصؿ بيف المدينتَ 

ة ديناف المَ ك  )بئر يعقوب( يستعمميا سُ  المدينة بئرٌ  د قربَ وجَ وكانت تُ  .لى مدينتيـإموا يصِ 
  ريؽ.ب الط  سافروف مف تعَ رب، ويرتاح عندىا المُ مش  الثانية لِ 

لو أف  دينتو ومعو تبلميذه، وكاف ال بد  ريؽ إلى مَ يسوع في الط   ر  ف مَ أؼ دَ وصَ 
تيا. تمؤل جر  مت لِ مع تبلميذه ويرتاحوا. وكانت تمؾ المرأة قد أقبَ  يشربَ ئر لِ البِ  يتوّقؼ عندَ 

: "كيؼ تطمب قالت لو المرأةب منيا الرّب يسوع أف تسقيو. فَ مَ يا، طَ مئِ ف مَ ت مِ ف انتيَ أوبعد 
ف يقوؿ لؾ تعرفيف مَ  : "لو كنتِ يسوع". فأجابيا ؟ ي أف أسقيؾ، ىؿ نسيت العداوة بيننامنّ 

 : "سّيدي، ليس لديؾَ قالت لوعطيؾ الماء الحّي". فَ يُ ، فَ منو أنت أف يسقيؾِ  طمبتِ اسقيني، لَ 
ف أجدادنا ماء الحياة ؟ ىؿ أنت أعظـ مِ  ف أيف لؾَ مِ ئر عميقة، فَ ما تشرب بو )وعاء( والبِ 
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ف . فأجابيا يسوع : "مَ ؟" الذيف أعطونا ىذه البئر بعد أف شربوا منيا ىـ وأوالدىـ ومواشييـ
عطيو أنا ف يشرب مف الماء الذي أُ ا مَ أف يعطش. أمّ  ف ىذه الماء )البئر( ال بد  يشرب مِ 

 حياة المحّبة(. -المناولة  -عنى الماء، كبلـ اهلل رح مَ )شَ  ".إلى األبد مف يعطَش فَ 
العارؼ  ىو الرب  خطاياىا، ليا  كشؼ ،وف مائِ عطييا مِ ت منو المرأة أف يُ عندما طمبَ 
يؿ لي أف أسألؾ، ي، فَ ؾ تعرؼ كؿ شيء عنّ : "سّيدي، أرى أنّ . فقالت المرأةما في القموب

ينتكـ )أورشميـ( ونحف نقوؿ عمى جبؿ مدينتنا أنتـ تقولوف اف عبادة اهلل تكوف عمى جبؿ مد
فقاؿ ليا يسوع : "ليس عمى جبمكـ وال عمى جبمنا، عبادة اهلل ". ّؽ ؟حِ )السامرة( فمف ىو مُ 

تكوف في القمب، في المحّبة والتعاوف والتسامح والخدمة واألخّوة، ىذه ىي العبادة الحقيقية 
 هلل.

". شيء كؿّ خبرنا بِ سيأتي، ومتى أتى فيو يُ  سيحاً مَ  فّ أي أعمـ نّ إفقالت لو المرأة: "
: "أنا ىو المسيح، أنا مف يكّممؾ". وىنا كاف تبلميذه قد رجعوا مف المدينة، فأجابيا يسوع

في ذلؾ المجتمع(  ناً مَ ساء عَ كّمموف النّ الرجاؿ لـ يكونوا يُ  ـ امرأة )ألفّ كم  يـ رأوه يُ بوا ألنّ تعج  فَ 
 كت جّرتيا وأسرعت إلى أىؿ مدينتيا وأخبرتيـ أف  رأة ترَ الم أفّ حتى  .مدينتو ف غيرِ ومِ 

 و المسيح ؟كشؼ ليا خطاياىا، ولعم   بلً ىناؾ رجُ 
و نّ إ: "بلـ المرأة التي كانت تشيد وتقوؿب كّكاف، حسَ ف السُ مِ  كبيرٌ  بو عددٌ  فآمفَ 

يف، ي يومَ بقِ ـ، فَ قيـ بينياف المدينة، وطمبوا منو أف يُ ك  اليو سُ  ما فعمت". فأقبؿَ  لي كؿ   رَ ذكَ 
 المحّبة، محّبة الجميع. تعميـَ  ؛وو وتعميمَ عوا كبلمَ بعد أف سمِ  ةً وآمف بو كثيروف خاصّ 

تية يسوع الرّب، ونحف فِ واسطة ىذه المرأة الخاطئة اىتدى كثيروف وآمنوا بِ وىكذا بِ 
في  ةً اصّ ر بو خبش  ـ تعميمو ونسمع كبلمو ونحيا حياتو يجب أف نُ و ونتعم  الذيف نحمؿ اسمَ 

 (.۲ٗ -٘: ٗ)يوحنا  حيطنا.مُ 
 :أسئمة

  َدينتيف؟داء بيف المَ ما ىو سبب الع 

  ِ؟يسوع؟ وكيؼ كانت تعيش ف التقى الربّ مَ ب 

  َ؟مت؟ ولماذا؟ وىؿ قبِ ا؟ ماذا طمب منيايَ أيف التق 

 ؟ت؟ وأىؿ مدينتياعَ ؟ ىؿ اقتنَ عّما دار الحديث بينيما 

 ؟والقديسوفلى ماذا يدعونا الرب يسوع إ 



  ٕٕ   

  ِ؟ذا نتعّمـ منيا؟ وماذكورة في النّص و المرأة المَ شب  ماذا نُ ب 

  ّ؟ )أمثمة اجتماعية(.رشَ خوتنا البَ إيسوع إلى  كيؼ ننقؿ تعاليـ الرب 
 

حّب نا أف نُ مَ عم   .ة والعداءمنا المحّبة وليس الكراىيّ الرّب يسوع عم   :التطبيق الحياتي
، وىذه الخطأةإخوتنا بِ  ةً نا البعض، خاصّ بعضِ بِ  ونيتـّ  نا بعضاً بعضُ 

القّوة والقدرة عمى  عطينا حتماً يسوع يُ  بادة الحقيقية. والرب  ىي العِ 
 بشير بإسمو وجعؿ محّبتو تسكف جميع القموب.الت  

 
صر شر سنوات، وحَ ف ىـ دوف العَ مَ قاط لِ يمكف اختصار بعض النّ  :مالحظة

 ئبلّ لِ  ،فتيةكر أمثمة مف حياة المع ذِ  فقطة ط رئيسيّ اثبلث نقرح بِ الش  
 استيعاب التوجيو. عمييـ يصعب 



  ٕٖ   

 امريّةأحد السّ 
 (3۰ – 1:  3يوحنا )

 ةسن 21 - ۱0العمر: 

 
فّكر ئ ونُ خطِ ما نُ  ة كثيراً كمؿ: في حياتنا اليوميّ تذكير باإلجتماع الماضي. ويُ : مةمقدّ 

إنجيؿ  عض.ا البَ نبعضِ يا محّبتنا لِ قياسُ حّبتو التي مِ مَ عف دنا عف اهلل و بعِ تُ  ئةخاطِ  أفكاراً 
 .حّبةمنا ىذه المَ عم  تُ  ،اليـو يروي لنا قّصة حدثت مع الرّب يسوع

 
 :الشرح

  ّدس فمسطيف، بيف القُ  وَسط نطقة فيرة مِ امِ الس
 ،أجنبي -يودييَ  زيجٌ انيا مَ كّ اصرة. سُ والنّ 
ييودّية خاّصة )يؤمنوف بالقسـ األوؿ يانتيـ ودِ 

األسفار الخمسة(.  –مف الكتاب المقدس 
ة األولى مسرة عمى األسفار الخَ قتصِ توراتيـ مُ 

طونيـ خالِ ديـ. وكاف الييود ال يُ يد القَ ف العَ مِ 
شبو العداوة كاف ىناؾ ما يُ يذه األسباب كّميا، فَ لِ 

 التاريخّية بينيما.

   شارة واضحة إلى طبيعة يسوع اإلنسانية.إ. وىنا يراً والوقت ظُ  باً عِ تَ  كاف الرب 

  ؿ حو   ذٍ ّية ىذا الماء العجيب، وعندئضيـ قؽ أكثر في فَ تتعم  أرادت ىذه المرأة أف
يا ىذه المرأة خاطئة وألنّ  لو ألف  حو   ،الىوتّياً  و أوشؾ أف يكوف حديثاً الرب الحديث ألنّ 
بل يريد أف يبحث الخطأة في فَ يسوع  أّما وىره.يف وفي جَ في الد   أرادت أف تبحثَ 

ؿ ليا زوجؾ بؿ يقُ  ؾ". لـمَ جُ : "اذىبي وادعي رَ يذا قاؿ ليا. لِ سميةمت  لِ  رّياً نظَ  حثاً يف بَ الد  
ة امريّ السّ  تِ يا. أشرفَ وضعِ خطيئتيا، بِ جؿ لي". وىنا أقّرت بِ : "ال رَ رجمؾ. فقالت لو

يا خاطئة، يا لـ تقدر أف تدخؿ أعمؽ ألنّ ف خبلؿ الحديث ولكن  عمى معرفة يسوع مِ 
انسحاقيا و بِ وباعترافيا تدخؿ أسرار اهلل، ألنّ  ،وتوبتياف اعترافيا مِ  د  يذا كاف ال بُ لِ 

  ليّيات.إلـ المعّمـ سمح ليا أف تتكّمـ باأما



  ٕٗ   

  َعميـ مت  لِ  اً ينافِ امري الذي كاف مُ عميـ السّ الت  ، فأتت إليو بِ السّيد ة أف تستفز  امريّ ت السّ أراد
، السامرة( )في ؿ، في جبؿ جريزيـدوا في ىذا الجبَ "آباؤنا سجَ  :لو تالييودي. فقالَ 

 ف  إ: "وراً فَ  جيبَ ف يُ أإمكاف يسوع . كاف بِ "ت ماذا تقوؿ ؟دوف في أورشميـ. أننتـ تعبُ أو 
ال عمى  "تأتي ساعةٌ  :ولوقَ و فاجأىا بِ يف". لكن  ريّ امِ ف السّ ف الييود وليس مِ بلص مِ الخَ 

آلب لِ  دوفوف يسجُ قيقيّ دوف الحَ اجِ . الس  "ىذا الجبؿ وال في أورشميـ تسجدوف فييا لآلب
 (.۰٘لو )مزمور  اجديفَ ثؿ ىؤالء الس  اآلب يطمب مِ  ّؽ، ألف  وح والحَ الر  بِ 

  ِجو مع اهلل، وَ لِ  تنا وجياً عَ ر، وضَ شَ البَ  صّوراتِ يا اهلل تَ بِ  بارات التي تجاوزَ ىذه الع
 اهلل ىو في كؿّ  ف  أمتنا كاف وأفيَ ف عبودّية المَ رتنا مِ ر  حَ ، تقميدّية باطاتٍ ف رِ أعتقتنا مِ 

وليس عمى جبؿ جريزيـ كما يقوؿ  ،ىا، كما يقوؿ الييودكاف، ليس في أورشميـ وحدَ مَ 
فوس ف في نُ رّية. اهلل يسكُ شَ بَ  يدٍ أَ بِ  ةعو صنمَ  اهلل ال يسكف في ىياكؿَ  السامرّيوف.
 إلى اهلل. كي ترتفعَ واىا لِ قِ  ؿّ كُ بِ  دةً جاىِ  طاىرة تسعى وقموب نقّية

   ليو إفت تعر  فَ  ،ياليا ذاتَ  يا، كشؼَ يا عمى نفسِ فَ امرّية، عر  رأة الس  المَ  المسيحُ  لقد أحب
 سيحُ ؟". وكاف المَ  سيحو المَ معم  مت، فَ فعَ  ما ر لي كؿ  ذكَ  بلً وا انظروا رجُ مم  : "ىَ وقالت
 مى.موب والكُ ص القُ ه، فاحُ حدَ ّب وَ الرَ  الّ إفوس يعمـ ما في الن   ف أحدٍ و ما مِ و، ألنّ نفسَ 

   ئر دوف أف البِ  حدود، في ىذا التوّقؼ القصير عندَ مَ  رّية في وقتٍ امواهلل القى الس
سيح سوع المَ يَ بِ  سولةً يا رَ سَ قاء كر  ذراء مريـ. وفي ىذا الم  قياه كالعَ مُ رت لِ قد تحض   تكوفَ 

يا. يا إلى قومِ ف نور وأطمقَ مِ  ليا إلى ابنةٍ يسوع حو  فَ  .ياومِ ف قَ مِ  و بدءاً ر بِ بش  تُ لِ 
ؾ، بؿ ف أجؿ كبلمِ ف مِ ؤمِ : "نحف لسنا نُ واسطتيا قالوا ليابعد أف آمنوا بِ امرّيوف، والس  
و وج  ؤاؿ مُ . وىذا الس  "ص العالـخم  الحقيقة مُ ىذا ىو بِ  ف  أنا نحف قد سمعنا، ونعمـ ألنّ 
نا ؤمف ألنّ دونا ؟ أـ نحف نُ نا إلى الكنيسة وعم  أىمنا جاؤوا بِ  ألف   نحف ؤمفنُ أَ  ؛ليناإ

  ؟فاٍد... خّمٌص ومُ  ؽ  حَ  لوٌ إالمسيح  فّ أمنا مِ ا وعَ عنرأينا وسمِ 

   يا ف أحّبائو تدعو قومَ بعد أف صارت مِ و رة بش  ليا رّبنا إلى مُ ىذه المرأة، بعد أف حو
أي  "فوتيني"أو  "فوتيف"سّمييا في الكنيسة د ليا اليـو ونُ عي  ولذا نُ  نيرةً صارت مُ  ،إليو
ممة إلى لة مف الخطيئة والظّ حو  رة، مُ نو  ا ورأتيا مُ الكنيسة نظرت إليي فّ إذ إ ،نيرةالمُ 
 نيرة.يا فوتيني المُ أنّ ور، وقالت بِ النّ 
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 لينا إ ، بؿ ىي تمتد  ىاؼ عندتتوقّ  ال يار قومَ بش  وتُ  زَ تكر ِبأف  امرّيةمس  لِ  دعوة السّيد
يحّيتنا ال مس ف  َفإ .يفسيحيّ سـ مَ إمنا ف حمَ نحف مَ  ؛ؾّ حَ نا عمى المِ تجعمَ نا، لِ لى حياتِ ا  و 

 في حيف أّنناـ الكنسّية، دَ مخِ كمي لِ ضور الش  والحُ أإلى الكنيسة  ُقدـوتتوّقؼ عند ال
 .في حياتنا لنا حضوره ما الحَ كم  المسيح نتعامى عف رؤية 

  ًفي ما عدا  مثمنا، نسافٌ إيسوع ىو  يـ بأفّ ىذا النّص اإلنجيمي أعطانا الفَ  ،أخيرا
معرفتو السابقة ف خبلؿ أقوالو وتعاليمو و مِ  وضوحٍ و بِ تُ لوىيّ أتجّمت  إلوٌ ىو الخطيئة، و 

و في قدرتُ  ـ ىي فّعالةٌ وكَ  !حّبتو لناـ ىي غزيرة مَ كَ واخميـ. فَ ؤلشياء والناس ودَ لِ 
كممتو التي ىي ماء تيف لِ نصِ ومُ  و حّقاً ؤمنيف بِ ا مُ كنّ ما ذا إنا نحو األحسف تطويرِ 

رينا الحياة، نقّية طاىرة تتجّمى فييا التي تُ  ،بداخمنا إلى األة الجارية في دالحياة األبديّ 
بل نعطش ب فَ بع الحقيقي الذي ال ينضَ مف الن   نشربَ لِ  وا معاً عالَ تَ فَ  !الطمأنينة والقناعة

 إلى األبد بؿ تجري فينا أنيار الماء الحّي وليذا قاؿ لنا "أنتـ نور العالـ"
 (.۱ٗ: ٘)متى 

 
 

 :أسئمة
  َالرب ف ىي المرأة التي صادفيا م

 خاطبتيا ؟ماذا أراد مُ لِ و يسوع ؟ 

  َا بعد أف يو معلماذا تابع الرّب حديث
 يقافو ؟إأراد 

  ِمرّب ؟أيف ُيسجد ل 

  يماننا ؟إالنّص ؟ ما ىو دور السامرّية في ف خبلؿ لى المسيح مِ إكيؼ نتعّرؼ 

  َية لمسامرّية فقط أـ ماذا ؟وج  عوة الرّب مُ ىؿ د 

  عميو ؟ما ىو الماء الحّي ؟ وكيؼ نحصؿ 
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المرأة السامرّية استنارت عند رؤيتيا الرّب وحديثيا معو، كذلؾ  فّ أكما  :التطبيق الحياتي
عيف اإليماف التي ىي بِ  ،ؿّ كالئ الىو المَ  ،نراه وماً نا دَ نحف نستنير ألنّ 

 زيفكارِ  ،، كما فعمت السامرّيةر بوبش  نُ وباستنارتنا ننطمؽ لِ  .ليوإدليمنا 
تى كاف نبع الماء الحّي و مَ نا واثقوف أنّ كّؿ شروره ألنّ يف العالـ و تحد  مُ 

 مف نعطش إلى األبد.ىو الذي يروينا فَ 
 

 :خالصة
  :نفتاح واّتصاؿ مع اآلخر.إالمسيح يتحّدث إلى السامرّية 

  دمة مشتركة.: تواضع وخِ (ماء)المسيح يطمب خدمة 

   ة.عي نحو الحقيقالمسيح يتحّدث مع المرأة عف اهلل وحقيقتو: الس 

  يا الخطيئة وطرحِ ساىؿ بِ عدـ الت   فاتيا:المرأة عف مشاكميا وصِ مع المسيح يتحّدث
 محّبة.بِ 

  ُو وحده الحقيقة والخبلص.بِ : حقيقة ؿّ كُ لِ  اً حور مِ و عمف ذاتَ المسيح ي 

  ُالعبادة الحقيقّية ىي عبادة القمب واالّتضاع والمحّبة. فّ أ عمفالمسيح ي 
 
 
 تية والفتيات.مشاركة الفِ لييا بِ إبعد التوّصؿ  ح، طبعاً و بلصة عمى الم  ب الخُ كتَ تُ  *



  ٕٚ   

 أحد األعمى
 (۳۸ – ۱: ٩)يوحنا 

 واتسن ۱۲ - ٦العمر: 

 
أعمى،  ؿٍ فاء رجُ ثة شِ عف حادِ اإلنجيؿ رنا خبِ : تذكير باإلجتماع الماضي. واليوـ يُ مةمقدّ 
 ىذه الحادثة. منسمع سوّيةً فاه الرّب يسوع فَ شَ 
غار دون الـ *  ،باقي األعمارأّما ل   .قّصةاإلنجيمي كَ  ُيحكى النّص ، سنوات ۸ ل مصِّ

 :ضاؼيُ فَ 
إلى  تيـحاجبِ الذيف يعترفوف فَ  ؛اسإلى النّ  ورَ الن   ؿَ يحمِ و أتى لِ قاؿ يسوع أنّ عندىا 

يـ أنّ  ا الذيف يعتقدوفأمّ الن ور،  يتقّبموف ؤالءَفيُ  األعمى، ؿ ىذاما فعَ ك ،تواضعٍ كّؿ ِ بِ  ورالن  
يؤالء فَ  ،قادة الييود في ىذه الحادثةكَ  نيرىـ،ف يُ إلى مَ  حاجةٍ يـ ليسوا بِ شيء وأنّ  يعرفوف كؿ  
 يـ.طوف في أوىامِ عيديف عنو يتخب  ور ويبقوف بَ يرفضوف النّ 

 
 :أسئمة

  ِاس ؟ؿ ؟ وكيؼ أصبح ؟ ماذا قاؿ عنو النّ جُ ف أجؿ الر  ماذا فعؿ الرّب م 

 ا ؟ ىؿ خاؼ الرجؿ وأنكر أفّ حقيقة ولماذلماذا اختمؼ قادة الييود ؟ ىؿ قاؿ والداه ال 
 شفاه كما أنكر والداه ؟يسوع 

  َماذا نختار ؟ ىا حمة(رِ  -ت )حفمة ؤق  شيء مُ بِ  الَفوزبيف و رونا بيف إيماننا ي  إذا خ ،
 ُننِكر إيماننا؟

   ِف يستجيب اهلل ؟مَ ل 
 

يرى  َمفالذي يرى، ىو الش خص  :التطبيق الحياتي
ى مال يتعاو  ف خبلؿ يسوعمِ  الحؽّ 

 عنو بؿ يقبمو ويبّشر بو.
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 أحد األعمى
 (۳۸ – ۱:  ٩يوحنا )

 ةسن 21 - ۱۲العمر: 

 
 

 أعمى منذ مولده وبيف يسوع الذي شفاه جسّدياً  بيف إنسافٍ  : في إنجيؿ اليوـ حوارٌ مةمقدّ 
 قيقة.الحبِ  مياناً بيف ىذا اإلنساف الذي أبصر والفّريسّييف الذيف كانوا عُ  حوارٌ  ثـ   ،وروحّياً 

 
 :الشرح

  ًولده.ى منذ مَ اإلنساف الذي يتحّدث عنو اإلنجيؿ كاف أعم 

  َتظير ( ولكف لِ طأةخَ  ناسال كؿّ  يو )ألفّ ه أو خطايا والدَ اياسبب خطبِ  لـ يُكفماه ع
 بعد قميؿ. ىنر سَ كما كما أعمف يسوع و  ،اهلل فيو أعماؿُ 

  َركة اغتسؿ في بِ "اذىب فَ يني األعمى وقاؿ لو سح بو عَ مَ  ف تفالو طيناً مِ يسوع  ؿَ بَ ج
 .راً بصِ سوؿ( فذىب واغتسؿ وصار مُ مواـ )أي الر  سِ 

  ُمؽ إلى خَ  شارةٌ إف جديد وىي جؿ مِ ىذا الر   عاود يسوع خمؽَ زة يُ عجِ وكما نرى في الم
مّية نَ ركة الغَ ف اهلل كما كانت البِ كة مِ بارَ ة المُ ركَ و في البِ اغتسالِ بِ  هجديدِ ؿ وتَ آدـ األوّ 

 سبة لنا.الن  عمودّية بِ ع، وكما ىي المَ خم  ممُ سبة لِ الن  بِ 

  َب حارِ يُ يا لِ ر بِ ريعة وتست  ة الش  رفيّ حَ ؾ بِ نساف الذي تمس  اإل أساةت مَ في الفّريسييف ظير
 اهلل أو ف اقتباؿِ رضى مِ اس المَ نع النّ مَ  . فأراد الفّريسّيوفمعالـور لِ الن   ؼَ كشَ  شخصاً 

 .)الّسبت( ّيتيارفِ رائع وحَ نيف والش  القواالتقّيد بِ نو دوف اإلقتراب مِ 

  َؿٌ رسَ مُ الذي تفسيره  ،مواـة سِ ركَ ؿ في بِ سِ "اذىب واغت." 
  َمف خطاياه التي تمنعو مف  مواـفي سِ يغتسؿ ص ما لـ خمُ فاإلنساف ال يستطيع أف ي

 .رؤية الحقيقة
  ِونحف أيضاً  عجمَ ف المَ دوا مِ طرَ يُ  ئبلّ الرّب لِ عتراؼ بِ إلوؿ الحقيقة واف قَ والداه خافا م( 

حتى ال نخسر المكاسب التي يقّدميا لنا العالـ؟ الرّب ف اإلعتراؼ بِ ىؿ نخاؼ مِ 
 (.الماؿ، الّتقدير، ...
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 " َف خبلؿ يسوع الذي فتح مِ  عندما اىتدى ىذا اإلنساف ورأى الحؽ   :"جاً جوه خارِ خرَ أَ ف
كاف  .حيداً صار وَ فَ  ائيؿسر إعّية ف رَ الي مِ التّ جمع وبِ ف المَ جوه مِ ئليماف بو، أخرَ و لِ مبَ قَ 
ره الحّؽ الذي أبصَ و التصؽ بِ ألنّ  رَ عندما أبصَ  وحيداً  يَ قِ عندما كاف أعمى وبَ  حيداً وَ 

ما  حاجة إلى أحدٍ نا لسنا بِ أنّ بِ  فّ ئِ طمَ رط )وىكذا يجب عمينا نحف أف نَ أو شَ  يدٍ دوف قَ 
ولكف لنا ثقة تاّمة رّية، شَ رورات بَ ىناؾ ضَ  أفّ  صحيحٌ  .اهلل معنا( داـ اهلل معنا )ألفّ 

 دوفَ  ما ىو لصالحنا يمنحنا أميفٍ  ُمِحبّ  حقيقي   نا نكوف حينذاؾ مع صديؽٍ ألنّ  وبِ 
 .ؿقابِ مُ 

 
 

  ُكـ خطيئة لما كانت لَ  مياناً ـ عُ نتُ "لو ك
ر بصِ نا نُ نّ إتقولوف  اآلف ولكف

يسوع  دَ قصَ : ة"باقيكـ تُ خطيّ فَ 
سة قد  ب المُ تُ العيف في معرفة الكُ الض  
رؤية يـ عف وا أنفسَ أعمَ يـ ألنّ 

سبب بِ  الحقيقة التي ظيرت ليـ
يمانِ دِ ىـ وحسَ رِ تكب    يـ الفارغ.ىـ وا 

 

  ًـ العالَ  ، ضد  شرّ ال أف يكوف ضد   ّر والحؽّ ريد أف يبقى في البِ الذي يُ ض بِ فترَ يُ  ،أخيرا
يا  لو "آمنتُ قو ىذا األعمى بِ  كما َفَعؿ ،ـعم  المُ و بِ تَ قَ د ثِ جد  ، وأف يُ األنانّيةؽ في الغارِ 
ص، خم  المُ  ؾ أنتَ كني الجميع، ألنّ ف ترَ ا  حّتى و قت بؾ ثِ عميؾ ووَ  أي اّتكمتُ  .رّب"
 د.ؾ أعبُ ّياؾ وحدَ ا  و  وحدؾ آمنتُ  فيؾَ  ،ورالن   أنتَ 
 

 :أسئمة
  َعمى الحقيقي في النّص ؟ ولماذا ؟ف ىو األم 

  ُعرفة يسوع ؟يدنا مَ ماذا تف 

  ِفاقنا ؟ أـ ماذا ؟ عنا رِ  الرّب لكي يرضىف اإلعتراؼ بِ ىؿ نخاؼ م 

  َ؟ ولماذا ؟ ديؽ األميف والوفيّ ف ىو الص  م 
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  ُأف بو ض فترَ يُ الحة ماذا ّر والحّؽ واألعماؿ الص  البِ طريؽ ِ ريد أف يبقى في الذي ي
 ـ اإلنساني؟في ىذا العالَ  يفعؿ

  َر الحقيقي ؟صَ ما ىو الب 

 
ر ىو الذي يرى بصِ المُ . حقيقةً  رينيو ُيبصِ عَ ر بِ بصِ ف يُ مَ  ؿ  ليس كُ  :التطبيق الحياتي

ور ياء، الن  ر الض  ور الباىِ ف خبلؿ الن  حّبة مِ بلـ والمَ دؿ والس  الحّؽ والعَ 
عيف خم  مياف والمُ يمتفت إلى العُ ىو الذي و  المسيح، يسوع ،الحقيقي

ـّ بِ والفقراء والمَ  خبلؿ حياتو عمى يسوع  َفَعؿيـ كما رضى وييت
 .صاً خم  ومُ  ّعاً شِ مُ  نيراً يكوف مُ لِ  يؤّىمو الربّ ، وِبذلؾ األرض
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 الّصعود
 (1۳ -۳٦: ۰3)لوقا 

 واتسن ۱۲ - ٦العمر: 

 
عود" دعى "الص  يُ  يدٍ عِ الخميس القادـ بِ  يوـَ ، نحتفؿ اإلجتماع الماضي. ثـّ : تذكير بِ مةمقدّ 

؟ ولماذا تحتفؿ  يـّ مُ ما ىو ىذا العيد الصح(. فَ بير )الفِ ف العيد الكَ مِ  اً يوم ۰ٗ عدوىو يقع بَ 
 ثنا بو اإلنجيؿ عنو.حد  ا يُ ممنسمع فَ  ؟ كبير رحٍ فَ بو الكنيسة بِ 

 
بلليا يشرح كاف خِ  اتٍ رّ ّدة مَ تبلميذه عِ لِ  ف بيف األموات، ظيرَ يسوع مِ  قيامة الرب   : بعدَ ةصّ قال

 عطييـ قّوةً يُ اهلل سَ  فّ أا قالو ليـ مّ أحد توما(. ومِ )تذكير بِ  ببلً ليـ أشياء لـ يكونوا يفيمونيا قَ 
نيـ أف يبقوا في مب مِ طايا. وطَ فراف الخَ رضى وغُ فاء المَ اس وشِ يستطيعوف بيا تعميـ النّ 

و ما رىـ أنّ وح القدس( وأخبَ تي ىي الر  لإلى أف تحّؿ عمييـ ىذه القّوة )اأورشميـ )القدس( 
 نا(.)كما ىو معَ  عيـ، فيو معيـ دائماً ت ىذه القّوة مَ دامَ 

يو عنيا، حيث رفع يدَ  دعى بيتَ يتوف يُ عمى جبؿ الز   مكافٍ يـ إلى ج بِ ثـ خرَ 
تو عنيـ بَ جَ رونو إلى أف حَ ماء وىـ يَ د إلى الس  كيـ ارتفع عنيـ وصعِ بارِ يـ، وفيما ىو يُ كَ وبارَ 
ذا بِ رتو وىو صَ مَ غَ  يمةٌ غَ  : "لماذا تنظروف بلميذمتّ ثياب بيضاء وقاال لِ را بِ يف ظيَ مَ جُ رَ اعد. وا 

دوا اهلل. ثـ رجعوا إلى دوا لو ومج  سجَ خرى. فَ أُ  ةً يعود مرّ د وسَ يسوع قد صعِ ماء" ؟ فَ إلى السّ 
 حيف اهلل عمى كّؿ شيءٍ سب  مُ  وماً موف الييكؿ دَ بلزِ حيف، وكانوا يُ رِ أورشميـ )القدس( وىـ فَ 

موا عم  تجعميـ قادريف أف يُ ؿ ليـ تمؾ القّوة التي سَ رسِ اهلل سوؼ يُ  د يسوع بأفّ ريف وعَ نتظِ مُ 
  رضى ويغفروا الخطايا. كما سوؼ نرى ذلؾ فيما بعد.اس ويشفوا المَ الن
 

 :أسئمة

  ِمف يعطي ىذه القّوة ؟ وماذا تمنحيـ ىذه القّوة ؟ بلميذ ؟ َ الرّب يسوع الت   دَ ماذا وعَ ب 

   وتو ؟ؿ بعد صعود الرّب ؟ ىؿ خافوا وىربوا كما حصؿ عند مَ سُ كيؼ أصبح الر 

  َاختاره ؟ف ؿ ييوذا ؟ ومَ ير بدَ ف اختِ م 



  ٖٕ   

  ٌ؟ أعطِ  أـ ماذا ؟ نحف الذيَف عمى األرض ناكَ ه ترَ عودِ صُ الرّب يسوع بِ  ف  أ ىؿ صحيح 
ح مة أمثِ   نا ؟ة مراحؿ حياتِ في كافّ  معنا دوماً  راً كيؼ يكوف الرّب يسوع حاضِ توض 
  

نا، كَ و لف يترُ دنا أنّ عَ و وَ ن  ماء ولكِ د إلى الس  الرّب يسوع صعِ  أف   حيحٌ صَ  :التطبيق الحياتي
 راً و حاضِ مُ وح القدس( وىي التي تجعُ )التي ىي الر   ؿ لنا قّوةً و أرسَ نّ إذ إ

 نا.ظات حياتِ معنا في كّؿ لحَ 
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 الّصعود
 (1۳ – ۳٦:  ۰3لوقا )

 ةسن 21 - ۱۲العمر: 

 

 

بف إل د  وت كاف ال بُ بة المَ : بعد القيامة وغمَ مةمقدّ 
ع أف رفَ اإلنساف أف يرتفع ويعود إلى حضف اآلب بعد 

 جده.رسي مَ معو عمى كُ  سِ و جمممو لِ اإلنساف معو وأى  
 ۰ٗد لو الكنيسة بعد عي  عود الذي تُ وىكذا كاف الص  

 جيدة.ف القيامة المَ مِ  اً يوم
  ِعف ُقرب متيف( عّرفانا إلى اإللورحيف )مَ ورَ سيح في دَ المَ  لنا ، َظَيرعمى األرض: 

 َدور الَتَجس د اإلليي.  -۱

 عود.َدور الص   -۲
شر وعف داء البَ إلفتحيد و الوَ إرساؿ ابنِ حّبة اهلل الفائقة بِ ت مَ فَ ؿ انكشَ في األوّ فَ 
و معَ  عاً نو، رافِ مِ  رَ جد الذي انحدَ عودتو إلى المَ تو بِ حب  ت مَ مَ مُ اني كَ طاياىـ. وفي الثّ خَ 
 (.٘:  ۱ٚ)يوحنا  رو  صَ تَ  الذي يفوؽ كؿ   ليّ جد األزَ ّياه في المَ إ كاً شرِ ر، مُ البشَ  نَس جِ 

 جسدناكَ  جسداً  اإللو سمبَ يَ ِمف أجؿ أف ِ  ريـطف العذراء مَ في بَ  َحؿّ و  اهلل ؿَ تناز  دُ جس  الت  ب 
، ِمف أجِمو و وماتَ مَ اإلنساف والزَ  ب  و أحَ اس وفي اإلنساف نفسو، ألن  بيف النّ  ويعيَش 

  (.ٜ:۱عف تبلميذه )أعماؿ  عاً رتفِ بالجسد مُ  شوِىدَ فَ د عِ صَ  ثـّ 

  ّميا، فوؽ ضاء العُ اهلل ال يسكف في أجواء الفَ ماء اهلل، فَ سَ  ُمختمفة عفة ماديّ ماء الالس
ه د  حدود يحُ اإلنساف المَ  ، ولكف  ؾوال ُيدرَ  أو زمافٍ  مكافٍ و ال ُيَحد  بِ األزرؽ، ألنّ  دِ مَ الجَ 

ّسمّو مل مزٌ ة رَ السماء الماديّ ، إذ إف  بل"ما" أي "عَ ف "سَ أخوذة مِ ماء مَ بارة سَ عِ فَ  .أحياناً 
في اإلنساف ماء يعني اشتراؾ عود المسيح إلى الس  (. وصُ ٜ - ۸: ٘٘)اشعيا  اإللييّ 
 تو.قداسجده و اهلل ومَ  حياةِ 

  َبشيره وموتو تَ ـ ما قد جاء ألجمو وبدأه بِ م  تَ يُ شرّية معو، لِ د البَ صعِ يُ د لِ عِ ويسوع ص
رفعو. يَ  إليو لِ لو لـ ينحدر اهلل يتقد ساستطاعة اإلنساف أف وقيامتو. فمـ يكف بِ 
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 ( ألفّ ٙ- ٗ: ۲)أفسس  ُفتحت أماـ اإلنساف إمكانّية اإلّتحاد باإللوعود يسوع صُ وبِ 
ماذا نيوّية )مرتا مرتا.. لِ األمور الد  نيمؾ بِ ف ال نَ أاهلل يدعونا فيو أف ننظر إلى فوؽ و 

ـّ بِ  (۱ٗ: ۱۰لوقا  -أمور كثيرة والحاجة إلى واحدتيتّميف بِ  ع قموبنا فيفّية رَ كَ بؿ نيت
 يا يسوع فينا وىي التي ترفعنا إليو.رسَ حّبة التي غَ المَ وأرواحنا إلى اهلل وىذا يكوف بِ 

  َواجباتيا ومشاكميا بِ ف األرض مِ  روباً ممسيحي الحقيقي ليس ىُ سبة لِ الن  عود بِ الص  ف
هلل يريدنا ا. المتعّمقة بكرامتوقضايا اإلنساف في األرض  ؿّ كُ لِ  اً يّ م  كُ  اً وآالميا، بؿ التزام

نحف البشر أف نكوف بأعمى مرتبة أماـ اهلل. فَمف ال يحتـر اإلنساف 
 وكرامتو وُيحّقره ىو ضّد اهلل.

 

 :أسئمة
  َحّبتو لنا ؟ت مَ فَ شَ فنا اهلل عمى األرض ؟ كيؼ انكَ رَ كيؼ ع 

   أـ ماذا ؟ميا أو الَجَمدضاء العُ د إلييا يسوع تعني أجواء الفَ عِ ماء التي صَ ىؿ الس ، 

  ؿ يعني لنا ذلؾ أف ال يَ ه فَ نتظرُ عود ونَ الص  ف بِ ؤمِ ا نُ نّ سيح، ولماذا ؟ إذا كُ د المَ يوجَ أيف
 (.۲ٚ: ۱ؤوف األرض ؟ )يعقوب شُ لِ  نكترث 

  َد حِ ماء حتى نت  متى نصعد إلى الس  و ماء، وكيؼ ؟ ف يصعد مع المسيح إلى السّ م
 يسوع ؟بِ 

 
نا قيمو لكي يُ و وقيامتِ ه وموتِ و وتجّسدِ نازلِ تَ ت بِ محّبة اهلل الفائقة ظيرَ  :التطبيق الحياتي

نازلنا تَ ف اّتحدنا بو نستطيع بِ إ موات. ونحف أيضاً ويرفعنا إلى الس   معو
شر أف نقـو ونصعد معو إلى حيث مبَ نا لِ حّبتِ دمتنا ومَ وتواضعنا وخِ 

 دنى منو.جد الذي ال يُ المَ 



  ٖ٘   

 العنصرة
 (۱۱ – ۱: ۰)أعمال 

 ةسن ۱0 - ٦العمر: 

 
جع تبلميذه إلى مدينة أورشميـ )القدس( ماء، رَ يسوع إلى الس   د الرب  عِ : بعد أف صَ مةمقدّ 
عوده إلى يا الرّب يسوع قبؿ صُ دىـ بِ عَ دس( التي وَ وح القُ ة )الر  ريف القوّ نتظِ قوا فييا مُ وبَ 
 ماء.الس  

 
عيف جتمِ مُ  عشرإلثنا بلميذ اماء، كاف الت  عود الرّب إلى الس  ف صُ مِ  اـٍ : بعد عشرة أيّ النّص 

 وٍت صَ عيف، إذ بِ جتمِ ـ. وفيما ىـ مُ يُ الرّب لَ  عدِ وَ  ؽَ ق  حَ تَ  وؽٍ شَ ريف بِ نتظِ مُ  واحدٍ بيٍت يـ في م  كُ 
ف يا مِ أن  كَ  رت ألسنةٌ يَ كانوا. وظَ  يت حيثُ البَ  ؿ  ؤل كُ مَ  ،فةٍ عاصِ  وت ريحٍ صَ كَ  ،ماءف الس  مِ 

ف مِ  ؤلوا جميعاً بلميذ فامتَ ف الت  مِ  دٍ واحِ  ؿ  ت عمى كُ م  حَ و  سـٍ ر قِ ت إلى اثني عشَ مَ انقسَ  نارٍ 
يـ روا أن  ة حتى شعَ و  ت عمييـ ىذه القُ م  ف حَ إيا الرّب. وما ىـ بِ دَ عَ وح القدس( التي وَ ّوة )الر  القُ 

 كثيرة د يعرفوف أموراً دُ جُ  ناساً بؿ، إذ أصبحوا أُ ف قَ فيف عّما كانوا عميو مِ ختمِ أصبحوا مُ 
 غات.جميع الم  ف أف يتكّمموا بِ و در قيو 

 قطاراأل ؿ  ف كُ كثيروف مِ  ناٌس عند الييود يأتي فيو أُ  كبيرٌ  وكاف في ذلؾ اليـو عيدٌ 
بلميذ يح، واجتمعوا أماـ البيت حيث كاف الت  وت الر  سمعوا صَ . فَ يحتفموادينة لِ مإلى ىذه ال
 دىشوا كثيراً فة. فَ ختممُ  غاتٍ مُ بلد عديدة ويتكّمموف بِ ف بِ اس كما ذكرنا مِ وكاف النّ ُمجتمعيف. 
وكيؼ  ،صخم  المُ  عف يسوع المسيح إّياىـ يفر خبِ مُ غاتيـ، مُ يتكّمموف بِ  بلميذَ عوا الت  مِ عندما سَ 

ـ  مِ و صُ أنّ  وح إرساؿ الر  د بِ و وعَ وكيؼ أن   ،ماءد إلى الس  عِ صَ  ب ومات وقاـ مف بيف األموات ث
  العالـ. ؿ  و كُ روا بِ بش  يُ حّتى  يـ القّوة والمعرفة عطيَ يُ دس لِ القُ 

 
صنع أييا : "ماذا ننوا وقالوااس وآمَ صغى النّ وأَ ُنضيؼ:  ،ما فوقسنوات ف   ۸مر ع  ل   *

نكـ مِ واِحٍد  ؿ  د كُ عتمِ يَ لْ "توبوا وَ  :وقاؿ ،سؿد الر  قؼ بطرس، أحَ وَ فَ  "؟الر جاؿ اإلخوة
 ".دسوح القُ الر   َفَتقَبموا َعطّيةَ  ِلُغفراف الَخطاياسـ يسوع المسيح عمى ا
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دوا وصاروا طرس واعتمَ موا كما قاؿ ليـ بُ عَ عيف ىناؾ فَ مِ جتَ اس الذيف كانوا مُ النّ  ؿ  وكُ 
 .)أي كنيسة( دةعائمة واحِ يف كَ نذ ذلؾ الحِ مُ 
 

 :أسئمة
  َ؟ وكيؼ ؟ ؿ  ف حَ بلميذ ؟ وعمى مَ مت  دس لِ وح القُ ر الر  يَ كيؼ ظ 

  َوح ؟موؿ الر  حُ  بلميذ بعدالت   كيؼ أصبح 

  َ؟منيـ ميـ ؟ وماذا طمبَ ف كم  في المدينة ؟ ولماذا تعّجبوا ؟ مَ  وجوداً ف كاف مَ م 

  مة أمثِ  أعطِ  ف الذيف تحّؿ عمييـ ؟ب مِ طمَ ماذا يُ و كيؼ تحّؿ عمينا ىذه القّوة ؟ ومتى ؟
 .ف حياتؾمِ 
  

 ُكؿّ سؿ و الر   َحصؿ معدنا نحف، كما تى أرَ الرّب تكوف معنا مَ  قّوةُ  :التطبيق الحياتي
نا عَ ى اجتيدنا وأطَ تَ ومَ  ى كانت المحّبة في قموبناتَ نوا. أي مَ الذيف آمَ 

عفاء راء والض  قَ خوتنا الفُ إوساعدنا  ناخوتَ ا  فاقنا و حنا رِ ينا وسامَ رب  مُ 
 حتاجيف.والمُ 
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 العنصرة
 (۱۱ – ۱: ۰أعمال )

 ةسن 21- 20العمر: 

 
"عندما انحدر الَعمي  ُمبمِببًل األلسنة، كاف لؤلمـ : مةمقدّ 
قس مًا، ولّما وّزَع األلسنة الّنارّية، دعا الكّؿ إلى اّتحاد مُ 

واحد. فمذلؾ ُنمّجد بأصواٍت ُمّتفقة الّروَح الكّمّي ُقدُسو" 
 (ٜ-ٔ: ٔٔ)قنداؽ العنصرة(. )راجع أيضًا تكويف 

 
 :الشرح

   يجمع  .قوى، روح محّبةكمة، روح مشورة، روح قّوة، روح تَ دس ىو روح حِ وح القُ الر
سيح، المَ فنا بِ عر  أف يُ  ىي  دسوح القُ مو. وغاية الر  ف يقبَ مَ ىب متعّددة ييَبيا لِ بيف موا
أي  "بي الّ إيأتي إلى اآلب  ليس أحدٌ " :اآلبفنا بِ عر  أف يُ  ىي سيحالمَ  غايةَ  ف  أكما 

 وحالر  بِ  الّ إ ب  رَ  سيحَ المَ  ف  أيقوؿ أف  كما ال يستطيع أحدٌ  .(ٙ: ۱ٗ)يوحنا  المسيحبِ 
واحدة أخّوة كة رِ فوا شَ يؤل  ؤمنيف لِ المُ  معُ جَ  يضاً أوح الر   وغايةُ  .(۳: ۱۲كو ۱) القدس

 افّية.خوة تجمعيـ المحّبة الص  إيكونوا كي ّر الشكر( سِ في )

  عد الرّب يسوع تماـ وَ إالوث القّدوس، عيد وح القدس، عيد الثّ موؿ الر  عيد حُ ىي العنصرة
 ع، وىي تعني أيضاً مْ وي إلى الجَ غَ يا الم  شير في اشتقاقِ تُ مة عنصرة مِ طيار. وكَ ألَ ؿ اسً مر  لِ 
يجعميـ  ياً ُمحيِ  جديداً  راً نصُ يـ عُ واتِ موف في ذَ ب  قَ بلميذ سوؼ يتَ التّ  ف  أمي، أي اخِ غيير الدّ الت  

 ألّنو يـه رغـ ضعفاتيـ وأخطائِ أسرِ شارة إلى العالـ بِ غات عديدة وينقموف البِ مُ ينطقوف بِ 
رنا بو مناه في قموبنا واستنَ بِ ف قَ إذلؾ  س يكوف ليـ ذلؾ. ويكوف لنا نحف أيضاً دوح القُ الر  بِ 
 حقيقّييف. بلً سُ كوف رُ نَ فَ 

  َصايا عمى جبؿ حوريب في اليـو الخمسيف ي الوَ وحَ ناؿ موسى لَ  ،يد القديـفي الع
 قد حؿ  ا في العيد الجديد فَ . أمّ )عيد العنصرة عند الييود(ف مصرروج مِ الخُ  مف
يد القديـ كانت العَ  . شريعةُ قيامةمف ال مسيففي اليوـ الخَ بلميذ عمى الت  دس ح القُ و الر  
وح الر  نا بِ في قموبِ  كتوبةٌ يي مَ ديد فَ يد الجَ ريعة العَ ا شَ يف، أمّ ري  جَ ف حَ يوحَ عمى لَ  كتوبةً مَ 
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ي أس يسوع فعمى رَ  نة نارّية، بينما استقر  لسِ أَ نا كَ ؤوسِ عمى رُ  س الذي استقر  دُ القُ 
ف ر مِ ي  طَ الت  رت بِ ش  ار بَ النّ و  وفافياية الطّ نِ ت بِ رَ ش  بَ  مامةُ الحَ مامة. فَ يئة حَ يَ عمودّية بِ المَ 

  ات.ر الذ  ي  طَ اهلل تُ  مةُ مِ ر اإلنساف وكَ غي  تُ ساف ناري مِ ؿ كَ سُ شارة الر  الخطايا. بِ 

   وحعمييـ الر   ؿ  حيث حَ  واحدٍ  في مكافٍ  ّميـ كانوا معاً ؿ كُ سُ الر 
حّؿ يَ وىو الكنيسة لِ  واحدٍ  في مكافٍ  سنا نجتمع نحف أيضاً لَ دس. )أَ القُ 

 (.؟ صبح واحداً دس ونُ وح القُ عمينا الر  

   دس عمينا وح القُ موؿ الر  ست الكنيسة، في حُ وفي يـو العنصرة تأس
ف لحمو ودمو أصبحنا أعضاء جسده مِ ّية، فَ فِ ورة خَ صُ و يسوع معو بِ بِ مْ ناه فينا وجَ كْ وسُ 
 (.۳۰: ٘فسس )أ

 في  شيءٍ  ه خارجّية. وبعد العنصرة، صار ىو كؿ  بلميذِ تَ كانت عبلقة يسوع بِ  ،قبؿ العنصرة
 جميا.دوا ألِ شيَ متو واستَ مِ كَ دوا لِ يِ روا بو، شَ ش  إسمو، بَ رزوا بِ كَ  .يـحياتِ 

  ّيـ تُ يئَ ت ىَ لَ د  بَ تَ  ،ناء. في العنصرةبَ يف، جُ ي  مِ طاء، أُ سَ بُ  ناساً ؿ أُ سُ الر   يَ قِ عود بَ ى الص  حت
لتيـ مّية. اخِ الد    ناسٍ ف أُ ئ الكّؿ، مِ الِ دس المَ وح القُ األلسنة النارّية التي ىي الر  َفَقد َحو 
ناء )ليمة بَ طرس( ومف جُ حاء )بُ صَ فُ باء طَ يف إلى خُ ي  مِ ماء، ومف أُ كَ طاء إلى حُ سَ بُ 

ّرير دوف الش  طارِ ويُ  غيض خوفاً جعاف يمؤلوف العالـ األناني البَ لى شُ إمب( الص  
 و.سحقوف أعمالَ ويَ 

  ًمناه في بِ ف قَ إ، ف اهلل مّجاناً ى لنا مِ عطَ دس المُ وح القُ ف َقِبمنا الر  إخوة، إيا  ونحف أيضا
ف ىذا ليست مِ  كمةٍ حِ ؿ، ُحكماء بِ سُ الر  نا كَ يجعمُ َفيو لنا،  داً رشِ ومُ  قموبنا وجعمناه ىادياً 

مموءة الحة المَ أعمالنا الص  ولنا بِ ف ىـ حَ ير مَ و، ُننق  حَ أقوياء بِ و نيريف ستَ العالـ، مُ 
ضئ نوركـ... ويمّجدوا أباكـ الذي في السموات" يُ مْ فَ "حّبة واضع والمَ دمة والت  الخِ بِ 

 (.۱ٙ: ٘)متى 

  ُرٌ دس حاضِ وح القُ الر   ف  أد منيـ، أي واحِ  ؿ  واستقّرت عمى ك 
عمى  بلً شتراؾ بو يكوف كامإلا .دوف انقساـع بِ و، يتوز  كاممِ بِ 

تبقى فيما ع عمى الجميع توز  مس التي تَ ة الش  ع  أشِ  صورةِ 
 مس واحدة.الش  
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 ؿ واحدةً عِ شيذه األخيرة يُ وبِ  ،خرىأُ  شمعةً  ؿ الواحدُ شعِ ة يُ ضاءَ معة واحدة مُ شَ بِ  ون  أوكما 
لى و ؿ سُ ف الر  مِ  بتداءً إة رطونيّ حافظ عمى النور الذي يبقى عنده، ىكذا بالش  ثالثة ويُ  ا 

ف مَ  نيرةً دس ُتسم ـ مف جيؿ إلى جيؿ، مُ وح القُ كانت نعمة الر   ،عدىـبَ  واف أتَ مفائيـ، مَ خُ 
 مي الكنيسة.عم  عاة، اآلباء ومُ كاف في طاعة الر  

 
 :أسئمة

  َقنوـ ؟وره كأُ ؟ وما ىو دَ  يعز  ف ىو المُ م 

   فيمو ؟وكيؼ نَ  عَ مِ وت الذي سُ ما ىو الص 

   ؟ست الكنيسة ؟ ولماذا متى تأس 

   بلميذ ؟دس عمى الت  وح القُ ما ىو تأثير الر 

  ُارّية ؟نة الن  موز األلسِ ما معنى ر 

 عنى ىذه العبارة ؟ا مَ مَ دس يعمؿ في العالـ، فَ وح القُ الر   ف  إذا قمنا إ 

  َ؟ وكيؼ ؟ بلً سُ ؿ ؟ وىؿ بإمكاننا أف نكوف رُ سُ ف ىـ الر  م 

  َ؟ ؿّ كُ الكنيسة كَ في اس اإلليي ؟ و دس في القدّ وح القُ ور الر  ما ىو د 

 
ِسر ي الَمعمودّية  في موبنادس في قُ وح القُ منا الر  ى قبِ تَ مَ  !ؿسُ نا رُ م  كُ  :التطبيق الحياتي

ال نستطيع أف  تماً وحَ  .واىبو فينامَ  زَرعتُ وح ىذا الر  فإّف ، والَميروف
، ّريرشِ  تفكيرٍ  ؿ  ؿ وكُ سَ د والكَ سَ غض والحَ رد البُ قبمو ما لـ نجتيد في طَ نَ 

عندىا نا الفقراء. خوتِ إبِ  ـٍ ومحّبة وتضحية والتزا كّؿ خيرٍ ْسَع لِ ولـ نَ 
 نا.في حياتِ  وواىبُ مَ  فينا وتتحّقؽ مةً دس فاعِ وح القُ الر   عمةُ ح نِ صبِ تُ 
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 الفهرس

 

 العمر الموضوع فحةالصّ 
 سنوات ۱۱ – ٦  األحد الجديد )أحد توما( ٖ-ٕ
 سنة ٕٔ – ۱۱ األحد الجديد )أحد توما( ٙ-ٗ
 سنة  ٕٔ – ۱۱ الرسوؿ توما )حياتو( ٜ-ٚ
 واتسن ۱۱ – ٦ حامػبلت الطيبأحد  ٔٔ-ٓٔ
 سنة ٕٔ – ۱۱ حامػبلت الطيبأحد  ٘ٔ-ٕٔ

 واتسن ۱۱ – ٦ أحد مخػّمع البركة ٙٔ
 ةسن ٕٔ – ۱۱ أحد مخػّمع البركة ٜٔ-ٚٔ
 سنة ۱۲ – ٦ أحد السػػػامرّية ٕٕ-ٕٓ
 نةسٕٔ – 8 أحد السػػػامرّية ٕٙ-ٖٕ

 واتسن ۱۱ – ٦ أحد األعمػػػى ٕٚ
 ةسن ٕٔ – ۱۱ أحد األعمػػػى ٖٓ-ٕٛ
 واتسن ۱۱ – ٦ الصػػػػػعود ٕٖ-ٖٔ
 سنةٕٔ  – ۱۱ الصػػػػػعود ٖٗ-ٖٖ
 واتسن ۱۱ – ٦ العنصػػػػرة ٖٙ-ٖ٘
 سنةٕٔ – ۱۱ العنصػػػػرة ٜٖ-ٖٚ

 

 

 


