
 المسيرة التربويّة في التنشئة المسيحّية
 

 المرحلة اإلبتدائّية
 الصف األّول إبتدائي الصف الثاني إبتدائي الصف الثالث إبتدائي الصف الرابع إبتدائي الصف الخامس إبتدائي

 إتّباع يسوع اخللق ، الوعد ، األمانة
 ) سّر املصاحلة (

 حياة يسوع
 ) من خالل سّري املعموديّة واإلفخارستّيا 

 يسوع نور العامل
 يدعونا لنعيش معه زحنمل رسالته

 إكتشاف حمّبة اهلل لنا

 
 المرحلة التكميلّية

 الصف األّول متوّسط الصف الثاني متوّسط الصف الثالث متوّسط الصف الرابع متوّسط
 حيايت هي املسيح
يسوع حبريّة () الدعوة إىل إختيار احلياة مع   

 حياة جديدة يف املسيح
 ) األسرار (

 التلمذة، وحتويل الذهنّية، نقاوة القلب
 والسيادة على الّذات عرب املغفرة والرمحة والعدل

 دعوة اإلنسان حلمل رسالة يسوع

 
 المرحلة الثانويّة 

 الصف األّول ثانوي الصف الثاني ثانوي الصف الثالث ثانوي
) لست أنا احلّي بل املسيح حّي يّف ( القيم املسيحّية ) هوّييت املسيحّية ( الكنيسة تكوينها وأبعاد رسالتها  رفيق التلميذ ونور يف احلياة الكتاب املقّدس   
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EB5 EB4 EB3 EB2 EB1  
 
 
 

الفصل 
 األّول

 محّبة اهلل لقد وجدنا الرّب يسوع مدعوون إلى وليمة الملكوت غفران يسوع يسوع وعد اآلب وعطّيته
 أهلل يعيطينا الكون صموئيل مثل الزارع أنا معكم طول األيّام خلق الكون

 أهلل حيّبين ويعرفين اآلب واإلبن والروح القدس يسوع يكّلمنا العنصرة خلق اإلنسان
اإلنسانخطيئة   مرمي تستقبل إبن اآلب أهلل احلّي يدعو الكون إىل احلياة بشرى اإلجنيل ولد لنا خمّلص 

 
 يسوع آدم اجلديد

 
 

 يف الناصرة نشأ

 امليالد والدة يسوع أنا أشبه اهلل مرمي والدة اإلبن الوحيد
 

 امليالد " أهلل معنا
 ) رتبة قبول الكلمة (

البشر موسى سليمان أو حضور اهلل بني   
 يسوع يكرب

 

 مرمي
 امليالد والدة يسوع

  يسوع خيربنا عن اآلب تقدمة يسوع إىل الـهيكل معموديّة يسوع ومعموديّتنا يوحنّا املعمدان إبراهيم وسارة
 
 

الفصل 
 الثاني

 يسوع صديق البشر املعموديّة التقدمة معّمدون يف الروح القدس الوعد يتحّقق يف مرمي
 يسوع يصّلي إىل االب يأيت يسوع ليقيم بني البشر اجلوع إىل يسوع خبز احلياة هل تريد أن تصبح تلميذ يسوع ؟ يسوع يدعو، يسوع يعد

 
 

 الذبيحة
 

 نتشارك يف اخلبز يسوع يدعو أصدقاءه يسوع حيبّنا وحّبه حييينا نتبع يسوع وحنّب كما حيّبنا
 

 ننسى أن حنبّ 

يعطينا احلياة والقيامةيسوع حيّبنا، مبوته   يسوع يعدنا باملاء احليّ  عجائب يسوع 
 

 املشاركة اإلفخارستيّا
 

  يسوع واألوالد

 يسوع ملكنا
 

 تكثري األرغفة
  حمّبة يسوع أقوى من املوت أهلل حيّب احلياة إستقبال يسوع يف اإلفخارستيّا يسوع الرحيم أمانة اهلل

 

الفصل 
 الثالث

يعقوبيوسف إبن   يسوع حّي مع أالب إىل األبد يسوع ملكنا حنّب يسوع كما حيّبنا يسوع الراعي الصاحل 
  سالم يسوع اإلبن الضال يسوع يعرب بنا إىل احلياة

 يسوع هو أقوى من املوت
 

 

 اآلب يعيطنا الروح القدس
 

 

 الفصح يف حياتنا

 

 إلـهنا نور
 

 احلمد والشكر
 القّداس عيد
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 الفصل األّول
 

 الحياة هي المسيح كرامة اإلنسان المتجّلي في المسيح الكنيسة أبداً جديدة حياتي هي المسيح
 إلـهنا مشاركة إّّن على صورة اهلل حضور يسوع القائم من املوت أنا أين

 نكرب ونصبح على مثال اإلبن احلبيب إّّن مدعو إىل التشّبه باملسيح البحث عن حضور يسوع القائم من املوت أنا إنسان جديد

 راعوت األمينة اإلنسان اخلاطىء اللقاء بيسوع اليوم ليكن فرحكم تاّما  

 أمانتنيلقاء  توبة ومصاحلة حياة املؤمن مغامرة احلّق حيّرركم

 إبن اهلل ينزل ويقيم بني البشر احلياة الروحّية اهلل اخلفّي فيما بيننا فذهب حزينا  

  املعموديّة والدة القلب النقيّ  معا   احلّب األهل األوالد
 الفصل الثاني

 

 يف يسوع املسيح مسحتنا صالة القلب والدة الكنيسة احلّب والزواج

 يسوع ملكنا يدافع عنّا العدل والصدق الكنيسةمنّو  الزواج يف أيّامنا

  يف يسوع صراعنا احملّبة هبة املعموديّة ومسحة املريون باجملد والكرامة كّللهما
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 زاد الطريق احملّبة بالعمل واحلق اإلفخارستيّا إّن هذا السّر لعظيم

 يسوع املسيحمرسلون يف  املغفرة نـهر احلياة حنن مدعّوون دائما  

 الرمحة أّي دعوة تعرّب عن حّب 

 دعوة مرمي ودورها يف الكنيسة

 من مسعان إىل بطرس

 بولس رسول األمم

 الدعوة من أجل امللكوت
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S3 S2 S1  
 
 
 

 األّولالفصل 

 كلمة الحياة مع المسيح في الكنيسة ملء الحياة في المسيح
 " إفرحوا يف الرّب دائما  " الشباب مستقبل الكنيسة ماذا ينقصين بعد

 جروحات وآالم الكنيسة، ماذا ؟ أعرف نفسي

 املزامري" صرخات بشريّة "، مع املسيح أصّلي  الكنيسة مشروع الثالوث : اآلب يدعوها أن أبصر

 " الكلمة " والتواصل اإللكرتوّن الكنيسة مشروع الثالوث : يسوع املسيح أساسها موهبيت يف خدمة اجلميع

 " أحداث وصور " الكنيسة مشروع الثالوث : الروح القدس حمييها كمال اإلنسان يف ملء احلياة

  الكنيسة مشروع الثالوث : مرمي مثالـها 
  " من يعين النّب بـهذا الكالم ؟ " نؤمن بالكنيسة ... : كنيسة واحدة فريدلقائي باملسيح حدث 

 
 
 
 

 الفصل الثاني

 " فّن وإلـهام " نؤمن بالكنيسة ... : كنيسة جامعة تعال نتساءل" مل احلياة "

 " من أنت يا رب ؟ " نؤمن بالكنيسة ... : كنيسة مقّدسة أعداء احلياة

 " احلّب اخلاّلق " نؤمن بالكنيسة ... : كنيسة رسولّية محالن ؟"أخالق أم ذئاب يف ثياب 

 " جماهبة الشّر والتجربة " كنيسة كورنتس وكنيسة اليوم ملء احلياة يف املسيح

 " عناية اهلل بنا " سفر الرؤيا هو سفر الكنيسة يف يومنا احلاضر طوىب لكم

 " بسيط أم حكيم " مسرية الكنيسة يف " الرؤيا " هي مسريتنا اليوم 

  كنيسة املسيح اجلامعة يف سفر الرؤيا

 الكنيسة أعجوبة التاريخ

 األزمات يف الكنيسة : حول شخص يسوع املسيح

 األزمات يف الكنيسة : اإلنفصال الكبري

 األزمات يف الكنيسة : اإلصالح الربوتستانيت
 خطوات حنو الوحدة

 حّقههّل لكّل إنسان 



 الفصل الثالث " من حّواء إىل مرمي "، النساء يف الكتاب املقّدس العائلة مكان النمو واحلقوق احلياة بعد هذه احلياة
 " أبعد من املوت " أّي إنسان؟ كيف يصّلون وكيف أصّلي ؟

 " إليك نرفع صالتنا " حتّديات يف وجه الكنيسة إحتفال صالة

 نّب ودّجال "" بني  إمياّن واحلياة 

 " كّلمنا باألنبياء ... وأخريا  بابنه " الكنيسة اليوم
 
 


