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األسفار التاريخية- 1تفسير إنجيل لوقا
ما هي هذه األسفار

(التعريف بها)

)مدخل إلى الكتاب المقدس

مدخل إلى العهد- (الحرف

ميشيل عوض- القديم

(12-5:1)أعمال الرسل حنانيا وسفيرة- 1

—1:1يو- 2

-الهوت المسيح وناسوته

دعوة+ شهادة يوحنا- وظيفته

التالميذ

الحرف- تفسير إنجيل يوحنا
 (37—25:10لو)- 2

السامري الصالح
محبة القريب

نشرة البطريركية، السنة

1الرابعة العدد 
ما هي هذه األسفار؟ تعريفهااألسفار الحكمية- 3

)مدخل إلى الكتاب المقدس

مدخل إلى العهد- (الحرف

ميشيل عوض- القديم

مدخل إلى العقيدة المسيحيةتفسير إنجيل لوقاالثالوث- 3

الخلق والسقوط- 2
مدخل إلى العقيدة المسيحية

كوستي بندلي)
شرح المزمور(بشكل عام)مدخل إلى المزامير- 4الحرف- تفسير إنجيل يوحنايسوع الراعي الصالح(10يو)- 4

التجسد- 3
ألوهة االبن، الطبيعة

والطبيعتين

مدخل إلى العقيدة المسيحية

كوستي بندلي)
الصوم الكبير- شرح المزاميرتوسع وشرح المزمور50المزمور ال- 5األسفار النبوية- 5

تجربة إبليس ليسوع - 4

(4:لو)
زاد األرثوذكسيةالدينونة- 66:تكنوح والطوفان- 6تفسير إنجيل لوقاتجربة إبليس ليسوع

الفداء والصلب- 5
مدخل إلى العقيدة المسيحية

كوستي بندلي)

مدخل الى الرسائل أو - 7

رسائل بولس
الخليقة الجديدة- 7

+مدخل إلى العقيدة المسيحية

زاد األرثوذكسية

: االبن الشاطر- 6

(32-11:15لو)
تفسير إنجيل متىالعبد المدين35-18:23متى- 8(4-3)مجامع مسكونية - 8تفسير إنجيل لوقاالعودة إلى اآلب

(العنصرة)الروح القدس - 7
المواهب التي يعطيها

الروح لنا

سلسلة تعرف)الروح القدس 

(إلى كنيستك
(2:1يو)- 9

ظهوره+ ترائيات يسوع

إنباء+ لتالميذه وأكله معهم

بطرس بكيفية موته

مدخل إلى العقيدة المسيحيةاآلالم والقيامة- 9الحرف- تفسير إنجيل يوحنا

-1:2يو)عرس قانا الجليل - 8

12)
الفداء والقيامة            -10تفسير إنجيل لوقاوساطة العذراء

الكنيسة             -10

تجسد الروح الدائم

مجامع مسكونية تاريخياً - 9

(األول والثاني)
تاريخ الكنيسة االنطاكيةكيف كتب دستور اإليمان

اإليمانإبراهيم أبو اآلباء    -1نوطة من هو القديسمفهوم القداسة والتقديساآلباء القديسين    -1
تفسير العهد- العهد القديم

القديم

الفتية الثالثة وأتون     -1

النار

االيمان بأن هللا واحد وأنه

سينصر من يؤمن به
العهد القديم- الكتاب المقدس

اإلنجيليين األربعة    -2
فريدا)صيّروا األرض سماء 

(حداد
موسى كليم هللا    -2

استالم- قيادته للشعب

الوصايا العشر
السنكسارالقديس بنداليمون    -2العهد القديم- الكتاب المقدس

بطرس وبولس مؤسسا     -3

الكنيسة االنطاكية
السنكسارالقديسة مريم المصرية    -3منشورات النور+ السنكسارالقديسة ماكرينا    -3أعمال الرسل+ السنكسار

القديس نكتاريوس    -2.4سلسلة القديسون
+ممكن حضور فيلم فيديو

السنكسار

رئيسا المالئكة مخائيل     -4

وجبرائيل
السنكسار

السنكسارالقديس اليان الحمصي    -5السنكسارالقديس يوسف الدمشقي    -5

اآليات المتعلقة بالمسيحالسنكسارالقديسة كاترينا    -116-1:2االنجيل يو

السنكساراألقمار الثالثة    -5

فما فوق –4سفر اشعيا  السنكسارالقديس يوحنا الدمشقي    -6

النبي ايليا    -7افرام السريانيالقديس افرام السرياني    -7
العهد القديم- الكتاب المقدس

(سفر الملوك)

القديس اغناطيوس     -8

المتوشح باهلل
السنكسار

برنامج أسرة الثانويين

السنة الثالثة السنة الثانية

 1لو)نسب يسوع وميالده - 1

(2و
نسب يسوع وميالده

دعوة للتوبة- صوت صارخيوحنا المعمدان    -4

السنة األولى
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العهد القديم- الكتاب المقدسالنبي اشعيا    -6



الكنيسة                 -1

(مفهوم الكنيسة)

انضمام اإلنسان إلى 

الكنيسة والكنيسة جسد 

زاد األرثوذكسيةالمسيح

سر                 -1

الكهنوت

العبادة المسيحية، في 

الحرف- الكهنوت

والدة اإلله                 -1

في العبادة المسيحية

النظرة األرثوذكسية لوالدة 

اإلله

القداس                 -2

السابق تقديسه

السنة                 -2العبادة المسيحيةحضوره+ شرحه

الطقسية

عيد رفع                 -2ماهية الليتورجيا وعيشها

الصليب

زاد األرثوذكسية

آحاد                 -3

أسابيع التهيئة+ الصوم

معنى الصوم في حياتنا 

وفي الكنيسة

العبادة المسيحية، األنوار في سر الزواج                -3زمن التريودي

األسرار

عيد                 -3

الظهور اإللهي

ارتباطه بالجسد

التركيز على معنى الغروب           -4العبادة المسيحيةصالة النوم الكبرى        -4

103المزمور

من أجل فهم الليتورجيا 

وعيشها، العبادة المسيحية

الكتب                -4

الطقسية

الصوم                 -5المدائح                -5

الكبير

مدرسة الصالةكحوار مع اآلبالصالة                -5الصوم الكبير لكوستي بندلي

سر التوبة                 -6

واالعتراف، األبوة الروحية

-كيف نتناول السر ومتىسر الشكر                -6األبوة الروحية

متى أكون مستحق

العبادة المسيحية، األنوار في 

األسرار

سر                 -6

المعمودية والميرون

العبادة المسيحية، األنوار في 

األسرار

حرب : األيقونات         -7

حرب األيقونةحرب األيقوناتاأليقونات
عيد الصعود           -7

(ايما غريب)األيقونة 
عيد البشارة           -7

السنكسار

عيد رقاد                 -8

السيدة العذراء

عيد التجلي                -8السنكسار

(ايما غريب)األيقونة 

شرح                 -8

أيها الملك : "مفصل لصالة

.."السماوي

عيد ميالد                 -9

(ايما غريب)األيقونة السيدة العذراء
خدمة                 -9

العبادة المسيحيةالساعات األولى

بحث في             -10

الطائفية

الكنيسة             -10

البروتستنتانية

الكنيسة             -11

الكاثوليكية

- الموارنة- لمحة تاريخية

الكاثوليك

التصرف الداخلي سلوكياتنا في القداس    -1

التأكيد على + والخارجي

.دور الجماعة

-19:5يو)العبادة المسيحية 

47)

انضمام اإلنسان     -1

-للكنيسة

حياة اإلنسان اليومية ال 

- تنفصل عن حياة الكنيسة

العبادة المسيحيةعدم االزدواجية

العناية اإللهية    -1

هل هللا يعتني بي وكيف؟

زاد األرثوذكسية

الكتاب المقدس وحياتنا     -2تفسير إنجيل متى(من التطويبات)نقاوة القلب    -2

الشخصية

الكتاب المقدس وحياتنا لماذا نقرأ الكتاب وكيف نقرأ

(دير الحرف)الشخصية 

- الزنى: األهواء    -2

- الضجر- الغضب- الحزن

الكبرياء

التحرر من األهواء 

باإليمان والتوبة

تعاليم - أصول الحياة الروحية

القديس يوحنا السلمي- روحية

التطفل والرغبة في     -3

التمرد + اجتذاب األنظار

والعصيان وعدم احترام 

اآلخرين

كتاب الفضائل لباسيليا

تعاليم روحية+ تشيليننغ

الفرح نتيجة االمتالء من الفرح الحقيقي    -3

الروح القدس
من كتاب الحادي عشر

المدرسي

(ندوة)السعادة والنجاح تنظيم الوقت    -3

عدم اإلدانة    -4
كتاب الفضائل لباسيليا

التعاليم الروحية+ تشيليننغ

من خالل الحديث وإبداء الجبن واالنتقاد    -4

احترام رأي - الرأي الصحيح

اآلخرين

كتاب الفضائل لباسيليا

تشيليننغ

النفاق والكذب    -4
كتاب الفضائل لباسيليا

تشيليننغ

األنانية    -5

كتاب الفضائل لباسيليا

التعاليم الروحية+ تشيليننغ

كتاب الفضائل لباسيليااإلرشاد واألبوة الروحيةالطاعة والتضحية    -5

+مقاالت النور+ تشيليننغ

كتب آبائية

- بناء الجسد- بناء النفسالبناء    -5

- الغذاء الجيد- التدخين)

(النظافة والوقاية

كوستي- تساؤالت الشبابالصداقة بين الجنسين    -6

بندلي

كتاب الفضائل لباسيلياالرغبة في السيطرةالتواضع والكبرياء    -6

تعاليم روحية+ تشيليننغ

بحث عن الفقر    -6

كتاب الفضائل لباسيلياالحسد    -7بستان الروحآداب الحديث    -7

تعاليم روحية+ تشيليننغ

الهوت الحركة    -7

الحس + الفعالية+ االلتزامالطموح والهدف    -8

الالمباالة + بالمسؤولية

وعدم الشكر

اإلسالم    -498 عام 1النور ندوة

أي )كيف نقرأ كتاب     -9

-كيف ندرس- (كتاب

كيف - كيف ننظم األفكار

التأمل- نستفيد من القراءة

49 عام 2النور دراسة مركز حركي-10

الوضع الشبابي المعاصر-11

ضرورة االنخراط في -12

.العمل الكنسي

66 عام 9النور 

كتاب الجسد والعفة والحبالجنس والعفة والحب    -9العمل المسكوني-13

لكوستي بندلي

الحركة والثقافة-10

الحركة والبعد -11
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العادة واإلرادة    -8


