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 أسئلة

 من الصوم الكبير السادساألسبوع 
إقرأ  من صفحة 179  للكنيسة القبطية' وأجب األسئلة الليتورجيةمن كتاب 'دراسة منهجية للقراءات    181 حتي صفحة  

 ؟كيف كان الصوم الكبير في القرن الرابع ؟ وماهو المرجع لذلك ؟ وكيف أصبح اآلن -1
 
 
 
 
 
 :، أكمل اآلتي۱۷۸من صفحة إقرأ  -2
 

  في .... لشركة في ..... الجديدةا  .....      المعمودية واإلفخارستيا معا يحمالن سر ...... و
 

..... الجمعة تقدم القراءات حديث المسيح مع ..... عن وفي يوم   
وفي يوم ..... يعبر المسيح ..... إلي ..... ؛ إسرائيل الجديد يدخل إلي ..... ...... حامال البشرية في ..... الذي ...... 

) حتى يأخذنا فيه (أي في جسده) إلى موضع راحته، بعد عناء الخروج معه في البرية (الصوممنا،  . 
 

عند عبوره يلقي ..... األعمى ويفتح عينيه رمز للخليقة ...... ، "فقال له يسوع اذهب .... قد ..... فللوقت أبصر وتبع 
  ) ٥۲:  ۱۰يسوع في ..... " (مرقس 

 
 

وأكتب تعليق عن كل منه اآلياتإفتح إنجيلك وأكتب هذه    -3  
 

 الشاهد اآليات تعليق
  

 
 
 
 
 

۱۰ - ٥:  ۳كولوسي   

  
 
 
 
 

۲۰:  ٥يوحنا  ۱  

  
 
 
 
 

۲،  ۱:  ۲يوحنا  ۱  

  
 

 
 

 

٦ - ٤:  ٦رومية   



 
  انجيل يوحنا اصحاح 9 :  قصة المولود  أعمي

  )41-39(  من بااليات يسوع الرب يقصد ماذا رأيك فى - 4
 
 
 
 
 
 
 
 ؟ بها يتغنى صار التى األعمى ترنيمة ماهى - 5
 
 
 
 
 
 الفريسيين مع الرب يسوع المسيح عن الفريسيين نفسهم ؟ماذا توضح مناقشة  - 6
 
 
 
 
 
 
 
  ما هي أوجه الشبه بين لقاءات الرب يسوع المسيح مع المرأة السامرية ومع مريض بركة بيت حسدا ومع المولود -7

 أعمي ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
  متى ؟ األية بهذه الرب يكلمك ان هل شعرت  ” .ابصر فأنا اغتسلت عينّى، على طينا وضع لهم فقال ” - 8
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 األسبوع السادس من الصوم
 المیاه الثالثة میاه المعمودیة -)المولود أعمى(الخلیقة الجدیدة و  المعمودیة

وم المقدس في مصر ستة في أوائل القرن الرابع المیالدي كانت مدة الص
للقدیس أثناسیوس  الثانیة الفصحیة ةالرسال حسبأسابیع شاملة أسبوع اآلالم، 

كان ُیعمَّد كل و . بهذا كان عید القیامة یوافق األحد السادس من الصوم. 2الرسولي
الداخلین للمسیحیة الذین استوفوا شروط عمادهم یوم سبت النور، ثم یتناولون في 

بعد إضافة أسبوعي االستعداد واآلالم للصوم الكبیر احتفظت . مةقداس عید القیا
لذلك یسمى األحد . الكنیسة القبطیة بطقس المعمودیة في األحد السادس من الصوم

 . وقد انعكس ذلك على قراءات هذا األسبوع. السادس أحد التناصیر

 موضوع قراءات األسبوع تدور حول المعمودیة كما نجد قراءات عن التوبة
هانذا صانع أمرا جدیدا اآلن ینبت أال تعرفونه "والوصایا الالزمة لإلعداد للمعمودیة، 
كما نجد قراءات عن ). االثنین 19:43أش " (أجعل في البریة طریقا في القفر أنهارا

المعمودیة واالفخارستیا معا یحمالن سر القیامة ). الخمیس(سر اإلفخارستیا 
وفي یوم الجمعة تقدم القراءات حدیث . ي المسیحوالشركة في الحیاة الجدیدة  ف

في یوم السبت یعبر المسیح األردن و . المسیح مع نیقودیموس عن المیالد من فوق
إلي أریحا؛ إسرائیل الجدید یدخل إلي أرض الموعد حامال البشریة في جسده الذي 

وج إلى موضع راحته، بعد عناء الخر ) أي في جسده(أخذه منا، حتى یأخذنا فیه 
عند عبوره یلقي بارتیماس األعمى ویفتح عینیه رمز ). الصوم(معه في البریة 
فقال له یسوع اذهب إیمانك قد شفاك فللوقت أبصر وتبع یسوع "للخلیقة الجدیدة، 

ولخلق العین  ،اإلیمان ضروري للشفاء من الخطیة). 52:10مر " (في الطریق
 .بع یسوع في الطریقرى الحق، حتى نتلن "الخلیقة الجدیدة"الروحیة 

      NPNF. Sec. Ser. Vol. IV, P512 .م330الصادرة عام  الرسالة الفصحية الثانية  2
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 :المولود أعمى
مفهوم الخلیقة الجدیدة ل االمولود أعمى شرحمع  قراءات یوم األحد تقدم

فأمیتوا أعضاءكم التي على األرض الزنى النجاسة الهوى الشهوة ): "المعمودیة(
. إذ خلعتم اإلنسان العتیق مع أعماله... الردیة الطمع الذي هو عبادة األوثان

). البولس 10-5: 3كو ." (لجدید الذي یتجدد للمعرفة حسب صورة خالقهولبستم ا
ونعلم أن ابن اهللا قد جاء وأعطانا بصیرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه "

  ).الكاثولیكون 20:5یو 1" (یسوع المسیح
). 3:9یو " (أجاب یسوع ال هذا أخطأ وال أبواه لكن لتظهر أعمال اهللا فیه"

لذلك نراه هنا یدافع . خطأت وأفسدت وجاء ابن اهللا لیعید لها صورة ِبُرهأكلها  بشریةال
إذ جاء یسوع " ال هذا أخطأ وال أبواه"، المولود أعمىفي شخص عن اإلنسان 

فلنا شفیع عند اآلب یسوع المسیح "لیحمل كل الخطایا، فصار مدافعا وشفیعا، 
ما دمت في العالم فأنا نور "جاء المسیح لیعطي نورا للبصیرة، ). 1:2یو 1" (البار
قال هذا وتفل على األرض وصنع من التفل طینا وطلى بالطین عیني . العالم

وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسیره مرسل فمضى واغتسل . األعمى
 ".وأتى بصیرا

أراد السید المسیح أیضا أن یصحح مفهوما خاطئا عن العالقة بین المرض 
ل الفساد للعالم بالخطیة بحسد إبلیس، ونتج عن الفساد المرض لقد دخ. والخطیة
لیس معنى ذلك أن كل مرض هو نتیجة لخطیة مباشرة، فقد تكون هناك . والموت

خطا وال أال هذا . "أسباب طبیعیة أو وراثیة أو نفسیة وأیضا هناك أسباب روحیة
 ."عمال اهللا فیهأبواه لكن لتظهر أ

هل وعدم القدرة على إدراك الحقائق الروحیة مناقشة الفریسیین تعكس الج
 ,العمى الروحي ال یمكن أن یقتنع بالمناقشة والحوار الواضح ألنه أعمى. البسیطة

 . لهم عیون یبصرون وال یبصرون وآذان یسمعون وال یسمعون
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" أخاطئ هو لست أعلم إنما أعلم شیئا واحدا أني كنت أعمى واآلن أبصر"
لذلك استمرت . قع بسیط یعلو علي المنطق والبرهان العقليسر الخلیقة الجدیدة، وا

فبرهان . المسیحیة وعاشت رغم كل الصعوبات الالهوتیة التي یعثر منها كثیرون
 . الروح والقوة أقوى من منطق المعرفة والبرهان العقلي

فنحن ال , المسیح هو الذي یجدنا "فسمع یسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده" 
فهو الذي وجد السامریة كما وجد مریض . ه قبل أن یظهر لنا ذاتهنستطیع أن نجد

إنه یجد كل واحد منا في موقع متاعبه ویعطى راحة لكل واحد في . بیت حسدا
 .الوقت المناسب له

وحدیث المسیح الذي یناسب . من المهم  أن نتفهم الظروف الدقیقة لكل حالة
 .       كل واحد

فَ  فعند  .ها بنفسه فكرزت باسمه للمدینة كلهاالسامریة وجدها یسوع وعرَّ
كما  .استعالن المسیح لها  تركت جرتها، وخرجت على التو، ودعت كل المدینة

وقال له ها أنت قد برئت  بعد ذلك وجده یسوع في الهیكل"وجد مریض بیت حسدا، 
وأخبر الیهود أن یسوع هو الذي .. فمضى.  فال تخطئ أیضا لئال یكون لك أشر

. "ولهذا كان الیهود یطردون یسوع ویطلبون أن یقتلوه ألنه عمل هذا في سبت. أبرأه
 .  )16-14: 5یو  (

فسمع یسوع "وجد المسیح المولود أعمى بعد شهادته له أمام السنهدرین، و 
أجاب ذاك وقال من هو یا . وقال له أتؤمن بابن اهللا أنهم أخرجوه خارجا فوجده

فقال أومن یا سید . أیته والذي یتكلم معك هو، هوفقال له یسوع قد ر . سید ألومن به
المجمع وتثبیته بعد شهادته  خارجإنه لقاء األبوة والتعزیة عن طرده ". وسجد له

 .الشجاعة للحق
 . )13: 13 عب(" عاره حاملین المحلة خارج لیهإ ذاإ فلنخرج"
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