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 نقـــوال طبليــة
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 كلمـــــــــة
 

 القدس، اإللو الواحد، آميف. باسـ اآلب واالبف والروح
 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 الخالصي 
تسمسؿ بة حسب رت  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 
 صوص ليست نيائية،ىذه 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   *
 ف في الكممة واأليقونة" لممطراف سمواف موسي )تعاونية النور(راجع سمسة "اإليما *
 

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

 متروبوليت طرابمس والكورة وتوابعيما لمّرـو األرثوذكس.
 

 

 
 

 سمه القدوساخدمة نا ل  قّويوالرّب ي  
 ۱٩۸۰ - ةـوال طبميــــنق
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 والعّشار الفّريسيّ 

 سنوات ۸ -٦العمر:  

 
كما أحّبنا ىو، ومحّبتنا تكوف  حّب بعضنا بعضاً نُ منا أف يسوع المسيح عم   :مةمقدّ 
 ريدنا يسوع أف نكوف.منا كيؼ يُ عم  ي سنسمعيا اليـو تُ ة التّ ، والقص  واضعبالت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقوال ومتري رفيقاف في نفس المدرسة ونفس الصؼ. :القّصة
قو ولكف كانت و بيف جميع رفاؿ في صف  األوّ  ومجتيدا، دائماً  اً يّ غن نقوال كاف تمميذاً 

يذا كاف رفاقو جتيد، ولِ ومُ  و غنيّ عنده أفكار خاطئة، فيو يعتبر نفسو أحسف مف غيره ألنّ 
القمب  بو طي  ولكن   اً بسيط فقيراً  ا متري فكاف تمميذاً عب معو. أمّ ال يحّبونو وينفروف مف الم  

أف مّرا بإمرأة  مفرده، وصادؼتواضع. نيار األحد كانا ذاىبيف إلى الصالة، كّؿ واحد بِ ومُ 
 ضيع وىي تستعطي الماّرة.فقيرة وبجانبيا طفميا الر  

ا ليا مف بعيد وىو سائر وقاؿ يبو ورماىنقوال ألؼ ليرة مف جَ  اىا أخرجَ يّ إعند رؤيتو 
ربيا وضع في العمبة التي وضعتيا و عندما وصؿ قُ ا متري فإنّ تكّبر... أمّ  كؿّ : خذي.. بِ ليا
 و...قَ ليرة وأكمؿ طري ۲٘۰ربيا قُ 

ى د وصم  متري ووقؼ أماـ أيقونة السي   لى الكنيسة كاف نقوال قد سبؽَ إوعندما دخال 
سوليف، وال مثؿ ىذا الكسوؿ اس الخطأة والكَ بقية الن  كَ  ي لستُ : "أشكرؾ يا رّب ألنّ قائالً 
 يطمب إنسافٍ  كؿّ لِ ي ي أكثر مف غيري، وأصم  وأصم   إلى متري( وأنا يا رّب أصوـُ  شيراً )مُ 



  ٖ   

يسوع، بؿ حنى رأسو وركع  و أماـ أيقونة الربّ مـ يتجاسر أف يرفع رأسّ ا متري فَ مّني". أمّ 
 : "يا يسوع ارحمني أنا الخاطئ". ى قائالً وصم  

 
 : أسئمة

 كيؼ كاف نقوال ؟ ومتري ؟ 
  َّح تجاه المرأة الفقيرة  ؟ ولماذا ؟سموؾ مف أص 
 ا ؟صالة نقوال عّما تدّؿ ؟ وىؿ يجب أف نتكّبر ؟ لماذ 
  ُصّمي ؟صالة متري عّما تدّؿ ؟ كيؼ يجب أف ن 
  ِالة حيح والص  موؾ الص  منا الس  ف عم  ف يجب أف نقتدي ؟  وماذا نستفيد ؟ مَ سموؾ مَ ب

 الحقيقية؟
 

حتاجيف و يجب أف نتواضع ونحّب بعضنا ونساعد الفقراء والمُ ـ أن  نتعم   :الحياتي التطبيق
 حسب تعاليـ الرّب يسوع.
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 ي والعّشارالفّريس
 

 ( 1ط-ضط: 1ط)لوقا 
 ةسن ظط -۸العمر:  

 
ـ، ونطمب ما أعطانا مف ِنعَ  ه عمى كؿّ رُ بنا إلى اهلل، وفييا نشكُ قر  الة وسيمة تُ الصّ  :مقدمة

الصالة الحقيقية يجب أف تكوف  حسب وصاياه. ولكفّ  كي نعمؿَ قموبنا لِ  نيرمنو أف يُ 
يسوع  والربّ  عض الحاجات كما اعتدنا ذلؾ.بمب لِ د طَ القمب ال مجر   صادقة ونابعة مف

 عمؿ نقـو بو. منا كيؼ نصّمي قبؿ أيّ عم  
الة الحقيقية كما ـ منو الصّ ذي نتعم  ثؿ الفّريسي والعّشار الّ واليـو تقرأ لنا الكنيسة مَ 

 ر بيا.ونفك   ريدىا نحف أحياناً ريدىا اهلل ال كما نُ يُ 
 

 :الشرح
 د تشد  عوف إلى الحفاظ المُ دْ كانوا يَ  .ي المتعّصبطبقة مف الشعب الييود الفّريسيوف

أخذ  شر.داء العُ أبت و يارة )كغسؿ األيدي( والس  راعاة الط  عمى شريعة موسى ومُ 
 اليالؾ.ىـ بِ المظاىر الفارغة وأنذرَ يـ بِ ىـ وكذبيـ وتعّمقَ عمييـ يسوع كبرياءَ 

   ومانييف، موف الر  ا يخدِ يـ كانو يـ ألن  عب يكرىُ كاف الش   .شرف كممة عُ اروف مِ العش
 ى وزّكا(.ا يحّؽ ليـ )منيـ مت  أكثر مم   يـ كانوا يأخذوف جبايةً وألن  

  ودافَ و صالحاً نفسَ  عتبرَ إاس، فقد باقي الن  و ليس كَ نفسَ  عتبرَ إالفّريسي في صالتو ، 
 واضع.صيا الندامة والتّ و تنقُ صالتُ كبرياء، فَ نفسو بالعّشاريف بِ  ه وقارفَ غيرَ 

 مييكؿ و أي يدفع لِ أموالِ  ر كؿ  عش  و يصـو مّرتيف في األسبوع ويُ  أن  هللف يقوؿ أراد أ
صحيح  ؛وخطئ الفّريسي في صالتِ يُ  فروض مف ضريبة، وىنا أيضاً ا ىو مَ أكثر ممّ 

عمى الييود مّرة واحدة في  الصـو كاف مفروضاً  )ألفّ  اً جدّ  عممو ىذا كاف حسناً  أف  
نو حسِ منا أف ال نذكر ما نُ اهلل عم   تيف في األسبوع(. ولكفّ و كاف يصوـ مرّ نة، ولكنّ السّ 

ع يدؾ اليمنى تدري نشر ذلؾ )ال تدَ مف أعماؿ فيو يعمـ ما في قموبنا دوف حاجتنا لِ 
 ما تفعمو يدؾ اليسرى(.
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  ُو يقوـ عّشر" تدّؿ عمى افتخاره بنفسو عمى أنّ خاطبتو هلل في صالتو "أنا أصـو وأُ فم
 وبأفّ  و صالحٌ الي فيو قد حكـ عمى نفسو بأنّ لناس الخطأة، بالتّ بواجباتو ليس كباقي ا

سف ّياف ولو وحده الحكـ عمى حُ اهلل وحده ىو الدَ  صو. ونحف نعمـ أف  خم  اهلل سوؼ يُ 
 أو سوء أعمالنا.

  ُلـ يتجاسر أف لمفّريسي : فيو قد وقؼ بعيداً  تماماً  ساً عاكِ أما العّشار فقد ظير م ،
بثقؿ خطيئتو )كما نقؼ نحف أماـ أحد عندما  و أحس  ء وكأن  يرفع عينيو نحو السما

 ،أماـ اهلل نسحاؽ التاـّ إلوبة الحقيقية وادامة والت  عمى الن   قرع صدره داللةً  خطئ(، ثـّ نُ 
اهلل يختار  ا في صالتنا كما عّممنا يسوع والقّديسوف، ألفّ ريده اهلل منّ وىذا ما يُ 

لعذراء وغيرىا مف القّديسيف. ثـ قاؿ في صالتو تواضعي القموب، كما كانت مريـ امُ 
مزمور التوبة.  ،ارحمني أنا الخاطئ" وىذه الجممة ىي بداية المزمور الخمسوف "الميـ  

 .طمب رحمة اهلل عميو ىو الخاطئ غير المستحؽّ و بِ فقط اكتفى العّشار في صالتِ 

  ُؿ يسوع أكمَ  الربّ  فّ ريدىا اهلل منا، ألوىذه ىي الصالة الحقيقية أو التوبة التي ي
أي  بروراً ما ىذا )أي العّشار( نزؿ إلى بيتو مَ نّ ا  : "و و في نياية ىذا المثؿ فقاؿكالمّ 
ف وضع نفسو نفسو وضع ومَ  مف رفعَ : فَ ا ذاؾ )أي الفّريسي( فالعند اهلل وأمّ  مقبوالً 

 أفكار قموبيـ.تكّبريف بِ ؿ المُ نزِ تواضعيف ويُ اهلل يرفع المُ  ف  أرفع". أي 
  

  :أسئمة
 مف ىـ الفّريسّيوف ؟ ماذا أخذ عمييـ الرب يسوع ؟ 
  ُعتبروف خطأة ؟مف ىـ العّشاروف ؟ لماذا كانوا ي 
  ّذاف ظيرا في طريقة رفع الفّريسي ما ىما الخطآف الم

تّممو مف أعماؿ صالتو ؟ وىؿ يجوز أف نفتخر بما نُ لِ 
 صالحة ؟

 كيؼ ظير تواضع العّشار ؟ 

 كيؼ ترتفع إلى اهلل ؟ 
 ي صالة أبناء اهلل ؟ما ى 

    وبة ؟ما ىي صالة الت 
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 ماذا قصد يسوع مف ىذا المثؿ ؟  
 

أف نكوف معو في الحياة  تواضعنا وتوبتنا إلى اهلل نستحؽّ و بِ نتعّمـ أنّ  :التطبيق الحياتي
تواضعي القموب كما اختار مريـ العذراء اهلل يختار مُ  األبدية ألفّ 

)في  صميبويسوع وبِ  سوى بالربّ والقّديسيف. كذلؾ ال يجب أف نفتخر 
 كما يقوؿ الرسوؿ بولس "حاشا لي أف أفتخر إالّ  تعاممنا مع اآلخريف(

 .(ٙ:ٗٔ)غال  بصميب رّبنا يسوع المسيح"
 
 
 
 
 
 

 : مالحظة
  ُقارنة بيف سموؾ الفّريسي والعّشار في المُ  كتابة الخالصة، مثالً وح لِ مكف استعماؿ المّ ي

 ة.جتماع صالة عفويّ إلآخر ا مكف أف يكوف فييُ  و صالتيما.
 

 العّشار الفّريسي
 نسحاقوإ تكّبره وتمييز نفسو عف اآلخريف

 ندامتو وتوبتو فتخاره بنفسوإ
 تبريره عدـ تبريره
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 اطراإلبن الشّ 
 (۲۳ -۱۱: ۱٥لوقا )

 ةسن ظط -٦العمر: 

 
نصػػؿ إلػػى يػػا سػػعي إلػػى يسػػوع لِ : حياتنػػا كمّ مقدمــة

 :عي يكوفاّتحاد كامؿ بو، وىذا السّ 
في البحث عنو  بمعرفة يسوع بعد أف نجد   .۱

 )كما فعؿ زّكا(.
يش حياتو رادتو وعَ إبالبقاء معو وذلؾ بتتميـ  .۲

 القّديسيف. مف مياما يذكرىا اإلنجيؿ ونتعمّ ك
 

 :الشرح
 ائبيف.مّثؿ الخطأة الت  ـ ماؿ أبيو وىو يُ أو قس   ذي شطرَ بف الّ إلبف الشاطر، أي اإلا 

  ِرحمتو وتحّننو.األب في ىذا المثؿ ىو اهلل ب 

 مانع أبوه بؿ نصحو بالبقاء معو ف الميراث لـ يُ تو مِ بف األصغر حص  إلعندما طمب ا
سافر تو فَ بف أعطاه والده حص  إلا و عندما ألح  غيد، ولكن  يتنّعـ مع أخيو في العيش الر  

ولكف عندما  رادتو أف نبقى معو دوماً ا  ة اهلل لنا و عمى محب   أخرى. ىذا يدؿ   إلى بالدٍ 
 ّريتنا.و يحتـر حُ جبرنا عمى البقاء، ألن  و ال يُ نريد أف نتركَ 

 المّذة آنّية(  )ألفّ  ـ طويالً تدُ ربة أي عالـ الخطيئة لـ بف األصغر في عالـ الغُ إلحياة ا
ؤس والجوع وأصبح أذّؿ مف الخنازير رمز و وصؿ إلى أدنى درجات البُ ى أنّ حتّ 

 النجاسة عند الييود.

  ُنا كما اهلل، وىذا ما نراه في حياتنا بنا ويحب   ف ال أحد ييتـ  أعطو أحد" أي "لـ ي
تو س تختمط بيا، فقط اهلل بمحب  العالـ غايات ومصالح ومحّبة النا ة )أمثمة( ألفّ اليوميّ 

 الكّمية.صة نقّية بِ نا محّبة خالِ حب  حّد وخيراتو الغزيرة يُ التي ال تُ 

   فح والغفراف الص   أف يعود إلى أبيو ويطمبَ  و عاد وافتكرَ عف أبيو، اال أن   و ابتعدَ مع أن
تيف حّركتا فيو بة المّ و دامة والت  ائو وىذا يدّؿ عمى الن  جر أحد أُ و ليس كإبف بؿ كَ وأف يقبمَ 

 الحياة مف جديد.
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  ُليو النّص )رؤيتو مف إشير ة لحظة، وىذا ما يُ عودة ابنو في أيّ  اً نتظر األب كاف م
ّرر ة لحظة نتوب فييا ونقُ في أيّ  خوة ينتظرنا جميعاً إ بعيد، ركضو( وىكذا ىو اهلل يا

 و.عيديف عنيـّ أف نرجع إلى اهلل وأف ال نبقى بَ أف نكوف معو. فالمُ 

  َّمة األولى )التي نمبسيا بالمعمودية( بإلباسو الحُ  عودة ابنو أمر فوراً يض فرحتو بِ مف ف
( والحذاء )تحّرره مف الخطيئة( وذبح الكرامة، عالمة الحّرّية والّسمطةوالخاتـ )ختـ 

العجؿ المسّمف داللة عمى الفرح بعودة ابنو. فمحّبة اهلل الواسعة ال تمحو أخطائنا 
 حبوبيف مف اهلل.يدنا إلى حالتنا األولى، حالة األبناء المَ عفحسب بؿ تُ 

  "عف اهلل مصدر حياتنا يموت  ف ابتعدَ مَ  كؿّ  فّ أ: أي "كاف ميتا فعاش وضااّل فوجد
 فؿ بدوف غذاء(.مكة خارج الماء والطّ )كالس  

  ّتو التي محبّ اهلل وحده وبِ  الحة فيضيع. ولكفّ ير في الطريؽ الص  إنساف يترؾ الس   والضاّؿ كؿ
 ربو ال نموت وال نضيع بؿ نحيا معو إلى األبد.ال توصؼ وببقائنا قُ 

 و كاف مع ، وىذا يدّؿ عمى التكّبر، صحيح أن  نفسو صالحاً  بف األكبر كاف يعتبرُ إلا
و سوى أف يكوف لو ة ولـ يكف ييم  أفكاره كانت أنانيّ  عنو ألف   و كاف بعيداً أبيو ولكن  

ّياه في ا  الي فيو و و والده بأف كؿ ما لديو ىو لو وبالتّ شيء عكس ما كاف يظنّ  كؿّ 
مّثؿ قادة الييود الذيف حزنو، فاإلبف األكبر ىنا يُ فرحو ويحزف لِ وحدة حاؿ، يفرح لِ 

 عاشر الخطأة والعّشاريف.و كاف يُ ف يسوع ألن  بوا مِ غضِ 

  كوف معو، وىذا ما دنا أف نا متى أرَ نّ واحد مِ  عودة كؿّ خوة، فاهلل يفرح كثيرًا بِ إىكذا يا
تنازلو وقبولو تجّسد ابنو الوحيد وصؼ والتي كانت بِ محّبتو التي ال تُ قو بِ أراده وحق  

و عندما ومتى أصبحنا أبناء اهلل نفرح مثمَ  ،الخطأة )كّمنا أخوة( عيد الخطأة، كؿّ لكي يُ 
  خوتنا.إيعود أحد 

 
 : أسئمة

  َيدّؿ ؟بتعاده عف أبيو عّما إبف األصغر ؟ إلمّثؿ اف يُ م 
  (ٙ٘و ۳٘: ٙراجع يوحنا )ما ىو الجوع الذي أحّس بو ؟. 
  ّقرار بالخطيئة، إلفراغ، االبف األصغر ؟ )الشعور بإلوبة عند اما ىي عناصر الت

 التواضع العـز عمى العودة، العودة(...
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  َلوقا راِجع  ولده ؟ أال يدّؿ ىذا عمى فرح اهلل بعودتنا ؟ )ت محّبة األب لِ كيؼ ظير
۱٘ :ٚ.) 

  َ(.۱۰: ۱٘لوقا راِجع  عودة الخاطئ ؟ )ف يفرح مع اهلل بِ م 
 (.۱ٜ: ۱٘لوقا  راِجعكيذا ؟ ) بف الشاطر ينتظر استقباالً إلىؿ كاف ا 
  َاللة ؟جد ؟ ما ىو الموت ؟ والض  فوُ  فعاش وضاالً  يتاً ابني كاف مَ  وؿ الوالد "ألفّ ق 
  ُ۱٘لوقا راِجع أخيو ؟ ) سموكو تجاهف يرمز بِ لى مَ إا يدّؿ؟ بف األكبر عم  إلموؾ اس :

 (.۳۲و ۲ٚ
 

جوب طاعة اهلل وذلؾ تية ويدور حوؿ وُ ستنتاجات الفِ إف خالؿ يكوف مِ  :التطبيق الحياتي
منا يسوع والقّديسوف، وأف يكوف في أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا كما عم  

ئ ونعود إليو حيف نبتعد عنو بالخطيئة التي يجب أف خطِ حيف نُ  نتوبَ 
 لخ...(.إغض ة، بُ )كسؿ، تكّبر، حسد، أذيّ عنيا  نبتعدَ 

 
 :مالحظات

  ِص.. ستوحى مف الن  تـ اإلجتماع بصالة تُ مكف خَ : يُ ما فوؽفسنوات  ۸ف مكبار مِ ل
مثيمو مع يذا باإلمكاف تَ تداخمو في حياتنا، فمِ لِ  نظراً ف أروع األمثمة وىذا النّص مِ 

غني عف ى ولو استُ تّ فساح الوقت الكافي إلتمامو حا  و  داً ضرورة تحضيره جي  
تية حوؿ بحّد ذاتو يساعد عمى تثبيت أفكار الفِ  اطنش ورفييية ألنّ شاطات الت  الن  

)قد  "جوع الخاطئرُ "نشاد نشيد إذا كاف باإلمكاف إنظر ويُ  منّص.لِ األفكار الرئيسية 
 سـ منو.أو قِ  كياني( عرفُت اإللو ِمؿءَ 

  ّالنّص شكؿ سنوات فدوف ٙغار مف لمص :
اعة )هلل دية، نستخمص منيا الط  قّصة عا

خطئ أماـ وبة عندما نُ واألىؿ والمرّبيف( والت  
 اهلل والجميع.

  ِتساعدؾ عمى  ،ات مف اإلنجيؿع تمثيميّ راج
 .بشكٍؿ أوضح رؤية القصة
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 حمأحد مرفع اللّ 
 ينونة()الدّ 

 سنوات ۱۱ -٦العمر:  

 
و، جتيد في دروس، مُ ثؿ عمركـ تقريباً :فادي فتى في مِ القّصة

ميدة، ب، ذو أخالؽ حَ رت  ب ومُ يذ  عّمميو، مُ طيع ألىمو ومُ مُ 
واظب و كاف يُ عمى ىذا كم   سر ورخاء، وزيادةً يعيش في يُ 

صغي ىاب إلى الكنيسة وحضور اإلجتماعات، ويُ عمى الذ  
تو إلى كالـ القائد عف يسوع وحياتو بيف الفقراء ومحب   بانتباهٍ 

ريده يسوع مو، والذي يُ اف يتعم  ما ك ؽ كؿّ طب  ليـ، ويحاوؿ أف يُ 
 ا.منّ  واحدٍ  مف كؿّ 

مر سمو سميـ في نفس عُ اتعيش أرممة فقيرة ليا ولد وحيد  جانب منزؿ فادي كانتبِ 
، لذلؾ كاف أوالد الحّي ممزّقاً  بالية وينتعؿ حذاءً  ، يمبس ثياباً . كاف سميـ بسيطاً فادي تقريباً 
 ره البائس والبساطة التي يجدونيا عنده.نظقره ومَ عّيرونو، بسبب فَ نو ويُ ييزأوف مِ 
في  سميـو يجب عميو أف يزور ا فادي فكاف عكس ىؤالء األوالد، كاف يشعر بأن  أمّ 

ـ لو قد  وىكذا كاف يمعب معو ويُ  و الحقير وأف يمعب معو ويساعده بما يستطيعو.منزلِ 
ساعده عمى كذلؾ كاف يُ ف مصروفو و وّفره مِ ّي الميالد والفصح مّما يُ ة في عيدَ اليدايا خاصّ 

ض ىو ف يعتدي عميو ولو تعر  مَ  دافع عنو أماـ كؿّ فييا ويُ  راً قص  يـ دروسو التي كاف مُ فَ 
 رب في سبيؿ ذلؾ.مض  نفسو لِ 
رتبة منو، وكذلؾ أىمو كانوا أقّؿ مَ  عاشر أناساً و يُ رونو ألن  عي  يذا كّمو كاف رفاقو يُ فمِ 

اس يـ كانوا يتضايقوف مف كالـ الن  ع سميـ وزياراتو لو ألن  قاءاتو مفوا مف لِ خف  حاولوف أف يُ يُ 
بو  و سوى أف يقـو بما اقتنعَ مـ يكف ييم  ا فادي فَ جتماعي. أمّ إلركزىـ اعمى مَ  فاظاً وحِ 
ما بيما كم  ؼ سبَ عرَ يف ال يُ فرح وسرور كبيرَ يسوع وكاف يشعر بِ  رادة الربّ إجدانو حسب وُ 

 .و أو قّدـ لو شيئاً ب معمو أو لعِ التقى بسميـ وكم  
ال عمييـ تَ جتماع الطفولة إيومنا ىذا، وفي قوع وُ  ى صادؼَ وبقي فادي ىكذا حت  

فادي ىذه الكممات، وبعد االستماع إلى اإلنجيؿ حاور  عَ حـ فسمِ نجيؿ أحد مرفع الم  إالقائد 
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 انتفضنيـ ف بيدلي بآرائو واختباراتو. ومِ كّؿ منيـ يُ  ؛ فأخذَ ضمونومَ  تيانو حوؿَ القائد فِ 
: اآلف سميـ، وأضاؼ قائالً برة التي يعيشيا في عالقتو بِ فاؽ الخِ مقائد والر  فادي وروى لِ 

عتراضات إلا و رغـ كؿّ عمى حّؽ في استمراري عمى عالقتي بِ  ني كنتُ نّ أدت تأك  
ساعده سميـ وأُ أشعر بو عندما ألتقي بِ  سبب الفرح الذي كنتُ  يرات، كذلؾ فيمتُ يعوالت  
 عنو. دافعوأُ 

سميـ أو بغيره وتساعدىـ : يا فادي عندما تمتقي بِ برة فادي قائالً ؽ القائد عمى خِ فعم  
تية منكـ أنتـ "فِ  واحدٍ  ف كؿّ منؾ فقط بؿ مِ  ساعده، وىذا ليس مطموباً ؾ تمتقي بيسوع وتُ فإن  

 يدنا الربّ ر و ىكذا يُ فادي ألنّ قتدوا بِ يجب عميكـ أف تَ  اً تية يسوع حقّ كي تكونوا فِ مِ فَ . يسوع"
نبوذيف حتاجيف منيـ والمَ ة المُ عاممتنا إلخوتنا وخاص  يسوع أف نفعؿ ونحف حسب مُ 

   حاسبنا.عاممنا ويُ حتقريف ىكذا ىو يُ والمُ 
 

 :أسئمة
 ؟ وسميـ؟ كيؼ كاف فادي 
  ّ؟روف سميـ؟ وفاديعي  اس يُ لماذا كاف الن 
  ُ؟عّيرنا اآلخروف؟ لماذاىؿ يجب أف نتراجع عندما ي 
   ؟تية يسوع"دعى "فِ أف نُ  كيؼ نستحؽ 
  ِ؟حاسبنا؟ وعمى ماذا سيُ ا يسوعنّ ماذا يطمب م 

 
ى "فتية سم  أف نُ  كي نستحؽّ و لِ ماننا أن  نجيؿ اليـو وتصّرفات فادي يعم  إ :التطبيق الحياتي

ساعده في الفقير والجائع نا يسوع يجب عمينا أف نُ يسوع" ولكي يقبمَ 
 و بيـ.د نفسَ وح   د، ىؤالء الذيفشر  د والمُ ضطيَ والمُ 
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 ينونة()الدّ  حمأحد مرفع اللّ 
  (1٦ -۲۱: ۳٥متى )

 ةسن ظط -۱۱العمر:  

 

مفقراء والمساكيف واّتحاده معيـ الزمتو لِ حياة يسوع عمى األرض ومُ تذكير بِ  :۱مقدمة رقم
 و.خوة لَ إواعتبارىـ ك

 
جيء ر فيو عف مَ ذكَ قطع الذي يُ يماف ما ىو المَ إلسؤاؿ : في دستور ادأ بِ تب :۲مقدمة رقم
يجب  ؛ عم اشعبو كؿ  تالميذه ولِ خبرنا عف قوؿ يسوع لِ يُ  ىذا النّص  ،)وأيضاً  المسيح ؟
وا الجموس معو عف يميف كرسي في حياتيـ حتى يستحقّ فعُمو عمييـ 

 (.؟سنا نحف تالميذهألَ  - هجدمَ 
 

 : الشرح
  ُنفسؾ(.ؾ كَ وقريبَ  إليؾ ب الربّ )أحبِ  ؟ظمىما ىي الوصّية الع 

  ِعبة، حياتو بيف الفقراء، تالميذه( فالمسيح فنا عمى يسوع )والدتو الص  ة تعر  كيفيّ تذكير ب
 د نفسو مع الفقراء والمساكيف.وح  

  ّريد أف يقؼ فييا.ية التي يُ ا يختار الجِ نّ مِ  واحدٍ  كؿ 

   عنو وسخ  نمسحَ ، َفعمينا أف بعذ  ومُ  فقيرٍ  ؿّ كُ  فتيش عف يسوع يكوف في وجوِ الت
 ا.عنّ ـ كما مسحيا يسوع اآلال

  َوال بالكالـ  حبّ نُ فيد بؿ العمؿ حسب قوؿ يوحنا اإلنجيمي : "ال ه ال يُ الكالـ وحد
وىذا ما ارتكز عميو يسوع في ( ۱۸-۳يوحنا: ۱)بؿ بالعمؿ والحّؽ" ِبالّمساف 

جيبو الجميع : يا رّب، متى جائعا فأطعمتموني" فيُ  "كنتُ  قولو :حاكمتو العادلة بِ مُ 
عمتموه". أي ي فبغار فَ خوتي ىؤالء الصّ إما فعمتموه بأحد  جيبيـ : "كؿ  ... فيُ رأيناؾ

المسيح  المسيح )ألفّ كـ تفعموه بِ خوة يسوع كأنّ إما تفعموه بالفقراء والمعّذبيف  كؿّ  فّ أ
 ألـ ألمو وكّؿ بؤس بؤسو. شعيا فأصبح كؿ  إرجؿ األوجاع" ؿ آالمنا وظير "كَ حمَ 
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 الدّيان يسوع

 

 شرار )شّر(ألداء أو االجِ                         خيار )خير(ألراؼ أو الخِ ا    
 

 
 
 
لييـ وال إنبوذيف ىؤالء الذيف ال نحتاج عفاء، بالمَ ريف، بالضّ حتقَ المُ ىتماـ بِ إلا: حّك المحّبةم  

 وح(.فصيؿ البسيط عمى الم  ستعماؿ ىذا الت  إمكف ظر. )يُ لن  ايمفتوف 
 

 :أسئمة
   الؿ حياتو عمى األرض ؟لى يسوع مف خِ إنا فكيؼ تعر 

  َرتيب ؟ أـ ماذا ؟ظافة والت  وجود فقط حيث الن  ىؿ المسيح م 

  ِة ؟ أعط أمثمة ؟صورة خاصّ أيف نجد الرّب ب 

  ُا يسوع في حياتنا اليومية ؟نّ بو مِ ؽ ما طمَ طب  كيؼ ن 

  ِتواضعة اتي المُ انيّ مكإني حسب نّ أأو  ماّدياً  غنىً  ينّ مِ  تطّمبييذه األعماؿ ىؿ القياـ ب
 أمثمة... قادر عمى تحقيقيا ؟ أعطِ 

   ممكوت السموات ؟ ناخولدرط األساسي لِ ما ىو الش 

  ُديننا اهلل ؟ عمى ما سي 
   ة حسب قوؿ الرّب يسوع ؟صورة خاصّ وـ بِ ماذا ستفعؿ خالؿ الص 

 
 حبّ رسي مجد المسيح يجب أف نُ أف نجمس عف يميف كُ  لكي نستحؽ   :التطبيق الحياتي

ثالو، ومحّبتنا تظير بشكؿ خموؽ عمى صورة اهلل ومِ إنساف مَ  كؿ  
د يسوع نفسو بيـ إذ حمؿ ذيف وح  عّذبيف الّ باإلىتماـ بالفقراء والمُ  خاّص 

 ع يسند إليو رأسو.، ال موضِ شريداً  آالمنا وبؤسنا وعاش فقيراً 
 
 

 الممكوتخارج  

 
 

 الممكوت
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 وم الكبيرالصّ 
 ةسن  ظط -٦العمر:  

 
اتنا مع يسوع، وذلؾ بدخولنا في فترة "الصـو الكبير تبدأ مرحمة جديدة مف حي غداً 

 الذي يستمر أربعيف يومًا وينتيي بػ "عيد الفصح المقّدس".
تغيير حياتنا السابقة لِ رفقة يسوع قـو بيا بِ نـو ىو رحمة روحّية الص    ؟ا هو الصومفم  
ة عندما خاص   ؛انّ ريدىا يسوع مِ كما يُ  حيحةة الص  بأف نعيش الحياة المسيحيّ وذلؾ  وتجديدىا

الخالص ألجؿ  ،في صالتو، إلى اهلل باً ة أربعيف يومًا عمى الجبؿ طالِ صّمى وصاـ مدّ 
 العالـ كّمو.
وبة، مف اهلل كما عّممنا يسوع وذلؾ بالمحّبة والصالة والت   ـو يعني أف نقتربَ فالص  

نا ىكذا نقترب ألن  ، حتاج ومساعدتوإنساف فقير ومُ  شاركة كؿّ مُ ـو تعني فالمحّبة في الص  
تواضعة وحياتو بيف نجيؿ عف حياة يسوع ووالدتو الفقيرة المُ إلمنا اعم  أكثر مف اهلل كما يُ 

 الفقراء والمحتاجيف ووصاياه لنا بيـ.
 يالخ...( ألن  إات الحيواف )حميب، ألباف شتق  حـو ومُ عف أكؿ المّ  ـو ىو أف نمتنعَ والص  

حـو يعني متناع عف أكؿ المّ إلا حتاجيف، وألفّ مفقراء والمُ لِ في بمدنا  ُمكِمفةمف األطعمة ال
الـ بيف اإلنساف وأخيو اإلنساف مف جية ف جية، يتبعو السّ الـ بيف اإلنساف والحيواف مِ السّ 

 الـ الحقيقي مع اهلل.السّ  أخرى وأخيراً 
، ما نشتييو عمى كؿّ  نأكؿ ونشرب كما يحمو لنا ونصرؼ ماالً ف ال أويجب كذلؾ 

ر ما نستطيعو مف وف  شاركو حياتو، ونُ ـو ىو فترة نشعر فييا مع الفقير ونُ الص   ألفّ 
ؿ ـو أي في عيد الفصح، لكي نأكُ حتاجيف في نياية الص  مُ  نساعد بو أناساً صروفنا لِ مَ 

كما أوصانا الرّب يسوع والقّديسوف. وما نجمعو نضعو في صندوؽ خاص  ونشرب معاً 
 حتاج.ومُ  فقيرٍ  كؿّ شاركتنا لِ ر عف مُ وىو يعب   "صندوؽ صـو المشاركة"ى سم  يُ 

بؿ يجب أف نبتعد عف كّؿ ـو ليس لمجسد فقط أي عف األكؿ والشرب وغيره، والص  
أقوالنا  ر بالخير في كؿّ فك  ف نُ أدؽ، و ـ دائما بالص  ا : فيجب أف نتكم  منّ  ما ال يريده يسوع

زعجنا أف إونعتذر ، وأف نعترؼ بأخطائنا وعمالً  وقوالً  كراً تواضعيف فِ وأعمالنا، وأف نكوف مُ 
منا يسوع والقّديسوف وىكذا يجب أف ىكذا عم   سيء إلينا.سامح مف يُ أف نُ إلى أحد و  أو أسأنا
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" أي صالة ـوحفظ وتطبيؽ "صالة الصّ نفعؿ خالؿ ىذا الصـو المقّدس، وال يجب أف ننسى 
  صالة التوبة(. أيضاً  تسّمىالقّديس أفراـ السرياني )

   ئاسة والكالـالر   قني مف روح البطالة والفضوؿ وحبّ يا الرب وسّيد حياتي أعتِ أي 
 ،اؿالبط  

  ِحّبة،بر والمَ روح العّفة واّتضاع الفكر والصّ أنا عبدؾ الخاطئ بِ  ـ عمي  وأنع 
  ِؾلي أف أعرؼ ذنوبي وعيوبي وأف ال أديف أخوتي فإن   بْ ليي ىَ ا  كي و نعـ يا مم 

 بارؾ إلى األبد آميف.مُ 

 
 :أسئمة

   ـو ؟ما ىو الص 

  َـو الحقيقي ؟الح عف الص  ؿ الص  ثَ ف أعطانا المَ م 
   ـو ؟خالؿ الص   وُمشتق ات الحيواف حـولماذا ال نأكؿ الم 

  ًعمى كّؿ ما نشتييو؟ لماذا يجب أف ال نصرؼ ماال 

  َـو ؟ره خالؿ الص  وف  بما نُ  ماذا يجب أف نفعؿ 

  ِسدي ؟ـو الجَ انب الص  لى جإ ماذا يمزمنا كي نصـو حقاً ل 

   ـو المقّدس ؟الص   فظيا وتطبيقيا طيمة ىذاالة التي يجب حِ ما ىي الص 

   تطبيقو ؟ـو ؟ وكيؼ ستسعى لِ ما ىو رأيؾ بالص 
 

 :  مالحظات
  ِأعضاء الفرقة. ف كؿّ ماعي مِ لتزاـ جَ إؾ أي شترَ ـ مُ يجب الوصوؿ إلى قاس 
  لخ...إ: منزؿ، مدرسة وياتي لكؿ عضلتزاـ الحَ إلعطاء أمثمة عف اإيجب 
  ِّرة عف كيفية تطبيقوعطاء آراء حُ ا  تو و ـو وأىمي  تية يتحّسسوف الص  جعؿ الف. 
 في قمبي نداء ف  إ :األناشيد 
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 ومل من الصّ األحد األوّ 
 (ةأحد االرثوذكسيّ )

 سنوات  ۸ -٦العمر:  
 
ة حدثت بيف ـ، وسوؼ أروي لكـ قصّ و مف الص   عمينا أسبوعٌ  : اليـو يكوف قد مر  مقدمة

 .همناتياف يسوع وما تعم  فِ  ثنيف مفا
 
ى لو ىاب إلى الكنيسة حتّ واظب عمى الذ  أحد ويُ  : كاف سمير يأتي إلى الطفولة كؿّ القّصة

ف يعرفو مَ  حّبونو وأيضا قائده ورفاقو وكؿّ ما اجتماع لمطفولة، وكاف أىمو يُ  لـ يكف يوماً 
ى "فتى أف يسم   يذا استحؽ  حاجة، فمِ  ـ في كؿّ حّب الجميع ويساعدىيُ  و كاف متواضعاً ألنّ 

 يسوع".
عندما كانوا  رفورفيقو القديـ بيار الذي عراسية التقى سمير بِ نة الد  ؿ السّ وفي أوّ 

 أىؿ بيار إلى منطقة ثانية حيثُ  ة طويمة بسبب انتقاؿِ ه منذ مدّ واحد ولـ يرَ  في حي   جيراناً 
حّب لمجميع وكذلؾ أىؿ بيار كانوا يّذب ومُ و مُ ألنّ  بيار يحّب سمير كثيراً كاف  يعمؿ والده.

بيار لـ يكف يذىب إلى الكنيسة  ف  أالفرؽ بينيما  مصادقة بيار وسمير. ولكفّ فرحيف كثيرا بِ 
 .اد طفولة فييأىمو كانوا يسكنوف في منزؿ بعيد عف الكنيسة وال توجَ  وال إلى الطفولة ألف  

 ر عنو في كؿّ خب  ر ونُ بش  ريدنا أف نُ يُ  الرب   ف  أف قائده مِ  عوكاف سمير مثمكـ يسم
منا فوا إلى يسوع وحياة المحّبة التي عم  وف أف يتعر  مكاف وزماف فإذا كاف لديكـ أصدقاء يحبّ 

نا اليومية، فيجب عمينا أف نحضرىـ معنا إلى الكنيسة نعيشيا في حياتِ التي و اىا يّ إ
معو نيار األحد إلى  ر مف بيار أف يذىبَ فطمب سمي فولة حتى يفرحوا معنا بيسوع.والطّ 

، حيث الكنيسة وبعدىا إلى الطفولة وقاؿ لو : ىناؾ تتعّرؼ إلى يسوع وتفرح معنا كثيراً 
يذيب والت   ، ونتعّمـ المحّبة سوّيةً د معاً نشِ يسيف ونمعب ونُ ثنا القائد عف حياة يسوع والقد  حد  يُ 

 ي.صبح أحسف من  واضع وستُ والت  
و سيذىب مع سمير الذي ن  أو  ةً و باألمر ففرحوا خاص  ر أىمَ د وأخبَ بعد ترد   فوافؽ بيار

و بيار بعد حضور القّداس، توج   ألخالقو وتيذيبو وتواضعو. هر غَ نذ صِ مُ  يحّبونو كثيراً 
غّنوف يمعبوف ويُ  ،وكباراً  صغاراً  ،كثيريف حبة سمير إلى الطفولة، حيث شاىد أوالداً صُ بِ 
و عرؼ عنو بأن  ف الحّي اآلخر والذي كاف يُ مِ  ف رأى أوالداً أو ما لبث كن  ح، ولفرِ حيف، فَ فرِ 



  ٔٚ   

ي أف آتي إلى ىنا، وىؤالء األوالد ريد من  كيؼ تُ  :و أوالد غير ميّذبيف، فقاؿ لسميريوجد في
الني فيو الحّي الفُ  ف  أ: صحيح يا بيار ا. فقاؿ لو سميروجودوف ىنالني مَ مف الحّي الفُ 

األوالد الميّذبيف ولكف ليس الجميع، تعاؿ وانظر بعينيؾ: فاقتربا مف  بعض األوالد غير
وتيذيب، فالتفت إلى سمير  طؼٍ لُ  كؿّ لييـ فسمعيـ يستقبمونو بِ إالذيف كاف بيار قد أشار 

اس ليسوا كّميـ الن   فّ أسمير لقد تسّرعت في حكمي، صحيح  : معؾ حّؽ ياوقاؿ لو
ليو، إلى الجميع وتعّرفوا إتعّرؼ بيار ة مع القائد حيث ودخموا بعدىا إلى الطفول .تشابييفمُ 

ة لؤلطفاؿ معالـ وخاص  كالـ القائد وحديثو عف يسوع المسيح وعف محّبتو لِ بِ  وفرح كثيراً 
عمى حضور المسيح  وي كاف دليالً أخَ  عب الذيف جريا في جو  وفرح أكثر أثناء الغناء والم  

ىاب ومنذ ذلؾ اليوـ واظب بيار عمى الذ   .ر بيسوعبش  ـ ويُ عم  ه يُ ثؿ قائدِ وقّرر أف يصبح مِ 
 ماف كالـ يسوع ويبّشراف بو.عم  مع سمير يُ  ر وأصبح قائداً بُ فولة حتى كَ لى الكنيسة والطّ إ

 
 :أسئمة

  ِتياف يسوع ؟كيؼ نكوف ف 

  ُ؟ ُمرشديناالكنيسة و  ريدنا يسوع أف نفعؿ في حياتنا حسب تعميـماذا ي 

  َليو ؟إ و ىكذا قبؿ أف نراه أو نتعّرؼَ بأن   حدٍ عف أ ىؿ يجب أف نقوؿ 

 كيؼ أصبح بيار فتى يسوع ؟ وماذا أصبح بعد ذلؾ ؟ 

   ـ مف بيار ؟ وسمير ؟ماذا نتعم 
 

 ،ال نعرفو عمى أحدٍ  أبداً  يجب أف ال نحكـ اً تياف يسوع حقّ لكي نكوف فِ  :التطبيق الحياتي
مكاف  ع في كؿّ ر بإسـ يسو تعميـ الكنيسة والقائد ونبش   ف نسمعَ أو 

 وزماف مف حياتنا.



  ٔٛ   

 (ةأحد االرثوذكسيّ ) ومل من الصّ األحد األوّ 
 (٥۱ -1۲: ۱يوحنا )

 ةسن  ظط -۸العمر:  

 
، واليـو تقرأ لنا الكنيسة المُ ىا نحف قد دخمنا في قمب الص   قطع اإلنجيمي قّدسة المَ ـو

ثنا حد  يُ  (. فمنسمع ما؟أيضاً  ا نحف تالميذهتالميذه )ألسن إثنيف مف معيسوع قاء تعّمؽ بمالمُ 
 .اإلنجيؿ
 
 
  :الشرح

  ّصبح مثؿ فيمّبس.، ثـ يُ شبو نثنائيؿ أوالً ا يُ نّ واحد مِ  كؿ 

  نساف أف يكتشؼ يسوع بنفسو.إعمى كّؿ 

   نثنائيؿ الى يسوع. نا عمى يسوع وحياتو، كما فعؿ فيمّبس عندما دؿ  الكنيسة تدل 

  ًاصرة كما حكـ نثنائيؿ عمى جميع أىالي النّ  وال نحكـ عميو، عمينا أف ال نحتقر شيئا
  .بالطبع ةناصر ؟ مف الكاف يسوع ف أيفوميـ غير صالحيف. بأنّ 

  َوجو وقاؿ لِ  ـ عف نثنائيؿ قبؿ أف يراه وجياً ـ ما في قموبنا وأفكارنا كما عمِ عمَ يسوع ي
 فيو. عنو : ىوذا إنساف ال غش  

  َؼ نراه ونتعر  إليو لِ  جب أف نذىبَ عد، بؿ يإلى المسيح عف بُ  ال نستطيع أف نتعّرؼ
 مة(.نثنائيؿ : "تعاؿ وانظر" )أمثِ ليو كما فعؿ فيمّبس عندما قاؿ لِ إ

  ّال يتوّقؼ عند نظرة أو مقابمة مع يسوع في وقت ما مف حياتنا  قاء مع الربّ فرح الم
 ساعدة، مناولة( بؿ تمتّد الى حياتنا بأكمميا.، مُ )عمؿ خير مثالً 

  ُعمة مف جية والنّ  (۲يتنا. ف جِ رادة الطّيبة مِ إلا (۱ى دعامتيف : زة عمرتكِ حياتنا م
 اهلل.

  ُلى ثقة بيننا وبيف اهلل كما كاف مع القّديسيف )مثالً إتزايد فينا يتحّوؿ اإليماف الم 
نا ال ننيار ونيأس بؿ نتقّوى عندما تحّؿ بنا مصيبة ما نشعر بيا كبقّية الناس ولكنّ 

 ؽ باهلل.نا نثِ ألنّ 



  ٜٔ   

 :أسئمة
 نا ؟ف ىو فيمّبس ونثنائيؿ مِ جيئنا إلى الطفولة ؟ ومَ مَ نجيؿ اليـو بِ إا عالقة م 

  ُمكننا أف نجده ؟فقط؟ أيف يُ  ش عف اهلل في األمور الظاىرةفت  مكننا أف نُ ىؿ ي 

  َلخ...(.إؽ ذلؾ في حياتنا العاّمة )بيت، مدرسة مكننا أف نطب  وانظر" كيؼ يُ  "تعاؿ 

  ُعيفة ؟قّوينا في حياتنا الض  ماذا ي 
 

دوف استثناء،  محّبتنا إلخوتنا جميعاً ؼ إلى يسوع في حياتنا بِ : نتعر   التطبيق الحياتي
قموب جميع  ؛و العارؼ ما في القمبويسوع وحده ىو الدّياف ألنّ 

إلى األطفاؿ،  ع وخصوصاً وال ننسى دعوتنا إلى العالـ أجمَ  البشر.
 يسوع.ُطيا يتوسّ  يكونوا معنا ويشتركوا في أفراحنا التيلِ 

 

 
 

  
 

                   



  ٕٓ   

 ۳ومل من الصّ األحد األوّ 
 (ةأحد االرثوذكسيّ )

 ةسن  ظط - ۸العمر:  

 
 عظيماً  حتفاالً إتحتفؿ الكنيسة األرثوذكسية  ،ف كّؿ عاــو مِ في األحد األوؿ مف الص  

 اً نيائيّ  ر  قِ أُ ، و ۸ٚٚجمع القسطنطيني سنة عف المَ  يقونات الذي صدرَ ألقرار تكريـ الِ  تذكاراً 
عمى المسيحييف  ماً حر  مبراطورة تيودورا، بعد أف كاف مُ إلقرار مف ابِ  ۸ٗ۲آذار  ۱۱في 

 الكنائس. في أيقونة سواء في المنازؿ أـ ةضع أيّ قتناء أو وَ إ
  ذيف يتمّسكوف بيا أي المؤمنيف :جوميـ عمى األيقونات وعمى الّ قاؿ اليراطقة في ىُ 

 رى.َر وال يُ و لـ يُ و ألن  تو الثانية رسمَ وصي  ـ في اهلل حر   ف  أ (۱
سـ اس الماّدة التي رُ النّ  يعبدُ  و حينئذٍ كراـ األيقونات ال يجوز ألن  إ ف  أيضًا : أوقالوا  (ٕ

ا القّديس يوحنّ  ةً نيـ خاص  مساف قّديسييا ومِ عمييا. الكنيسة رّدت عمى ىؤالء بِ 
 :الدمشقي بالقوؿ

 نرسـ أنفسنا ألف  نرسمو ىو، ولكف لِ ذلؾ ليس فقط لِ  المسيح نفعؿُ  عندما نرسـُ  -
 ، خاّصة وأّنو صار إنسانًا مثمنا ليطّيرنا ويقّدسنا.وجيو ىو وجينا

نا وف أو خشب أو حجر، لكنّ ف لَ مِ  ،ةً ـ مادّ كر  منا المسيح وأصدقاءه ال نُ إذا أكرَ  -
بيا وىي تمّثؿ  ورة التي نحتفظالصّ  رسـو عمييا )فمثالً س المَ ـ الكائف المقد  كر  نُ 

رغبًة مّنا في تذّكرىـ  عف محّبتنا ليـ و تعبيراً  ليس سوىأقرباءنا وأصدقاءنا 
 (.عمى الدواـ

)اإلنجيؿ، ماء ؟  ة ال معنى ليامة في الحياة المسيحيّ ستعمَ وىؿ الماّدة المُ  -
 لخ... أليسوا موادًا ؟(.إمع، البخور يت، الش  الز   ،قّدسماد المُ العِ 

ر إلى ما وراءىا، إلى المصدر، عبُ المادة نَ فنحف مف خالؿ  -
ألف الماّدة ليست سوى وسيمة في الكنيسة األرثوذكسية 

 بنا إلى اهلل.قر  تُ 
 



  ٕٔ   

 :معنى األيقونات في مكان الصالة
 نا في ، وىي تجعمنا نشعر كأنّ هتجّسدماء فتحيا لنا يسوع بِ لى الس  إيا نوافذ ن  إ

 .إلييا أثناء الصالة دما ننظرُ عن ،الممكوت ونحف موجودوف عمى األرض

  ُيـ اختاروا وسمكوا صّمي مع جميع القّديسيف ونطمب شفاعتيـ ألنّ يعني أننا ن
 الطريؽ المستقيـ، طريؽ الخالص.

 سخ بالخطّية.خ بالغبار، كذلؾ يتغّير اإلنساف ويت  وكما تتغير األيقونة وتتس  
عمداف فقط، ا المَ يوحنّ ع أيقونات المسيح ووالدة اإللو و في البدء كانت توضَ 

يذا كانت مي الكنيسة والمالئكة والقّديسيف، فمِ عم  ت بعدىا أيقونات مُ ضيفَ ثـ أُ 
 ؿ األيقونات(.ضرورة األيقونسطاس )حامِ 

 
 

 :أسئمة
  َؿ األيقونة ؟مث  ف تُ م 

  ُرثوذكسية عمى األيقونات ؟ألسة االكني شّددلماذا ت 

 ماـ األيقونة ماذا تشعر في لماذا يجوز تصوير ابف اهلل ؟ عندما تقؼ أ
 )تأّمؿ نفسؾ مّرة(. ؟داخمؾ

   َ(.مثالً  ور الماّدة في عالقتنا كمسيحييف باهلل ؟ )ماّدة األسرارما ىو د 

  ُستقبؿ كأيقونات ؟ كيؼ ؟نا في المُ ع صورُ مكف أف توضَ ىؿ ي 
 

عمى فئة معّينة مف الناس، فنحف  األيقونات ليست حكراً  :التطبيق الحياتي
جيادنا عمى األرض نكوف كالقّديسيف بِ وف لِ دعوّ مَ  أيضاً 

 ممسيح.نكوف أيقونة حّية لِ منا لِ ؤى  ر تُ قد  ال تُ  فنستحّؽ نعمةً 
 

كي ابؽ إلقامة أشغاؿ أيقونات ألوالدنا لِ يجب التخطيط السّ  :مالحظة
عرض أيقونات في ىذا ما إقامة مَ وربّ  ،ث أكثريعيشوا الحدَ 

.  اليـو



  ٕٕ   

 وممن الصّ  انيالثّ ألحد ا

 مخلّع الّسقف(أحد )
 (۱۳ -۱: ۳مرقس )

 ةسن  ظط - ٦العمر:  

 
وبعده  ۱مة رقـقد  نجيؿ األحد الماضي يبدأ اإلجتماع بالمُ إي عطِ في حاؿ أُ  :مالحظة

وبعده  ۲مة رقـقد  ي فيبدأ اإلجتماع بالمُ عطِ ا في حاؿ لـ يكف قد أُ المدخؿ فالنّص. أمّ 
 دخؿ فالنّص.المَ 
 

، وقد رأينا كيؼ يُ عمينا أسبوعاف مف الص   ف قد مر  اليـو يكو : ۱مقدمة رقم  مكننا أف ـو
 )تذكير نثنائيؿَ  واسطة إنساف آخر كما دعا فيمّبُس باشرة لنا أو بِ مُ  دعوةٍ بِ  الرب   القينُ 

/ اإليماف، الثقة باهلل ت  ئيسية المُ نقاطو الر  بإنجيؿ األحد الماضي وبِ  صمة بإنجيؿ اليـو
 ائؽ(.دق ٘مف  )أقؿّ لخ...(. إ
 

ا اليوـ أمّ  كمؿ الحديث.ستَ محافظة الكنيسة عمييا، ويُ تذكير باأليقونات وبِ  :۲مقدمة رقم 
 دقائؽ(. ۳مف  )أقؿّ  ـو الكبير.عمينا أسبوعاف مف الص   فيكوف قد مر  

 
القي مكننا أف نُ رينا كيؼ يُ يُ  اً نجيميّ إ صالً واليـو تقرأ لنا الكنيسة فَ  :ينتدخل إلى المقّدمم  

 ث معنا.ة تجري أمامنا أو تحدُ يوميّ  حوادثَ  واسطةبِ  الرب  
 

 
 :الشرح

  ّوتسابؽ النّ  الً تروي لنا الحادثة أو ، مو ماع كالسَ اس لِ دخوؿ يسوع إلى كفرناحـو
 اس(.اإلليي )أليس ىذا دليؿ عمى إيماف النّ 



  ٕٖ   

  ّفموج وكيؼ ؟ بإنزالو مف جيود كبير إلدخاؿ مَ مَ أربعة رجاؿ قاموا بِ  ّص نرى في الن
نتباه يسوع حيث إ تَ يماف عظيـ لفَ إىذا دليؿ  قؼ لكي يراه يسوع ويشفيو، وحتماً الس  

 شفاه.

  ّفاء معاً يسوع عمى الغفراف والش  قدرة  ىي ئيسية في ىذه الحادثة كما نرىقطة الر  الن، 
 وىذه مف صفات اهلل.

   رت خطاياؾ" ـث قاؿ "اشؼَ فِ يسوع كانت "غُ ؿ كممة لِ فاء ال ينفصالف وأو  الغفراف والش." 

   نطمب مف اهلل أف يشفي نفوسنا مف  ،أو نمرض اً ـ جسديّ و عندما نتأل  ـ بأن  نتعم
 ثـ نطمب شفاء الجسد. الً الخطايا أوّ 

  نساناً إوأصبح  اً ره داخميّ و قد غي  مع بأن  ف أماـ الجَ برىِ ممفموج أراد أف يُ يسوع لِ في شفاء 
نعمة ر مف الخطيئة بِ دت فيو وىكذا تحر  وح التي تجد  الرّ الجسد فقط بؿ بِ ليس بِ  جديداً 

 المسيح.

  ىناؾ أناس لـ يقبموا أف يصّدقوا ف جميع الحاضريف، الحادثة جرت أماـ أعيُ  ف  أمع
ألفعؿ مشيئتي بؿ مشيئة  و عمى األرض )لـ آتِ عممِ بف اهلل ويقـو بِ إسوع ىو ي ف  أ

 ذي أرسمني(.أبي الّ 

  قيامتو و بِ يسوع أعطانا حياتَ  الربّ  تحيا ألف  وح فَ ا الرّ مّ أعندما نموت تفنى أجسادنا، و
دأ ة تبنيا الفاسدة. وىذه الحياة األبديّ نحف نحيا معو في غير ىذه الدّ فَ  .مموتو لِ غمبتِ و 

ا د عنّ بعِ حدنا معو نُ نا متى ات  معو، ألن   ف اهلل ونّتحدَ مِ  ذا أردنا أف نقتربَ إفينا منذ اآلف 
 خطيئة. كؿ  

  َنا ، فإن  أو زمافٍ  حصور في مكافٍ لغير المَ اينا الرّب متى الق
و بأقوالنا ألن   جفمو نخبر عنو كما فعؿ المَ نطمؽ الى العالـ لِ ن

د بعد أف القينا دُ جُ  نا أناٌس ر بأن  يشع العالـَ  وأفعالنا نجعؿُ 
ة لنا في ىذا عوة األساسي  الرّب واّتحدنا معو وىذه ىي الد  

 ـو المقّدس.الص  
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 :أسئمة
  ؟واسطة األربعة رجاؿقؼ بِ نزاؿ المفموج مف الس  إَعالـَ يدّؿ 

  ِمتاف؟؟ وىؿ تنفصؿ الكمِ  وثانياً  ممفموج أوالً ماذا قاؿ يسوع ل 

  ُ؟نحتاجو )نجاح، ماؿ، شفاء( نو شيئاً  فقط عندما نريد مِ لى اهللإ ىؿ نمتجئ 

 ؟د مف ذلؾنا نرى أبعَ ذلؾ ؟ أو أن  لِ  حزففيؿ يجب أف ن ،طمباتناب اهلل لِ لـ يستجِ  فإ 

  ُ؟خبر عنونا اليومية ؟ وكيؼ نُ القي الرّب في حياتِ كيؼ ن 

  ُفاتناتصرّ  كؿ   د فينا نتجد  أـ أنّ  ابؽمكننا أف ندخؿ في حياة الرّب ونبقى كالسّ ىؿ ي 
 ؟وأعمالنا وحياتنا

 ؟ى األبد رغـ ضعفنا وفناء أجسادناما الذي يجعمنا خالديف أي أحياء إل 

  َ؟فاتوعميـ ؟ وما ىي صِ ـ ىذا الت  ف عم  م 
 

نو ننطمؽ ئ ومِ ليو نمتجِ إوبة، ح الت  افي والمانِ بيب الش  يسوع وحده الط   :التطبيق الحياتي
كّؿ عمؿ صالح نقوـ بو وكّؿ فكر طاىر عنو في  نخبرَ إلى العالـ لِ 

 حاد بو.ساعدنا أكثر عمى االت  ا يُ م  ر بو مِ نفك  
 

 :اتمالحظ
  ُدة عف تعد  دفاعاتو المُ د اآلباء، لِ أحَ  ،مقّديس غريغوريوس باالماسعّيد الكنيسة لِ أيضًا ت

كنى اهلل ة ىي سُ عمة اإللييّ الن   يمانو بأف  إفاعو عف دِ  ةً ة وخاصّ العقيدة األرثوذكسيّ 
 فينا.

  ِشديد شكؿ قّصة مع أسئمة بسيطة مع الت  عطى النّص بِ يُ  ،سنوات ۸ - ٙؤلوالد مف ل
 قة باهلل.عمى اإليماف والثّ 

  ِستناد إلى النّص، إلف تمثيؿ ىذه الحادثة بامكِ يُ  ،سنوات فما فوؽ ۱۰ؤلوالد مفل
 .ميعبة إليصاؿ الكممة الى الجناسِ سؤوؿ مُ ريقة التي يراىا المَ الط  وبِ 

 
 



  ٕ٘   

 وممن الصّ  الثالثّ األحد 
 رفع الصليب(أحد )

 سنوات  ۸ -٦العمر:  

 
 ظير، دائماً ديد القامة، قّوي البنية، بسيط المَ ف عمره، مَ امنة مِ ياد فتى في الثّ جِ  :القّصة
ف يذيب كبيريف، يحتـر الجميع ويخدـ مَ موؾ وتَ ميدة وسُ و، ذو أخالؽ حَ ؿ في صف  األوّ 

لى الكنيسة إىاب واظب عمى الذ  عمى ذلؾ كاف يُ  واضع ومحّبة. وزيادةً ت كؿّ نو بِ يطمب مِ 
و كاف أساتذتو يذا كمّ ب "فتى يسوع". ولِ لقَ  ينية فكاف يستحؽ  جتماعات الد  إلوحضور ا

فاقو في رِ  ونو ويحترمونو وأيضاً حبّ و يُ عونو وكذلؾ كاف تالمذة صف  فوف عميو ويشج  يعطِ 
 درسة والحّي.المَ 

ر يما كانا أيسَ عجبيما تصّرؼ الجميع مع جياد، ألن  نير وسامي لـ يكف يُ م فّ أ الّ إ
كانا و عمييما في الصّؼ، فَ قاس لو وعمى تفو  ة النّ كانا يحسدانو عمى محبّ ، فَ اً نو ماّديّ مِ 

معب اف في الصّؼ أـ في المَ كَ ناسبة يمتقيانو فييا سواء أَ مُ  رانو في كؿ  عي  ييزآف منو ويُ 
 ف  أ ناً ؤمِ رؼ عف تعييراتيما مُ الط   وىو عمى ذلؾ ساكت، يغض   مدرسة.ى خارج الوحت  

كوتو ما سُ ستفعؿ فييما. وربّ  كة في قمبو، وىي التي تفعؿ فيو وال بد  المحّبة وحدىا مالِ 
يـ فيتسّنى بعده مف أمامِ قمب لو يُ ى قّررا تدبير مَ نزعاجيما منو، حتّ إفي  وصبره سّببا زيادةً 

  نو.موؿ مكاليما الحُ 
قامة حفمة إدارة إل( قّررت امنو ٜفي شير آذار )

ختمؼ الميذ مف مُ شراؾ الت  إمناسبة عيد المعّمـ وقّررت بِ 
عف تقديـ  يكوف مسؤوالً فوؼ، فاختير جياد عف صّفو لِ الصّ 

ف حقد منير لمحفمة، مما ضاعؼ مِ  يفاً البرنامج أي عرّ 
أماـ  قمب يجعمو سخريةوسامي عميو، فاّتفقا عمى تنفيذ مَ 

األساتذة واألىالي والطالب. وكاف المقمب عبارة عف سكب 
 جياد أماـ الجميع. عمىدلو ماء 

شارة مف سامي قاـ منير بإسقاط إفي نياية الحفمة وفيما جياد يختتـ البرنامج، وبعد 
لو سقوط الدّ ما بِ نّ إنسكاب الماء عميو، اب ليس فقط بدلو الماء فوؽ رأس جياد مما تسب  



  ٕٙ   

الموقؼ انقمب بعد قميؿ  ولكف   .زء البعض، مّما أثار ىُ بميغاً  رحو جرحاً وجَ  عمى رأسو
 معالجتو.ستشفى لِ نقؿ جياد إلى المُ دير واألساتذة الذيف أسرعوا لِ بعد اف انزعج المُ  خاصةً 

ىما بانتظاره ف استعمـ عنيما وأمرَ أدير منير وسامي بعد عالجتو يستدعي المُ أثناء مُ 
لى إف ؿ المدير جياد، وبعد أف يطمئِ ستشفى يقابِ ة جياد. وفي المُ ح  ف عمى صريثما يطمئِ 

ء يي  يُ  ،ديرأي المُ  ،ونّ أيف و مو بإسمي الفاعمَ عمِ بسيط وال خطر منو، يُ  الجرحَ  تو ألفّ صحّ 
 ياد والتي تالزمو دوماً ة في قمب جِ ؾ المحبّ زاء ما فعاله. وىنا تتحرّ جَ  قاسياً  ليما عقاباً 

ى يحّبوا بعضيـ وحتّ جميع الناس لِ مبو ودعوتو لِ ة عند صَ اتو خاصّ ويتّذكر يسوع في حي
مـ يـ لـ يكونا يقصداف ذلؾ، فَ ىـ مف القصاص القاسي ألنّ عفاءَ إديره ىـ. فيرجو مُ أعداءَ 

موع دير بعد أف ترقرقت الدّ وافؽ المُ ديد يُ لحاح جياد الشّ إ، ولكف بعد الً دير بذلؾ أوّ يقبؿ المُ 
 يجيبو باإليجاب. ،يفمحدودَ مؽ محّبة جياد وتواضعو الالّ عينيو، وبعد أف لمس عُ  في

كمماتو منير وسامي وبعد أف يؤّنبيما بِ و إلى المدرسة، يمتقي المدير بِ وعند عودتِ 
داف عِ يَ طمب جياد، فَ دير بِ فاجأىما المُ نتظراف القصاص الكبير يُ رشدة، وفيما ىما مُ المُ 
ستشفى ف فورىما يزوراف جياد في المُ ومِ  .ع أبداً ؿ ىذا العمؿ البشِ عدـ تكرار مثدير بِ المُ 
عمى ما ألحقاه بو مف أذى  الُمسامحةشفائو وسالمتو ويعتذراف منو ويطمباف يّنئانو بِ ويُ 
أماـ المدير  وتدمع أعينيـ جميعاً  دورهبِ  عدـ تكرار مثؿ ىذا العمؿ، فيعانقيما كالا داه بِ ويعِ 

 درساً  جياد الذي أعطاىـ جميعاً تقدير عظيـ لِ ري مف خمؼ الباب بِ راقب ما يجالذي كاف يُ 
جياد وعودتو إلى المدرسة، أصبح  واضع. وبعد شفاءِ خاء والتّ إلسى في المحّبة وانال يُ 

ة جياد العظيمة وتضحيتو في سبيؿ ف أعّز أصدقائو، وىذا يعود إلى محبّ منير وسامي مِ 
 دايتيـ.خوتو وىِ إ

 
 :أسئمة

 د ؟كيؼ كاف جيا 

  ُرانو ؟عي  لماذا كاف منير وسامي ي 

  ِ؟جيادماذا فّكرا ؟ وماذا حدث لِ ب 

   ؟ ؟ وعّما يدؿّ  جياد موقؼى كيؼ تجم 



  ٕٚ   

  َىاب الى الكنيسة الذ  روننا بِ عي  فاؽ يُ نا وحياتنا أماـ رِ وقفنا نحف في مدرستِ ما ىو م
 جتماعات ؟الوا

 ماذا نتعّمـ مف جياد ؟ 
كما  -محّبتو وتواضعو وخدمتوحّب الجميع، وبِ ي ويُ ضح  "فتى يسوع يُ  :التطبيق الحياتي

ر عمى اآلخريف الذيف يعيشوف ؤث  يُ ِمف أف  ال بدّ  -نرى جياد في حياتو
المحّبة واألخّوة  ـِ عالَ  ،اهلل بعيد عف عالـِ  حيطو في عالـٍ في مُ 

 دمة.واضع والخِ والت  

 

 

 



  ٕٛ   

 ليب(رفع الصّ أحد ) وممن الصّ  الثالثّ األحد 
 (٩:۱ -۲1 :۸ مرقس)

 ةسن  ظط-۸العمر: 

 نا األربعيني. وفي ىذا اليـو ترفعُ ت عمينا ونحف نعيش صومَ ثالثة أسابيع مر   :مقدمة
ير نحو طريؽ عف الس   تشديدنا كي ال نتراجعَ صميب يسوع لِ  ؛ميبالكنيسة أمامنا الص  

 الخالص.
 أيموؿ(. ۱ٗو آب ۱ىذا اليـو مف السنة ) تيف في غيرِ الصميب مر   والكنيسة ترفعُ 
 ميبَ يحمؿ الص   الزىور، ثـ  ف بِ ي  ز ؽ مُ عمى طبَ  ميباً الكاىف صَ  حر يضعُ في صالة الس  

ة والمبخرة. وعندما يصؿ إلى وسط ضاءَ موع المُ مو الش  ف الييكؿ تتقد  و ويخرج مِ فوؽ رأسِ 
ـ  الكنيسة يضع الص   ّيد نسجد صميبؾ يا سؿ الجوقة : "لِ رت  ره وتُ بخ  يُ  ميب عمى طاولة ث

يسوع الذي  و طريؽُ ريف أن  تذك  ميب مُ ؿ الص  يقب  عب لِ يأتي الش   د". ثـ  مج  سة نُ قد  قيامتؾ المُ ولِ 
 نفسو. تية يسوع كما اختاره الرب  ه نحف فِ لى القيامة والذي يجب عمينا أف نختارَ إاختاره 

 
 الشرح:

  ُجتماعات إلي ونحضر اصم  إلى الكنيسة ونُ  ذلؾ نذىبُ يسوع، ولِ  باعَ ريد ات  نحف ن
ـز بة والعَ ريد أكثر مف النّية الطي  يسوع يُ  ىذا جّيد. ولكف   ف إلى الفقراء، كؿ  حسِ ونُ 
رّبنا وساعة لنا لِ  نا ساعةٌ ، حيث ال تكوف في حياتِ ياً ليو كم  إنا ريد تحويمَ خمص، يُ المُ 

 ويحمؿ صميبو كؿ  فسو نكر نميُ ف أراد أف يتبعني فَ )أمثمة حياتية( وليذا قولو لنا : "مَ 
 .يـو ويتبعني

   المسيح الكامؿ  و عطاءُ نّ إ .مب المسيحيةميب قَ الص
 حياتو.تداىـ بِ فايـ فَ مبشر الذيف أحب  ألبيو أي اهلل ولِ 

  َنكر ذواتنا وأف سيح يعني أف نُ المَ  صميبَ  أف نحمؿ
ساعد ا )نُ نا وأفكارنا وأعمالنتصّرفاتِ  و، وىذا ما يظير في جميعِ ؾ يسوع حياتَ شارِ نُ 

ف أسأنا إلينا ونعتذر إسيئيف ح المُ سامِ دىـ، نُ شد  صابيف ونُ ـ مع المُ حتاجيف، نتأل  المُ 
ة وف )أمثمة حياتيّ ف يطمبوف العَ حّب في سبيؿ مَ ؾ ونُ ممما نَ  كؿ  ي بِ ضح  إلى أحد، ونُ 

 صندوؽ صوـ المشاركة(. -مسامحة  -خدمة  -



  ٕٜ   

  َمنا صميب يسوع واستحققنا الخالص ممؿ ىذه الصفات نكوف قد حَ عندما نستطيع ح
 ب.رُ وقت القيامة الذي بّشرنا بو قد قَ  معو ألف  

  َما كتوب في الكتب المقّدسة عندكالمو المَ المسيح أو بِ بِ  كذلؾ ال يجب أف نستحي
ّياىا إمنا روح المحّبة التي عم  ما يعترضنا بِ  كؿ   وَ جابِ يجب أف نُ  بؿ اآلخريف ُيعي رنا

ا إذا رنا بيا القّديسوف. أم  ذك  يُ التي يا في حياتو مع أعدائو و مارسَ ي التيسوع المسيح و 
و كما يقوؿ : "يستحي بنا أماـ اهلل كالمو أو خفنا مف كالـ الناس فإن  و وبِ استحينا بِ 

 في السموات".

  ُمخطيئة التي يصنعيا، وحر  ا يسوع ىو تجديد حياتنا، فاإلنساف عبد لِ ن  و مِ ما يطمب 
عندما  . فاإلنساف عبدٌ (مة أخرىأمثِ  -حسافإ –ي يصنعو )عمؿ المحّبة لبّر الذابِ 
 ّب بإفراط األشياء التي تزوؿ )أمثمة(.حِ يُ 

  ًو منذ اآلف معَ  وى أف يتمّمؾ يسوع عمينا ونكوفَ سِ  ى في ىذه الحياةماذا نتمن   فإذا
 ؟ ّياه في السمواتا  د و نتمج  خالصنا فَ الصميب الذي اختاره لِ  حامميفَ 

 
 :ةأسئم

   ميب في حياتؾ اليومية ؟ماذا يعني لؾ الص 

  و ؟رادتِ إلكالـ عف اهلل أو أدافع عنو حسب استحي بِ أىؿ 

  قاؿ يُ أف بي اآلخروف و  يزأأف يَ  خافةَ لى الكنيسة مَ إصريح عف ذىابي الت  ستحي بِ أىؿ
 "قّديس" ؟ أـ ماذا ؟ عّني

   نانية( في خدمة اهلل  ذاتي أو أتخّطى ذاتي )األد لِ ىؿ صميب يسوع يعني أف أتعب
 أمثمة. واآلخريف؟ أعطِ 

  ُالة التي تشير إلى ذلؾ ؟لو ؟ ما الص   اهلل أـ أبناءٌ  ىؿ نحف عبيد 
 

و الوحيد عمى أبناء اهلل يعيشوف حياة ابنِ  :التطبيق الحياتي
و لكي حّبتو ويحمموف صميبَ دوف مَ جس  األرض ويُ 

 ماوي.و الس  مكِ ه في مُ يستحّقوا مجدَ 
جعؿ الفتية يمتزموف أكثر، عي لِ ة والس  ف األمثمة الحياتي  كثار مِ إليجب ا :مالحظة

 .الَفيـب عُ ميب ال زاؿ موضوعًا صَ الص   ألف  



  ٖٓ   

 ـــارةالبش
 (۲۸ -۳1: ۱لوقا )

 ةسن  ظط -٦العمر: 

 

و بو اىتدى البشر إلى الخالؽ وعاشوا معَ  و الكنيسة ألف  ؿ بِ كبير تحتفِ  شارة عيدٌ : البِ مقدمة
 ي.شرِ بَ  طفٍ د في بَ ؿ أف يتجس  بِ ؿ وقَ أف تنازَ بعد 

خبر عف شارة أو الفرح، ويُ و يعني البِ عمى اإلنجيؿ ألن   د كثيراً شد  ة تُ ميذا المسيحي  فَ 
 الخطيئة.جديد أراده اهلل مع اإلنساف بعد أف ابتعد عنو بِ  عيدٍ 

ف ـ مَ كر  ، وتُ جالؿإ كؿ  ره الكنيسة بِ تذكُ ـو الكبير، فَ ما يقع ىذا العيد في الص   وغالباً 
إلى  ليي أعادت البشرَ إلقبوليا األمر االتي بِ  ،أي مريـ العذراء ،البشر ع جنُس فِ بيا رُ 

، صـو العذراء، عيد رقاد دمة المديح في الص  خِ :  ػميا بِ كر  تُ وا منو، فَ نبوع الذي أتَ اليَ  ـو
 لخ...(.إيدة السّ 

 
 :الشرح

  َلخ...(.إاتيا في الييكؿ، خطبتيا، صالتيا حييا )ريـ ونشأتِ حياة مَ ذكير سريع بِ ت 

  َسريع  شكؿٍ ابؽ(، بِ يوحنا المعمداف )الس  ّف وأليصابات العاقر بِ سِ رح بشارة زكرّيا المُ ش
 صد اإلليي.يـ القَ ساعد أكثر عمى فَ ا يُ م  مِ 

 تواضعي اهلل يختار مُ  ف  أمنا عم  إليي يُ  ، بؿ ىو تدبيرٌ ف صدفةً ختيار مريـ لـ يكُ إ
ف حياة مريـ وكما عرفنا مِ  ِمف ِخالليـ. ود اسمُ تمج  يكي ِ يـ لقراء إلى رب  والفُ  القموب

 ِلمريـالؾ جبرائيؿ وضوح أيقونة البشارة أي ظيور المَ ّياه بِ إرينا وتُ 

  ُي )ضرورة وجود أيقونة أثناء اإلجتماع(.صم  وىي ت 
  َاهلل، ىذه  و حضرةَ واجىبة التي يشعر بيا اإلنساف عندما يُ شير إلى الر  وؼ مريـ يُ خ

 تفوؽ كؿ   ،تصّور وقداسة تفوؽ كؿ   درةٍ و أماـ قُ ضرة التي يشعر اإلنساف أماميا أن  الحَ 
 (.نور الشمس مثالً  -اطع ور الس  و انبيار األبصار بالن  شبِ حّد )ىذه الرىبة تُ 

  ِرّب معؾ".ئة نعمة، المتمِ تيا المُ الـ عميؾ، أيّ "السّ  الً الؾ أوّ يا المَ مات التي قالَ الكم 
غير  تماً وىو حَ  ،اهلل الذي أرسمو : ألقى المالؾ عمى مريـ سالـَ الم عميكالسّ  -

 ة(.جديد معو )أمثمة حياتيّ  عيدٍ  وىو بدايةُ  .بمتقم  البشر الُ  سالـِ 
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رتبة مَ  قاس، وىي تفوؽ كؿ  مرتبة ال تُ لِ  ؾِ اهلل اختارَ  ف  أ: أي ئة نعمةمتم  تها الم  أيّ  -
 و الوحيد.البنِ  حيف أّماً صبِ ؾ ستُ ذ أن  إة، بشريّ 

 يذا يجب أف نكوفَ نا، ولِ معَ  عمة يكوف الرب  عمينا الن   : عندما تحؿ  معك الربّ  -
 يف كما كانت مريـ.ستعد  مُ 

 نرى ة البشر، فَ حدوديّ عمى مَ  ". يدؿ  ىذا وال أعرؼ رجالً  : "كيؼ يكوفُ تساؤل مريم
ّد وال حَ اهلل ال يُ  ف  أف ىنا تج مِ ب خطيبيا يوسؼ. ونستنتعج   الحقاً يا و بِ ذلؾ في تعج  

 دود )أمثمة(.عموماتيـ عند حُ ؼ مَ تقِ  ،حدودوفما البشر مَ ن  إؾ، در يُ 

  َدس وح القُ ف الر  ؿ مِ شارة والحبَ غزى البِ مت مريـ مَ وح القدس عمييا فيِ حموؿ الرّ  بعد
وىذا معناه ة لمرّب، فميكف لي كما قمت". "أنا أمَ  :وطاعة تواضعٍ  كؿ  الؾ بِ المَ  تِ وأجابَ 

و دوف أي مت أف تكوف مطواعة إلرادتِ بِ وقَ  الً كامِ  ىا إلى اهلل تسميماً مت أمرَ م  يا سَ أن  
 رّدد.تَ 

  ِشيئة اإللو، أصبحَ الذي نقؿ مَ  الؾَ المَ  ريـُ و مَ ـ" الذي قابمت بِ عَ ضؿ الػ "نَ فَ وىكذا ب 
 ،دوف أف يكوف اإلنساف داهلل لـ يشأ أف يتجس   ـ اآلباء( ألف  )كما عم   ناً مكِ د مُ جس  التَ 

 و.القتبالِ  ّداً ستعِ مُ  ،في شخص مريـ
  ًأمر الربّ  بوؿِ قَ يف لِ ستعد  مُ  و يجب أف نكوف دوماً غزى البشارة بأن  ف مَ فيـ مِ نَ  ،أخيرا 

التبشير بالذي جسيد المحّبة بِ سة وتَ قد  عاليـ المُ باع الت  ـو وات  الة والص  الص  وذلؾ يكوف بِ 
 راحؿ حياتنا.ع مَ عينا بإسمو في جميدُ 

 
 :أسئمة

  ِالبشارة ؟ي بِ م  مة إنجيؿ ؟ ولماذا سُ ما معنى كم 

  ِفرح بو ؟د الكنيسة عمى ىذا العيد وتَ شد  ماذا تُ ل 

  ِيا ؟فاتُ لماذا اختار اهلل مريـ ؟ وما ىي ص 

  َ؟ الً يا أو  ماذا قاؿ لَ و ظيور المالؾ ؟  ت مريـ عندَ لماذا خاف 

  َ؟ ولماذا ؟ وكيؼ ؟دهوس الذي سوؼ تمِ ف ىو القد  م 

  ُغزى البشارة ؟مت مَ ا يدّؿ ؟ ومتى فيِ م  مريـ عَ  جواب 

  ُمنا ىذه الحادثة ؟عم  ماذا ت 
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نحف  دائماً ّد، كما حصؿ مع مريـ والقّديسيف، فَ رَ اهلل ال يُ  طمبُ  :التطبيق الحياتي
 تو مريـنَ ّدوس كما أعمَ بشير بإسمو القُ و والت  شيئتِ وف إلعالف مَ د  ستعِ مُ 
ؿ معيا دوما "قمبي قُ منَ ف لي كما قمت". فَ ميكُ مرّب فَ لِ  قوليا "أنا أمةٌ بِ 
 يا اهلل". د  ستعِ مُ 

 
 :اتمالحظ

  ِط أي حسب النّص دوف بس  شكؿ مُ وجيو بِ عطى الت  سنوات يُ  ۸ - ٙعمر النسبة لِ ب
 يف.رب  مرّب والمُ اعة لِ شديد عمى ضرورة الط  رح، مع ضرورة الت  ع في الش  وس  الت  

  َمييا  يَ  دة محّبة مثالً مائِ كَ  ،يذا العيدعمى الفرح بِ  قامة نشاط يدؿ  إسؤوؿ بإمكاف الم
 مكبار.النسبة لِ ّص بِ تمثيؿ الن   مكف أيضاً ويُ  رنامج ترفييي.بَ 
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 وممن الصّ  ابعالرّ األحد 
 يوحنا السلَّمي(أحد )

 سنوات  ۸ -٦العمر: 

 
خبرنا اإلنجيؿ، وكما نسمع اليـو جائب، كما يُ نع العَ قدرتو عمى صُ يسوع وبِ : تذكير بِ مقدمة
 بف اهلل.إشفاء قاـ بيا يسوع المسيح  عجزةِ عف مُ 

 

 

 
موف سم  و يُ ونَ اس عندما يرَ ه، وكاف النّ مع تالميذِ  اـ، كاف يسوع يسيرُ ي  ألف امِ  : في يوـٍ القّصة

 فو بعضيـ يسألو، وبعد أف أجابَ توقَ ف اسأعوا عنو. وصادؼ يـ كانوا قد رأوه وسمِ عميو ألن  
نيـ: مِ  جؿٌ لو رَ  يـ؟ فقاؿَ لونَ جادِ ماذا تُ يـ : بِ الناس، فسألَ  جادلوف بعَض ه يُ عمييـ، رأى تالميذَ 

ى حتّ  دائماً  وباتٌ و نَ نتابُ ش، وتَ س أطرَ يو أخرَ ير، فَ رّ شِ  فيو روحٌ  اً بني مريض جدّ إـ، عم  "يا مُ 
مناس الذيف و يسوع ولِ لَ  مـ يستطيعوا. فقاؿَ ؾ أف يشفوه فَ ف تالميذِ مِ  بتُ موت. وقد طمَ يَ  يكادُ 

بي، حضار الصّ إنيـ طمب مِ  كـ ؟ ثـ  تى أبقى معَ لى مَ إف ؤمِ المُ  يا الجيؿ الغيرُ : "أي  عوكانوا مَ 
د بَ غ والز  يتمر   عمى األرض وأخذَ  تو نوبة، فوقعَ ى انتابَ ؼ أماـ يسوع حت  ف وقَ إا روه ومفأحضَ 

: باهأسأؿ يسوع . فَ اً ر جدّ تأث  ؽ عميو )يا حراـ( وأبوه مُ شفِ اس تُ و والن  مِ ف فَ ج مِ خرُ ـ( يغوة الفَ )رَ 
ى ار أو الماء حتّ ا ألقاه في الن  مَ  تو وكثيراً فولي  نذ طُ : مُ جؿو الر  و ىذا ؟ فأجابَ ـ يحدث لَ نذ كَ مُ 

 إذا كنتَ  قوؿُ ع: أتَ و يسو ّنا. فقاؿ لَ ؽ عمينا وأعِ شفِ أ، فشيئاً  تستطيعُ  يمؾ. فإذا كنتَ يكاد يَ 
د شد  ، فَ و : آمنتُ اعتِ ف سَ بي مِ أبو الص   صاحَ . فَ ءشي كؿ   ف يستطيعُ ؤمِ المُ  ف  إستطيع ؟؟ تَ 
وح يا الر  ي  أو : ير وقاؿ لَ رّ الش   وحَ ر الر  تكاثر، فانتيَ اس تَ النّ  ف  أورأى يسوع  !عيؼيماني الض  إ

ى بي حتّ وبة عمى الص  ت الن  إليو. وىنا اشتد   دْ نو وال تعُ مِ  جخرُ األخرس األطرش، أنا آمرؾ، أُ 
و قد مات )بينما أن  اس بِ أبوه النّ  ت، وظف  ي  المَ عميو وأصبح كَ  غميَ ير، فأُ وح الشر  خرج منو الر  

ى يشفى(. فأخذه يسوع وقت حتّ ة عممية يحتاج اإلنساف لِ بعد أيّ  فاء، مثالً نحو الش   ىو سائرٌ 
 يـ يسوع ودخؿَ ا تركَ بي. ولمّ يـ أبو الص  لوأوّ ف كثيروف اس وآمَ ب الن  ج  قاـ. فتعو فَ يده وأنيضَ بِ 
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 ف  إليـ:  و ؟ فقاؿَ ع نحف أف نشفيَ ماذا لـ نستطِ : لِ ه عمى انفرادو تالميذُ قريب، سألَ  إلى بيٍت 
.الة والص  الص  بِ  د إالّ طرَ يطاف ال يُ الش    ـو

 
 :أسئمة

  َبي ؟ضع الص  كيؼ كاف و 

 شفيو ؟ وكيؼ ؟يَ  ىؿ استطاع يسوع أف 

   و أصابو بعد أف شفاه يسوع ؟ وىؿ ىذا صحيح، لماذا ؟أن  اس بِ الن   ماذا  ظف 

  َه شفاءه ؟ع تالميذُ ـ يستطِ لماذا ل 

  ُة.أمثمة حياتيّ  يطاف ؟ أعطِ ا الش  د عن  بعِ كيؼ ن 
 

يطاف وأعمالو يجب أف الشّ  طردَ  كي نستطيعَ يسوع معنا ولِ  : لكي يكوفَ  التطبيق الحياتي
 مكاناتو وظروفو.إا حسب نّ مِ  كؿ   ي ونصوـَ صم  نُ 
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 وممن الصّ  الرابعاألحد 

 لَّمي(ا السّ يوحنّ أحد )

 (۳٩ -۱1: ٩مرقس )
 ةسنظط -۸العمر: 

 
نا ثالثة لَ  يكوف قد بقيَ ـو الكبير. فَ عمينا أربعة أسابيع مف الص   قد مر   يكوفُ  : اليوـَ مقدمة

يو فَ  يؿٍ سَ بِ  ريؽ إلى القيامة ليَس سيح قاـ". والط  "المَ  واحدٍ  وتٍ صَ نا بِ م  كُ  ى نصرخَ أسابيع حتّ 
رئيس  ،ميم  ا السُ يس يوحن  نا عنيا القد  رُ خبِ درجة والتي يُ ىا درجة فَ ـ التي نصعدُ م  السُ بيو بِ شَ 

ريؽ التي ـ الفضائؿ" أي الط  ب كتاب "سم  و كتَ مي ألنّ م  السُ ي بِ م  وقد سُ  .دير جبؿ سيناء
حد معو. وىذا السّمـ قد اختبره القّديس يايتيا ونت  في نِ  القي الربّ ى نُ فييا حتَ  ف نسيرَ يجب أ
 وحادثةُ  عاـ. ؿ  د لو الكنيسة في ىذا األحد مف كُ عي  تو تُ يذا ونظرًا ألىمي  نفسو ولِ يوحنا بِ 

  نجيؿ اليوـ التي سمعناىا ليا عالقة بما كتبو القّديس يوحنا السّممي.إ
 
 : الشرح

 عف أشياء كثيرة  رَ لـ يكف يستطيع أف يعب   .بي كاف أصـّ أبكـ )أخرس أطرش(ص  ال
نحف كذلؾ، و  .فيف يسوع شُ مِ  ممسةٍ ف بِ كِ مع، ولَ طؽ والس  ديـ الن  و كاف عَ يشعر بيا ألن  

ا نّ كُ  ى لوفاء حتّ عَ سنا ضُ لَ فاتنا )أَ عُ ف ضُ مِ  َص نتخم  لِ  مسة يسوع دائماً حاجة إلى لَ بِ 
 (.؟ فعافيسميميف مُ 

   ونحف  .وجودمَ الالّ بِ  كاف شبيياً و فَ جرى حياتِ عمى مَ  ؾ ىذا الفتى وسيطرَ يطاف تمم  الش
ر ذلؾ ظيِ حّبتو، ونُ عف عالـ اهلل وعف مَ  يطاف، نبتعدُ تجربة الش  عندما نستجيب لِ  أيضاً 

 لخ...(.إة، تكّبر فاتنا وأفكارنا وأعمالنا )حسد، أذيّ تصر  بِ 

  ِبي، ه يسوع مف الص  يطاف كما طردَ الش   ا بو نستطيع طردَ ف آمنّ إقدرة يسوع ولكف ب
ـَ يا سّيد  "أومفُ  :وقولِ بي بِ فاإليماف ضروري وىذا ما أظيره أبو الص   فأِعف َعَد

 .إيماني"
  ًدَ جس  ف حياة يسوع، يجب أف نُ ـ مِ و كما نتعم  كن  ، ولَ اإليماف بيسوع ضروري جداً  إذا 

 ف يسكف اهلل فينا( وفي خدمةِ أهلل )أي اأنفسنا ىياكؿ  عؿجَ نا، وذلؾ بِ نا في حياتِ يمانَ إ
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فضؿ قّوتنا نا بِ أف نقوؿ أنّ  آلخريف، دوفَ محّبتنا لِ فاتنا وأعمالنا وَ تصرّ وىذا يظير بِ  .اهلل
 . ا شيئاً واله لما كنّ فضؿ يسوع الذي لَ نا نعرؼ ذلؾ بِ أنّ  ؿْ قُ نَ َفمْ منا بذلؾ، بؿ وذكائنا قُ 

  ـو الة والص  الص  و بِ : ألنّ  ـوالة والص  الص  بِ  يخرج إالّ ال )أي الشيطاف( ىذا الجنس
حاء، صَ ناس فُ ـّ إلى أُ كـ صُ بُ  ف أناسٍ شيئتو ونتحّوؿ مِ سيح ونفعؿ مَ المَ  نعيش حياةَ 

سؿ الر  واىبو )تذكير بِ و ومَ مِ عَ نِ دس بِ وح القُ اه الر  يّ إنا ر بو وىذا ما ييبُ بش  و ونُ اسمَ  نحمؿُ 
 يسيف(.د  والقِ 

   دوف صالة يفتح باب ـو بِ متاف في حياة الكنيسة، فالص  تالزِ الة مُ ـ والص  و والص
(. ففي ؟ نفسينتفع عندما أصـو لِ أة )ماذا ر )كالفّريسي( واألنانيّ رور والتكب  الغُ 

 اهلل واآلخريف. واضع ومحّبةِ نا عمى الت  نفوسُ  ـو تتعّودُ الة والص  الص  
  ًالذي انتيى بو المسيح وارتفع منو  ريؽُ و الط  ألن   ميبالص  ج بِ تو  ة يُ سيحيّ ـ المَ م  سُ  ،أخيرا

 وت.ممَ و لِ قيامتو وغمبتِ نا معو بِ موات بعد أف رفعَ إلى الس  

 
 :أسئمة

  َصروع ؟ؿ الولد المَ مث  ف يُ م 

 ف ينقذنا مف الخطيئة ؟ف أخطأنا مُ إ 

   ؟ لماذا ؟ أعط أمثمة ـو وحده كاؼٍ ىؿ الص. 

  ِو ؟لى جانبِ إ اذا يمزمنايسوع يكفي ؟ مىؿ اإليماف ب 

  ُمريـ العذراءذكير بِ ريف بو ؟ الت  بش  حاء حامميف كالـ الرّب ومُ صَ ماذا يجعمنا ف. 

  َمنا ىذه الخبرة ؟ف عم  م 

  ُلى أيف توصِ م  مي ؟ وما ىي نياية سُ م  الس  ي القّديس يوحنا بِ م  لماذا س  منا ؟ـ المسيحية ؟ وا 
 

ذكر ع قّديسيو الذيف نَ يسوع ونتشف  د بِ ي ونتشد  م  صونُ  يجب أف نصوـَ  :التطبيق الحياتي
ف كّؿ حياتنا مِ  يرَ أف نطرد الشر   ذ ذاؾ نقدُ ا  مي، و م  نيـ اليـو يوحنا السُ مِ 

 فيو. فينا ونثبتَ  المسيحُ  يثبتَ وأف وأعمالنا 
قاط وح وكتابة ىذه النّ ستعماؿ الم  إقاط أكثر، يمكف توضيح بعض النّ لِ  :مالحظة

 متوجيو.ص لِ خ  مَ مُ كَ 



  ٖٚ   

 وممن الصّ  الخامساألحد 
 مريم المصريّة(أحد )

 واتسن  ۸ -٦العمر: 

 
يانة يـو كانت الد   صرَ ت مريـ في مِ دَ لِ : وُ حياتها

مرىا، وبعد ف عُ انية عشرة مِ ىا. وفي الث  ز  سيحية في عِ المَ 
يا ييا ومنزلَ ت والدَ ماؿ تركَ الجَ  يافعة رائعةَ  أف كانت فتاةً 

عاشت فييا  ة في مصر، حيثُ يّ سكندر إللى اإوىربت 
 وء.ؾ وكّؿ أنواع الس  يت  العة والتَ ف الخَ سنة مِ  ۱ٚ
اس يأتوف شميـ، وكاف النّ ورَ ميب في أُ ؿ عيد رفع الص  وأقبَ 

عيـ ذىبت مَ فَ  ؾِ متبر  اء لِ األنحَ  ف سائرِ في ىذا اليوـ مِ 
يا عندما ابقة، ولكن  يا الس  ف حياتِ يا نفيميا مِ في نفسِ  غايةٍ لِ 

نعتيا قّوة غير منظورة خوؿ إلى كنيسة القيامة مَ دت الد  أرا
رت ر  كَ خوؿ بينما كاف بقّية الناس يدخموف، فَ ف الد  مِ 
 .ريا لـ تقدِ ولكن   اتحاولة ثالث وأربع مرّ المُ 

كي اإللو لِ  ت إلى والدةِ م  ابقة، وصَ يا الس  ت عمى حياتِ مَ يا وندِ خطيئتِ ت بِ شعرَ  ،حينئذٍ 
 ت ليا واستطاعت دخوؿ الكنيسة حيثُ اهلل، فاستجابَ  ر عندَ البشَ  شفيعةُ  ياليا ألن   تغفرَ 
يقوؿ  عت صوتاً سمِ ريؽ القويـ فَ ىا إلى الط  دَ رشِ عت إلى اهلل أف يُ ضر  ميب وتَ الص   ت أماـَ عَ ركَ 

 ة.فيّ ش  ة تقَ سكيّ نُ  عاشت حياةً  ذىبت إلى ىناؾ حيثُ ردف، فَ رّية األُ أف تذىب إلى بَ ليا بِ 
: قاؿ لو اهللاس فَ و أحسف النّ أن   ،دعى ذوسيمايُ  وكاف كاىناً  ،يسيف آنذاؾد  القِ أحد  وظف  

. إلييا اذىبْ منؾ، فَ  ىي أطيرُ  زانيةٌ  اس، ىناؾ امرأةٌ أحسف النّ  لستَ  "يا ذوسيما أنتَ 
يا وكيؼ ت لو قّصتَ وَ تعّجب عندما رآىا، ورَ ردف، حيث التقى مريـ، فَ ذىب إلى برّية األُ فَ 
ف ىا مِ مرّب الذي أنقذَ دائمة لِ  في صالةٍ  أّنياو  ياف أعشابِ قتات مِ سنة في البرّية تَ  ٚٗليا  ف  أ
قّدس. القرباف المُ نة القادمة بِ يا في الس  أف يأتيَ  إلى الكاىف مريـ طمبت ثـ   .طاياىاخَ 
كاف في المَ  سنةٍ  ؿ  ىا في كُ نو أف يزورَ ت مِ طمبَ ثـّ يا وناولَ  في الَموعد الُمحّددليا  هرُ أحضَ فَ 

 ممرة األولى.الذي التقاىا فيو لِ 
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يا ربِ قُ يا وبِ جيِ ف وَ مِ  ور يشع  والن   ،تةيىا مَ وجدَ  ،تيامَ نة التي تَ و عندما رجع في الس  ولكن  
ىذه الجممة : "أييا األب ذوسيما وكانت قد كتبت عمى األرض  .يحمييا مف الوحوش سدٌ أ
ذا بِ فَ  ة ىنا".دفف جسد مريـ الشقي  أُ  ضع جسد راب حيث وُ ر الت  مو ويحفِ ألسد يتقد  احمميا وا 

 ث.ما حدَ بِ  الجميعَ  وأخبرَ  الكاىفُ  وعادَ  .مريـ
 

 :أسئمة
  ُدت مريـ ؟ وكيؼ كانت ؟ وماذا فعمت ؟ لِ أيف و 

 إلى أيف ذىبت ؟ ومتى؟ ولماذا؟ 

   خوؿ ؟خوؿ إلى الكنيسة ؟ وما الذي ساعدىا عمى الد  ىؿ استطاعت الد 

  يا اهلل ؟ الكنيسة ؟ وماذا أليمَ ماذا فعمت بعد دخوليا 

  ِىا ؟ ع األب ذوسيما ؟ وىؿ وجدَ ماذا سم 

  ماذا طمبت منو أف يفعؿ ؟ 

  ُمنا حياة مريـ ؟ عم  ماذا ت 

  ِة ؟ وبة الحقيقيّ ا الت  نّ مِ  طُ ماذا تشتر 
 

 وأف يجب عمينا نحف أف ال ننساه ولكِ  عفاتنانا رغـ ضُ اهلل ال يتركُ  :التطبيق الحياتي
ه كميؿ مجدِ ا  و و نعمتَ  نستحؽ   ، وِبذلؾحياتنالِ  صدرٍ مَ كَ و عف رؤيتِ ى عامَ تَ نَ 

 يسة مريـ.ماوي كما حدث مع القدّ الس  
 

مكف مكبار يُ لِ  .وجيو مع بعض األسئمةالت  ُيقد ـ  ۸-ٙعمر النسبة لِ بِ  :مالحظة
روى ف أف تُ مكِ يُ ( فَ ٔٗص الثاني ) النصعطي ا إذا أُ أمّ  ،عالتوس  

 .قّصة بعد الموضوعال
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 وممن الصّ  الخامساألحد 
 مريم المصريّة(أحد )
  (1٥ – ۲۳: ۱۱مرقس ) 

 ةسن  ظط -۸العمر: 
 

 أسبوع اآلالـ ما قبؿعيد الفصح المجيد. وىذا األحد ىو حتفؿ بِ أسبوعاف فقط ونَ  :مقدمة
شميـ ونرى ورَ مع يسوع إلى أُ  نصعدَ تدعونا الكنيسة المقّدسة لِ  واليوـَ  .والقيامة المجيدة

ه )ألسنا د معو تالميذُ و كما صعِ معَ  يسوع ونصعدَ  رافؽَ فييا أف نُ  ريقة التي نستطيعُ الط  
 .عاً د مَ منصعَ ( فَ ؟ تالميذه أيضاً 

 
 :الشرح

  ُـ إلى م  سَ يُ ات، فيو يصعد لِ ر  ة يختمؼ عف باقي المَ عود يسوع إلى أورشميـ ىذه المرّ ص
اس حيث ييزأوف موه إلى أيدي النّ سم  الموت ويُ موا عميو بِ يحكُ لِ  رؤساء الكينة والكتبة

عف  و كما كاف قد أخبرَ و. ولكن  بونَ صمُ ياية يَ و ويبصقوف عميو وفي الن  جمدونَ نو ويَ مِ 
 الث. و في اليـو الث  موتو كذلؾ أخبر عف قيامتِ 

  ُينا عِ ص الذي دُ خم  المُ نا بِ يمانِ ا  ر عف مسيحّيتنا و عب  نُ عود معو لِ الص  بوف بِ الَ طَ نحف م
 ،وتاً ومَ  وبصاقاً  داً مْ وجَ  زءاً نا ىُ يادُ جِ  رورة أف يكوفَ الض  ليس بِ ولكف  .ف حؽّ بإسمو عَ 

 )أمثمة(. ةو اليومي  سيحي في حياتِ كّؿ مَ  شبو جيادَ و يُ كن  ولَ 

 إلى كؿ   ماف بؿ ىو يمتد  كاف أو الز  في ذلؾ المَ  حصوراً تالميذه ليس مَ ختالء يسوع بِ إ 
 تالميذه(. ياتنا )نحفُ ح

  ّيصيرُ ه إلى أورشميـ سَ صعودِ يسوع بِ  ف  أا ظن   ،ابنا زبدى )الصّياداف( ،ا ويعقوبيوحن 
ـ أماـ ريد أف يتعظ  اإلنساف يُ  شري، ألف  فكير البَ ر عف الت  عب  وىذا يُ  .رضّياً أ كاً ممِ 
 راء(.زَ وُ ه )كَ مينو واآلخر عف يسارِ عف يَ  ا واحداً مييذا سأاله أف يضعَ مِ اس، فَ النّ 

  ُارىمسايِ و لـ يُ رى أن  ، ونَ نحف ما نظّنو عكَس أيضًا اه و ما ظن   يسوع كاف عكَس  جواب 
كاف ماذا درِ كما ال تُ ن  إ: "و ىو الحّؽ، بؿ قاؿ ليما فوراً كما نفعؿ نحف عادة )أمثمة( ألن  

ستطيعاف أف تشربا : "أتوقولِ ما بِ يُ صدمَ يما فَ فاىيمَ ر مَ ما غي  ؿ كالمو بِ تسأالف". ثـ أكمَ 
: "نستطيع". اأجاب. فَ "بغة التي أصطبغ بياالص  الكأس التي أشربيا أنا وأف تصطبغا بِ 
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 أف يموتَ  ـ  يِ : ليس المُ ظمة فقاؿ ليماممجد والعَ عنى الحقيقي لِ سيح المَ ح المَ وىنا أوضَ 
 ؿ  مانو كقد  الموت تُ اإلنساف، فَ  أف يتواضعَ  اإلنساف في سبيؿ المسيح، بؿ األىـّ 

 يادة.في حياة التواضع أماـ الناس، وىذه ىي الش   ومساءٍ  صباحٍ 

  َف أتى مَ و لِ تِ سبب محب  و كاف بِ ري، ورفضُ شَ بَ  جدٍ مَ  ؿ  كُ و لِ فضِ رَ واضع بِ منا الت  سيح عم  والم
 (.مكّؿ خادماً ف لِ يكُ مْ فَ  الً ف أراد أف يكوف فيكـ أوّ مَ  -ـخدُ ـ بؿ ألَ خدَ ألُ  يـ )لـ آتِ مَ يخدِ لِ 

   منا يسوع )أمثمة(.األصعدة كما عم   عمى كؿ   ئاسة خدمةٌ فالر 

 عانا ألف ودَ  نا جميعاً أحب   ،الناس العالـ، أحب   و أحب  ؟ ألن   ماً خادِ  يسوعُ  صار لماذا
قوؿ يكوف بِ فَ الحّب أّما جده. موس معو في كرسي مَ الجُ  نستحؽ  مجميع فَ لِ  نكوف خّداماً 
 ره )أمثمة(.غي  ّب ويُ حِ ف نُ ّز مَ الحّؽ ييُ  الحّؽ ألف  

 
 :أسئمة

   ماذا أرادىا ؟ يسوع مع تالميذه ؟ ولِ  ـ عنيا الرب  ما ىي الكأس التي تكم 

  ُمعو إلى أورشميـ ؟ كيؼ نصعد 

  َ؟يا خولَ دُ  كيؼ نستحؽ  و  ة ؟ لماذا ؟أرضيّ  ممكةٌ ممكة الرّب مَ ىؿ م 

  ِبة ؟ لماذا؟دمة أىمي واآلخريف واجِ ىؿ خ 

  َجتمع(.المُ  ،الكنيسة ،ي في نظر يسوع ؟ )في العائمةئيس الحقيقف ىو الر  م 

  ُ ضاىـ كي نناؿ رِ غير صحيحة لِ  رة اآلخريف في أمورٍ مسايَ نحف المسيحّيوف ىؿ نقبؿ
 ـ نقوؿ الحقيقة ؟ لماذا ؟أَ  ؟ جد البشري )ماؿ، جاه(والمَ 

  ُ(.راجع نياية المزمور الخمسوف، قبوؿ مريـ العذراء)نا هلل ؟ ـ أنفسَ قد  كيؼ ن 
 

 نا أيضاً دمتنا ليـ. ومحّبتُ خوتنا البشر وخِ إمحّبة محّبة يسوع تكوف بِ  :التطبيق الحياتي
نا إليو فَ عالننا عف الحّؽ الذي ال يتزعزع والذي عر  ا  شيادتنا و تكوف بِ 
 يسوع. الرب   ،الوحيد الحؽ  

 
 .إنجاح التوجيومف أجِؿ  ةكثار األمثمة الحياتيّ إ اً ف الضروري جدّ مِ  :مالحظة
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 )ســبت لعـازر( وممن الصّ  ادسالسّ األحد 
 (1٥ -۱: ۱۱يوحنا )

 ةسن  ظط -۸العمر: 

 
ر الكنيسة ذكُ ؽ أحد الشعانيف تَ أي في اليـو الذي يسبِ  تقريباً  أسبوعٍ قبؿ الفصح بِ  :مقدمة
 ص لنا.خم  المُ  قامةَ إ حُ وضِ يُ  اً أساسيّ  دخالً ؿ مَ شك  يا تُ ميـ، ألن  صديؽ يسوع الحَ  ،لعازر قيامةَ 

 
 :الشرح

  َما وني، وىذا عَ زري أو إسـ لعازر، اهلل إعنى م
 واسطة يسوع.و بِ معونة اهلل لَ يظير بِ 

  ِف : "أنا ىو القيامة والحياة، مَ رتامَ قاؿ يسوع ل
ف مات فَ  وآمف  ف كاف حّياً سيحيا ومَ آمف بي وا 

 إلى األبد". موتَ مف يَ بي فَ 

   و ال حب  ف يُ مَ  ؿ  كُ  ف  أوؿ يذا القَ بِ  حَ أوضَ  الرب
ة ثالثوتو بِ مَ  لعازر بعدَ  يذا جاء وأقاـَ يموت، ولِ 
 ة ىنا تدّؿ عمى الخطيئة.نتاأياـ، والن  

  ُفقدانيما رتا لِ ـ مريـ ومَ ه ألَ رِ و وزاد في تأث  موتِ لِ  وتأّثرَ  لعازر كثيراً  حب  يسوع كاف ي
وجوديف اس الذيف كانوا مَ ر في الن  ا أث  م  و الفائقة مِ درتَ قُ  و وأظيرَ مذلؾ أقامَ أخييما فَ 

 ف بعضيـ.وآمَ 

  َطايانا.طاء عف خَ ؼ الغِ شْ إلى كَ  ؿ لعازر ترمزُ بَ ف قِ ر مِ جَ جة الحَ حرَ د 

  ُؿ يسوعُ ئة. ولـ يقُ يّ طاياؾ وعاداتؾ الس  ف خَ مِ  خارجاً  ـ  ىمُ  أي" خارجاً  ـ  "يا لعازر ىم 
 كما نادى لعازر. نادينا جميعاً و يُ ن  إواحدة فقط، بؿ  ةً ىذا مرّ 

  ُنحف أيضاً قيامة يسوع وىي صورة عنيا وعف قيامتنا مة لِ قد  قيامة لعازر م. 

   ف  أف لنا يسوع برىَ  ت فيو )أمثمة(. ولكف  خَ منو وترس   تْ عاداتو تمّكنَ  أف   ّنا يعتقدُ مِ  كؿ 
نحف  ،المسيحساؿ بِ االغتِ نّقى بِ الخطيئة تتَ نا ذلؾ، فَ دْ ذا أرَ إو نعمتِ يتغّير بِ  شيءٍ  ؿ  كُ 
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سيح قد يح اعتمدتـ المَ سالمَ المعمودية "أنتـ الذيف بِ عند والدتنا بِ  ةً عمينا نِ عطأُ الذيف 
 ستـ".بِ لَ 

 
 : أسئمة

  ِماذا المسيح ىو القيامة والحياة ؟ كيؼ ول 

  ُمة.أمثِ  امو ؟ لماذا ؟ أعطِ د  اء يسوع وخُ أحب   ىؿ يموت 

  َقيامة المسيح ؟القة قيامة لعازر بِ ما ع 

  َـ  ما م  " ؟خارجاً  عنى "يا لعازر ىم

  ُينفي ذلؾ ؟نا ؟ وماذا مُ كب  عمينا عاداتنا وتُ  ىؿ تتسّمط 
 

 ؤهأحّبانا جد اإلليي. كم  و في المَ يسوع ال يموتوف بؿ يكونوف معَ  أحّباءُ  :التطبيق الحياتي
 قيا.رُ دنا عف الخطيئة وطُ ف ابتعَ إ

 
منا ث  لعازر مَ  القيامة أكثر، ألف  عانيف وبِ الش  وجيو بِ يجب ربط ىذا الت   :مالحظة

 و.اىضيف معَ الن   ،اء يسوعأحب   ،نحف
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 ــعانين()الشّ  وممن الصّ  ادسالسّ األحد 

 (۱۸ -۱: ۱۳يوحنا )
 ةسن  ظط -٦العمر: 

 

 كؿٍ شَ فما فوؽ بِ  ۱۰عمر ى ىذا النّص لِ عطَ : يُ مقدمة
 ة )دخوؿ،يم  قاط المُ شديد عمى النّ صر، مع الت  ختَ مُ 

ركيز أكثر عمى قيامة والت   واضع(تاؼ، تَ استقباؿ، ىُ 
كؿ شَ عمى  ىعطَ يُ فَ  ،۱۰-ٙمر عسبة لِ الن  ا بِ لعازر. أم  

راىيف كر بَ إلى اآلالـ مع ذِ  المسيح خوؿَ دُ  شرحُ ة تَ قص  
 الكنيسة. نراىا في عانيف كماة عف الش  حي  

 
 :الشرح

  َريؽ، وؿ الط  ت عمى طُ دَ حتشَ إشميـ، ورَ إلى أُ  آتٍ  يسوع موع أف  ت الجُ مَ مِ عندما ع
 سيح.لعازر وعجائب المَ  ت عف قيامةعَ يا كانت قد رأت أو سمِ وأن   ةً خاص  

  ًموعَ ؿ الش  و، ونحمِ شميـ، إلى آالمِ ورَ و إلى أُ خولِ ؽ يسوع في دُ رافِ نُ  نحف أيضا 
 ىور.واألغصاف والزّ 

   ة كما ت أرضي  التي ليسَ  ،ماويةو الس  ممكتِ ناسبة دخوؿ يسوع إلى مَ في ىذه المُ  رُ نتذك
 دى.بَ ابنا زَ  ،يا يوحنا ويعقوبظن  

  ُما ن  إحيف والفاتِ  موؾَ المُ  واضع )ألف  عمى الت   ؿ  أتاف )جحش( يدُ سيح عمى كوب المَ ر
 واضع.الت  بِ  ر  القيامة يمُ  طريؽَ  ف  أنة( أي وف األحصِ بُ كانوا يركَ 

 ا في األعالي، نّ وصَ يسوع : "أُ  بعد أف شاىدوا عجائبَ  ـاهلل بأصواتي وفحسب  يُ اس الن   كاف
يتوف التي خؿ والز  خؿ وأغصاف الن  الن   ؼَ عُ موف سُ ّب". وكانوا يحمِ بارؾ اآلتي بإسـ الرَ مُ 

ممسيح فوا لِ اس لـ يكونوا صادقيف، فالذيف ىتَ الن   ركة. لكف  الـ والخير والبَ إلى الس   ترمزُ 
 و".بْ بيالطس فيما بعد "أصمُ رخوا لِ ـ الذيف صَ يُ ىـ أنفسُ 

  ُا بعد اآلف فال أعرؼ م  أد، أي أنا اآلف مع المسيح رد  فييا تَ  نا ال يجب أف يكوفَ حيات
 ياد، ولكف  يا جِ مزمُ عبة ويَ صَ  الحياةَ  ف  أ صحيحٌ  .ةمة حياتي  أمثِ  .ب مصمحتي ()حسَ 
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 ،دمة والحؽّ واضع والخِ ة والت  المحب  بِ  وىسِ ف ال يكوف سَ الحَ  يادَ الجِ  ف  أمنا م  سيح عَ المَ 
 دنا.شد  قّوينا ويُ يُ  تماً حَ  المسيحُ و 

  ُبرة خِ  ؟ معي وأنا ال أزاؿ أتأّلـ المسيحَ  ف  أ ني أف أعرؼَ ماذا ينفعُ  :إذا تساءلت
 .شيء ؿ  ب عمى كُ و يتغم  المسيح معَ  ف  أ الذي يعرؼُ  ف  إؤمنيف تقوؿ: يسيف والمُ د  القِ 
 أعيُش  ،يايةفي الن   ،نيأنّ  ي أحتمؿ وأعمـُ كن  ب ولَ ر  جَ وأُ  وأتعبُ  ني أمرُض ن  أ حيحٌ صَ 

 ة.يّ األرض الماد خيراتِ  كؿ   مع اهلل يفوؽُ  في سالـٍ 

  ًقد  المسيحَ  ف  أنعرؼ  بنا، وحينئذٍ نا وتجارِ ف خالؿ أوجاعِ ينا مِ قو  اهلل أف يُ  نسأؿُ  ،أخيرا
 و ونيتؼَ في حياتِ  ونستطيع آنذاؾ أف ندخؿَ  ،ف خالؿ آالمنامِ  ،حياتنا مبِ في قَ  مر  
 قاـ". "المسيحُ  المؤمنيف:  مع

 
 :أسئمة

   موع ؟ الجُ  تشادِ ئيسي الحبب الر  ما ىو الس 

  َتاف ؟ألب او كرُ  ؿ  الـ يدُ ع 

  َيسوع ؟موع لِ فت الجُ ماذا ىت 

  ُف ؟سَ د الجياد الحَ جاىِ كي نُ ا لِ نّ ب مِ طمَ ماذا ي 

  ُثؿ ؟ف أعطانا المَ نا ؟ مَ ينا في حياتِ قو  ماذا ي 
 

معرفتنا يسوع، ميأس فييا، ورجاؤنا يكوف بِ لِ  ال مجاؿَ  ،ة رجاءٌ المسيحي   :التطبيق الحياتي
 نا.راحؿ حياتِ ختمؼ مَ نا في مُ نا وشيادتِ جيادِ وذلؾ بِ 

 

 

 



  ٗ٘   

 اآلالم والقيامة
 سنوات  ۸ -٦العمر: 

 
شميـ األسبوع ورَ خوؿ يسوع إلى أُ دُ تذكير بِ  :مقدمة

 الماضي.
  ُـ سم  يُ  و سوؼَ أن  ـ بِ ىُ ه وأخبرَ تالميذَ  عدَ د وَ قَ  كافَ  يسوع

ات في ف بيف األمو مِ  يقوـُ و سَ ولكن   ويموتَ  بَ صمَ يُ لِ 
 .ثنا اإلنجيؿحد  ما يُ منسمع اآلف الث. فَ ـو الثّ اليَ 

 ـيُ ر وقاؿ لَ شَ ثني عَ إلى مع تالميذه ايتعش   كاف يسوعُ  ،نيار الخميس مف ىذا األسبوع
 يود.مو إلى اليَ سم  نيـ سوؼ يُ مِ  واحداً  أف  بِ 

يـ ولكن   و،سيروا معَ نيـ أف يَ مِ  بَ ه وطمَ الميذِ ستاف مع تَ إلى بُ  ذىبَ  ،وبعد العشاءِ 
فو مْ ييوذا تمميذه وخَ  ى وصؿَ ي هلل أبيو. وبقي ىكذا حتّ صم  ه يُ وحدَ  ناموا جميعيـ وبقيَ 

ند فؽ مع رئيس الجُ مو ييوذا كما كاف قد ات  يود، فقب  ينة اليَ ؤساء الكَ يـ رُ نود أرسمَ جُ 
 ثُ وا عميو وأخذوه إلى رئيس الكينة قيافا حيقبضُ ة(. فَ ضي  تو كانت ثالثيف فِ جرَ أُ )و 
: قاؿ يسوعابف اهلل ؟ فَ  : "أأنت المسيحُ ينةالكَ  و رئيُس سألَ . فَ وراً يد عميو كثيروف زُ شَ 

ة حكمة الييوديّ المَ  عميو أعضاءُ  رد  ، فَ "رلقد كفَ " : الكينة حينئذٍ  رئيَس  "أنا ىو". فقاؿَ 
 وت".ب المَ ب يستوجِ ذنِ و مُ ن  إ"

ؽ طمِ وماني بيالطس الذي أراد أف يُ الحاكـ الر   يو وأخذوه عندَ أوثقوا يدَ  ،باحوفي الص  
عب عميو وكانوا ضوا الش  ؤساء الكينة حر  رُ  ، ولكف  باً ذنِ ه مُ دْ و لـ يجِ و ألن  سراحَ 

وت، المَ  يصرخوف "أصمبو، أصمبو". فقاؿ ليـ بيالطس: لـ أجد فيو ما يستحؽ  
س عمى خاؼ بيالطراخ : "أصمبو". فَ ي سوؼ أجمده وأتركو. فعادوا إلى الص  ولكن  
ه ب فأخذَ صمَ يُ مو لِ أسمَ  ّديؽ" ثـ  ىذا الص   ـِ ف دَ مِ  ريءٌ ي بَ نّ إو وقاؿ ليـ: "تبتِ ركزه ورُ مَ 

 يبكيف عميو. ف  كُ  اس ونساءٌ ف الن  مِ  كبيرٌ  معٌ ىـ جَ يصمبوه ووراءَ ند لِ الجُ 
 رو واآلخَ ف يمينِ عَ  يف واحدٌ ص  مبوه بيف لِ صَ  ،مجمةدعى الجُ يُ  لى مكافٍ إا وصموا ولم  
ؾ ص نفسَ ست أنت المسيح ؟ خم  ف يسوع وقاؿ لو: "ألَ اني مِ سخر الثّ ه، فَ سارِ يَ  عف
، نا عدؿٌ قابُ عِ ا نحف فَ اهلل، أم   ا تخاؼُ أمَ  :رفيقور وقاؿ لِ اآلخَ  ّص ه الم  صنا". فانتيرَ وخم  
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في  تى أتيتَ مَ  رب  رني ياذكُ أُ لى يسوع وقاؿ: "إالتفت  ، ثـّ ؿ سوءاً مـ يفعَ ا ىو فَ أمّ 
 وس".اليـو معي في الفردَ  تكوفُ سَ  لؾَ  أقوؿُ  الحؽ   و يسوع: "الحؽ  ". فأجابَ مكوتؾمَ 
دروف ماذا يـ ال يَ يـ ألن  ر لَ اغفِ  تِ مبوه "يا أبَ ف أجؿ الذيف صَ ي مِ صم  أخذ يسوع يُ  ثـ  

جة نسفَ إنود الجُ  أحدُ  فأخذَ  ،طشاف"ليـ "أنا عَ  و. وقاؿَ نود ثيابَ الجُ  سـَ يفعموف" ثـ اقتَ 
شيء،  ؿّ كُ  ـ  تَ  قاؿ يسوع: "يسوع. فَ بيا لِ وقر   الا ميا خَ بة وبم  صَ ؼ قَ رَ عمى طَ ة وضوعَ مَ 
تار سِ  و ومات. فانشؽ  رأسَ  روحي" ثـ أماؿَ  عُ ستودِ أيؾ في يدَ  لى اهلل يا أبِت إى م  صَ  ثـ  
 نيا.مت الد  مس وأظمَ يف وغابت الش  طرَ يكؿ شَ اليَ 

 مب "حّقاً كاف الص  حرسوف مَ ده الذيف كانوا يَ نائة الذي كاف مع جُ المَ  قاؿ قائدُ  حينئذٍ 
و سمُ ايسوع لِ  امة كاف تمميذاً ف الر  مِ  غني   رجؿٌ  ساء جاءَ . وفي المَ "اهلل كاف ىذا ابفُ 

 جسدَ  ؿ بيالطس، فأنزؿَ قبِ فف يسوع، فَ دَ لو بِ  ف بيالطس أف يسمحَ مِ  طمبَ يوسؼ، فَ 
خر، في الص   حفورٍ مَ  جديدٍ  في قبرٍ  واف ووضعَ ت  الكَ نو بِ و وكف  ميب ولف  يسوع عف الص  

 ضى.عو ومَ ف كانوا مَ مع مَ  كبيرٍ  رٍ حجَ و بِ بابَ  وأغمؽَ 
ذلؾ  ف  أرنا د، لقد تذك  : "يا سي  وذىبوا إلى بيالطس وقالوا لَ  قدْ ا رؤساء الكينة فَ م  أ

الث الثّ  يوـِ إلى ال ظ القبرُ حفَ أف يُ بِ  ْر مُ اـ" فَ ثالثة أيّ  و سيقـو بعدَ ن  أ" ؿ وىو حي  ضم  المُ 
ـ بيالطس قاؿ ليُ مشعب "قاـ مف بيف األموات". فَ يأتي تالميذه ويسرقوه ويقولوا لِ  ئالّ لِ 

 .ساً ر ووضعوا عميو حرَ موا الحجَ ذىبوا وختَ ونو". فَ س وافعموا ما ترَ رَ الحَ  ذوا بعَض : "خُ 
  "ضرورة ربطو بالقسـ األوؿ في حاؿ مع ( ۱٘ -۱: ۲۸متى )القسـ الثاني "القيامة

 وضوع.المَ  ئز  جُ 
  َروح احات( والش  ييضة، الزّ موع، البَ مكبار )الش  وضوع لِ وجود في نفس المَ موز مَ رح الر  ش

 األخرى. 
  الفصح.و بِ رورة ارتباطِ عايدة أو ما شابو مع ضَ طاقة مُ يض أو بِ اؿ بَ غشأباإلمكاف إقامة 

 
 بور.مذيف في القُ الحياة لِ ىب الموت ووَ وت بِ ئ المَ : المسيح قاـ مف بيف األموات ووطِ  ترتيمة



  ٗٚ   

 اآلالم والقيامة
 ةسن ظط -۸العمر: 

 
اني آلالـ والث  ؿ لِ : األو  يفسمَ جتماع إلى قِ إلف تقسيـ امكِ : يُ مالحظة

 سيح قاـ.مقيامة مع األشغاؿ وترتيمة المَ لِ 
 :مقدمة

  ُالثاء والثّ  ثنيفإلاـ افي أيّ فَ  ؛يـو ـ كؿ  دَ قاـ الخِ في أسبوع اآلالـ أو األسبوع العظيـ ت
األحد  س نيارَ د  يكوف قد قُ  ؤمنوف قرباناً ـو يتناوؿ المُ واألربعاء والخميس مف الص  

 ابؽ.الس  
  مرّب ي أو األخير لِ ر العشاء السر  ر الخميس( نتذك  ساء األربعاء )سحَ دمة مَ خِ في

سدي... وا ىذا ىو جمُ قولو "خذوا كُ ناولة بِ س سّر المُ ه والذي فيو أس  يسوع مع تالميذِ 
 ـ ىذا ىو دمي...(.كم  نو كُ إشربوا مِ 

  ِـ مِ سيمة التي أُ يسوع في الم  لِ  ما حدثَ  ر الجمعة( نتذّكرُ ساء الخميس )سحَ مَ  في خدمة
ََ  اً نجيميّ إ قطعاً مَ  ۱۲ب ومات، وتقرأ الكنيسة مِ فييا، ثـ في الغد حيث صُ  ؽ تتعؿ 

)كما نراه أثناء الخدمة في  مبحاكمة والص  سميـ والمُ العشاء األخير والت  جميعيا بِ 
 اح(.يالزّ 

  ُخرى في باح وأُ ة في الص  دمة خاص  ادة، بؿ خِ العَ قاـ قّداس كَ نيار الجمعة ال ي
كثيرة وجميمة  عٌ طَ ؿ فييا قِ رت  دمة جّناز المسيح وتُ دعى خِ بت تُ ر الس  ساء، ىي سحَ المَ 
 تقاريظ.سّمى تُ  داً جِ 

  ّالفصح  اقترابِ بِ  نا الكنيسة نشعرُ فييا تجعمُ روب األحد، و دمة غُ قاـ خِ بت تُ صباح الس
 باح.ّداس في الص  قاـ قُ ويُ 

  َيـ موعَ نوف شُ ؤمِ ضيء المُ جمة" وفييا يُ قاـ صالة "اليَ بت أو صباح األحد تُ ساء الس  م
خرج الجميع خارج الكنيسة حيث يقرأ يَ  دمة ثـّ س الخِ أَ ر معة الكاىف الذي يَ ف شَ مِ 

الحياة رح بِ موف "المسيح قاـ". ويكوف الفَ رت  لكنيسة وىـ يُ الجميع إلى ا اإلنجيؿ ثـ يعودُ 
 و.وتو وقيامتِ مَ يسوع بِ  اّياىإالجديدة التي وىبنا 
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  َكؿ سريع شَ روى بِ تُ ) .ثنا بو اإلنجيؿ عف األسبوع العظيـحد  ما يُ  منسمع سوّيةً واآلف ف
 .(ابقةلس  قاط اشديد عمى النّ سموب القّصة مع ضرورة الت  ؿ فييا أُ ستعمَ وواضح، يُ 

  َ۱٘و ۱ٗرقس وت( مَ مب، مَ حاكمة، صَ سميـ، مُ )عشاء سّري، تَ  -ّص اآلالـ ن   
  ۲ٙ: ۲ٚ+ متى- ٜٙ. 
  ئز  اؿ جُ ؿ في حَ القسـ األوّ بطو بِ . مع ضرورة رَ ۱٘ -۱: ۲۸متى  -القيامة َنّص 

 الموضوع.

  َلى أرض صر إف أرض مِ يف مِ برانيّ بور العِ ديـ عُ يد القَ بور، في العَ العُ  :عنى الفصحم
 الصطيئة إلى الخَ نيف مف الخَ ؤمِ بور المُ ديد عُ يد الجَ واسطة موسى، وفي العَ ة بِ ريّ الحُ 

 
 شرح رموز : 

ت ي  و مَ كاف يبدو وكأن   سـٍ ف جِ الحياة مِ  ما تخرجُ كَ ترمز إلى القبر، فَ : البيضة -
 .موالمسيح مف القبر وحط   ارجي، كذلؾ خرجَ مسي الخَ الغالؼ الكِ  مةً حط  مُ 

 الـ.القيامة الذي أنار العَ  ترمز إلى نورِ  :الشموع -
نزاؿ إإلى َفيرمز  الجمعة زياح أّما مب، اح الخميس يرمز إلى الص  : زياحاتزيّ  -

 فنو.فينو ودَ كْ واسطة يوسؼ ونيقوديموس وتَ ميب بِ يسوع عف الص  

 
و وت ونقـو معِ عمى المَ  بُ يسوع المسيح نتغم  و بِ ـ أن  نتعم   :التطبيق الحياتي

و بو ـ المواسـ، ألن  الفصح ىو عيد األعياد وموسِ القيامة، فَ بِ 
القيامة ونحف ج بِ و  البشارة وتُ مبشر الذي ابتدأ بِ اهلل لِ  ؿ عيدُ اكتمَ 

 قّوة يسوع تحؿ   ف  أة أي عمى الحياة األبديّ  و ونحصؿُ نقـو معَ 
ت ما ىو مائِ  نتصار عمى كؿ  الدرة عمى اعطينا القُ فينا وتُ 

، وؼٍ وخَ  مـٍ وظُ  ةٍ وأنانيّ  واستعبادٍ  رٍ وتكب   كسؿٍ  ؿ  كُ فينا، أي عمى 
شاركة يفصمنا عف محّبة اآلخريف والمُ  ّؿ قيدٍ ف كُ رنا مِ حر  وتُ 

بات نواجو بيا كّؿ العقَ  نا يسوع( وتمنحنا قّوةً معيـ )كما أحب  
مكوت مَ  يسوع وانتشارَ نا لِ عيؽ اّتباعَ ة التي تُ اخمية والخارجيّ الد  
 و.وتو وقيامتِ مَ قو بِ حق  حّبة الذي المَ 
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يجب أخذ )ة ؟ قائميف مع يسوع في حياتنا اليوميّ كَ  مكف أف نتصّرؼَ كيؼ يُ  :سؤال
 .(لفتيةااستنتاجات مف 

 
في ىذه  باً ناسِ سؤوؿ مُ ه المَ دُ يض، أو ما يجِ البَ أشغاؿ بِ  ،مّوفعايدة، بيض مُ طاقة مُ بِ  :أشغال

 ناسبة.المُ 
 

 وت ووىب الحياة لمذيف في القبور.المَ وات ووطئ الموت بِ ف بيف األمسيح قاـ مِ المَ  :ترتيمة
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