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األ�د اخلامس عرش من زمن العنرصة: توبة املرأة اخلاطئة ٢١

 على المسامحة
ّ

أكمل النص بالكلمات التي تدل

ز�اد وجورج من أعّز األصدقاء. يف يوم من األيام عندما اكنا يلعبان كرة القدم مع 
أصدقائهما حصل إشاكل صغري بني الفر�قني وقام بعض األوالد �شتم ز�اد ورض�ه، 

أما جورج فوقف متفرًّجا و�م يدافع عنه. 

جعل  األ�ر  هذا   ____________ ايلوم  ذ�ك  ومنذ  جورج  من  ز�اد   ____________

جورج �شعر ____________   كثرًيا. و�عدما اس�شار أهله باملوضوع و�يف عليه أن 
وطلب  باإلعتذار  أهله  نصحه  جديد،  من  ز�اد  مع   ____________ �يك  يعمل 

____________  من صديقه ىلع ترّصفه جتاهه.

فعل جورج بنصيحة أهله و�عد أن أوضح لك يشء �ز�اد و____________   منه ىلع 
اإلساءة غري املقصودة،____________   وجّددا ر�اط املحّبة ب�نهما.

بالذنب 

 اعتذر 

المسامحة

 افترقاتصالحا

يتصالح  
َ

َحِزن



�رى ّلك يشء  أن  �سوع  یعّلمنا 

�ألعامل  نقوم  وأن  حسن، 

ّلك  يف  احملّبة  ونع�ش  الطّیبة، 

عن  لن��عد  ویدعو�  الظروف، 

الـخطیئة واأل�نّیة والتكّرب.

لك  يف  �سوع  �رى  أن  فلنتعّمل 

يشء من �الل هذه ا�لعبة:
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لنرى بعيون يسوع
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لنقص الدائرتين
لنزيل الشكل الرمادي

لنجمع الدائرتين بالوسط
من خالل دّبوس (الصفراء

فوق والملّونة في األسفل)
لنبرم الدائرة ولنرى ماذا

يكشف الرّب لنا
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بعد قراءة نص �جنیل (لوقا ٧: ٣٦- ٥٠)، دعو� جنیب �ىل هذه �س�ئ�

من �الل اخ�یار اجلواب الصحیح حسب ا�داث النص:
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صل دائًما بالكلمة
ّ
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دهنت المرأة الخاطئة رجل
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يسوع...

لم يهتم بالمرأة الخاطئة 

غضب من المرأة الخاطئة

سامح المرأة الخاطئة وغفر خطاياها

فت المرأة الخاطئة قدمي يسوع بـ
ّ
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شخصّية  على  مًعا  نتعرف  دعونا 
قراءة  خالل  من  ميخائيل  المالك 

هذا النص وتلوين الصورة.

خلق اهللا ا�سموات واألرض ومجيع 
املالئ�ة  ىلع  وُ�طلق  املالئ�ة، 
رؤساء  اسم  أهمية  األكرث 

املالئ�ة.

اكن رؤساء املالئ�ة أصدقاء اهللا 
قوة  وذو  منري�ن  �لغاية،  املمزيّ�ن 
املالئ�ة  رؤساء  أحد  وقدرة. 
"مالك  و�ن  ميخائيل  هو  هؤالء 
�وىس  اىل  أرِسل  وقد  ا�رب" 
�ر  و�راهيم وغريهم ىلع  و�عقوب 
"من  اتلار�خ. واسم ميخائيل يعين 

مثل اهللا".
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ملحق: عید مار م��ائیل

من هو المالك ميخائيل؟
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أس�بوع م�ارك!

رّبي وإلهي،
 قلبي على جميع خطاياي

ّ
أنا نادم من كل

ي بالخطيئة خسرت نفسي والحياة األبدّية،
ّ
ألن

 أخالف إرادتك،
ّ

وأقصد أال
وأن أعمل مشيئتك.

ثّبتني في محّبتك
ومحّبة جميع الناس.

آمين. 

«فعل الندامة»


