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   أَبناءَنا الطاّلب، َزميالِتنا الُمدّرساِت، ُزمالءَنا الُمدّرسين:
      بنــاءً علــى خطـّـِة وزارِة التّربيــِة فــي الجمهوريـّـِة العربيـّـِة الّســوريِّة والمركــِز الوطنــّي لتطويــِر المناهــِج التّربويـّـِة، 
نُقــّدمُ إليكــم كتــاَب الطّالــِب للّصــفِّ التاســعِ األساســيِّ لمــادِّة التَّربيــِة الّدينيَّــِة المســيحيَِّة بأســلوِبه التَّربــويِّ الجديــِد.   

ــِة  ــِر الوطنيَّ ــِة المعايي ــي وثيق ــا وردَ ف ــَق م ــِع األساســيِّ وف ــفِّ التَّاِس ــة المســيحيَِّة للصَّ ينيَّ ــِة الدِّ ــاُب التَّربي ِّــَف كت       أُل
ه العقلــي.  َّتــي تُناســُب عمــَر الطالــب ونمــوَّ ينيَّــة المســيحيّة ال رة ودليــِل التأليــِف ووفــَق منظومــِة المفاهيــمِ الدِّ المطــوَّ
ُل مســيرَة إيمــاٍن حــقٍّ ومواطنــٍة صالحــٍة فــي كلِّ  روِس بحســِب موضوعــاٍت متناســقٍة تُشــكِّ ــُع الــدُّ وقــد تــمَّ توزي
روِس  وحــدٍة دراســيٍَّة، لذلــَك ارتبطـَـْت دروُس كلِّ وحــدٍة درســيٍَّة فــي َوحــدٍة مُتكاملــة. لقــْد بُنــَي كلُّ درٍس مــن الــدُّ
ــي  ــبٍة ف ــا ومناس ــي تكويِنه ــيطٍة ف ــن خــالِل أنشــطٍة بس ــب م ــاركةَ الطَّال ُز مُش ــزِّ ــطٍة تع ــٍة ناش َّ ــٍة تربوي ــَق منهجيَّ وف

رِس وإنجــاُزهُ بفــرحٍ وســعادة.  طرائِقهــا وهادفــٍة فــي مضمونهــا، حيــُث يَســُهُل علــى طاُلبنــا فهــُم الــدَّ

ــيٍة، ولــكلِّ َوحــدٍة درســيَّة موضــوٌع يُترجــُم مجــاالً مــن مَجــاالِت المــادَِّة  ــَم الكتــاُب إلــى ســتِّ َوَحــداٍت درسَّ       قُسِّ
ــِن  ــي تكوي ــُه ف ُ ــُل موضوعات ــُث تتكام ــاِب بحي ــْت دروُس الكت ِّب ــَك ُرت ــِة، لذل ــِر الوطنيَّ ــِة الَمعايي ــي وثيق ــواردِة ف ال

. ــاميِة وتَزويــِده باإليمــاِن المســيحيِّ شــخصيَِّة الطَّالــِب بالِقيَــمِ الوجدانيــِة السَّ

ــِل  ّ ــْن تمث ــَب ِم ــُن الطّال ــلوٍب يُمّك ــاُت بأس ــت الموضوع ــاِج، وعُِرَض ــاِء المنه ــي بن ــِر ف ــُل المعايي ــَد مدخ       أُعتِم
ــِة. ّ ــه اليومي ــي حياِت ــاً ف ــلوكاً واقعيّ ــِة س ّ ــمِ التّربوي ــراِت والِقيَ الخب

      ُصمِّمــت الــّدروُس وفــَق خطــواٍت تربويـّـٍة متتابعــٍة ومترابطــٍة تَبــدأُ بتهيئــٍة )منظـّـمٍ متقــّدمٍ(، ثــّم أنشــطٍة تطبيقيـّـٍة 
متنّوعــٍة تنّمــي مهــاراِت التّفكيــِر العليــا نحــو: التّحليــل والتّركيــب واالســتنتاِج والتّقويــمِ...، وتُســاعُد الطّالــَب علــى 
حــلِّ المشــكالِت، كمــا تعــّزُز التّفكيــَر النّاقــَد الـّـذي ينّمــي اإلبــداَع واالبتــكاَر لديــِه وفــَق اســتراتيجيّاٍت متنّوعــٍة 
ــه ليكــوَن  ــِة إلــى تحقيِق منهــا التّعلـّـم النّشــط؛ بعيــداً عــن أســلوِب الحفــِظ والتّلقيــِن، وهــو مــا تســعى وزارةُ التّربي
المتعلـّـُم محــوَر العمليــِة التّربويـّـِة فتُســتثَمُر اإلمكانــاُت كافــةً فــي تنميــِة ثــرواِت الوطــِن والمحافظــِة عليهــا، وينتهــي 

كلُّ درٍس بتقويــمٍ يكــوُن بمنزلــِة تغذيــٍة راجعــٍة لِفَكــِر الــّدرِس.

      يتضّمــُن الكتــاُب موضوعــاٍت معاصــرةٌ تُســاعُد فــي بنــاِء شــخصيٍّة إيجابيـّـٍة متوازنــٍة، وتحقيــِق مبــدأ المســؤوليِّة 
الفرديـّـِة والمجتمعيـّـِة ومتطلبــاِت التّنميــِة المســتدامِة، واســتخدامِ أســلوِب الحــواِر، واحتــرامِ الــّرأي، وتقبـّـِل اآلخــِر، 

وتعزيــِز انتماِئهــم للمجتمــِع اإلنســانّي.

ســين توظيــَف هــذه األنشــطِة والتّدريبــاِت التّقويميـّـِة والمشــاريِع  ســات وزمالِئنــا المدرِّ        آمليــَن مــن زميالِتنــا المدرِّ
ــا  ــمِ، وتزويدن ّ ــِة التّعل ّ ــرين لعملي ــوا مُيّس ــِة ليكون ّ ــا التّربوي ــتخلصيَن دالالِته ــِل، مس ــِو األمث ــى النَّح ــاِث عل واألبح

ــاِب إلــى المســتوى األمثــل.  بمالحظاِتهــم ومقترحاِتهــم للوصــوِل بالكت

     كمــا نرجــو مــن أوليــاِء األمــوِر األكارم أْن يكونــوا َعونــاً ألوالِدهــم عبــَر متابعــِة ســلوِكهم. وأْن يكونــوا قــدوًة 
ًّــا.                                                                                                                                   لهــم لتطبيــِق كلِّ مــا يتعلـّـق بالقيَــمِ واألخــالِق. لتُصبــَح ســلوكاً حياتي

المؤلّفون  

ُمقّدَمٌة
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 أنَت ورفاقُك تشّكلون صورًة مصغَّرًة للُمجتَمع العربّي الّسورّي:

تعاونوا فيما بينَكم في انتخاِب مجلٍس للّصّف يتكّوُن من عشرِة أعضاٍء يساهُم في تنظيمِ وتحسيِن   .1  
حياِتكم اليوميّة في المدرسة مُبيّنين: 

          أ. رئيس المجلس:  ............................................................................................................................................................

       ب. أعضاء المجلس: ............................................................................................................................................................

ما الّسلطة الّتي يمثّلُها مجلُس الّصّف؟  .2   
.................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................

ما الّدوُر الّذي يقُع على عاتِق مجلِس الّصّف؟  .3   
................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................

ما األسُس الّتي تُبنى عليها القوانين؟ وما فائدتُها؟  .4   
................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................

الّدرس األّول يسوع يتّمم الّشريعة

تمثيل األدوار

1
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النَّاُموسِ: الّشريعة، الطّريق الواضحة الُمستقيمة.

 - ما دوُر الّضمير في حياتنا؟
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

 الّشــريعة: مَصدُرهــا اهلل، وهــي مجموعــةٌ مــن األســِس والقواعــِد الّتــي تحــّددُ عالقــةَ اإلنســان بــاهلل والنـّـاس 
ــة  ــَو الطّريق ــاَس نح ــُه النّ ــه، وتوجّ ــوز فعل ــا ال يج ــه وم ــوُز فعل ــا يج ــّددُ م ــا تُح ــون، كم ــع والك والمجتم

ــن:  ــى نوعي ــريعة إل ــِق مقاصِدهــم الّصالحــة، وتقســُم الّش الّصحيحــة لتحقي

1. الّشــريعة الفطريـّـة )الّضميــر(:  صــوُت اهلل فــي اإلنســان، تجعلـُـه يميـّـز بيــَن الخيــِر والّشــّر، كمــا تمثـّـُل الحكــَم 
ــا هــو شــريٌر وســّيءٌ. أن نعمــَل بحســب  ــه عّم ــٌح، وتبّكت ــٌم وصال ــا هــو قوي ــى م ــه، فترشــُده إل ــي في الّداخل

ضميِرنــا يعنــي أن نبحــَث عــن مشــيئِة اهلل ونعمــَل بهــا بإرشــاِد الــّروِح القــدس.

َِّذيــَن يَْعَملـُـوَن ِبالنَّاُمــوسِ هُــْم  ْــَراٌر ِعنْــَد اهللِ، بَــِل ال َِّذيــَن يَْســَمُعوَن النَّامُــوَس هُــْم أَب  ”ألَْن لَيْــَس ال
َِّذيــَن لَيـْـَس ِعنَْدهـُـُم النَّامـُـوُس، مَتـَـى فََعلـُـوا ِبالطَِّبيَعــِة مـَـا هـُـَو ِفــي النَّامُوِس،  َّــُه األُمـَـُم ال ُروَن. ألَن يُبـَـرَّ
َِّذيــَن يُظِْهــُروَن َعَمــَل النَّامُــوِس  فَهــُؤالَِء ِإذْ لَيْــَس لَُهــُم النَّامُــوُس هُــْم نَامُــوٌس ألَنُْفِســِهمِ، ال
ــةً”   ــتَِكيَةً أَْو مُْحتَجَّ ــا مُْش ــا بَيْنََه ــْم ِفيَم ــْم َوأَفَْكاُرهُ ــا َضِميُرهُ ــاِهًدا أَيًْض ــْم، َش ــي قُلُوِبِه ــا ِف مَْكتُوبً
                                                                                                    )رومية2: 15-13(.

كلمة الحياة

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية
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 أ. فََقــاَل لـَـُه: ”ِلَمــاذَا تَْدعُونــي َصاِلًحــا؟ لَيـْـَس أََحــٌد َصاِلًحــا ِإالَّ َواِحــٌد َوهـُـَو اهللُ. َولِكــْن ِإْن أََردَْت أَْن تَْدخُــَل 
الَْحيَاَة فَاْحَفِظ الَْوَصايَا” )متى 19: 17(.

َِّذيــَن  َّــامٍ َوَجــَداهُ ِفــي الَْهيـْـَكِل، َجاِلًســا ِفــي َوْســِط الُْمَعلِِّميــَن، يَْســَمُعُهْم َويَْســأَلُُهْم. َوُكلُّ ال  ب.  ”َوبَْعــَد ثاَلَثـَـِة أَي
َسِمُعوهُ بُِهتُوا ِمْن فَْهِمِه َوأَْجِوبَِته” )لوقا2: 47-46(.

يِســيِّيَن ِقاِئاًل: هَْل يَِحلُّ اإِلبَْراءُ  امَُه. فَأََجاَب يَُســوُع َوَكلََّم النَّامُوِســيِّيَن َوالَْفرِّ  ج.  ”َوِإذَا ِإنَْســاٌن مُْستَْســق َكاَن قُدَّ
بِْت؟ فََسَكتُوا. فَأَمَْسَكُه َوأَبَْرأَهُ َوأَطْلََقُه” )لوقا 14: 4-2(. ِفي السَّ

 د.  ”َوَكاَن أَبََواهُ يَْذهَبَاِن ُكلَّ َســنٍَة ِإلَى أُوُرَشــِليَم ِفي ِعيِد الِْفْصِح. َولَمَّا َكانَْت لَُه اثْنَتَا َعْشــَرَة َســنَةً َصِعُدوا ِإلَى 
     أُوُرَشِليَم َكَعادَِة الِْعيد” )لوقا 2: 42-41(.

- أميُّز، من خالِل فهمَي اآلياِت الّسابقة، األحداَث الّتي تدلُّ على:

إعطاء الّسيّد المسيح للّشريعة مفهوماً جديداًعَمْل الّسيّد المسيح بحسب الّشريعة

 

 

 

 

أقرُأ وأجيُب

ــاة  ــاِت الحي ــَو مُتطلَّب ــاِد نح ــةَ االنقي ــن اهلل نتيج ــاِد ع ــراِف واالبتع ــُر لالنح ــّرُض الّضمي ــر: يتع ــةُ  الّضمي تربي
ــا: ــاً، منه ــتقيماً ويقظ ــاً ومُس ــر حيّ ــاِء الّضمي ــى بق ــائَل تســاعُد عل ــى وس ــأُ إل ــك نلج ــة، لذل العصريّ

       أ. التّأمُُّل  في كلمة اهلل.               ب. محاسبةُ الذّاِت تحَت نظِر اهلل.        ج. الّصالةُ الّدائمة.        

     د. العمُل بتعاليمِ الكنيسِة.           هـ. المواظبةُ على عمِل الخيِر.

2. الّشــريعًة المكتوبــةُ )الوصايــا العشــر(: عنَدمــا ضــلَّ اإلنســاُن عــن الّســلوِك بحســِب ضميــره، وازدادَ عصيــاُن 
اإلنســان إلرادة اهلل أرســَل الــّرّب وصايــاه مكتوبــةً علــى لوَحيــن مــن حجــٍر علــى يــِد النّبــي موســى لترشــَده 

وتكــوَن ميزانــاً يــزُن بيــن أفعاِلــه ونوايــاه.
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ــن  ــي قاعدتَي ــرائَع اهلل ف ــيُح ش ــيُّد المس ــَص الّس  لّخ
ــْن ُكلِّ  ــَك ِم بَّ ِإلَه ــرَّ ــبُّ ال ــا أن ”تُِح ــيطتَين، هم بس
ــْن  ــِرَك، َوِم ــْن ُكلِّ ِفْك ــَك، َوِم ــْن ُكلِّ نَْفِس ــَك، َوِم قَلِْب
ـةُ األُولَــى. َوثَاِنيَــةٌ  ُكلِّ قُْدَرِتــَك. هــِذِه ِهــَي الَْوِصيَـّ
ــةٌ  ــَس َوِصيَّ ــَك. لَيْ ــَك َكنَْفِس ــبُّ قَِريبَ ــَي: تُِح ــا ِه ِمثْلَُه
 أُْخــَرى أَعْظَــَم ِمــْن هَاتَيْــِن”  )مرقــس12: 31-30(.
مــن  الغــرض  نتّمــم  الوصيتيــن  هاتيــن  فبتطبيِقنــا   
الّشــريعة ووصايــا اهلل فتكــوُن الموجـّـه لــكّل أفكارنــا 

وقراراتنــا وأعمالنــا.

ــريعِة  ــاَل الّش ــه كم ــيُّد المســيُح وتعاليُم ــُل الّس ّ  يمث
اإللهيّــِة، فقــد كتــَب شــريعتَه فــي القلــوِب، وقــامَ 
الّروحــّي، وأوصلَهــا  بتفســيرها وإيضــاِح معناهــا 
ــّي بـــ: ــا الحقيق ــا معناه ــادَ له ــا، وأع ــةَ مدلوالِته قّم

1. حفظه وطاعته للّشريعة.

2. نشره محبّةَ اهلل والقريب في تعاليمه.

3. تحقيقه لكّل نبوءاِت العهِد القديمِ في شخِصه. 

4. موته وقيامته فداءً للبشريِة ”ألَنَّ غَايَةَ النَّامُوِس ِهَي: الَْمِسيُح ِللِْبرِّ ِلُكلِّ مَْن يُْؤِمُن” )رومية10: 4(.

- جــاء الّســيّد المســيح ال لينقــَض الّشــريعة بــل لينقــَض الخطيئــة، واعتبــَر أّن الّدافــَع للعمــل يســبُق العمــَل 
نفَســه، فأّكــد ضــرورَة تجنــِب حيــاة الخطيئــة واإللتــزام بالحيــاة الصالحــة، فــروُح الّشــريعة تســمو علــى 

طقوِســها، وهــو يريــُد رحمــةً ال ذبيحــةً  )متــى9: 13(.

  اشرح معنى اآلية اآلتية:

أَِو  النَّامُــوَس  ألَنُْقــَض  ِجئْــُت  ـي  ِـّ أَن ـوا  ُـّ تَظُن ”الَ 
ـَل” ألَُكمِـّ بَــْل  ألَنُْقــَض  ِجئْــُت  مَــا   األَنِْبيَــاءَ. 
                                           )متى 5: 17(.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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   أبيُّن كيَف أُحافُظ على الِنّعمِ اآلتيِة 
    وأنّميها في حياتي:

العقل:

................................................................................... 

...................................................................................

اإلرادة الحّرة:

................................................................................... 

...................................................................................

العائلة:

................................................................................... 

...................................................................................

األصدقاء:

................................................................................... 

...................................................................................

َّا النِّْعَمةُ َوالَْحقُّ فَِبيَُسوَع   ”َوِمْن ِملِْئِه نَْحُن َجِميًعا أََخْذنَا، َوِنْعَمةً فَْوَق ِنْعَمٍة.ألَنَّ النَّامُوَس ِبُموَسى أُعِْطَي، أَم
َِّذي هَُو ِفي ِحْضِن اآلِب هَُو َخبََّر”)يوحنا1: 18-16(. . ااَلبُْن الَْوِحيُد ال    الَْمِسيِح َصاَرا. اهلَلُ لَْم يََرهُ أََحٌد قَطُّ

- ما النّعُم الّتي أعطانا إيّاها الّسيّد المسيح؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................

ال بدَّ أن نفّرق بين نوعين من النَِّعم:

1. ِنعـَـم عامــة: وهــي عطايــا مجانيـّـة أخذناها دوَن عمٍل منـّـا ودوَن 
اســتحقاٍق مثل:

خُلقنــا علــى صــورة اهلل ومثالــه -عطايــا اهلل الماديـّـة والّروحيـّـة 
لنــا- فــداء الّســيّد المســيح لنــا علــى الّصليــب – الــّروح القدس 
ــَماَواِت،  َِّذي ِفي السَّ الـّـذي حــّل فينا ”َكــْي تَُكونُوا أَبْنـَـاءَ أَِبيُكُم ال
اِلِحيــَن، َويُْمِطــُر َعلـَـى  َّــُه يُْشــِرُق َشْمَســُه َعلـَـى األَْشــَراِر َوالصَّ فَِإن

األَبـْـَراِر َوالظَّاِلِميــَن” )متــى 5: 45(.

ــدس  ــّروح الق ــّوة ال ــل بق ــي تعم ــم الّت ــي النّع ــة: وه َــم خاّص 2. ِنع
فــي المؤمــن بالّســيّد المســيح وفدائــه فتغيّرطبيعتَنــا لنصيَرخليقةً 
جديــدًة فــي المســيح، وحتـّـى نمتلــئَ مــن هــذه النّعــم يجــُب أن 
نمتلــئَ مــن الــّروح القدس وهذا يســتلزمُ أن نقّدمَ توبتنا معترفيَن 
بخطايانــا ومجاهديــَن الجهــاد الحســن ”قـَـْد َجاهـَـْدُت الِْجَهــادَ 
ــْعَي، َحِفظـْـُت اإِليَمــاَن” )2تيموثــاوس4: 7(   الَْحَســَن، أَْكَملـْـُت السَّ
مصلّيــَن بلجاجــة ومؤمنيــَن بعمــل اهلل الخالصّي علــى الّصليب، 
فالمســيُح عنَدمــا انتصــَر فــي التّجربــِة علــى الجبــِل َرِجــع بقــّوة 
الــّروح )لوقــا4: 14(. وألنَّ هــذه القّوةَ الّتي مألَت المســيَح كانَت 
 لحسابنا فنستطيُع نحن أن نغلَب عنَدما نثبُت فيه لذلك قاَل لنا 

”... اثبتوا فّي ...” )يوحنا15: 4(.

أقرُأ وأجيُب

أعّبُر عن إيماني
تقويٌم مرحليٌّ
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َّــِذي يَْفَعــُل ِإَرادََة أَِبــي  ــَماَواِت. بـَـِل ال ! يَْدخُــُل مَلَُكــوَت السَّ ، يـَـا َربُّ ”لَيـْـَس ُكلُّ مـَـْن يَُقــوُل ِلــي: يـَـا َربُّ
ــَماَواِت” )متــى 7: 21(. َّــِذي ِفي السَّ ال

 1.   أفّسُر اآلتي:

             أ.   استعانتي بقراءِة الكتاِب الُمقّدِس لتربيِة ضميري.
................................................................................................................................................................................................................................             

................................................................................................................................................................................................................................             
          ج.   سبب وجوِد الّشريعِة المكتوبة.

................................................................................................................................................................................................................................             

................................................................................................................................................................................................................................             
          د.   محبّةَ اهلل واآلخرين خالصة كّل الّشرائع.

................................................................................................................................................................................................................................             

................................................................................................................................................................................................................................            

 2.   ما أنواُع النَِّعم؟ وكيَف نحصُل على كّل منها؟
..............................................................................................................................................................................................................................................      

..............................................................................................................................................................................................................................................     

 3.   ما الطّرائُق الّتي تساعُدنا على بقاء ضمائرنا حيّةً وفّعالةً؟
..............................................................................................................................................................................................................................................      

..............................................................................................................................................................................................................................................     

أختبُر نفسي

كلمُة منفعٍة
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 أنظـّـُم بالتّعــاوِن مــع زمالئــي نشــاطاً خارجيـّـاً، نعبـّـُر مــن خالِلــه عــن محبّتنــا اآلخريــَن متّبعيــَن خطــواِت 
النّشــاِط الُمدَرجــة فــي القائمــة أدنــاه.    

الّدرس الّثاني المحّبُة أعظُم الوصايا 

نشاط

النّشاط: ......................................................................................................................................

الهدف: ......................................................................................................................................

المكان: ......................................................................................................................................

الّزمان: .......................................................................................................................................

األدوات: ....................................................................................................................................

الفئة الُمستهَدفة: .........................................................................................................................

اآلية الُمناِسبة للقيام بهذا النّشاط: .................................................................................................

وِقيِّيــَن اْجتََمُعــوا مًَعــا، َوَســأَلَُه َواِحــٌد ِمنُْهــْم، َوهـُـَو  دُّ َّــُه أَْبكـَـَم الصَّ يِســيُّوَن فَلَمَّــا َســِمُعوا أَن َّــا الَْفرِّ  ”أَم
َّــةُ َوِصيَّــٍة ِهــَي الُْعظَْمــى ِفي النَّامـُـوِس؟. فََقاَل لَُه يَُســوُع: تُِحبُّ  بـَـُه قَاِئــاًل: يـَـا مَُعلِّــُم، أَي ، ِليَُجرِّ نَامُوِســيٌّ
ــِذِه ِهــَي الَْوِصيَّــةُ اأْلُولَــى  ــَك، َوِمــْن ُكلِّ نَْفِســَك، َوِمــْن ُكلِّ ِفْكــِرَك. هَ ــَك ِمــْن ُكلِّ قَلِْب بَّ ِإلََه الــرَّ
 َوالُْعظَْمــى. َوالثَّاِنيـَـةُ ِمثْلَُهــا: تُِحبُّ قَِريبََك َكنَْفِســَك. ِبَهاتَيِْن الَْوِصيَّتَيِْن يَتََعلَّــُق النَّامُوُس ُكلُُّه َواأْلَنِْبيَاءُ”        

                                                                                         )متى40-22:34(.

كلمة الحياة
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أَْبكَُم : أخرُس، ال يتكلُّم.

 - أكمُل ما يأتي بحسب فهمي للنّصَّ اإلنجيلّي؟

أ. الموضوُع الّرئيُس للنّّص ................................................ .

ب. الوصيّةُ األولى ................................................، الوصيّةُ الثّانية ................................................ .

ج. عنَدما يعلُّمنا الّسيُّد المسيُح عن المحبّة، فهو يعلُّمنا عن محبِّة ................................................ نفسه.

ى بنفِسه من أجلنا.  د. النّموذُج العظيُم والمثاُل الوحيُد للمحبِّة هو ................................................ الّذي ضَحّ

المحبـّـةُ هــي أولــى الفضائــل اإللهيـّـة وأعظُمهــا، بهــا نحــبُّ اهلل فــوَق كّل شــيء، ونحــبُّ قريبَنــا كنفِســنا؛ أي 
بَّ ِإلََهــَك ِمــْن ُكلِّ قَلِْبــَك، َوِمــْن ُكلِّ  محبـّـة مُطلَقــة ال حــدودَ لهــا. فكمــا يقــوُل الــّربُّ يســوُع: ”تُِحــّب الــرَّ
نَْفِســَك، َوِمــْن ُكلِّ ِفْكــِرَك. هَــِذِه ِهــَي الَْوِصيَّــةُ اأْلُولـَـى َوالُْعظَْمــى. َوالثَّاِنيَــةُ ِمثْلَُهــا: تُِحــبُّ قَِريبـَـَك َكنَْفِســَك”  

)متــى22 :37-39(،  وبهمــا يكتمــُل النّامــوُس فــال يمكــُن أن نحــبَّ اهلل مــن دوِن محبـّـِة القريــِب )اآلخــر(.

 “ لــو ُكنـْـُت أَتََكلَّــُم ِبأَلِْســنَِة النَّــاِس َوالَْماَلِئَكــِة َولَِكــْن لَيـْـَس ِلــي مََحبَّــةٌ، فََقــْد ِصــْرُت نَُحاًســا يَِطــنُّ أَْو َصنًْجــا 
ــَل  ــى أَنُْق ــاِن َحتَّ يَم ــي ُكلُّ اإْلِ ــمٍ، َوِإْن َكاَن ِل ــَراِر َوُكلَّ ِعلْ ــَع اأْلَْس ــُم َجِمي ةٌ، َوأَعْلَ ــوَّ ُ ــي نُب ــْت ِل ــِرنُّ. َوِإْن َكانَ يَ
ــى  ــِدي َحتَّ ــلَّْمُت َجَس ــي، َوِإْن َس ــُت ُكلَّ أَمَْواِل ــيًْئا. َوِإْن أَطَْعْم ــُت َش ــةٌ، فَلَْس ــي مََحبَّ ــَس ِل ــْن لَيْ ــاَل، َولَِك الِْجبَ
ــةُ اَل  ــُد. الَْمَحبَّ ــةُ اَل تَْحِس ــُق. الَْمَحبَّ َّــى َوتَْرفُ ــةُ تَتَأَن ــيًْئا. الَْمَحبَّ ــُع َش ــاَل أَنْتَِف ــةٌ، فَ ــي مََحبَّ ــَس ِل ــْن لَيْ ــِرَق، َولَِك أَْحتَ
ثـْـمِ بـَـْل  ــوء، َواَل تَْفــَرُح ِباإْلِ ، َواَل تَظـُـنُّ السُّ تَتََفاَخــُر، َواَل تَنْتَِفــُخ، َواَل تَُقبِّــُح، َواَل تَطْلـُـُب مـَـا ِلنَْفِســَها، َواَل تَْحتـَـدُّ
ُق ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَْرُجــو ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَْصِبــُر َعلـَـى ُكلِّ َشــْيٍء. اَلَْمَحبَّــةُ  ، َوتَْحتَِمــُل ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَُصــدِّ تَْفــَرُح ِبالَْحــقِّ
ــةُ“  ــنَّ الَْمَحبَّ ــنَّ أَعْظََمُه ــةُ َولَِك ــِذِه الثَّاَلثَ ــةُ، هَ ــاءُ َوالَْمَحبَّ َج ــاُن َوالرَّ يَم ــُت: اإْلِ ُ ــا اآْلَن فَيَثْب َّ ــًدا... أَم ــُقُط أَبَ  اَل تَْس

                                                                                                      )1كورنثوس13:13(.

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية

أقرُأ وأجيُب
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- أكمُل الجدوَل اآلتي حسب فهمي النّص:

- ما الطّريُق األفضُل المقصودُ به في اآليِة اآلتية:

وا ِللَْمَواِهِب الُْحْسنَى. َوأَيًْضا أُِريُكْم طَِريًقا أَفَْضَل“  )1كورنثوس 12: 31(. “َولَِكْن ِجدُّ

...........................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. أهميّةُ المحبِّة

..................................................................................................................................................................صفاُت المحبّة

..................................................................................................................................................................كيفيّةُ عيشِ المحبّة

.................................................................................................................................................................. أعظُم الفضائل

نشاط

  ما صفاُت المحبّة؟

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................

تقويٌم مرحليٌّ

ــن  ــا لآلخري ــا أن نبديَه ــي علين ــِة الّت ّ ــاُت المحب  صف
الّرســول بولــَس  القّديــس  رســالِة  فــي   تتجلّــى 
َّــى َوتَْرفـُـُق. الَْمَحبَّــةُ اَل تَْحِســُد. الَْمَحبَّةُ   “ الَْمَحبَّــةُ تَتَأَن
ــا  ــُب مَ ُ ــُح، َواَل تَطْل ــُخ، َواَل تَُقبِّ ــُر، َواَل تَنْتَِف اَل تَتََفاَخ
ــوء، َواَل تَْفــَرُح  ، َواَل تَظُــنُّ السُّ ِلنَْفِســَها، َواَل تَْحتَــدُّ
َشــْيٍء،  َوتَْحتَِمــُل ُكلَّ   ، ِبالَْحــقِّ تَْفــَرُح  بَــْل  ثْــمِ  ِباإْلِ
ُق ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَْرُجــو ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَْصِبــُر  َوتَُصــدِّ

َعلَــى ُكلِّ َشــْيٍء“  )1كورنثــوس13: 7-4(. 

ــاُن  يَم ــُت: اإْلِ ُ ــا اآْلَن فَيَثْب َّ ــة “ أَم ــل اإللهيّ ــُم الفضائ ــي أعظ ــا، وه ــل كلّه ــى الفضائ ــةُ تســمو عل ّ  المحب
َجــاءُ َوالَْمَحبَّــةُ، هـَـِذِه الثَّاَلثـَـةُ َولَِكــنَّ أَعْظََمُهــنَّ الَْمَحبَّــةُ“ )1كورنثــوس13:13( وال يعنــي ذلــك أنَّ الّســيَّد  َوالرَّ
المســيَح أو الّرســوَل بولــَس يقلـّـالِن مــن قيمــِة اإليمــان، لكنّهمــا يؤّكــدان أن اإليمــاَن ليــَس شــيئاً إاّل إذا 

ّــة نحــو اهلل واإلنســان )1كورنثــوس 13 :2(.  كاَن عامــالً بالمحب

أعّبُر عن إيماني
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وِح فَُهــَو: مََحبَّــةٌ، فـَـَرٌح، َســاَلمٌ، طـُـوُل أَنـَـاٍة، لُطـْـٌف، َصــاَلٌح، ِإيَمــاٌن، َودَاَعــةٌ، تََعفُّــٌف. ِضــدَّ  َّــا ثََمــُر الــرُّ  أ.  “َوأَم
    أَمْثَاِل هَِذِه لَيَْس نَامُوٌس“ )غالطية 5 :22(.

ب. “ِلتَِصْر ُكلُّ أُمُوِرُكْم ِفي مََحبٍَّة“  )1كورنثوس16 :14(.

َُّكْم تاََلِميِذي: ِإْن َكاَن لَُكْم ُحبٌّ بَْعًضا ِلبَْعٍض“  )يوحنا 13:35(. ج. “ِبَهَذا يَْعِرُف الَْجِميُع أَن

َِّتي ِهَي ِربَاُط الَْكَماِل“  )كولوسي3 :14(. د. “َوَعلَى َجِميِع هَِذِه الْبَُسوا الَْمَحبَّةَ ال

- أستنتُج من اآلياِت الّسابقة فاعليّة المحبّة.

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

- أستنتُج تعاليَم الّسيّد المسيح عن عيش المحبّة:

أقرُأ وأجيُب

نشاط

تعاليُم الّسيّد المسيح عن عيشِ المحبّة اآلية

 “هَِذِه ِهَي َوِصيَِّتي أَْن تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا َكَما أَْحبَبْتُُكْم“ 
                                                  )يوحنا 12:15(.

....................................................................................

 “لَيـْـَس أِلََحــٍد ُحــبٌّ أَعْظـَـُم ِمــْن هـَـَذا: أَْن يََضــَع أََحــٌد نَْفَســُه
 أِلَْجِل أَِحبَّاِئِه“ )يوحنا 13:15(.

....................................................................................

ُّــوا أَعَْداءَُكــْم. بَاِرُكــوا اَلِعِنيُكْم.  َّــا أَنـَـا فَأَقـُـوُل لَُكــْم: أَِحب “َوأَم
ــيئُوَن  ــَن يُِس َِّذي ــِل ال ــوا أِلَْج ــْم، َوَصلُّ ــى مُبِْغِضيُك ــنُوا ِإلَ أَْحِس

ِإلَيُْكــْم  َويَطُْردُونَُكــْم“ )متــى 44:5(.
....................................................................................
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  أفّسُر اآليةَ اآلتيةَ: 

 “ يَا أَْواَلِدي، اَل نُِحبَّ ِبالَْكاَلمِ َواَل ِباللَِّساِن، 
بَْل ِبالَْعَمِل َوالَْحقِّ“ )1يوحنا3: 18(.

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

تقويٌم مرحليٌّ

  لــم يكتــِف الّســيُّد المســيُح بــأن يعلـّـَم عــن المحبّة، 
ــكلُّ  ــه. ف ــى صــدِق تعاليمــه بأعمال ــه برهــَن عل ولكنّ
أعمالــه  كانــت تعبيــراً عــن حبـّـه لنــا، وكان أعظُمهــا 
ــا أن  ــُب منّ ــو يطل ــا، وه ــن أجلن ــه م ــه بنفِس تضحيتَ
نحــبَّ مثلَــه حتّــى أعداءَنــا، وأن نكــوَن القريــَب 
للبعيــد، وأن تقتــرَن محبّتُنــا بالتّضحيــة والخدمــة 
والعطــاء والُمســامَحة والّصــالة ألجــل اآلخريــن. 

ــي: ــُص ه ــة خصائ ّ وللمحب

المحبّــة أســاُس كّل الفضائــل: كلُّ فضيلــٍة خاليــة   .1
اإلطــالق،  علــى  فضيلــةً  ليَســت  المحبّــة  مــن 
 فالفضائــُل الخاليــةُ مــن المحبـّـة ليَســت محســوبةً لنــا 

“ِلتَِصْر ُكلُّ أُمُوِرُكْم ِفي مََحبٍَّة“ )1كورنثوس16 :14(.

2. المحبّــةُ أولــى ثمــاِر الــّروحِ القــدس: وهــي دليــل علــى عمــِل روح اهلل فينــا )غالطيــة 5 :22(، وقــد جــاءَت 
المحبـّـة أواّلً ألّن الـّـذي يمتلــئ قلبـُـه بهــا ســيعيُش بفــرحٍ، وبالتّالــي ســيحيا فــي ســالمِ المحبـّـة.

ــدًة  ــةً جدي ــيُّد المســيُح وصي ــر أعطــى الّس ــذه: وفــي العشــاِء األخي ــٍة أعطاهــا اهلل لتالمي ــةُ آخــُر وصيّ 3. المحبّ
ُّــوَن أَنْتـُـْم  ُّــوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا. َكَمــا أَْحبَبْتُُكــْم أَنـَـا تُِحب لتالميــذه قائــالً “َوِصيَّــةً َجِديــَدًة أَنـَـا أُعِْطيُكــْم: أَْن تُِحب
أَيًْضــا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا“ )يوحنــا13: 34( فعالمــةُ المحبـّـِة الحقيقيـّـِة أن يبــذَل المــرءُ نفَســه فــي ســبيل أحبائــه، 

هــذا مــا فعلـَـه الّســيُّد المســيُح علــى الّصليــب.

أن  بــدَّ  اهلل، وال  أوالدُ  اهلل محبّــةٌ، ونحــُن  المســيح:  الّســيِّد  تُميّــُز تالميــذَ  الّتــي  العالمــةُ  هــي  المحبّــةُ   .4
ــن. ــوُن أوالدُ اهلل ظاهري ــذا يك ــا وبه ــي كّل أعماِلن ــا وف ــي تصرفاِتن ــَر ف ــا، وأن تظه ــةُ قلوبَن ّ ــألَ المحب  تم

َُّكْم تاََلِميِذي: ِإْن َكاَن لَُكْم ُحبٌّ بَْعًضا ِلبَْعٍض“  )يوحنا 13 :35(.     “ِبَهَذا يَْعِرُف الَْجِميُع أَن

أعّبُر عن إيماني
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َُّهــا اأْلَِحبَّــاءُ، ِلنُِحــبَّ بَْعُضنـَـا بَْعًضــا، أِلَنَّ الَْمَحبَّــةَ ِهــَي ِمــَن اهللِ، َوُكلُّ مـَـْن يُِحــبُّ فََقــْد ُوِلــَد ِمــَن اهللِ  “ أي
َويَْعــِرُف اهللَ. َومـَـْن اَل يُِحــبُّ لـَـْم يَْعــِرِف اهللَ، أِلَنَّ اهللَ مََحبَّــةٌ“  )1يوحنــا4: 8-7(.

 1.   أكِمِل اآلياِت اآلتيةَ:

َّا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: أَِحبُّوا ................................ بَاِرُكوا اَلِعِنيُكْم. أَْحِسنُوا ِإلَى مُبِْغِضيُكْم، ................................     “َوأَم
َِّذيَن يُِسيئُوَن ِإلَيُْكْم  َويَطُْردُونَُكْم“  )متى5: 44(.      أِلَْجِل ال

   “ِلتَِصْر ُكلُّ أُمُوِرُكْم ِفي ................................ “  )1كورنثوس16 :14(.

َِّتي ِهَي ................................     ................................ “  )كولوسي3: 14(.    “َوَعلَى َجِميِع هَِذِه الْبَُسوا الَْمَحبَّةَ ال

2.   اختِر اإلجابةَ الّصحيحةَ:

   الفضيلةُ اإللهيّةُ األولى هي: 

أ. اإليمان.                       ب. الّرجاء.             ج. طول األناة.                  د. المحبّة.

   من صفاِت المحبّة: 

 . أ. تطلُب ما لنفسها.           ب. تفرُح باإلثم.       ج. تحتمُل كّل شيء.            د. تحتدُّ

 3.    أقرأُ وأجيُب:

“قائالً َوِصيَّةً َجِديَدًة أَنَا أُعِْطيُكْم: أَْن تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا.َكَما أَْحبَبْتُُكْم أَنَا تُِحبُّوَن أَنْتُْم أَيًْضا بَْعُضُكْم بَْعًضا“ 
                                                                                                                                                                                        )يوحنا13: 34(.  

   كيَف أعيُش المحبّةَ الّتي علّمني إيّاها يسوُع في أسرتي ومدرستي ومُجتمعي؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

أختبُر نفسي

كلمُة منفعٍة
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الّدرس الّثالث  يسوُع المسيُح األقنوُم الّثاني 

ه عــن الخطيئة.  يصــُف اإلنجيــُل المقــدُس يســوَع المســيَح بجميــع الّصفــات الّتــي تُنســُب إلى اإلنســاِن الُمنزَّ
فقــد ولــَد ونمــا، أكَل وشــرَب، تعــَب ونــامَ، حــزَن وفــرَح، و تعّرفنــا علــى المســيح الحقيقّي والحــّي، فعنَدما 
نقبــُل اإلنجيــَل بكليِّتــه حتـّـى الحــرف األخيــر، نكتشــُف الحقيقــة الّروحيـّـة بــأنَّ اإلنجيــَل كتــاٌب ال يـُـدَرُك 
بالعقــِل البشــرّي فحســب، وال يُقيَّــُم ككتــاٍب يتكلـّـُم عــن ســيرِة شــخٍص مــا وردَ فــي التّاريــخ، بــل هــو زاخٌر 
بالعجائــب، والــكالم عــن شــخِص يســوَع المســيِح اإلنســاِن اإللــِه )اإللــه المتجّســد(. فاإلنجيلــيُّ متـّـى يبــدأ 
بإخبارنــا عــن والدة المســيح كإنســاٍن مــن العــذراء مريــَم بحلــوِل الــّروح القدِس عليهــا، ومرقــُس يتكلُّم عن 
تجربــة المســيح فــي البريـّـة ومواجهِتــه الّشــيطان، ولوقــا يصُف ظهــوَر رئيس المالئكــة في البشــارة، ويوحنّا 
يصــّرح بــأّن الكلمــةَ صــاَر جســداً، وابــن اهلل إنســاٌن. فاإلنجيُل بــدءاً بفصوله األولى يشــهُد أللوهيّة المســيح. 

كيف قّدم اإلنجيليون الّسيّد المسيح في األناجبل؟  .1   
.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................            

هل األناجيُل وصياغتُها تنفي حضوَر المسيِح كإنساٍن وتُرّكُز على ألوهيِّته فقط؟ وّضح ذلك؟  .2  
.......................................................................................................................................................................................................................................        
.......................................................................................................................................................................................................................................           

أقرُأ وأجيُب

ــْدِء  َ ــي الْب ــَذا َكاَن ِف ــةُ اهللَ. هَ ــَد اهللِ، َوَكاَن الَْكِلَم ــةُ َكاَن ِعنْ ــةُ، َوالَْكِلَم ــْدِء َكاَن الَْكِلَم َ ــي الْب “ِف
ِعنـْـَد اهللِ. ُكلُّ َشــْيٍء ِبــِه َكاَن، َوِبغَيـْـِرِه لـَـْم يَُكــْن َشــْيءٌ ِممَّــا َكاَن. ِفيــِه َكانـَـِت الَْحيَــاةُ، َوالَْحيَــاةُ 
ـوُر يُِضــيءُ ِفــي الظُّلَْمــِة، َوالظُّلَْمــةُ لَــْم تُْدِرْكــُه.. َوالَْكِلَمــةُ َصــاَر  ـاِس، َوالنُـّ َكانَــْت نُــوَر النَـّ
ــا..“  َجَســًدا َوَحــلَّ بَيْنَنَــا، َوَرأَيْنَــا مَْجــَدهُ، مَْجــًدا َكَمــا ِلَوِحيــٍد ِمــَن اآْلِب، مَْملـُـوءًا ِنْعَمــةً َوَحقًّ
                                                                                        )يوحنا 14-1:1(.

كلمة الحياة
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   أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ مّما يأتي:

1.  تعني عبارة “ِفي الْبَْدِء“:

 أ. عنَد الخلِق.                                ب. منُذ األزل.           

ج. عنَد التّجسِد.                              د. في األبديّة.

مصطلُح »الَْكِلَمةُ« يرمُز إلى:   .2

 أ. األقنوم الثّاني.                             ب. مجموعة أحرف.     

ج. األقنوم األّول.                             د. األقنوم الثّالث.

“ُكلُّ َشــْيٍء ِبــِه َكاَن، َوِبغَيـْـِرِه لـَـْم يَُكــْن َشــْيءٌ ِممَّــا َكاَن“ )يوحنــا1: 3(، يقصــُد بهــا اإلنجيلــي أنَّ الــّرّب    .3 
        يسوع المسيح موجود منذ:

 أ. والدِته من مريَم العذراء.                 ب. والدته في المعموديّة.   

 ج. خلق اإلنسان.                            د. األزل.

: “َوالَْكِلَمةُ َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَيْنَنَا“ )يوحنا 14:1( تُفّسُر هذه اآلية أنَّ   .4

 أ. الّسيّد المسيح إنساٌن.                    ب. يسوع المسيح هو الكلمةُ اإللُه الُمتجّسد كإنسان.

 ج. كلُّ إنساٍن هو كلمةُ اهلل.                د. الّسيُّد المسيُح هو إلٌه.

نشاط

ســرُّ التّجّســد اإللهــّي هــو ســرُّ الخــالصِ بالــّرّب يســوع المســيح الموجــود منــذُ األزل، فقد أخــَذ الّربُّ يســوُع 
المســيُح لنفِســه جســداً قابــالً للمــوِت نيابــةً عــن العالــم. ومــن أجلنــا نحــُن البشــر نــزَل من الّســماء وتجّســَد من 

الــّروحِ القــدِس ومــن مريــَم العــذراِء وصــاَر إنســاناً، فرأينــا مجــَده يفيــُض بالنّعمــِة والحّق مــلءَ حياِتنا.

فقرة تعليمّية
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ــِة َكِإنَْســاٍن، َوَضــَع  “لَِكنَّــُه أَْخلـَـى نَْفَســُه، آِخــًذا ُصــوَرَة َعبـْـٍد، َصاِئــًرا ِفــي ِشــبِْه النَّــاِس. َوِإذْ ُوِجــَد ِفــي الَْهيْئَ
ــمٍ،   ــْوَق ُكلِّ اْس ــًما فَ ــا، َوأَعْطَــاهُ اْس ــُه اهللُ أَيًْض ََّع ــَك َرف ــِب. ِلَذِل ِلي ــْوَت الصَّ ــْوَت، مَ ــى الَْم ــاَع َحتَّ َ ــُه، َوأَط نَْفَس
ــَماِء، َومَــْن َعلَــى اأْلَْرِض، َومَــْن تَْحــَت اأْلَْرِض“  ـْن ِفــي السَّ  ِلَكــْي تَْجثُــَو ِباْســمِ يَُســوَع ُكلُّ ُرْكبَــٍة ِممَـّ

                                                                                                      )فيليبي 2: 7- 11(.

-ِلَم يسجُد المؤمنوَن للّرّب يسوَع المسيِح باستحقاق؟ 
.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

  أكِمل ممَّا فهمته الفراغاِت التّالية:

كلمةُ اهلل هو ................................. اآلب، الّذي صاَر 
 إنساناً وحلَّ بينَنا، وهذا الّسّر يُسّمى سّر

 ................................. اإللهّي. فأصبَح ................................. 
إنساناً ليصيَر اإلنساُن إلهاً بالنّعمِة، وليصالَحنا 
مَع اهلل الذي سقطْنا من نعمته بالعصيان، فكاَن 
د. اهلل الّذي  سّر ................................. غايةَ سّر التّجسُّ
................................. من العدم لم يتركنا مُهمِلين بل 

افتدانا بابِنه الوحيد.

   اســتعمَل اإلنجيلــيُّ يوحنّــا مُصطلَــَح »الكلمــة« 
ليُشــيَر بهــا إلــى األقنــوم الثّانــي مــن الثّالــوث القّدوس 
)االبــن(. فكلمــةُ اهلل االبــن الوحيــد الّصــادر عن اآلب 
)األقنــوم األّول( بالــوالدة الروحيَّــة كصــدوِر الكلمــة 
التّفكيــر  عــن العقــل. فكمــا الكلمــةُ هــي وليــدةُ 

كذلــك األقنــوم الثّانــي هــو ابــٌن لــآلب.

   مــن صفــاِت األقنــومِ الثّانــي أنـّـه مولــودٌ مــن اآلِب 
قبــَل كّل الّدهــور »بــه كاَن كّل شــيء«، وهو المخلُّص 
ــَم  الـّـذي تجّســَد فــي مــلِء األزمنــِة مــن العــذراء مري
بالــّروح القــدس، وأخــَذ صــورَة البشــر، فــكاَن اإللــَه 
الُمتجّســَد، إلــٍه حــّق مــن إلــٍه حــّق. وكاَن إنســاناً تامـّـاً 
ــة. وهــذا مــا  شــابَهنا فــي كّل شــيء مــا عــدا الخطيئ

يُســّمى ســّر التّجّســد.

ــه  ــى حالت ــاِن إل ــادةُ اإلنس ــع اهلل، وإع ــة م ــاقط بالخطيئ ــان الّس ــةُ اإلنس ــد مصالح ــّر التّجّس ــةُ س    غاي
الفردوســيّة قبــَل الّســقوط كمــا خلـّـص الّذيــن فــي الجحيــم، وفتــَح لنــا أبــواَب الملكــوت. وقــد تــمَّ ذلــك 

بافتــداء الــّرّب ِيســوع المســيح )اإللــه واإلنســان معــاً( علــى الّصليــب. وهــذا مــا يُدعــى ســّر الفــداء.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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َّــِة ِللَْمــْوِت،  َّنـَـا ُكلَّ مـَـِن اعْتََمــَد ِليَُســوَع الَْمِســيِح اعْتََمْدنـَـا ِلَمْوِتــِه،  فَُدِفنَّــا مََعــُه ِبالَْمْعُموِدي    “ أَمْ تَْجَهلـُـوَن أَن
َّــُه  ِة الَْحيـَـاِة؟ أِلَن َحتَّــى َكَمــا أُِقيــَم الَْمِســيُح ِمــَن اأْلَمـْـَواِت، ِبَمْجــِد اآْلِب، هََكــَذا نَْســلُُك نَْحــُن أَيًْضــا ِفــي ِجــدَّ
ــَق قَــْد  ــانَنَا الَْعِتي ــَذا: أَنَّ ِإنَْس ــِه. َعاِلِميــَن هَ ــُر أَيًْضــا ِبِقيَامَِت ــِه، نَِصي ــُه ِبِشــبِْه مَْوِت ــَن مََع ــا قَــْد ِصْرنَــا مُتَِّحِدي ِإْن ُكنَّ
أَ ِمــَن  َــرَّ ــاَت قَــْد تَب َّــِذي مَ ــُه ِليُبْطـَـَل َجَســُد الَْخِطيَّــِة، َكــْي اَل نَُعــودَ نُْســتَْعبَُد أَيًْضــا ِللَْخِطيَّــِة. أِلَنَّ ال ــَب مََع ُصِل
ــا أُِقيــَم  َّنَــا َســنَْحيَا أَيًْضــا مََعــُه. َعاِلِميــَن أَنَّ الَْمِســيَح بَْعَدمَ ــَع الَْمِســيِح، نُْؤِمــُن أَن الَْخِطيَّــِة. فـَـِإْن ُكنَّــا قـَـْد مُتْنَــا مَ
ــِة  ــُه ِللَْخِطيَّ ــْد مَاتَ ــُه قَ َّــِذي مَاتَ ــْوَت ال ــُد. أِلَنَّ الَْم ــْوُت بَْع ــِه الَْم ْ ــا. اَل يَُســودُ َعلَي ــوُت أَيًْض ــَواِت اَل يَُم ــَن اأْلَمْ ِم
َِّتــي يَْحيَاهـَـا فَيَْحيَاهـَـا هلِلِ. َكَذِلــَك أَنْتـُـْم أَيًْضــا اْحِســبُوا أَنُْفَســُكْم أَمَْواتـًـا َعــِن الَْخِطيَّــِة،  ًة َواِحــَدًة، َوالَْحيـَـاةُ ال مـَـرَّ

ِّنَــا“  )روميــة 6: 11-3(. َولَِكــْن أَْحيَــاءً هلِلِ ِبالَْمِســيِح يَُســوَع َرب

كيَف نشارُك الّسيَّد المسيَح في موِته وقيامِته؟  .1

..............................................................................................................................................................................................................................................         

أبيُّن الحياَة الجديدَة الّتي أعيُشها بالمسيِح؟  .2

..............................................................................................................................................................................................................................................        

كيَف أثّمُن سرَّ الفداء الّذي صنَعه الّربُّ يسوُع ألجلي؟  .3

..............................................................................................................................................................................................................................................        

أقرُأ وأجيُب

ــي هــي ســبُب  ــة الّت ــا، فأبطــَل الخطيئ ــاَت كإنســاٍن ألجــِل خطايان ــد م ــُد ق ــه المتجّس    المســيُح اإلل
المــوِت. ونســتطيُع كمؤمنيــَن بمعموديتنــا أن نمــوَت مــع المســيِح ونحيــا مَعــه رافضيــن الخطيئة لنشــترَك 
ــك  ــه. وبذل ــه وقيامت ــه وموت ــه المجــد بصلب ــيُّد المســيُح ل ــا الّس ــا إيّاه ــي منَحن ــة، الّت ــاة األبديّ ــي الحي ف

نشــترُك مَعــه فــي ســّر الفــداء مكمِّــالً ومحقِّقــاً غايــةَ ســّر التّجّســِد اإللهــّي.

   إنَّ المعموديـّـةَ علــى اســم الثّالــوث القــّدوس هــي قبــول هــذه الحيــاة األبديـّـة فــي المســيح، وإماتــةُ 
ــِد الُمتصالــح مــَع اهلل ولبــُس المســيِح. اإلنســاِن العتيــِق الخاطــئ فينــا، وقيامــةُ اإلنســان الجدي

وللحفــاِظ علــى الحيــاِة الجديــدة و تصويــِب عالقتنــا بــاهلل، إن أخطأنــا، وهــَب لنــا ســّر التّوبــة واالعتــراف 
لنكــوَن مَعــه دائماً.

أعّبُر عن إيماني
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1. أضُع رقَم كّل عبارٍة من العباراِت اآلتيِة في المكان الُمناسب من الفراغ مُستعيناً باإلنجيل المقّدس 
بحسِب اآلية المذكورة بجانِب الفراغ:

1ـ  والدة جديدة بالّروح.   

2ـ  َخلْع اإلنساِن العتيق.   

3ـ  لبْس اإلنساِن الجديد؛ أي المسيح.   

 4ـ  الّرّب يسوع المسيح.

أ- أّسَس سرَّ المعموديّة المقّدس                                                             )متى 28 : 19(      

ب-المعموديّةُ حقيقة بشهادة ربّنا يسوع هي                                     )يوحنا 3 : 5(      

ج- وقد قامَ بالمعموديّة الّرسُل أنفُسهم لمغفرِة الخطايا                       )رومية 6 : 6(      

د- ولكي نتَّحَد بالّربِّ يسوَع وذلك بـِ                                                       )غالطية3 : 27(     

تقويٌم مرحليٌّ

“حمــَل يســوُع المســيُح أحزانَنــا وهــو يشــرُب كأســنا حتـّـى النّهايــة بــكّل مرارتهــا، مُقّدمــاً نفَســه 
ذبيحــةَ إثــمٍ، حامــالً خطايانــا وآثامنــا مُكّفــراً عنهــا، لقــد ســلَّم الــّربُّ جســَده للمــوت كــي نتقــّدَس 

لمغفــرة الخطايــا، ويلزمُنــا أن نشــكَر الــّرّب مــن األعمــاق“  )القّديــس كيرلـّـس األورشــليمي(.

كلمُة منفعٍة
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1.   أقرأ النَّصَّ اآلتي وأُجيُب:  

ــِة البشــِر فقــط  ــِس البشــِر وألجــِل محبَّ ــَس لســبٍب آخــَر لبــَس جســَدنا وصــاَر إنســاناً إالَّ لخــالِص جن “ لي
َّــه ال يوجــُد ســبٌب آخــُر للتّدبيــِر اإللهــّي غيــِرِه وبالطَّبــِع موقــُف اآلبــاِء هــَو  ََّخــَذ جســَدنا لكــي يرَحمنــا، ألن ات

ّــا الّذهبــّي الفــم(. َّــذي يعلــُن المشــيئةَ اإللهيَّــةَ بــكّل وُضــوِح“  )القّديــس يوحن ِس ال موقــُف الكتــاِب الُمقــدَّ

   ما غايةُ سّر الفداء؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

  كيَف تمتلئُ نفسي بالنّور والنّعمة؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.   أفّسُر معاني اآلياِت اآلتيةَ ألحصَل على قيمِ سّر الفداء:

َِّذي يَْرفَُع َخِطيَّةَ الَْعالَمِ!“ )يوحنا 1: 29(. أ . “َوِفي الْغَِد نَظََر يُوَحنَّا يَُسوَع مُْقِبالً ِإلَيِْه، فََقاَل:»هَُوذَا َحَمُل اهللِ ال

َِّذي لَْم يَْعِرْف َخِطيَّةً، َخِطيَّةً ألَْجِلنَا، ِلنَِصيَر نَْحُن ِبرَّ اهللِ ِفيِه“ )2 كورنثوس 5: 21(. َُّه َجَعَل ال ب. “ ألَن

َِّذي  َِّذي هَُو أَيًْضا َعْن يَِميِن اهللِ، ال َِّذي مَاَت، بَْل ِبالَْحِريِّ قَامَ أَيًْضا، ال َِّذي يَِديُن؟ اَلَْمِسيُح هَُو ال  ج. “مَْن هَُو ال
    أَيًْضا يَْشَفُع ِفينَا“  )رومية 8: 34(.

أختبُر نفسي

القيمة                    معنى اآليةرقم اآلية

.......................................................................................................................................أ

.......................................................................................................................................ب

.......................................................................................................................................ج
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الّدرس الّرابع الّصليُب في المسيحّية 

ما عالمةُ العثوِر على الّصليب المقّدس؟  .1   

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

أكمُل الّصالَة اآلتيةَ الّتي نردّدُها في صالِة النّوم الكبرى:  .2   

 يا قوَة الّصليِب الكريم ................................................................................................................................................. نحُن الخطأة.

نناقٌش معًا

تحتفــُل الكنيســةُ بعيــِد رفــِع الّصليــب الُمحيــي بعــَد أن 
وجــَدت القديســةُ هيالنــة والــدةُ الملــِك قســطنطيَن 
األّوِل الكبيــِر خشــبةَ الّصليــِب الُمقــّدِس، حيَن أتت الى 
الّديــار المقّدســة فــي القــرِن الّرابــِع بعــَد انتصــاِر الملــك 
قســطنطين عــام 313 للبحــِث عنــه في أورشــليَم، وبعد 
جهــٍد وصلَــت إلــى مُبتغاهــا، واســتدلَّت علــى موضــِع 
القبــِر الجليــل، ووجــَدت الّصليــب مدفونــاً بالقــرِب من 
ــيلَم  ــقُف أورش ــوُس أس ــَق مكاري ــد تحقَّ ــة، وق الجلجل
حقيقــةَ عــوِد الّصليــب الُمقــّدس، فأمــَرت القّديســةُ 
ــا  ــب البِنه ــى الّصلي ــا عل ــِر عثوِره ــة بإيصــاِل خب هيالن
الملــِك قســطنطين، فأشــعلَت النـّـاَر علــى قمــمِ الجبــال، 
وأخــذوا  هيالنــة  بالقّديســة  المســيحيُّون  فاقتــدى 
ــي  ــازل أو ف ــال والمن ــمِ الجب ــى قم ــاَر عل ــعلون النّ يش
ـة فــي احتفاالِتهــم بعيــِد الّصليــب. الّســاحات العامَـّ
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ــوَرِة  ــي ُص َّــِذي ِإذْ َكاَن ِف ــا: ال ــوَع أَيًْض ــيِح يَُس ــي الَْمِس َّــِذي ِف ــُر ال ــْم هــَذا الِْفْك ــْن ِفيُك “ فَلْيَُك
اهللِ، لـَـْم يَْحِســْب ُخلَْســًة أَْن يَُكــوَن مَُعــاِدالً اهللِ. لِكنَّــُه أَْخلـَـى نَفَْســهُ، آِخــًذا ُصــوَرَة َعبـْـٍد، َصاِئــًرا 
ــِة َكِإنَْســاٍن، َوَضــَع نَْفَســُه َوأَطـَـاَع َحتَّــى الَْمــْوَت مَــْوَت  ِفــي ِشــبِْه النَّــاِس. َوِإذْ ُوِجــَد ِفــي الَْهيْئَ
ــُه اهللُ أَيًْضــا، َوأَعْطـَـاهُ اْســًما فَــْوَق ُكلِّ اْســمٍ ِلَكــْي تَْجثُــَو ِباْســمِ يَُســوَع  ََّع ــَك َرف ِليــِب. ِلذِل الصَّ
ــَماِء َومـَـْن َعلـَـى األَْرِض َومـَـْن تَْحــَت األَْرِض، َويَْعتـَـِرَف ُكلُّ ِلَســاٍن أَنَّ  ُكلُّ ُرْكبـَـٍة ِممَّــْن ِفــي السَّ

ــَو َربٌّ ِلَمْجــِد اهللِ اآلِب“  )فيلبــي 11-5:2(. يَُســوَع الَْمِســيَح هُ

كلمة الحياة

ُخلَْسًة: خفيةً، سّراً، على غفلٍة.                                            أَْخلَى نَفَْسهُ: تخلّى عن ذاته.

1.  كيف أخلى الّربُّ يسوُع المسيُح نفَسه، من خالِل النّص الّسابق؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.   ما نتيجةُ طاعِة الّرّب يسوَع وموِته على الّصليب؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

َّة جمعاءَ.  تهتــمُّ الكنيســةُ فــي المســيحيِّة بالّصليــِب اهتمامــاً عظيمــاً. فالّصليــُب هــو موضــُع الحّب اإللهــّي للبشــري
حيــُث أظهــَر اهلل قّمــةَ محبِّتــه للنـّـاس، فبــذَل ابنــه الوحيــد “ ِلَكــْي الَ يَْهِلــَك ُكلُّ مـَـْن يُْؤِمــُن ِبِه، بـَـْل تَُكوُن لـَـُه الَْحيَاةُ 
ماء واألرض؛ أي بيَن اهلل واإلنسان.  َّةُ“  )يوحنا 16:3(. كما أنَّ كلمةَ الّصليب تعني عمل الُمصالحة بيَن السَّ  األَبَِدي
كَّ  لــَح بدم صليِبــه )كولوســي20:1(. الّصليــب عالمة االنتصــار، “ِإذْ مََحــا الصَّ بــل وصالــَح الــكّل لنفِســه عامــالً الصُّ
ــِه“   ــْم ِفي ــًرا ِبِه ــاًرا، ظَاِف ــَهَرهُْم ِجَه ــالَِطيَن أَْش ــاِت َوالسَّ يَاَس دَ الرِّ ــرَّ ــِب، ِإذْ َج ِلي َّــاهُ ِبالصَّ ــمًِّرا ِإي ــا ... مَُس َّــِذي َعلَيْنَ  ال

                                                                                                         )كولوسي15-14:2(.

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية
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ــالَّ يَتََعطَّــَل َصِليــُب الَْمِســيِح. فَــِإنَّ  ــَر، الَ ِبِحْكَمــِة َكالَمٍ ِلئَ ــْل ألُبَشِّ ــَد بَ   “ ألَنَّ الَْمِســيَح لَــْم يُْرِســلِْني ألَُعمِّ
ةُ اهللِ... َولِكنَّنـَـا نَْحــُن نَْكــِرُز  َّــا ِعنَْدنـَـا نَْحــُن الُْمَخلَِّصيــَن فَِهــَي قـُـوَّ ِليــِب ِعنـْـَد الَْهاِلِكيــَن َجَهالـَـةٌ، َوأَم َكِلَمــةَ الصَّ
ِة  يــَن: يَُهــوًدا َويُونَاِنيِّيــَن، فَِبالَْمِســيِح قـُـوَّ َّــا ِللَْمْدعُوِّ ِبالَْمِســيِح مَْصلُوبـًـا: ِللْيَُهــوِد َعثـْـَرًة، َوِللْيُونَاِنيِّيــَن َجَهالـَـةً! َوأَم
اهللِ َوِحْكَمــِة اهللِ. ألَنَّ َجَهالـَـةَ اهللِ أَْحَكــُم ِمــَن النَّــاِس! َوَضْعــَف اهللِ أَقـْـَوى ِمــَن النَّــاِس“  )1كورنثــوس25-17:1(.

ين من خالل النّص الّسابق؟ ماذا يعني صليب المسيح عند المخلَّصين والمدعوِّ  .1

...............................................................................................................................................................................................................................................      

أقرُأ وأجيُب

ن ما    أقرأُ النّصَّ )أشعياء 1:53-12( وأدوِّ
أجُده من نبوءاٍت تحّقَقت بالّرّب يسوَع 

المسيِح؟

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

  كاَن الّصليــب أقصــى أنــواِع التّعذيــب، حيــُث 
المــوت،  حتّــى  عليــه  يُســمَّروَن  الُمجرمــوَن  كاَن 
ليمــوَت  الّصليــَب  اختــاَر  يســوَع  الــّربَّ  ولكــنَّ 
ـُه  َـّ ـَن مََحبَّتَــُه لَنَــا، أِلَن عليــه حبّــاً بنــا “ َولَِكــنَّ اهللَ بَيَـّ
أِلَْجِلنَــا“  الَْمِســيُح  مَــاَت  خُطَــاةٌ  بَْعــُد   َونَْحــُن 
ــريعة.  ــة الّش ــن لعن ــداء م ــا بالف ــة 8:5(، و ليحّرَرن )رومي

َّــُه مَْكتـُـوٌب: “ مَلُْعــوٌن ُكلُّ  »ِإذْ َصــاَر لَْعنَــةً أِلَْجِلنَــا، أِلَن
ـَق َعلَــى َخَشــبٍَة“ )غالطيــة13:3(، وصالَحنــا  مَــْن عُلِـّ
ــا )2كورنثــوس19:5(.  ــا خطايان ــر حاســٍب لن  مــَع اهلل غي
بُّ يســوَع أن يفتدينا  وبســبِب كثــرِة خطايانــا أرادَ الــرَّ

بموتــِه علــى الصليــِب. وهكــذا تمَّــَم النّبــوءات الّتــي تكلَّمــت عنه علــى الّصليــب. )أشــعياء 12-1:53(.

ســةُ الّصليــَب، إذ صــاَر جوهــَر ومركــَز صلواتنــا وحياِتنــا اليوميـّـة. وُرفــَع أعلــى     تُكــّرمُ الكنيســةُ المقدَّ
قبــَب كنائِســنا تمجيــداً للــرب. كمــا ُوضــَع فــي وســِط الهيــكِل مرفوعــاً وعليــه المصلــوُب دائمــاً. كذلــك 
نشــاهُد الّصليــَب علــى بيــِت القرابيــن الموجــوِد فــي وســِط المائــدة، وعلــى غطاِئهــا أيضــاً. وذلــك لتؤّكــد 
الكنيســة أّن محبـّـة اهلل الّتــي تجلَّــت علــى الّصليــب هــي المثــال الـّـذي يجــُب أن يتبَعــه كُلّ مؤمــن. فَمــن 

َّــة.     ــى، يمــوُت عــن ذاِتــه ويقــومُ مــع الــّرّب إلــى حيــاٍة أبدي تواضــَع وأحــبَّ وضحَّ

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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َّــِذي ِبــِه قـَـْد ُصِلــَب الَْعالـَـُم  ِّنـَـا يَُســوَع الَْمِســيِح، ال َّــا ِمــْن ِجَهِتــي، فََحاَشــا ِلــي أَْن أَفْتَِخــَر ِإالَّ ِبَصِليــِب َرب  أ. “َوأَم
ِلــي َوأَنـَـا ِللَْعالـَـمِ“ )غالطيــة 14:6(.

أستنتُج موقَف المؤمنين من صليِب الّرّب يسوع؟  .1

...............................................................................................................................................................................................................................................      

أقرُأ وأجيُب

ــا  ــَل مخلّصن ــُذ أن حم ــةَ المنظــورة للمســيحيّة والكنيســة من ــةَ والّراي ــةَ والعالم ــُب اآلي ــَح الّصلي   أصب
صليبــه الخشــبي علــى كتفــه إلــى الجلجلــة، فنعبِّــر عــن تكريمنــا للعمــل الفدائــّي الـّـذي تــمَّ علــى الّصليــب 
بســجودنا لــه وباحتفالنــا الطّقســّي فــي عيــِد رفــع الّصليــب )14 أيلــول( وفــي األحــد الثّالــث مــن الّصــوم 

الكبيــر، كــي يقويَنــا علــى تحمُّــِل الّصــوم واالســتمراِر بــه. 

ِرهم     المؤمنــوَن مدعــّووَن لالعتــراف واالفتخــار بصليــب ربّنــا يســوع المســيح الّذي كاَن وســيلةَ تَحرُّ
ــه  ــدِر طاقت ــَد كلُّ واحــد بق ــّرّب يســوع ويجاه ــوا ال ــة، وأن يتمثّل ــاَة األبديّ ــم الحي ــة ونَيِله ــن الخطيئ  م

َهَواِت“  )غالطية24:5(.  َِّذيَن هُْم ِللَْمِسيِح قَْد َصلَبُوا الَْجَسَد مََع اأْلَهَْواِء َوالشَّ “ َولَِكنَّ ال

ــاً،  ــُح مــَع اهلل مجان ــاُل الفــداءَ ونتصال ــه نن ــُل فــرَح القيامــة. ب ــا تُماث ــرةٌ فــي حياِتن ــِب قيمــةٌ كبي    للّصلي
ــا: ــنا فإنّن ــا وأنفِس ــا نرســُم عالمــةَ الّصليــب الُمقــّدس أمــامَ أعينن فحينَم

 1. نتذكَّــُر أننــا مدعــّووَن التّبــاع خطــواِت المســيح، حامليــَن باســم المســيح األحــزاَن واآلالمَ مــن أجــِل 
    إيماِننا به.

ى بقــّوِة صليــِب المســيح فــي جهاِدنــا ضــدَّ الّشــّر والّشــهوات، والخطيئــِة واألهــواء الّتــي فــي   2. نتقــوَّ
   أجساِدنا، وهو المرشُد لنا في كّل عمٍل نقومُ به.

 3. ننتظــُر برجــاٍء مجــَد المســيح فــي مجيئــه الثّانــي؛ ألنَّ الّصليــَب هــو عالمــةُ الحــّب الـّـذي غلــَب الموَت 
    وقهَر الهاويةَ واستهاَن بالخزي واأللم )غالطية14:6(. فأينَما ُوِجَد الّصليُب ُوِجَدت المحبّة.

أعّبُر عن إيماني
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   أِعد ترتيَب اآلياِت الّتي قالَها الّربُّ يسوُع على الّصليِب من األولى إلى األخيرة:

َُّهْم اَل يَْعلَُموَن مَاذَا يَْفَعلُوَن“ )لوقا 34:23(.  1.  “يَا أَبَتَاهُ، اغِْفْر لَُهْم، أِلَن

ََّك الْيَْومَ تَُكوُن مَِعي ِفي الِْفْردَْوِس“ )لوقا 43:23(. 2.  “الَْحقَّ أَقُوُل لََك: ِإن

3.  “ِإيِلي، ِإيِلي، ِلَما َشبَْقتَِني أي: ِإلِهي، ِإلِهي، ِلَماذَا تََرْكتَِني“   )متى 46:27(.

 4.  “... قَْد أُْكِمَل“  )يوحنا 30:19(. 

5.  “... أَنَا َعطَْشاُن“  )يوحنا 28:19(.

6.  “يَا أَبَتَاهُ، ِفي يََديَْك أَْستَْوِدُع ُروِحي“ )لوقا 46:23(. 

َُّك“ )يوحنا27-26:19(. ِِّه: يَا امَْرأَةُ، هَُوذَا ابْنُِك. ثُمَّ قَاَل ِللتِّلِْميِذ: “هَُوذَا أُم 7.  “... قَاَل أِلُم

.......................................................................................................................................................................................................................................... .1

.......................................................................................................................................................................................................................................... .2

.......................................................................................................................................................................................................................................... .3

.......................................................................................................................................................................................................................................... .4

.......................................................................................................................................................................................................................................... .5

.......................................................................................................................................................................................................................................... .6

.......................................................................................................................................................................................................................................... .7 

تقويٌم مرحليٌّ

 

َُّهــا اأْلَِحبَّــاءُ، ِلنُِحــبَّ بَْعُضنـَـا بَْعًضــا، أِلَنَّ الَْمَحبَّــةَ ِهــَي ِمــَن اهللِ، َوُكلُّ مـَـْن يُِحــبُّ فََقــْد ُوِلــَد ِمــَن اهللِ  “أي
َويَْعــِرُف اهللَ. َومـَـْن اَل يُِحــبُّ لـَـْم يَْعــِرِف اهللَ، أِلَنَّ اهللَ مََحبَّــةٌ“ )1يوحنــا4: 8-7(.

كلمُة منفعٍة
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1.   أختاُر اإلجابة الّصحيحة مّما يأتي:

   يعبُّر المؤمُن عن إيماِنه بالّصليِب بكّل ما ذكَر، ما عدا:

أ. يتّبُع خطواِت المسيح.                                  ب. يخجُل من رسمِ عالمِة الّصليِب. 

 ج. يتقّوى بصليِب المسيِح.                               د. يعترُف أنّه ينتظُر استعالَن مجِد المسيح.

   جملة قالَها الّربُّ يسوُع على الّصليب:

ََّك الْيَْومَ تَُكوُن مَِعي ِفي الِْفْردَْوِس“.      ب. “فَاذْهَبُوا َوتَلِْمُذوا َجِميَع اأْلُمَمِ“.  أ . “الَْحقَّ أَقُوُل لََك: ِإن

 ج. “َصلُّوا ِلَكْي الَ تَْدخُلُوا ِفي تَْجِربٍَة“.                            د. “انْظُُروا! الَ يُِضلَُّكْم أََحٌد“.

ليُب هو اآليةُ والعالمةُ المنظورة للمسيحيّة والكنيسة، منُذ:    أصبَح الصَّ

ِد يسوَع من العذراء مريم.                      ب. إعطاِء الّرّب وصاياه المقّدسة المؤمنين. أ . تجسُّ

ج. إرساِل الّرّب المؤمنين ليبّشروا جميَع األمم.      د. حمِل مخلِّصنا صليبَه الخشبّي على كتَفيه.

2.    أقرأُ وأجيُب: 

 يدعونــا القّديــُس بولــُس الّرســول عنــَد وقوعنــا تحــَت نيــِر الخطيئــِة الُمحيطــة بنــا، أن نثبّــَت أنظارنــا 
ِليــَب  ــَل الصَّ ــُه، اْحتََم ــُروِر الَْمْوُضــوِع أَمَامَ ــِل السُّ ــْن أَْج َّــِذي ِم ــِه يَُســوَع، ال ــاِن َومَُكمِِّل “... ِإلَــى َرِئيــِس اإِليَم

ــْرِش اهللِ.“ )عبرانييــن2:12(. ــِن َع ــي يَِمي ــَس ِف ــْزِي، فََجلَ ــتَِهينًا ِبالِْخ مُْس

   أبيُّن دوَر الّصليِب المقّدس في حياتي مُتمثاّلً بالّرّب يسوَع المسيِح.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

أختبُر نفسي
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الّدرس الخامس  مثُل الّزارع

 أتأمَُّل الّصوَر اآلتية وأجيُب:

1.  نوُع األرض: ........................................................
2.  صفاتُها: ....................................................................
3.  ترمُز إلى القلب: .................................................

1.  نوُع األرض: ........................................................
2.  صفاتُها: ....................................................................
3.  ترمُز إلى القلب: .................................................

1.  نوُع األرض: ........................................................
2.  صفاتُها: ....................................................................
3.  ترمُز إلى القلِب: .................................................

1.  نوُع األرض: ........................................................
2.  صفاتُها: ....................................................................
3.  ترمُز إلى القلِب: .................................................

لنناقَش القضيةَ اآلتيةَ:
1.  إذا كنَت زاِرعاً فأيُّ أرٍض تختاُرها للزراعِة، ولماذا؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

نناقٌش معًا

2
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ْــِه ُجُمــوٌع َكِثيــَرةٌ،  “ ِفــي ذَِلــَك اليَــْومِ َخــَرَج يَُســوُع ِمــَن البَيْــِت َوَجلـَـَس ِعنْــَد البَْحــِر، فَاْجتََمــَع ِإلَي
ــاِطِئ. فََكلََّمُهْم َكِثيــًرا ِبأَمْثـَـاٍل قَاِئاًل:  ــِفينَةَ َوَجلـَـَس. َوالَجْمــُع ُكلُّــُه َوقـَـَف َعلـَـى الشَّ َّــُه دََخــَل السَّ َحتَّــى ِإن
اِرُع قـَـْد َخــَرَج ِليَــْزَرَع، َوِفيَمــا هُــَو يَــْزَرُع َســَقَط بَْعــٌض َعلـَـى الطَِّريــِق، فََجــاءَِت الطُّيُــوُر  هُــَوذَا الــزَّ
َوأََكلَتـْـُه. َوَســَقَط آَخــُر َعلـَـى األَمَاِكــِن الُمْحِجــَرِة، َحيـْـُث لـَـْم تَُكــْن لـَـُه تُْربـَـةٌ َكِثيــَرةٌ، فَنَبـَـَت َحــااًل ِإذْ لَْم 
. َوَســَقَط  ــْمُس اْحتـَـَرَق، َوِإذْ لـَـْم يَُكــْن لـَـُه أَْصــٌل َجــفَّ يَُكــْن لـَـُه عُْمــُق أَْرضٍ. َولَِكــْن لَمَّــا أَْشــَرقَِت الشَّ
ــْوُك َوَخنََقــُه. َوَســَقَط آَخــُر َعلـَـى األَْرِض الَجيِّــَدِة فَأَعْطـَـى ثََمــًرا، بَْعــٌض  ــْوِك، فَطَلـَـَع الشَّ آَخــُر َعلـَـى الشَّ

ــْمِع، فَلْيَْســَمْع“  )متــى13: 1- 9(. ِمئَــةً َوآَخــُر ِســتِّيَن َوآَخــُر ثاََلِثيــَن. مـَـْن لـَـُه أُذُنـَـاِن ِللسَّ
يُر َويَْخطَُف  ــرِّ اِرِع: ُكلُّ مـَـْن يَْســَمُع َكِلَمــةَ الَملَُكــوِت َواَل يَْفَهــُم، فَيَأِْتي الشِّ “ فَاْســَمُعوا أَنْتـُـْم مَثـَـَل الــزَّ
مـَـا قـَـْد ُزِرَع ِفــي قَلِْبــِه. هـَـَذا هـُـَو الَمــْزُروُع َعلـَـى الطَِّريــِق. َوالَمــْزُروُع َعلـَـى األَمَاِكــِن الُمْحِجــَرِة هـُـَو 
َّــِذي يَْســَمُع الَكِلَمــةَ، َوَحــااًل يَْقبَلَُهــا ِبَفــَرحٍ، َولَِكــْن لَيـْـَس لـَـُه أَْصــٌل ِفــي ذَاِتــِه، بـَـْل هـُـَو ِإلـَـى ِحيــٍن.  ال
َّــِذي  ــْوِك هـُـَو ال فـَـِإذَا َحــَدَث ِضيــٌق أَِو اْضِطَهــادٌ ِمــْن أَْجــِل الَكِلَمــِة فََحــااًل يَْعثـُـُر. َوالَمــْزُروُع بَيـْـَن الشَّ
َّــا الَمــْزُروُع  يَْســَمُع الَكِلَمــةَ، َوهـَـمُّ هـَـَذا الَعالـَـمِ َوغـُـُروُر الِغنـَـى يَْخنَُقــاِن الَكِلَمــةَ فَيَِصيــُر ِبــاَل ثََمــٍر. َوأَم
َّــِذي يَأِْتــي ِبثََمــٍر، فَيَْصنـَـُع بَْعــٌض ِمئَةً  َّــِذي يَْســَمُع الَكِلَمــةَ َويَْفَهــُم. َوهـُـَو ال َعلـَـى األَْرِض الَجيِّــَدِة فَُهــَو ال

َوآَخــُر ِســتِّيَن َوآَخــُر ثاََلِثيــَن“  )متــى 13: 18- 23(.

 1. التقى السيُّد المسيُح بالجموع خارَج البيِت أمامَ الّشاطئ حيَن دخَل الّسفينة، أمّا التاّلميُذ فكاَن مَعهم 
     داخَل البيِت بعَدما صرَف الجموع، فماذا يقصُد بالبيِت والّسفينة وشاطئ البحر؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 2. إالمَ يدعونا الّربُّ يسوُع في مثِله؟ 
...............................................................................................................................................................................................................................................................

 3. مَن الّزارُع في المثل وما الّزرُع؟ 
...............................................................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

كلمة الحياة
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 4. أضُع في الحقِل اآلتي أنواَع األرض الّتي تحّدث عنها الّرّب يسوُع في مثله، ومن المقصودوَن بها:

راع حــوَل الســيّد المســيح الـّـذي خرَج من ملكوِته الّســماوّي، جاءَ ليزرَع بشــارَة اإلنجيِل     يــدوُر مثــُل الــزَّ
     والكلمةَ الطّيبة في البشريّة ويبني كنيستَه الّتي تقينا من العالم المملوء اضطراباً. 

   يميّــُز الــرُب يســوُع بيــَن أربعــِة أنــواٍع للتربــِة التــي تتقبــُل البــذور، تمثِّــُل ردودَ أفعاِلنــا الُمختِلفــة نحــَو 
     كلمــِة اهلل. فهــي تختلــُف باختــالِف اســتعداداِتنا، وهــي تعبـّـُر، باختصــار، عــن تلّقــي أربعــِة أنواٍع من البشــِر 

     لكالمِ الّرّب:

ّب. الطّريق، فبعُض النّاس غير المبالين تقسو  قلوبُهم أمامَ نداِء كلمِة الرَّ  .1

الّصخر، وبعُض النّاس موسميّون ال عُمَق لهم وال ثباَت في إيمانهم.  .2

بيَن الّشوك، وبعُض النّاس تفسُدهم همومُ الّدنيا وشهواتُها وتخنُقهم همومُ العالم.  .3

األرض الّصالحة. وبعُض النّاس الُمثمرون الّراسخوَن يتقبَّلوَن الكلمةَ برضًى وفرحٍ ويعيشونَها بثباٍت.   .4

المقصودونَ بها     نوعُ األرض                    

...........................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

...........................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

...........................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

...........................
......................................................................................................................

......................................................................................................................

فقرة تعليمّية
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ٍة. مَْولُوِديــَن ثَاِنيَةً، اَل ِمــْن َزْرٍع يَْفنَى، بَْل ِممَّــا اَل يَْفنَى، ِبَكِلَمِة  ُّــوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِمــْن قَلـْـٍب طَاِهــٍر ِبِشــدَّ  أ. “فَأَِحب
     اهللِ الَْحيَِّة الْبَاِقيَِة ِإلَى اأْلَبَِد“  )1 بطرس 1: 22، 23(. 

ِّــي أَْســُكُب مـَـاءً َعلـَـى الَْعطَْشــاِن، َوُســيُواًل َعلـَـى الْيَاِبَســِة. أَْســُكُب ُروِحــي َعلـَـى نَْســِلَك َوبََرَكِتــي َعلـَـى  ب.“أِلَن
ْفَصاِف َعلَى مََجاِري الِْميَاِه“  )إشعياء 44: 3- 4(. َِّتَك. فَيَنْبُتُوَن بَيَْن الُْعْشِب ِمثَْل الصَّ ي       ذُرِّ

َِّذي َسيُْرِســلُُه اآْلُب ِباْســِمي، فَُهَو يَُعلُِّمُكْم ُكلَّ َشــْيٍء، َويَُذكُِّرُكــْم ِبُكلِّ مَا قُلْتُُه  وُح الُْقــُدُس، ال ي، الــرُّ  ج. “الُْمَعــزِّ
       لَُكْم“  )يوحنا14: 26(.

َِّذي َكلَّْمتُُكْم ِبِه“  )يوحنا 15: 3(. د. “أَنْتُُم اآْلَن أَنِْقيَاءُ ِلَسبَِب الَْكاَلمِ ال

َّــةٌ، َواَل يَأِْتــي ِإلـَـى  َّــِذي أَْرَســلَِني فَلـَـُه َحيـَـاةٌ أَبَِدي  هـــ. “اَلَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: ِإنَّ مـَـْن يَْســَمُع َكاَلِمــي َويُْؤِمــُن ِبال
       دَيْنُونٍَة، بَْل قَِد انْتََقَل ِمَن الَْمْوِت ِإلَى الَْحيَاِة“  )يوحنا 5: 24(.

َّــِذي تََكلَّْمــُت ِبــِه هـُـَو يَِدينـُـُه ِفــي الْيـَـْومِ اأْلَِخيــِر“    و. “مـَـْن َرذَلَِنــي َولـَـْم يَْقبـَـْل َكاَلِمــي فَلـَـُه مـَـْن يَِدينـُـُه. اَلـْـَكاَلمُ ال
                                                                                                   )يوحنــا 12: 48(.

1. أضُع معاني اآلياِت الّسابقِة في الجدوِل اآلتي:

أقرُأ وأجيُب

معنى اآليةرقُم اآلية

......................................................................................................................................أ

......................................................................................................................................ب

......................................................................................................................................ج

......................................................................................................................................د

......................................................................................................................................هـ

......................................................................................................................................و
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  عالمَ تدلُّ اآلية اآلتية:

“هَأَنَــَذا َواِقــٌف َعلَــى الْبَــاِب َوأَقْــَرُع. ِإْن 
ــُل  َــَح الْبَــاَب، أَدْخُ ــي َوفَت ــٌد َصْوِت َســِمَع أََح

ى مََعُه َوهَُو مَِعي“  )رؤيا 3: 20(.  ِإلَيِْه َوأَتََعشَّ

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................

تقويٌم مرحليٌّ
الّتــي  اهلل  لكلمــة  إشــارة  هــو  الــّزارع  مثــُل    
 تبــذُر فــي قلــوِب المؤمنيــن، فيولَــدوا مــن جديــد. 
“مَْولُوِديــَن ثَاِنيـَـةً، اَل ِمــْن َزْرٍع يَْفنـَـى، بـَـْل ِممَّــا اَل يَْفنَى، 
ــرس23:1(  ــِد“ )1بط ــى اأْلَبَ ــِة ِإلَ ــِة الْبَاِقيَ ــِة اهللِ الَْحيَّ ِبَكِلَم
فنحــُن التّربــة ألنّنــا مأخــوذوَن مــن تــراِب األرض، 
النّــازل مــن الّســماء   والــّروح القــدس هــو المطــر 
)إشــعياء 3:44-4( وهــو يعلُّمنــا ويذّكُرنــا بــكالم اهلل 

)يوحنــا 26:14(. فمــن يســمْع كلمــة اهلل الّتــي يعلُّمهــا لــه 

الــّروح القــدس يتنــّق )يوحنــا 3:15( ويولــد مــن جديــد، 
ــد  ــن جدي ــَد م ــه ُول ّ ــا وكأن ــا يحي ــد أن كان ميّت أي بع
)يوحنــا 24:5-25(. والمطــر النـّـازل علــى األرض يعمــل 

ــُل  ــدس يعم ــّروح الق ــو، وال ــذرة فتنم ــح الب ــى تفتي عل
ــن  ــا م ــة اهلل. أمّ ــرُح بكلم ــُق والف ــُم والعم ــزدادُ الفه ــا، في ــِة اهلل داخلَن ــدٍة لكلم ــَي جدي ــح معان ــى تفتي عل

ــا48:12(. ــه )يوحن ــي ســمعها ســوف تدين ــاومْ، فكلمــة اهلل الّت يق

أعّبُر عن إيماني

ــُر“   ، فََويْــٌل ِلــي ِإْن ُكنْــُت اَل أُبَشِّ ــُروَرةُ مَْوُضوَعــةٌ َعلَــيَّ ــُر فَلَيْــَس ِلــي فَْخــٌر، ِإِذ الضَّ ـُه ِإْن ُكنْــُت أُبَشِّ َـّ  أ. “أِلَن
                                                                                                                    )1كورنثوس9: 16(.

ب. “األرُض الجيـّـدةُ هــي هبــةُ اهلل لنــا بروِحــه القــّدوس الــذي يُعطينــا فــي المعموديـّـة الطّبيعــةَ الجديــدةَ الّتــي على 
صــورِة الّســيّد المســيح، القــادرة أن تثبــَت فــي المســيح، وتأتــَي بثمــِر الــّروحِ الُمتكاِثــر“  )القّديــس كيرلــس الكبير(.

1. ما الواجُب الّذي عمَل من أجِله الّرسول بولس في اآلية الّسابقة؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................

2. كيَف نهيء حياتنا لتكوَن أرضاً جيدًة برأي القّديس كيرلس الكبير؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب
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   يلقــي الــّزارُع الكلمــةَ اإللهيـّـة لــكّل النـّـاس، مــن 
ــٍز أو إهمــاٍل ألحدهــم،  ــم أو تميي ــٍة بينَه دون مُفاضل
فهــم الذيــن يختلفــوَن فــي تقبّلهــم كلمــاِت اإلنجيــل 
اختــالِف  إلــى  يرجــُع  وهــذا  معهــا  وتفاعلهــم 
إيمانهــم  إلــى  وبالتّالــي  واهتماماتهــم،  أولويّاِتهــم 

ومســتوى تقبُّلهــم عمــَل النّعمــة اإللهيّــة فيهــم. 

    عالقــةُ الــّرّب مــَع اإلنســان عالقةُ حّريـّـة واحترام. 
والكلمــةُ اإللهيّــة ال تُفــَرُض علــى إنســاٍن. فلــكّل 
ــي تقبّلهــا أو رفضهــا، ويســتطيُع،  ــة ف شــخص الحّريّ
أو  تُحــَرق،  اإللهيّــة  الكلمــةَ  يجعــَل  أن  بإرادتــه، 

تُخطَــف، أو تُخنَــق، أو تُثِمــر. 

    اآلبــاءُ القّديســون الّذيــن تكّرمُهــم الكنيســةُ قــد اختــاروا أن يكونــوا مــن الّصنــف الّرابــع، أي مــن 
الّذيــن أثمــروا فــي أعمالهــم وأقوالهــم وكتاباتهــم ومواقفهــم وجهاداتهــم وكانــوا، ومــا يزالــون، نــوراً 

يعكســوَن بتعاليمهــم الحيّــة نــوَر المســيح.

    الكنيســةُ ال تنفــّك تــزرُع كلمــة اهلل بــكلِّ الطّــرق والوســائل، وفــي كّل األوقــات والظّــروف 
والحــاالت، وفيهــا الّرجــاء الكبيــر أنـّـه يوجــُد قلــوٌب صافيــةٌ مٌســتعّدةٌ لقبــول هــذه الكلمــة. وال يغيــُب 
عــن باِلهــا قــوُل بولــَس الّرســوِل: “االيمــاُن مــن الّســماع. “ فََكيـْـَف يَْدعـُـوَن ِبَمــْن لـَـْم يُْؤِمنـُـوا ِبــِه؟ َوَكيـْـَف 
ــُل، كلمــةُ اهلل  ــة10 : 14(. فاإلنجي ــاَل َكاِرٍز؟“ )رومي ــَمُعوَن ِب ــَف يَْس ــِه؟ َوَكيْ ــَمُعوا ِب ــْم يَْس ــْن لَ ــوَن ِبَم يُْؤِمنُ
الُمتجّســد، يُحــّرُر ويخلـّـُص، ألنـّـه إنجيــُل محبـّـِة اهلل لنــا، ودعــوةٌ للُمشــاَركة فــي حيــاة اهلل اآلب بالمســيِح 

وفعــِل الــّروح القــدس.

أعّبُر عن إيماني

ــِة  ــي اآلي ــُس الّرســوُل ف ــَف يســاعُدك بول   كي
   اآلتيِة لتكوَن من الّصنِف الّرابع من البشِر؟

ــوا  تَُقسُّ فَــاَل  َصْوتَــُه،  َســِمْعتُْم  ِإْن  “الْيَــْومَ، 
ْســَخاِط“)عبرايين 3 : 15(.  قُلُوبَُكــْم، َكَمــا ِفــي اإْلِ

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

..................................................................

تقويٌم مرحليٌّ
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“فَْوَق ُكلِّ تََحفٍُّظ اْحَفْظ قَلْبََك ألَنَّ ِمنُْه مََخاِرَج الَْحيَاِة“  )أمثال4: 23(.

1.  أضُع إشارَة) √( أو )×( أمامَ العباراِت اآلتيِة وأصّحُح العباراِت الخاطئةَ منها: 

  أ . الّربُّ يسوُع يريُد منّا من مثل الّزارع أن نزرَع كلمةَ اهلل فقط في قلوِبنا.                        

  ب . يدعو الّزارُع اإلنساَن لكي يفكَر في مسؤوليّة الّذين يسمعوَن كلمة اهلل 
     ويجسدونها في حياِتهم كي تعطَي ثمراً.                                                           

 ت .علينا أن نهيئَ حياتَنا لتكوَن أرضاً خصبةً كي تنمَو فيها كلمةُ اهلل.                               

 ث . علينا أن نحافَظ على حجارِة أنانيتنا وكبريائنا لتكوَن حاجزاً بينَنا وبيَن كلمِة اهلل.            

  ج . دوُر كّل واحٍد منّا هو أن يزرَع كلمة اهلل من خالِل الكرازة والتّعليمِ بالقوِل والعمِل.       

أرتُّب المراحَل الاّلزمة لمسيرِة الكلمِة الّتي تظهُر في قوِل يسوَع:  .2

َِّذي يَأِْتي ِبثََمٍر، فَيَْصنَُع بَْعٌض  َِّذي يَْسَمُع الَكِلَمةَ َويَْفَهُم. َوهَُو ال َّا الَمْزُروُع َعلَى األَْرِض الَجيَِّدِة فَُهَو ال   “َوأَم
    ِمئَةً َوآَخُر ِستِّيَن َوآَخُر ثاََلِثيَن“  )متى13 :23(.

أختبُر نفسي

كلمُة منفعٍة

المرحلةُ الّرابعةالمرحلةُ الثّالثةالمرحلةُ الثّانيةُالمرحلةُ األولى

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

..................................

..................................

..................................

..................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

..................................

..................................

..................................

..................................
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الّدرس الّسادس  معجزُة شفاِء المولوِد أعمى

ِة سلطاِنه اإللهّي. - صنَع الّسيُّد المسيُح مُعِجزاٍت كثيرًة بقوَّ

 1. أقرأُ اآلياِت اإلنجيليّةَ اآلتيةَ الّدالةَ على أحداٍث عجائبيٍّة صنَعها يسوُع، ثمَّ أستنتُج منها اسَم الُمعجزة:

...................................................................                                  ...................................................................        

...................................................................                                  ...................................................................       

...................................................................                                  ...................................................................        

...................................................................                                  ...................................................................        

نشاط

”و.. أَْخبََرتـْـُه.. ألَيِّ َســبٍَب لََمَســتُْه، َوَكيـْـَف 
بَِرئـَـْت ِفــي الَْحــاِل. فََقــاَل لََهــا: ِثِقــي يـَـا ابْنَةُ، 

ِإيَمانـُـِك قـَـْد َشــَفاِك.. ”)لوقــا 8: 48-47(.

 ”فَانْتََهــَرهُ يَُســوُع قَاِئــاًل: اْخَرْس! 

َواْخُرْج ِمنُْه!.. ”)لوقا 4: 35(.

 ”.. يـَـا َســيُِّد، ِإْن ُكنـْـَت أَنـْـَت هـُـَو، فَُمْرِنــي 

أَْن آِتــَي ِإلَيـْـَك َعلـَـى الَْماِء” )متــى 14: 28(.

 ”هَــِذِه ِبَدايَــةُ اآْليَــاِت فََعلََهــا يَُســوُع 
مَْجــَدهُ،  َوأَظَْهــَر  الَْجِليــِل،  قَانَــا  ِفــي 

)يوحنــا 2: 11(. تاََلِميــُذهُ ”  ِبــِه  فَآمَــَن 

 ”فـَـأََكَل الَْجِميــُع َوَشــِبُعوا. ثـُـمَّ َرفَُعــوا ِمــَن 

ًة، َوِمــَن  الِْكَســِر اثْنَتـَـْي َعْشــَرَة قُفَّــةً مَْملـُـوَّ

ــَمِك” )مرقــس 6: 43-42(. السَّ

َرِنــي. فَتََحنَّــَن   ”..ِإْن أََردَْت تَْقــِدْر أَْن تُطَهِّ

يَُســوُع َومَــدَّ يَــَدهُ َولََمَســُه َوقَــاَل لَــُه: 

أُِريــُد، فَاطُْهــر!” )مرقــس 1: 41-40(.

قَاِئــاًل:  َونَــادَى  ِبيَِدهَــا  ”..َوأَمَْســَك   

ـةُ، قُوِمــي. فََرَجَعــْت ُروُحَهــا  يَــا َصِبيَـّ

َوقَامَــْت ِفــي الَْحــاِل” )لوقــا 8: 55-54(.

ــِة  ــي ِبْرَك ــْل ِف ــِب اغْتَِس ــُه: اذْهَ ــاَل لَ ”َوقَ
َّــِذي تَْفِســيُرهُ: مُْرَســٌل، فََمَضــى  ــلَْوامَ ال ِس

ــا 9: 7(. ــراً” )يوحن ــى بَِصي َ ــَل َوأَت َواغْتََس
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 “َوِفيَمــا هـُـَو مُْجتـَـاٌز َرأَى ِإنَْســانًا أَعَْمــى مُنـْـذُ ِواَلدَِتــِه، فََســأَلَُه تاََلِميــذُهُ قَاِئِليــَن: يـَـا مَُعلِّــُم، مـَـْن أَْخطـَـأَ: هـَـَذا 

أَمْ أَبـَـَواهُ َحتَّــى ُوِلــَد أَعَْمــى. أََجــاَب يَُســوُع: اَل هـَـَذا أَْخطـَـأَ َواَل أَبـَـَواهُ، لَِكــْن ِلتَظَْهــَر أَعَْمــاُل اهللِ ِفيــِه. يَنْبَِغــي 
َّــِذي أَْرَســلَِني مـَـا دَامَ نََهــاٌر. يَأِْتــي لَيـْـٌل ِحيــَن اَل يَْســتَِطيُع أََحــٌد أَْن يَْعَمــَل. مـَـا دُمـْـُت ِفــي  أَْن أَعَْمــَل أَعَْمــاَل ال
ُّْفــِل ِطينًا َوطَلـَـى ِبالطِّيِن َعيْنـَـِي اأْلَعَْمى.  الَْعالـَـمِ فَأَنـَـا نـُـوُر الَْعالـَـمِ. قـَـاَل هـَـَذا َوتَفـَـلَ َعلـَـى اأْلَْرِض َوَصنـَـَع ِمــَن الت

َّــِذي تَْفِســيُرهُ: مُْرَســٌل، فََمَضــى َواغْتََســَل َوأَتـَـى بَِصيــراً. َوقـَـاَل لـَـُه: اذْهـَـِب اغْتَِســْل ِفــي ِبْرَكــِة ِســلَْوامَ ال
ـِذي َكاَن يَْجِلــُس  َـّ ـُه َكاَن أَعَْمــى، قَالُــوا: أَلَيْــَس هَــَذا هُــَو ال َـّ َِّذيــَن َكانُــوا يََرْونَــُه قَبْــاًل أَن  فَالِْجيــَراُن َوال
ــُه:  ُــوا لَ ــَو. فََقال َــا هُ ِّــي أَن ــاَل: ِإن ــَو فََق َّــا هُ ــِبُهُه. َوأَم َّــُه يُْش ــَو. َوآَخــُروَن: ِإن ــَذا هُ ُــوا: هَ ــتَعِْطي؟. آَخــُروَن قَال َويَْس
، َوقـَـاَل ِلــي:  َكيـْـَف انَْفتََحــْت َعيْنـَـاَك؟. أََجــاَب ذَاَك وقـَـاَل: ِإنَْســاٌن يَُقــاُل لـَـُه يَُســوُع َصنـَـَع ِطينـًـا َوطَلـَـى َعيْنـَـيَّ
 اذْهـَـْب ِإلـَـى ِبْرَكــِة ِســلَْوامَ َواغْتَِســْل. فََمَضيـْـُت َواغْتََســلُْت فَأَبَْصــْرُت. فََقالـُـوا لـَـُه: أَيـْـَن ذَاَك؟. قـَـاَل: اَل أَعْلـَـُم“  
                                                                                                       )يوحنا 9: 12-1(.                                                        

تَفَلَ: بصق.                                                 يَْستَعِْطي: يتطلب الّصدقة واإلحسان.

1.  أكمُل العباراِت اآلتيةَ بما يناسبُها من خالِل فهمَي النّصَّ الّدينّي:

مَن شفاهُ يسوُع بحسِب المعجزة .............................................................................................................................................................................

الّسبُب في والدِة المولود على تلَك الحاِل .......................................................................................................................................................

المراحُل الّتي صنَع بها الّربُّ يسوُع المعجزَة .................................................................................................................................................

صنَع الّسيُّد المسيُح تلك المعجزَة داللةً على. ..................................................................................................................................................

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

كلمة الحياة
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يشــهُد اإلنجيــُل المقــّدُس أّن الّســيَّد المســيَح صنــَع أعمــاالً عظيمــةً ومعجــزاٍت كثيــرًة بقــّوِة ســلطاِنه اإللهــّي، 
ومــن تلــك الُمعجــزاِت الّتــي صنَعهــا مؤّكــداً مــن خالِلهــا قدرتـَـه علــى خلــِق اإلنســاِن الجديــد معجــزَة شــفاِء 
ــةٌ بيــَن الُمعجــزات؛ فــي إشــاراتها للميــالد الثّانــي، فــاهلل ســمَح  المولــوِد أعمــى، والّتــي كانــت لهــا مكانــةٌ خاصَّ
أن يولـَـَد المولــودُ أعمــى، ومنَحــه شــفاءً وحيــاًة جديــدة علــى يــدي يســوَع فأبصــَر النـّـوَر ألّوِل مّرٍة فــي حياِته، 
وكأنـّـه مولــودٌ مــن جديــٍد بــال عيــٍب، ليعلــَن لنــا مــن خــالل هــذه الُمعجــزة أّن يــَده عاملــة فــي حياتنــا تحــَت 
كّل الظـّـروِف الّصعبــة، لــذا علينــا كمؤمنيــن أالَّ نشــّك بمحبّتــه، بــل أن نثــَق بحكمتــه، ونضــَع رجاءَنــا بابنــه 
يســوع، مُتيقنيــن أّن كلَّ مــا نتعــّرُض لــه فــي حياتنــا مــن أمــراضٍ وتجــارَب وضعفــاٍت إنّمــا هــي أمــوٌر تحــدُث 

لتمجيــِد اســم اهلل، وإعــالِن اإليمــان بــه وبمشــيئِته الّســماويِّة الّتــي تعمــُل دائمــاً لخيــر اإلنســان وصالحــه. 

1.  ”َوِفيَما هَُو مُْجتَاٌز َرأَى ِإنَْسانًا أَعَْمى مُنُْذ ِواَلدَِته” )يوحنا 1:9(.  

 2.   ”يَا مَُعلُِّم، مَْن أَْخطَأَ: هََذا أَمْ أَبََواهُ َحتَّى ُوِلَد أَعَْمى، أََجاَب يَُسوُع: اَل هََذا أَْخطَأَ َواَل أَبََواهُ، لَِكْن 
        ِلتَظَْهَر أَعَْماُل اهللِ ِفيِه” )يوحنا 2:9(.

3.  ”مَا دُمُْت ِفي الَْعالَمِ فَأَنَا نُوُر الَْعالَمِ” )يوحنا 5:9(.

4. ”َوقَاَل لَُه: اذْهَِب اغْتَِسْل ِفي ِبْرَكِة ِسلَْوامَ” )يوحنا 7:9(.

أنسُب رقَم اآليِة إلى جوار معناها الُمناسب ألفهَم التّعاليَم المقصودَة من مُعِجزة شفاء األعمى. 

فقرة تعليمّية

أقرُأ وأجيُب

نشاط

معنى اآلية وداللتُهارقُم اآلية

حمة والّرفق.1 يتطلُّع الّسيُّد المسيُح إلى الُمحتاِجين والَمنبوذيَن بعيِن الرَّ

.....................
يســوُع المســيُح هــو نــوُر العالــمِ، بوســاطته تســتنيُر بصيرتُنــا الّداخليـّـة، ونتغلـّـُب علــى عمانــا 

الّروحــّي والفكرّي.

يلغي الّسيُّد المسيُح االعتقادَ الخاطئَ بأنَّ الخطيئةَ سبُب المرض......................

.....................
يدعونــا الّســيُّد المســيُح إلــى العــودِة إليــه واالعتمــاِد باســِمه، كمــا دعــا األعمــى لالغتســال 

فــي بركــة ســلوام. 
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 يعلّمُنــا الّســيُّد المســيُح مــن ُمعجــزة شــفاِء المولــوِد أعمى 
    مجموعًة من التَّعاليم الّروحية المُهمّة لحياِتنا، منها:

1. يبــادُر الّســيّد المســيح إلــى مُســاعدِة كّل إنســان، 
ويســعى دائمــاً لخالصــه مــن أوجاِعــه، كمــا فعــَل مــَع 

المولــود أعمــى.

2. والدةُ المولــود أعمــى لــم تكــن عقاباً علــى خطيئٍة 
وإثــمٍ ارتكبَــه والــداه قبــَل والدتــه، وإنّمــا كانَــت 
برهانــاً علــى عنايــة اهلل الفائقــِة ومرافقِتــه لنــا فــي 
حياتنــا، فكثيــراً مــا يحرمُنــا اهلل أشــياءَ نحــُن بحاجتهــا 

ــا. ــا ونقِصن ــراً عــن احتياجاِتن ــاً خي ــا الحق ليعوَضن

3. أرســَل اهلل يســوَع إلــى العالــمِ ليتّمــَم بوســاطته 
عملَــه الخالصــّي، وليعمــَل بطاعــٍة أعمالَــُه الّصالحــة، لــذا علينــا االقتــداءُ بــه للعمــل بحســب تعاليــم اهلل 

ــة. ــاة األبديّ ــِل الحي ــتعّدين لني ــة نكــوُن مُس ــاعة الّدينون ــت س ــى اقترب ــى مت ّ حت

4. يصنــُع الّســيُّد المســيُح مُعجزاِتــه ليــدلَّ علــى محبَّتــه البشــَر، وبقــّوة ســلطاِنه اإللهــّي اســتخدمَ التـّـراب 
ومزَجــه بلعاِبــه بــدالً مــن المــاء ليصنــَع منــه دواءً لشــفاء عينَــي األعمــى علــى الّرغــم مّمــا يســبُّبه الطّيــن 

مــن أذًى للعيــن الّســليمة.

5. يســوُع نــوُر العالــم، جــاءَ ليحّرَرنــا مــن الخطيئــة واأللــم، وينقلَنــا مــن الظّلمــة إلــى النـّـور، فطلبـُـه مــن 
األعمــى االغتســاَل فــي بركــة ســلوام إنّمــا هــي إشــارةٌ إلــى ميــاه المعموديـّـة الّتــي تمنــُح اإلنســاَن والدًة 
ــن  ــَص م ّ ــى يتخل ّ ــه، حت ــى الّرجــوع إلي ــٍب وخاطــئ إل ــكّل إنســاٍن مُتع ــوًة ل ــةً باســم المســيح، ودع ثاني

أوجاعــه وخطايــاه وتســتنيَر حياتـُـه مــن جديــد. 

6. العجــُز الحقيقــّي ال يكمــُن فــي أجســاِدنا، بــل فــي قدرِتنــا علــى تحويــِل هــذا العجــز إلــى نعمــٍة وقــّوٍة 
فــي حياِتنــا بنعمــِة الــّروح القــدس، فالعمــى والعجــز الجســدّي ليــس شــّراً بــل الخطيئــة وحَدهــا شــّر؛ 

ألنّهــا تســبُّب عمــى القلــب والــّروح والفكــر.

أعّبُر عن إيماني

  كيَف أجعُل األلَم والعجَز في حياتي 
     نعمةً أشكُر اهلل عليها.

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 ........................................................................................

........................................................................................

تقويٌم مرحليٌّ
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 1. أقرأُ األحداَث الُمتّممة لُمعجزِة شفاِء المولوِد أعمى من إنجيِل )يوحنا 9: 41-13(.

 أقارُن بيَن » فاقد حاّسة البصر« و» فاقد بصيرة القلب«  بحسِب فهمي ألحداث المعجزة وفقاً للنّقاط اآلتية:

أقرُأ وأجيُب

نشاط

معنى اآلية وداللتُهافاقُد حاّسِة البصرالنّقاُط التّعليميّة

المولودُ أعمىالمقصودوَن بحسِب اآليات
...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................نوُع عماِهم )جسدّي، روحّي(

...............................................................

...............................................................

...............................................................

مشاعُرهم وموقُفهم من عمل 
الّسيِّد المسيِح

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................أجُرهُم عنَد اهلل

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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  فــي ختــامِ كّل تعليــمٍ أو مُعجــزٍة غالبــاً مــا كاَن 
يحــدُث انشــقاٌق بيــَن الجمــوِع بســبِب اختــالِف 
َّضــَح االنشــقاُق فــي مُعجــزة شــفاِء  ــد ات مواقِفهــم، وق

المولــوِد األعمــى مــن خــالل مواقــِف كّل ِمــن:

ــَض  ــه رف ــةَ، لكنّ ــم عــرَف الحقيق ــيّين: أغلبُه 1. الفّريس
االعتــراَف بهــا، وحــاوَل تشــويهها واضطهــدوا الــّربَّ 

َّــُه  ــَن اهللِ، أِلَن ــَس ِم ــاُن لَيْ نَْس ــَذا اإْلِ ــوم الّســبت ”هَ ــه ي يســوَع كمجــرم وحســبوه مخالفــاً للّشــريعة فــي عمل

ــبَْت”، وبعُضهــم عرفــوا الحقيقــةَ واعترفــوا بهــا، ناظريــَن أنَّ الّشــفاءَ برهــاٌن علــى أنَّ الــّربَّ  اَل يَْحَفــُظ السَّ

ــا 9: 16(.  ــاِت؟..” )يوحن ــِذِه اآْليَ ــَل هَ ــَل ِمثْ ــئٌ أَْن يَْعَم ــاٌن َخاِط ــِدُر ِإنَْس ــَف يَْق ــن اهلل ”.. َكيْ ــٌل م ــوَع مُرَس  يس

َّــا َكيـْـَف يُبِْصــُر  كمــا آمــَن والــدا األعمــى منــُذ والدِتــه اللـّـذان أخفيــا ذلــَك خشــيةَ الطـّـرِد مــن المجمــِع  ”َوأَم

اآْلَن فـَـاَل نَْعلـَـُم. أَْو مـَـْن فَتـَـَح َعيْنَيـْـِه فـَـاَل نَْعلـَـُم..” )يوحنــا 9: 21(.

 2. المولود أعمى: شهَد بالحقيقِة ونطَق بها عالنيّةً أمامَ اهلل والنّاس”..أُوِمُن يَا َسيُِّد!. َوَسَجَد لَُه ”

                                                                                                             )يوحنا9: 38(.

 - تدّرجَت بصيرةُ المولوِد أعمى في معرفِة شخِص ربّنا يسوعَ المسيِح عبَر عّدِة مراحلِ: 

. 1. أطاَع يسوَع ووثَق به ثقةً مُطلَقةً دوَن أن يراه أو يعرَف حقيقته، ونفََّذ طلباِته دوَن تذمٍُّر أو شكٍّ

 2. عرفَــه كإنســاٍن، فهــو لــم يكــن بعــُد قــد عــرَف حقيقتَــه  ”ِإنَْســان يَُقــاُل لَــُه يَُســوُع َصنَــَع ِطينًــا 

... ” )يوحنا9: 11(.    َوطَلَى َعيْنَيَّ

ــا اليهــوِد     ــا شــعَر بنواي ــك لمَّ ــٍة، وذل ــٍة عجائبيّ ــّرّب يســوَع المســيح بطريق ــِد ال ــى ي ــرَف بشــفاِئه عل  3. اعت
    ورغبِتهم في إدانِة الّسيِّد المسيِح. 

غــَط عليــه ثانيــةً ليأخــذوا منــه شــهادًة مُضلّلــةً يشــهدوَن بهــا   4. ثبــَت علــى أقواِلــه عنَدمــا حــاوَل اليهــودُ الضَّ
   ضدَّ يسوَع )يوحنا9: 27(.

َّــه حقــاً   5. آمــَن بيســوَع عنَدمــا أعلــَن لــه حقيقتــه ”.. أَتُْؤِمــُن ِبابـْـِن اهللِ؟ ” )يوحنــا 9: 35(، وســجَد لــه اعترافــاً بأن

    المخلـّـُص ابــن اهلل  ”..أُوِمــُن يـَـا َســيُِّد!..” )يوحنــا 9: 38(، فانفتَحــت بصيرتـُـه الّروحيـّـةُ، وبــدأَ نــوُر المعرفــِة 
   يُشرُق في قلِبه كما أشرَق في عينيه، وصاَر شاهداً حقيقيّاً للّرّب يسوَع.

أعّبُر عن إيماني

  ما العبُر الّتي تعلّمتَها من موقِف المولوِد 
      أعمى ومن أحداِث مُعجزِة  شفائه. 

.................................................................. 

..................................................................

تقويٌم مرحليٌّ
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ْعــِف تُْكَمــُل. فَِبــُكلِّ ُســُروٍر أَفْتَِخــُر ِبالَْحِريِّ ِفــي َضَعَفاِتي،  ِتــي ِفــي الضَّ فََقــاَل ِلــي: “تَْكِفيــَك ِنْعَمِتــي، أِلَنَّ قُوَّ
ــُروَراِت َوااِلْضِطَهــادَاِت  ــتَاِئمِ َوالضَّ َعَفــاِت َوالشَّ ةُ الَْمِســيِح. ِلَذِلــَك أَُســرُّ ِبالضَّ ِلَكــْي تَِحــلَّ َعلَــيَّ قُــوَّ

” )2كورنثــوس 12: 10-9(. َــا قَــِويٌّ ــٍذ أَن َــا َضِعيــٌف فَِحينَِئ ــا أَن ِّــي ِحينََم ــِل الَْمِســيِح. أِلَن ــاِت أِلَْج يَق َوالضِّ

1.  أفّسُر  العباراِت اآلتيِة:

   لمعجزِة شفاِء المولوِد أعمى مكانةٌ خاّصةٌ بيَن مُعجزاِت الّسيِّد المسيح. 
...................................................................................................................................................................................................................

   العمى والعجُز الجسدي ليَس شّراً بل وحَدها الخطيئة شٌر.
...................................................................................................................................................................................................................

   يبصُر الّذين ال يبصروَن، ويعمى الّذين يبصروَن.

....................................................................................................................................................................................................................
2.  أُلّخُص بعضاً من التّعاليم الحياتيّة الّتي يعلّمنا إيّاها يسوُع من معجزِة شفاِء المولود أعمى.

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

3.  أمأل الجدول اآلتي:

أختبُر نفسي

كلمُة منفعٍة

كيَف
ه الفريسيّون حقيقةَ شخَص يسوع؟تدَرجت بصيرةُ األعمى في معرفِة شخِص يسوع؟ شوَّ

................................................................................................................................................................................................

ما
الجزاءُ الذي نالَه الفريسيّون؟المكافأةُ التي نالَها المولودُ أعمى؟

................................................................................................................................................................................................

- فَمن يقبُل الّربَّ يسوَع ويؤمُن به ويعمُل بحسِب تعاليِمه ورضاه، كما فعَل المولود أعمى، يمنُحه اهللَ 
َِّذيَن اَل يُبِْصُروَن..” )يوحنا 9: 39(، أمّا من  خالصاً روحيّاً، ويكافئُه بنيِل بّره وملكوِته الّسماوي ”.. يُبِْصَر ال
يرفُضه ويمنُعه عماه الّروحّي عن رؤيِة الحّق واإليماِن بشخِصه يفقُد بذلك خالَصه الّروحّي، ويبقى في 
َِّذيَن يُبِْصُروَن..” )يوحنا 9: 39(. ظلمٍة طيلةَ حياِته، ويُحَرمُ من مجِد اهلل ومن ملكوِته الّسماوي ”.. َويَْعَمى ال
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الّدرس الّسابع     رسالُة الكنيسِة الّروحّية

أتعّرُف األدواَر التي تقومُ بها كلٍّ من الُمؤسَّساِت اآلتيِة من خالِل ملِء البطاقاِت اآلتيِة:

نشاط

األسرة
الّدوُر: ...........................................................
الهدُف: .......................................................
الفئةُ الُمستهدفة: ......................................

المدرسة
الّدوُر: ...............................................................
الهدُف: ............................................................
الفئةُ الُمستهدفة: ...........................................

الُمؤسَّسات الحكوميّة
الّدوُر: ...........................................................
الهدُف: .......................................................

الفئةُ الُمستهدفة: ...................................... 

الكنيسةُ
الّدوُر: ...............................................................
الهدُف: ............................................................
الفئةُ الُمستهدفة: ...........................................

ــُفوا ُكلَّ  ــا، َويَْش ــْم ُســلْطَانًا َعلَــى أَْرَواٍح نَِجَســٍة َحتَّــى يُْخِرُجوهَ ــْي َعَشــَر َوأَعْطَاهُ ــَذهُ ااِلثْنَ ــا تاََلِمي ُــمَّ دََع ”ث
ــى 10 :1( ــٍف” )مت ــَرٍض َوُكلَّ ُضْع مَ

وِح الُْقــُدِس. َوَعلُِّموهُْم أَْن يَْحَفظُوا   ”فَاذْهَبـُـوا َوتَلِْمــُذوا َجِميــَع اأْلُمـَـمِ َوَعمُِّدوهُْم ِباْســمِ اآْلِب َوااِلبِْن َوالرُّ
هْرِ” )متى 28: 20-19(.  َّامِ ِإلَى انِْقَضاِء الدَّ       َجِميَع مَا أَْوَصيْتُُكْم ِبِه. َوهَا أَنَا مََعُكْم ُكلَّ اأْلَي

وُح الُْقــُدُس َعلَيُْكــْم، َوتَُكونـُـوَن ِلي ُشــُهوًدا ِفــي أُوُرَشــِليَم َوِفي ُكلِّ  ًة مَتـَـى َحــلَّ الــرُّ  ”لَِكنَُّكــْم َســتَنَالُوَن قـُـوَّ
اِمَرِة َوِإلَى أَقَْصى اأْلَْرض” )أعمال الرسل 1 :8(. َِّة َوالسَّ      الْيَُهوِدي

ــَماِء َصــْوٌت َكَما ِمْن   ”َولَمَّــا َحَضــَر يـَـْومُ الَْخْمِســيَن َكاَن الَْجِميــُع مًَعــا ِبنَْفــٍس َواِحــَدٍة، َوَصــاَر بَغْتًَة ِمَن السَّ
ََّها ِمْن         هُبُوِب ِريٍح َعاِصَفٍة َومأََلَ ُكلَّ الْبَيِْت َحيُْث َكانُوا َجاِلِســيَن، َوظََهَرْت لَُهْم أَلِْســنَةٌ مُنَْقِســَمةٌ َكأَن
وِح الُْقُدِس، َوابْتََدأُوا يَتََكلَُّموَن ِبأَلِْســنٍَة  ْت َعلـَـى ُكلِّ َواِحــٍد ِمنُْهــْم. َوامْتـَـأَلَ الَْجِميُع ِمَن الرُّ        نـَـاٍر َواْســتََقرَّ

وُح أَْن يَنِْطُقوا” )أعمال2: 4-1(.       أُْخَرى َكَما أَعْطَاهُُم الرُّ

كلمة الحياة
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أَْرَواٍح نَِجَسٍة: أرواح شريرة.                                            بَغْتًَة: فجأة.

1.  ألّخُص ما تعلّمته من النّّص اإلنجيلّي في الجدوِل اآلتي:

 اختــاَر الّســيُّد المســيُح اثنـَـي عشــَر رســوالً ليكونــوا النـّـواَة األساســيّةَ للكنيســة، وقبــَل صعــوِده إلــى الّســماءَ 
أرســلَهم إلــى العالــم كلـّـه ليعلنــوا بشــارَة الخــالِص )متــى 28: 20-19(. 

 الكنيســةُ هــي جماعــةُ المؤمنيــن بالــّرّب يســوَع، والّتــي نشــأَت بعــد حلــوِل الــّروِح القــدِس يــومَ العنصــرة، 
ــَر التّاريــخ، فذهبَــت إلــى كلِّ القــاراِت والبلــداِن كــي تدعــَو إلــى اإليمــاِن  هــا وتطّوَرهــا عب وواصلَــت نموَّ

بيســوَع المســيِح، والكنيســةُ اليــومَ موجــودةٌ فــي كّل بقــاِع العالــمِ. 

بَْعةَ” )أمثال 9: 1(. ”اَلِْحْكَمةُ بَنَْت بَيْتََها. نََحتَْت أَعِْمَدتََها السَّ

1. ما المقصودُ باألعمدِة الّسبعِة الّتي بُنيَت عليها الكنيسةُ؟

....................................................................................................................................................................................................................

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية

األفكاُر الّرئيسةُ لآلياِت الّسابقة
الحدُث الّذي يُعتَبُر بدايةَ نشأِة 

الكنيسة؟
لماذا اختاَر الّسيُّد المسيُح اثني 

عشَر رسوالً، وما مهمتُهم؟

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

أقرُأ وأجيُب
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أستنتُج األسراَر الُمقّدسةَ الّتي تقّدمُها الكنيسةُ وثماَرها. 

نشاط

ساآلية نعمُه في حياتيالّسّر المُقدَّ

 ”مـَـْن غََفْرتـُـْم َخطَايـَـاهُ تُغَْفُر لَُه، َومَْن أَمَْســْكتُْم َخطَايَاهُ أُمِْســَكْت”  
                                                        )يوحنا20: 23(.

....................................................

َّــةٌ، َوأَنـَـا أُِقيُمُه  ”مـَـْن يـَـأُْكُل َجَســِدي َويَْشــَرُب دَِمــي فَلـَـُه َحيـَـاةٌ أَبَِدي
   ِفي الْيَْومِ اأْلَِخيِر ” ) يوحنا 6: 54(.

....................................................

َــِة  ْــَدمَ: »أَنـْـَت َكاِهــٌن ِإلَــى اأْلَبَــِد َعلَــى ُرتْب بُّ َولَــْن يَن   ”أَقَْســَم الــرَّ
   مَلِْكي َصادََق”  )مزمور 110 :4(.

....................................................

ْســتُْم، بـَـْل    ”َوهََكــَذا َكاَن أُنـَـاٌس ِمنُْكــْم. لَِكــِن اغْتََســلْتُْم، بـَـْل تََقدَّ
بِّ يَُسوَع َوِبُروِح ِإلَِهنَا”  )1 كورنثوس 6: 11(. ْرتُْم ِباْسمِ الرَّ  تَبَرَّ

....................................................

ــراِر  ــالِل األس ــن خ ــيِح م ــوَع المس ــّرّب يس ــاِد بال ــَن لالتّح ــودَ المؤمني ــّي أن تق ــِة الّروح   دوُر الكنيس
ــِته: ــي كنيس ــراَر ف ــيُّد المســيُح األس ــَس الّس ــد أسَّ ــدس، وق ــّروِح الق ــِل ال ــى عم ــة عل ــة المبنيَّ س الُمقدَّ

أ- ليناَل بها المؤمنوَن نعماً وعطايا تفتُح لهم الطّريَق إلى ملكوِت الّسموات. 

ب- جعلَهــا ينابيــَع ِنَعــمٍ روحيـّـٍة لفائــدِة المؤمنيــن، وفيهــا توجــُد الكفايــة لســّد حاجــاِت أبنــاء الكنيســِة، 
ــاً بوســاطِة  ــاَت روحي ــَد وينمــَو ويقت َّــَب أن يول ــد ترت ــاُت جســدياً فق ــُد وينمــو ويقت بمــا أنَّ اإلنســاَن يولَ
ّــه  س(. وبمــا أن ــان الُمقــدَّ س واألفخارســتيا )القرب ــرون الُمقــدَّ ــة والمي ــى: المعمودي ــة األول األســراِر الثاّلث
َّــَب أن يُعتـَـَق مــن األمــراِض الجســديِّة بمســحِه بالّزيــِت المقــّدِس ويُعتـَـَق  يمــرُض جســديّاً وروحيـّـاً فقــد ترت
مــن أســِر الخطيـّـِة بوســاطة التّوبــة واالعتــراف. وليحفــَظ النـّـوَع اإلنســانّي فينمــَو كاَن ســّر الــّزواج الــذي 
ــهواِت ويصــوُن اإلنســاَن مــن خطايــا كثيــرة. وبمــا أنـّـه ال بــدَّ مــن وجــوِد خــادمٍ ذي ســلطاٍن  يقمــُع الشَّ
ــُم هــذه األســراَر ويمنُحهــا للمؤمنيــن اختــاَر الــّربُّ لــه رســالً وتالميــَذ، وأقــامَ منهــم  روحــّي شــرعّي يتمِّ

خُدامــاً ألســراره اإللهيّــة بمنِحهــم ســرَّ الكهنــوت.

أعّبُر عن إيماني
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ورعويّــةٌ:  وتقديســيّةٌ  تعليميّــةٌ  رســالةٌ  للكنيســِة     

أ. الّرســالةُ التّعليميّــةُ: تعلــُن الكنيســةُ كلمــةَ الخــالِص، 
وتفّســُرها، وتحفظُهــا، وتنقلُهــا بأمانــٍة مــن جيــٍل إلــى 
جيــٍل إلــى انقضــاِء الّدهــِر،  والــّروُح القــدُس يرافُقهــا 
ويحميهــا، وتمــارُس الكنيســةُ رســالتَها التّعليميـّـةَ مــن 

خــالِل التّعليــمِ المســيحّي لــكّل األعمــاِر. 

ــوَن بالمســيِح  ب. الرســالةُ التّقديســيّة: يتعــّرُض المؤمن
للّشــّر والخطيئــة، ويتقّدســوَن مــن خــالِل  العمــِل 
ســِة  بتعاليــمِ الكتــاِب الُمقــّدِس وعيــِش األســراِر الُمقدَّ

ــُن بالّســيِّد المســيح، كمــا تتَّحــُد األغصــاُن بالكرمــة. ــا الكنيســةُ، فبهــا يتَّحــُد المؤِم ــي تقّدمُه الّت

  كيَف جعَل الّسيُّد المسيُح األسراَر ِنعماً 
روحيّةً لفائدِة الُمؤمنين؟ 

.................................................................. 

..................................................................

.................................................................. 

..................................................................

تقويٌم مرحليٌّ

ــا أَنِْبيَــاءَ،  اًل ُرُســاًل، ثَاِنيً َّــا أَنْتـُـْم فََجَســُد الَْمِســيِح، َوأَعَْضــاُؤهُ أَفـْـَراًدا. فََوَضــَع اهللُ أُنَاًســا ِفــي الَْكِنيَســِة: أَوَّ ” َوأَم
ــَع  ــلَّ الَْجِمي ــنٍَة. أَلََع ــَواَع أَلِْس ْ ــَر، َوأَن ــا، تََداِبي ــَفاٍء، أَعَْوانً ــَب ِش ــَك مََواِه ــَد ذَِل اٍت، َوبَْع ــوَّ ــمَّ قُ ُ ــَن، ث ــا مَُعلِِّمي ثَاِلثً
ــِع  ــلَّ ِللَْجِمي اٍت؟ أَلََع ــوَّ ــاُب قُ ــَع أَْصَح ــلَّ الَْجِمي ــوَن؟ أَلََع ــَع مَُعلُِّم ــلَّ الَْجِمي ــاءُ؟ أَلََع ــَع أَنِْبيَ ــلَّ الَْجِمي ــٌل؟ أَلََع ُرُس
ــِب  وا ِللَْمَواِه ــدُّ ــْن ِج ــوَن؟ َولَِك ــَع يُتَْرِجُم ــلَّ الَْجِمي ــنٍَة؟ أَلََع ــوَن ِبأَلِْس ــَع يَتََكلَُّم ــلَّ الَْجِمي ــَفاٍء؟ أَلََع ــَب ِش مََواِه

ــوس12: 31-27(. ــل ” ) 1كورنث ــا أَفَْض ــْم طَِريًق ــا أُِريُك ــنَى. َوأَيًْض الُْحْس

أكِمُل الُمخطَّط اآلتي ألستنتَج كيَف يتكامُل عمُل الثاّلوِث القّدوس.  .1

أوّضُح كيَف نتكامُل كأعضاٍء فاعليَن في جسِد المسيِح، كما يتكامُل عمُل الثّالوِث القّدوس؟  .2 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

.......................

...........................................يُعطي المواهَب

االبُناآلُب 

...........................................
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   إنَّ دوَر الكنيســِة الفعَّــال فــي تقويــمِ ســلوِك األوالِد 
ــم  ــم وإمداده ــي حياِته ــِة اهلل ف ــق كلم الّروحــّي وتعمي
والمحبّــِة،  والّرجــاِء  اإليمــاِن  اإللهيّــة؛  بالفضائــِل 
الّضروريــة لتنشــئتهم روحيّــاً يجعــُل منهــم أعضــاءَ 
صالحيــَن وفعَّاليــَن فــي الكنيســة. فالكنيســةُ تســعى 
الّتــي  كاألمّ  فهــي  بأفكاِرهــا،  ِد  التّجــدُّ إلــى  دائمــاً 
دهــم  تحتضــُن أبناءَهــا وتعــزُز روَح المحبـّـة بينَهــم وتزوُّ
دةٌ تُعايــش روَح العصــِر  بالغــذاِء الّروحــّي فهــي مُتجــدِّ
المؤمنيــن.  قلــوِب  إلــى  قريبــةٌ  وهــي  وضرورياِتــه، 
ــمِ المســيحّي لألطفــاِل  ــِة والتّعلي ــادِئ التّربي فإرســاءُ مب
وللّشــباِب ودعمــه بــكلِّ الّســبِل هــو مــن أهــّم األعماِل 

ــا الكنيســةُ . ــومُ به ــي تق الّت

ــيِح) الكنيســة(  ــُد المس ــدًة، فيتكــوُن جس ــةً جدي ــَر خليق ــَد ليصي ــُد الُمعّم ــة يل ّ ــي المعمودي ــوُث ف    الثّال
خليقــةً جديــدة، ونحــُن أعضــاءُ جســِد المســيح، ولــكلِّ عضــٍو عملـُـه. أمـّـا الــّروُح القــدُس فهــو الـّـذي يُعطــي 
الموهبــةَ واإلمكانيــاِت والقــدرَة علــى العمــِل، هــو ينّفــُذ إرادَة اآلِب بــأن يعطــَي الموهبــةَ الّتــي يحتاُجهــا كلُّ 
، فــال حيــاَة لعضــٍو خــارٍج عــن  واحــٍد ليقــومَ بعمِلــه. وبثباِتنــا فــي المســيِح نصبــُح أعضــاءً حيـّـةً كآالِت ِبــرٍّ
جســِد المســيِح. وبهــذا نســتطيُع أن نقــومَ بالخدمــِة الُموكلــِة لنــا، فــاآلُب واالبــُن والــّروُح القــدس جوهــٌر 
واحــٌد، فالعمــل لــآلب، والخدمــةُ لالبــِن الـّـذي أتــى ليَْخــِدمَ ال ليُخــَدمَ، وتوزيــُع المواهــِب للــّروِح القــدِس.

واحــٍد  لــكّل  فيكــوَن  الــكّل  علــى  يوّزَعهــا  أن  شــاءَ  بــل  لواحــٍد،  المواهــب  يُعــِط كلَّ  لــم  اهلل     
     موهبتُه وعملُه:

1.  لنشعَر باحتياِجنا لبعِضنا البعض، ويكّمل كلٌّ منّا اآلخَر لتحقيِق وحدِة بنياِن الكنيسة.

2.  ِليمكنَنا اإليفاءَ بحاجاِت الكنيسة.

وعلينــا أن نطلــَب هــذه المواهــَب لبنيــان وحــدِة جســِد الكنيســة، والطّريــُق األفضُل لكســِب هــذه المواهِب 
هــو طريــُق المحبّة.

أعّبُر عن إيماني

  أشرح اآلية اآلتية:

يَماِن ِبالَْمِسيِح  َُّكْم َجِميًعا أَبْنَاءُ اهللِ ِباإْلِ  ”أِلَن

َِّذيَن اعْتََمْدتُْم ِبالَْمِسيِح  يَُسوَع. أِلَنَّ ُكلَُّكُم ال

 قَْد لَِبْستُُم الَْمِسيَح” )غالطية3: 26- 27(  
.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................

تقويٌم مرحليٌّ
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ــْظ  ــك. احف ــاِرْك ميراثَ ــعبََك وب ــْص ش ّ ــَك. خل ــن علي َس المتوكِّلي ــدِّ ، ومق ــا ربُّ ــك، ي ــاِرَك مُباِركي ــا مُب ي
ُّــوَن جمــاَل بيِتــك، أَنــَت امنَْحُهــم عِوضــاً مــن ذلــَك مجــداً بقدرِتــَك  ْس الذيــَن يُحب كمــاَل كنيســِتَك. قــدِّ

ــَن عليــك. ــا نحــُن المتوكِّلي اإللهيّــة، وال تُهِملْن

1.  أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ:

   تمارُس الكنيسةُ رسالتَها التّقديسيّةَ من خالِل:

أ. األسرار المقّدسة.                                   ب. التّعليم المسيحّي لكّل األعمار.

 ج. رعاية المؤمنين.                                    د. األعمال الخيريّة.

   نشأَْت الكنيسة:

أ. في عيد التّجلّي اإللهي.                             ب. يوم العنصرة بعَد حلول الّروح القدس.     

 ج. مَع اختياِر الّرسل.                                   د. مَع البدِء بالكرازة.  

2.  أفّسُر العباراِت اآلتيِة:

َع اهللُ المواهَب على الجميِع. أ.     وزَّ

...................................................................................................................................................................................................................

سةَ في الكنيسِة. ب.   وضَع الّسيُّد المسيُح األسراَر المقدَّ
................................................................................................................................................................................................................... 

3.  أذكُر بعَض األعماِل الّتي أقومُ بها والّتي تساعُد في بنياِن جسِد المسيِح )الكنيسِة(.  
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

أختبُر نفسي

كلمُة منفعٍة
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الّدرس الّثامن  الحياُة المسيحّيُة حياُة خدمٍة

- أقرأ الصور اآلتية وأجيب:

- أعبُّر بأسلوبي الخاص عن كلِّ صورة من الصور السابقة:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

نشاط
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”فـَـالَ يَُكــوُن هَكــَذا ِفيُكــْم. بـَـْل مَــْن أََرادَ أَْن يَِصيــَر ِفيُكــْم َعِظيًمــا، يَُكــوُن لَُكــْم َخاِدًمــا، َومَــْن 
الً، يَُكــوُن ِللَْجِميــِع َعبـْـًدا. ألَنَّ ابـْـَن اإِلنَْســاِن أَيًْضــا لـَـْم يـَـأِْت ِليُْخــَدمَ بـَـْل  أََرادَ أَْن يَِصيــَر ِفيُكــْم أَوَّ

ِليَْخــِدمَ َوِليَبـْـِذَل نَْفَســُه ِفْديـَـًة َعــْن َكِثيِريــَن”  )مرقــس 10: 43- 45(.

كلمة الحياة

ِفْديًَة: الثمن الذي دفعه الّرب يسوع كفارة عن خطايانا. 

1. كيف أعيش مفهوم الخدمة في حياتي؟

...................................................................................................................................................................................................................

2. ما المقصود باآلية: ”مَْن أََرادَ أَْن يَِصيَر ِفيُكْم َعِظيًما، يَُكوُن لَُكْم َخاِدًما” )مرقس 10: 43(.

...................................................................................................................................................................................................................

 الخدمــة هــي جســر بيــن اهلل واإلنســان وتنتقــل عبــره عطايــا اهلل لإلنســان، وهــي عمــل المالئكــة والرســل 
وواجــب علــى كل إنســان، وكل إنســان يحــب اهلل ويحــب النــاس ال بــدَّ لــه مــن أن يَخــدم.

 الخدمــة هــي قــوة الــروح العامــل فــي الخــادم والمخــدوم، وهــي حيــاة وليســت كالمــاً، بــل الــكالم الــذي 
َّــا الَْجَســُد فَــالَ  َّــِذي يُْحِيــي. أَم ــَو ال وُح هُ ــرُّ فيهــا ينبغــي أن يتحــّول إلــى حيــاة كمــا قــال الســيد المســيح ”اَل

َّــِذي أَُكلُِّمُكــْم ِبــِه هـُـَو ُروٌح َوَحيـَـاةٌ” )يوحنــا 6: 63(. يُِفيــُد َشــيًْئا. اَلـْـَكالَمُ ال

 الخدمة ليست مجرد نشاط، بل هي مسؤولية، هي وزنة ال بُدَّ أن نقدمها هلل بربحها.

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية
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أقرُأ وأجيُب

ــي  ــةٌ فَِف ــاِن، أَمْ ِخْدمَ ةٌ فَِبالنِّْســبَِة ِإلَــى اإِليَم ُــوَّ ــا: أَنُب ــِة الُْمْعطـَـاِة لَنَ ــةٌ ِبَحَســِب النِّْعَم ــا مََواِهــُب مُْختَِلَف ”َولِكــْن لَنَ
اِحــُم  ِّــُر فَِباْجِتَهــاٍد، الرَّ ــِظ، الُْمْعِطــي فَِبَســَخاٍء، الُْمَدب ــُم فَِفــي التَّْعِليــمِ، أَمِ الَْواِعــُظ فَِفــي الَْوعْ ــِة، أَمِ الُْمَعلِّ الِْخْدمَ

ــة 12: 6- 9(. ــِر” )رومي ــَن ِبالَْخيْ ، مُلْتَِصِقي ــرَّ ــَن الشَّ ُــوا َكاِرِهي ــاٍء. ُكون ــالَ ِريَ ــْن ِب ــةُ فَلْتَُك فَِبُســُروٍر. اَلَْمَحبَّ

  استنتج أنواع الخدمة بحسب المواهب المختلفة المعطاة لنا بالنعمة اإللهية؟

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

  أقرأ اآليات اآلتية وأجيب:

َعِطْشــُت  فَأَطَْعْمتُُموِنــي.  ُجْعــُت  ـي  ِـّ ”ألَن
ــا  ــي. عُْريَانً ــا فَآَويْتُُموِن ــُت غَِريبً ــَقيْتُُموِني. ُكنْ فََس
فََكَســْوتُُموِني. مَِريًضــا فَُزْرتُُموِنــي. مَْحبُوًســا 
 ، . فَيُِجيبـُـهُ األَبَْراُر ِحينَِئٍذ قَاِئِليــن: يَاَربُّ فَأَتَيْتـُـْم ِإلَيَّ
مَتَــى َرأَيْنَــاَك َجاِئًعــا فَأَطَْعْمنَــاَك، أَْو َعطَْشــانًا 
فََســَقيْنَاَك؟ َومَتَــى َرأَيْنَــاَك غَِريبًــا فَآَويْنَــاَك، أَْو 
عُْريَانًــا فََكَســْونَاَك؟ َومَتَــى َرأَيْنَــاَك مَِريًضــا أَْو 
مَْحبُوًســا فَأَتَيْنـَـا ِإلَيـْـَك؟ فَيُِجيــُب الَْمِلــُك َويَقــُول 
ــوهُ  ــْم فََعلْتُُم َُّك ــا أَن ــْم: ِبَم ــوُل لَُك ُ ــقَّ أَق ــْم: الَْح لَُه
ــْم” ُ ــي فََعلْت ــِر، فَِب ــُؤالَِء األََصاِغ ــي ه ــِد ِإْخَوِت  ِبأََح
                              )متى 25: 35- 40(.

 - كيف دعانا السيّد المسيح إلى خدمة الناس؟

........................................................................................ 

 ........................................................................................

........................................................................................ 

........................................................................................

تقويٌم مرحليٌّ
الخدمــة حــب نابــع مــن محبتــي للســيّد المســيح، 
وهــي عطــاء دون مقابــل، وهــدف ووســيلة مــن أجــل 
الوصــول إلــى اهلل لكــي نســلك فــي وصايــا ربنــا وننــال 

الخــالص.

التــي  أنــواع متعــددة بحســب المواهــب  للخدمــة 
أعطانــا إياهــا اهلل ومنهــا:

اإلنجيــل  توصيــل  خدمــة  هــي  تعليــم:  خدمــة    
مفهــوم ومــدروس علــى الواقــع اإليمانــي والالهوتــي 
فَِفــي  ِخْدمَــةٌ  ”أَمْ  المؤمنيــن  لجماعــة  والروحــي 
 )7  :12 )روميــة  التَّْعِليــمِ”  فَِفــي  ـُم  الُْمَعلِـّ أَمِ   الِْخْدمَــِة، 
أجــل  مــن  أبنائهــا  بــكل  الكنيســة  تهتــم  حيــث 
خالصهــم فــي الــرب يســوع المســيح ومــن أجــل 

الســماوي. الملكــوت  حيــاة 

ــاة  ــة والحي ــز للتوب ــة تحفي ــي خدم ــظ: ه ــة وع   خدم
يُقبــل  وأن  المخلــص  المســيح  وتقديــم  المقدســة 
الَْوعْــِظ” فَِفــي  الَْواِعــُظ  ”أَمِ  التوبــة  إلــى   الجميــع 
                                                )رومية 12: 8(.

أعّبُر عن إيماني
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ــة والمعيشــية  ــي النواحــي المادي ــن ف ــراء والمحتاجي ــة ســد احتياجــات الفق ــاء: هــي خدم ــة عط   خدم
والســخاء فــي تقديــم العطايــا ”الُْمْعِطــي فَِبَســَخاٍء” )روميــة 12: 8( فالــذي يعطــي فــإن الفــرح والســرور يمــأل 

قلبــه ”مَغْبـُـوٌط هُــَو الَْعطـَـاءُ أَْكثـَـُر ِمــَن األَْخــِذ” )أعمــال 20: 35(. 

  خدمــة صــالة: هــي خدمــة الصلــوات الطقســية مثــل: خدمــة القــداس اإللهي وخدمــة اإلكليــل والمعمودية 
ــاالٌَت  ــَواٌت َوابِْتَه ــاٌت َوَصلَ ــامَ طَِلبَ ــْيٍء، أَْن تَُق َل ُكلِّ َش ُــُب أَوَّ ســة وصــالة مســحة المرضــى... ”فَأَطْل المقدَّ

َوتََشــكَُّراٌت ألَْجــِل َجِميــِع النَّــاِس” )1 تيموثــاوس 2: 1(.

والماديــة  الروحيــة  الكنيســة  احتياجــات  جميــع  تدبيــر  خدمــة  هــي  تدبيــر:  خدمــة   
ـُر فَِباْجِتَهــاٍد” )روميــة 12: 8(. وهــي الخدمــة التــي يقــوم بهــا األســاقفة والكهنــة فــي الكنيســة  ِـّ  ”الُْمَدب
َِّذيَن يَتَْعبُوَن ِفي الَْكِلَمِة َوالتَّْعِليمِ”  يُوُخ الُْمَدبُِّروَن َحَسنًا فَلْيُْحَسبُوا أَهاْلً ِلَكَرامٍَة مَُضاَعَفٍة، َوالَ ِسيََّما ال َّا الشُّ  ”أَم
                                                                                                    )1 تيموثاوس 5: 17(.  

أقرُأ وأجيُب

”ألَنَّ ابَْن اإِلنَْساِن أَيًْضا لَْم يَأِْت ِليُْخَدمَ بَْل ِليَْخِدمَ َوِليَبِْذَل نَْفَسُه ِفْديَةً َعْن َكِثيِريَن” )مرقس 10: 45(.

”هَذا ُكلُُّه َكلََّم ِبِه يَُسوُع الُْجُموَع ِبأَمْثَال، َوِبُدوِن مَثَل لَْم يَُكْن يَُكلُِّمُهْم” )متى 13: 34(.

َِّذي يَْخُدمُ” ) لوقا 22: 27(. َِّذي يَتَِّكئُ؟ َولِكنِّي أَنَا بَيْنَُكْم َكال َِّذي يَْخُدمُ؟ أَلَيَْس ال َِّذي يَتَِّكئُ أَمِ ال ”ألَْن مَْن هَُو أَْكبَُر: أَل

الً فَلْيَُكْن لَُكْم َخاِدمَاً” )متى 20: 26(. ”... مَْن أََرادَ أَْن يَُكوَن ِفيُكْم أَوَّ

َماَواِت” )متى 5: 19(. َّا مَْن َعِمَل َوَعلََّم، فَهَذا يُْدَعى َعِظيًما ِفي مَلَُكوِت السَّ ”َوأَم

  أبيُّن كيَف كاَن السيُّد المسيُح مثالنا في الخدمِة؟

....................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................

َماَواِت” )متى 5: 19(. َّا مَْن َعِمَل َوَعلََّم، فَهَذا يُْدَعى َعِظيًما ِفي مَلَُكوِت السَّ   أعِط تفسيراً لآلية: ”َوأَم

....................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
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  أقرأ اآليات اآلتية وأجيب:

بَْعًضــا” بَْعُضُكــْم  اْخِدمُــوا  ـِة   ”ِبالَْمَحبَـّ
                                    )غالطية 5: 13(.

الَ  مَلَُكوتًــا  قَاِبلُــوَن  َونَْحــُن  ”ِلذِلــَك 
نَْخــِدمُ  ِبــِه  ُشــْكٌر  ِعنَْدنَــا  ِليَُكــْن  يَتََزعْــَزُع 
َوتَْقــَوى” ِبُخُشــوٍع  ـةً،  مَْرِضيَـّ ِخْدمَــةً   اهللَ 
                                  )عبرانيين 12: 28(.

ــْرَت اإِلْخــَوَة ِبهــَذا، تَُكــوُن َخاِدًمــا  ”ِإْن فَكَّ
ِبــَكالَمِ  ِّيًــا  مُتََرب الَْمِســيِح،  ِليَُســوَع  َصاِلًحــا 
َّْعتَــُه” تَتَب ـِذي  َـّ ال الَْحَســِن  َوالتَّْعِليــمِ   اإِليَمــاِن 
                                 )1 تيموثاوس 4: 6(.

- أعِط تفسيراً لآليات السابقة:

.............................................................. .1 

.................................................................. 

..................................................................

.............................................................. .2 

.................................................................. 

..................................................................

.............................................................. .3 

.................................................................. 

..................................................................

- من خالل تفسيري لآليات السابقة تكون 

سمات الخدمة المسيحيّة:

................... ،................... ،...................

تقويٌم مرحليٌّ
  الســيد المســيح مثلنــا األعلــى فــي الخدمــة فالــذي 
كانــت تخدمــه المالئكــة فــي الســماء قــد جــاء خادمــاً 
ــاً للبشــرية وقــّدم جميــع أنــواع الخدمــة ولــكل  وفادي
ِّفئــاِت الشــعِب قــّدم خدمــة الوعــظ والتعليــم فــي 
الموعظــة علــى الجبــل وعلـّـَم باألمثــاِل وقــّدمَ خدمــة 
إخــراج الشــياطين وشــفاء المرضــى... وبــكل صبــر 
ووداعــة يقــّدم الخدمــة لآلخريــن وظهــر تواضعــه 
الكبيــر فــي الخدمــة عندمــا غســل أقــدام تالميــذه فــي 

ــس األســرار. ــوم خمي ي

  لذلــك تُعتبــر الخدمــة مــن أرقــى درجــات العظمــة 
وعلّــم  َعِمــَل  لمــن  الســماء  فــي  العظمــة   وأيضــاً 
ـَم، فَهــَذا يُْدَعــى َعِظيًمــا ِفــي  ـا مَــْن َعِمــَل َوَعلَـّ َـّ ”أَم

.)19 )متــى5:  ــَماَواِت”  السَّ مَلَُكــوِت 

  إنَّ الــّروَح الُقــدَس مرتبــٌط بالخدمــة ارتباطــاً وثيقــاً 
فهــو للخــادم قــوة وفكــر ونطــق وحكمــة فالــروح 
والمرشــد  والمعيــن  والمدبــر  القائــد  هــو  القــدس 
والعامــل فــي الكارزيــن والمخدوميــن والمؤمنيــن.

الــروح القــدس هــو الــذي كان يرشــد    وأيضــاً 
الكنيســة األولــى فــي قــرار مجمــع أورشــليم وكان 
يختــار الخــّدام والرســل وأماكــن الخدمــة وقــد جعلت 
الكنيســة األولــى االمتــالء مــن الــروح القــدس شــرطاً 
أساســياً لألســاقفة والكهنــة والخــّدام حتــى للشمامســة 
َُّهــا اإِلْخــَوةُ َســبَْعةَ ِرَجــال ِمنُْكــْم، مَْشــُهوًدا  ”فَانْتَِخبـُـوا أَي
وِح الُْقــُدِس َوِحْكَمــٍة، فَنُِقيَمُهْم  يــَن ِمــَن الــرُّ لَُهــْم َومَْملُوِّ

َعلَــى هــِذِه الَْحاَجــِة” )أعمــال الرســل 6: 3(.

أعّبُر عن إيماني
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  فــإنَّ الخدمــة المنقــادة بالــروح القــدس هــي خدمــة قــّوة ومجــد ”فََكيـْـَف الَ تَُكــوُن ِباألَْولـَـى ِخْدمَــةُ 
وِح ِفــي مَْجــٍد؟” )2 كورنثــوس 3: 8(. فالخدمــة هــي تعبيــر عملــي عــن محبتنــا هلل وإلخوتنــا في اإلنســانية. الــرُّ

ــم  ــم بالتعلي ــذي اهت ــس الرســول ال ــس بول ــة كالقدي ــاة الخدم ــاالً لحي ــوا مث ــن القديســين كان ــر م   كثي
ــْيٍء،  ــُب ِلَش ــُت أَْحتَِس ــي لَْس ــال: ”َولِكنَِّن ــد ق ــة فق ــه أيضــاً بالكنيســة الجامع ــس واهتمام وتأســيس الكنائ
بِّ يَُســوَع، ألَْشــَهَد  َِّتــي أََخْذتَُهــا ِمــَن الــرَّ ــةَ ال َوالَ نَْفِســي ثَِمينَــةٌ ِعنـْـِدي، َحتَّــى أُتَمِّــَم ِبَفــَرحٍ َســْعِيي َوالِْخْدمَ
ــذي اشــتهر بالوعــظ  ــم ال ــي الف ــا الذّهب ــس يوحنّ ــل 20: 24(. وأيضــاً القّدي ــال الرس ــِة اهللِ” )أعم ــاَرِة ِنْعَم ِبِبَش
والتعليــم وتفســير الكتــاب المقــّدس وكــّرس كل جهــوده تمامــاً للخدمــة العمليــة للكنيســة. وهنــاك الكثيــر 

ــاة الخدمــة كالقديــس اســتفانوس والقديــس أفــرام الســوري. ــاالً لحي ــوا مث مــن القديســين كان

اِلــُح األَِميــُن! ُكنـْـَت أَِمينـًـا ِفــي الَْقِليــِل فَأُِقيُمــَك َعلـَـى الَْكِثيــِر.  اُدْخُــْل  َُّهــا الَْعبـْـُد الصَّ ”قـَـاَل لـَـُه َســيُِّدهُ: ِنِعمَّــا أَي
ِإلـَـى فـَـَرِح َســيِِّدَك” )متــى 25: 23(.

كلمُة منفعٍة

1.  أُكمل خريطة المفاهيم اآلتية:

أختبُر نفسي

ــاَرٍة  ــَن َكِحَج ــا مَبِْنيِّي ُــْم أَيًْض ُــوا أَنْت ”ُكون
ًســا،  ـا، َكَهنُوتًــا مَُقدَّ ًـّ ـٍة بَيْتًــا ُروِحي َحيَـّ
ِلتَْقِديــمِ ذَبَاِئــَح ُروِحيَّــٍة مَْقبُولـَـٍة ِعنـْـَد اهللِ 

ــرس 2: 5(. ــيِح” )1 بط ــوَع الَْمِس ِبيَُس

”الَِحــْظ نَْفَســَك َوالتَّْعِليــَم َودَاِومْ َعلـَـى 
َّــَك ِإذَا فََعلـْـَت هــَذا، تَُخلِّــُص  ذِلــَك، ألَن
أَيًْضــا”  يَْســَمُعونََك  َِّذيــَن  َوال  نَْفَســَك 
                          )1 تيموثاوس 4: 16(.

”فَيُِجيــُب الَْمِلــُك َويَقــُول لَُهــْم: الَْحــقَّ 
َُّكــْم فََعلْتُُمــوهُ ِبأََحــِد  أَقـُـوُل لَُكــْم: ِبَمــا أَن
 ِإْخَوِتــي هــُؤالَِء األََصاِغــِر، فَِبــي فََعلْتـُـْم”
                              )متى 25: 40(.  
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َعــاِة تَنَالُــوَن  ”َومَتَــى ظََهــَر َرِئيــُس الرُّ
يَبْلَــى”  الَ  ـِذي  َـّ ال الَْمْجــِد   ِإْكِليــَل 
                                )1 بطرس 5: 4(.

َعــْن  َخاِطًئــا  َردَّ  مَــْن  أَنَّ  ”فَلْيَْعلَــْم 
ِمــَن  نَْفًســا  يَُخلِّــُص  َضــالَِل طَِريِقــِه، 
ــا” ــَن الَْخطَايَ ــَرًة ِم ــتُُر َكثْ ــْوِت، َويَْس  الَْم
                                )يعقوب 5: 20(.

”ِإْن َكاَن يَتََكلَّــُم أََحــٌد فََكأَقـْـَواِل اهللِ. َوِإْن َكاَن يَْخــِدمُ 

ــَد اهللُ  ٍة يَْمنَُحَهــا اهللُ، ِلَكــْي يَتََمجَّ َّــُه ِمــْن قـُـوَّ أََحــٌد فََكأَن

ــُه الَْمْجــُد  َّــِذي لَ ــي ُكلِّ َشــْيٍء ِبيَُســوَع الَْمِســيِح، ال ِف

ــلْطَاُن ِإلـَـى أَبـَـِد اآلِبِديــَن آِميَن” )1 بطــرس 4: 11(. َوالسُّ

..............................................................................................................................

مجاالت الخدمة

..............................................................................................................................

بركات الخدمة
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الّدرس  الّتاسع المؤمُن والُمحافظُة على البيئِة

1.  أختاُر مَع أفراِد مجموَعتي إحدى مجموعاِت الّصوِر اآلتيِة، واكتب مسرحيّةً مُناسبةً لها.

                                                    المجموعة )1(

                                                     المجموعة )2(

                                                    المجموعة )3(

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................
 2. أتعاوُن مَع أفراِد مجموَعتي في تقديمِ اقتراحاٍت للحّد من الظّاهرِة الّتي تمَّت كتابةُ المسرحيِّة عنها.

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................

نشاط

3
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ــَمَواِت. ُكلُّ  بُّ اإِللــُه األَْرَض َوالسَّ ــَمَواِت َواألَْرِض ِحيــَن خُِلَقــْت، يـَـْومَ َعِمــَل الــرَّ  ”هــِذِه مَبـَـاِدئُ السَّ

بَّ اإِللــَه لـَـْم  َّــِة لـَـْم يَنْبـُـْت بَْعــُد، ألَنَّ الــرَّ ي َّــِة لـَـْم يَُكــْن بَْعــُد ِفــي األَْرِض، َوُكلُّ عُْشــِب الْبَرِّ ي َشــَجِر الْبَرِّ
َــُع ِمــَن األَْرِض  يَُكــْن قـَـْد أَمْطـَـَر َعلَــى األَْرِض، َوالَ َكاَن ِإنَْســاٌن ِليَْعَمــَل األَْرَض.ثـُـمَّ َكاَن َضبَــاٌب يَطْل
بُّ اإِللــُه آدَمَ تَُرابـًـا ِمــَن األَْرِض، َونََفــَخ ِفــي أَنِْفــِه نََســَمةَ َحيـَـاٍة.  َويَْســِقي ُكلَّ َوْجــِه األَْرِض.َوَجبـَـَل الــرَّ
بُّ اإِللــُه آدَمَ َوَوَضَعــُه ِفــي جَنَّــِة عـَـْدٍن ِليَْعَملََهــا َويَْحَفظََهــا. َوَجبـَـَل  فََصــاَر آدَمُ نَْفًســا َحيَّــةً... َوأََخــَذ الــرَّ
ــَماِء، فَأَْحَضَرهـَـا ِإلـَـى آدَمَ ِليـَـَرى مـَـاذَا  َّــِة َوُكلَّ طُيـُـوِر السَّ ي بُّ اإِللــُه ِمــَن األَْرِض ُكلَّ َحيََوانـَـاِت الْبَرِّ الــرَّ

يَْدعُوهَــا، َوُكلُّ مَــا دََعــا ِبــِه آدَمُ ذَاَت نَْفــٍس َحيَّــٍة فَُهــَو اْســُمَها ” )التكويــن2: 7-4، 19،15(.

كلمة الحياة

جَنَِّة عَْدٍن: المكاُن الذي أرادَ اهللُ لخليقِته أن تعيَش فيه.                                

1.  ماذا خلَق اهللُ لنا؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.   ما المهّمةُ الّتي أوكلَها اهللُ آلدمَ، ولماذا؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

   اهلل خلَق الكوَن بحكمِته وحّريِته وإرادِته من العدمِ، وسيَّد اإلنساَن على الخليقِة  ِلمحبِّته.

   الخليقةُ هي البيئةُ الّتي خلَقها اهلل لنا لنعيَش فيها من أرٍض وسماٍء وماٍء وتُربٍة وأشجاٍر وإنساٍن وحيواٍن ... 

َره للعمِل في البيئِة واالعتناِء بها حيُث أوصى آدمَ بمهمِة الحفاِظ     ميَّز اهللُ اإلنساَن عن سائِر خالئِقه، وسخَّ
    على البيئِة واستخدامِ عقِله لتنميِتها وزيادِة إنتاِجها لتمجيِد اهلل وتلبيِة حاجاِت اإلنسان.

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية
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ــَماِء  ــِر السَّ ْ ــِر َوَعلَــى طَي ــلَّطُوَن َعلَــى َســَمِك الْبَْح ــا َكَشــبَِهنَا، فَيَتََس ــاَن َعلَــى ُصوَرِتنَ ــُل اإِلنَْس ”َوقَــاَل اهللُ: نَْعَم
َِّتــي تـَـِدبُّ َعلـَـى األَْرِض. فََخلـَـَق اهللُ اإِلنَْســاَن  بَّابـَـاِت ال َوَعلـَـى الْبََهاِئــمِ، َوَعلـَـى ُكلِّ األَْرِض، َوَعلـَـى َجِميــِع الدَّ
ــُروا َواْكثُــُروا  ــْم: أَثِْم ــاَل لَُه ــُم اهللُ َوقَ ــْم. َوبَاَرَكُه ــى َخلََقُه ــًرا َوأُنْثَ ــُه. ذََك ــِه. َعلَــى ُصــوَرِة اهللِ َخلََق َعلَــى ُصوَرِت
ــَماِء َوَعلـَـى ُكلِّ َحيـَـَواٍن يـَـِدبُّ  َوامـْـألُوا األَْرَض، َوأَْخِضُعوهـَـا، َوتََســلَّطُوا َعلـَـى َســَمِك الْبَْحــِر َوَعلـَـى طَيـْـِر السَّ
ِّــي قـَـْد أَعْطَيْتُُكــْم ُكلَّ بَْقــٍل يُبـْـِزُر ِبــْزًرا َعلـَـى َوْجــِه ُكلِّ األَْرِض، َوُكلَّ َشــَجٍر ِفيــِه  َعلـَـى األَْرِض. َوقـَـاَل اهللُ: ِإن
ــى  ــٍة َعلَ َّابَ ــَماِء َوُكلِّ دَب ــِر السَّ ْ ــَواِن األَْرِض َوُكلِّ طَي ــُكلِّ َحيَ ــا َوِل ــوُن طََعاًم ــْم يَُك ــْزًرا لَُك ــِزُر ِب ْ ــَجٍر يُب ــُر َش ثََم
األَْرِض ِفيَهــا نَْفــٌس َحيَّــةٌ، أَعْطَيـْـُت ُكلَّ عُْشــٍب أَْخَضــَر طََعاًمــا. َوَكاَن َكذِلــَك. َوَرأَى اهللُ ُكلَّ مـَـا َعِملـَـُه فـَـِإذَا 

ا. َوَكاَن مََســاءٌ َوَكاَن َصبَــاٌح يَْوًمــا َساِدًســا” )التكويــن1: 31-26(. هُــَو َحَســٌن ِجــدًّ

 1. ما الّدوُر الّذي أوكلَه اهللُ لإلنساِن تجاهَ البيئة؟
................................................................................................................................................................................................................

2.  ما مفهومُ التّسلُِّط الّذي قصَده اهللُ في اآلياِت الّسابقة؟

................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

ُسوا األَْرَض    أقرأُ اآليةَ اآلتيةَ  ”َوالَ تُنَجِّ
َِّتي أَنَا َساِكٌن ِفي  َِّتي أَنْتُْم مُِقيُموَن ِفيَها ال ال
َوَسِطَها..” )عدد35: 34( مبيّناً مسؤوليتَك 

 تجاهَ البيئِة الّتي تعيُش فيها. 
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

  خلــَق اهللُ اإلنســاَن علــى صورِته ومثاِله وأعطاه ســلطاناً 
علــى كلِّ الخليقــة، ولكوِنــه مخلوقــاً علــى صــورِة اهلل 
أُعِطــَي مكانــةً مُميـّـزة بيــَن كّل الخالئــِق، وأمــَره أن يكوَن 
وكيلَــه علــى األرِض، والوكالــةُ تعنــي العنايــةَ واالهتمــامَ 

ُل إلــى ســيطرٍة وهيمنــٍة.  ال االســتغالل الـّـذي يتحــوَّ

  بســيطرِة اإلنســاِن الفاســدِة واســتنفاِذ موارِدها تآكلَت 
ــي  ــيٍء ف ــُط كلَّ ش ــه يرب ــاِن جعلَت ــةُ اإلنس األرُض، وأنانيّ
الكــوِن بشــخِصه، ويعتبــُر أّن مصــادَر الحيــاِة فــي الكــوِن 
ــَم بهــا كمــا يشــاءُ دون  ــه أن يتحّك هــي ملُكــه ويحــقُّ ل
ــا اهلل  ــا إيّاه ــي أعطان ــا إدارةُ المــوارِد الّت مســؤوليّة، فعلين

بفطنــٍة وعنايــٍة فائقــٍة لكــي نحافــَظ عليهــا ونحميَهــا ونســعى لتحقيــِق الخيــر العــام لمجــِد اســِمه واســتمراِر 
الحيــاِة علــى األرِض، ألّن الخليقــةَ أيقونــةُ اهلل علــى األرض. 

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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اِبَعِة فَتُِريُحَها َوتَتُْرُكَها ِليَأُْكَل فَُقَراءُ َشْعِبَك.  َّا ِفي السَّ ”َوِستَّ ِسِنيَن تَْزَرُع أَْرَضَك َوتَْجَمُع غَلَّتََها، َوأَم
َِّة. َكذِلَك تَْفَعُل ِبَكْرِمَك َوَزيْتُوِنَك” )خروج 23: 11-10(. ي َوفَْضلَتُُهْم تَأُْكلَُها ُوُحوُش الْبَرِّ

 1.  لماذا طلَب اهللُ منّا إراحةَ األرِض؟
................................................................................................................................................................................................................

 2. باالستناِد إلى اآلياِت الّسابقة أبيُّن كيفيّةَ التّعامُل مَع موارِد األرِض بشكٍل يحّقُق االستفادة منها 
   لألجيال القادمة.

................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

  أذكُر طريقةً واحدًة أستطيُع من خالِلها 
حمايةَ البيئِة والمحافظةَ على موارِدها من 

 الهدر. 
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

ّــامٍ واســتراَح فــي    بعَدمــا خلــَق اهلل الكــوَن فــي ســتِّة أي
ــَل  ــه، والعم ــامَ بخليقِت ــا االهتم ــُب منّ ــابِع يطل ــومِ الّس الي
علــى االســتفادِة منهــا، وإراحتَهــا بمــا يضمــُن االســتفادَة 
 منهــا لألجيــاِل الحاليـّـة وبقــاءَ إنتاجيِتهــا لألجيــاِل القادمة.

كلَّ  اإللهيّــة  وقدرِتــه  بنعمِتــه  اإلنســاَن  اهلل  أعطــى    
ــِة،  ــدِء الخليق ــُذ ب ــاِة من ــاِت الحي ــِر مُتطلب ــه لتوفي ــا يلزمُ م
ــِة وموارِدهــا  ــه تجــاه البيئ ــامُ بواجِب ــى اإلنســاِن القي وعل
عليهــا  والمحافظــةُ  الُمتجــّددة،  وغيــر  الُمتجــّددة 

 واســتخدامُها بشــكٍل يضمــُن االســتثماَر األمثــَل لهــا كمــا يضمــن بقاءهــا ”... فَلْيَُكــْن ُكلُّ َشــْيٍء ِللْبُنْيَــاِن” 
                                                                                                    )1كورنثوس14: 26(.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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. تَْكِســُر الِْفــَراءُ ظَْمأَهـَـا. فَْوقََهــا  ــُر عُيُونـًـا ِفــي اأْلَْوِديـَـِة. بَيـْـَن الِْجبـَـاِل تَْجــِري. تَْســِقي ُكلَّ َحيـَـَواِن الْبـَـرِّ ”اَلُْمَفجِّ
ــاِقي الِْجبـَـاَل ِمــْن َعاَلِليــِه. ِمــْن ثََمــِر أَعَْماِلــَك  ــَماِء تَْســُكُن. ِمــْن بَيـْـِن اأْلَغَْصــاِن تَُســمُِّع َصْوتـًـا. السَّ طُيـُـوُر السَّ

تَْشــبَُع اأْلَْرُض” )مزامير104: 13-10(.

 1.  تعاني البيئةُ مُشكالٍت سبَّبتها مُمارساُت اإلنساِن الخاطئِة تجاهَ موارِدها، أختاُر إحدى الُمشكالِت 
    البيئيّة الّتي تعرفُها مُبيّناً:

   الُمشِكلةَ:   

...................................................................................................................................................................................................................

   أسبابَها:    

...................................................................................................................................................................................................................

   نتائَجها:    

...................................................................................................................................................................................................................

   الحلوَل المقترحةَ للحّد منها:    

................................................................................................................................................................................................................... 

2.  أستنتُج المقصودَ بالتّنميِة الُمستدامة.

.................................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................

 3.  أبحُث في الّشابكة عن معلوماٍت حوَل اليومِ العالمي للبيئِة وأدّونُها رسماً أوكتابةً. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................

أختبُر نفسي

كلمُة منفعٍة



62

الّدرس العاشر      اآلخُر في اإليماِن المسيحّي

 1. أتحاوُر مَع أفراِد مجموعتي في إحدى الموضوعاِت اآلتيِة:
)تأثير التّكنولوجيا على حياتنا – دور الكتاب الورقي في حياتنا الُمعاَصرة( مبيّناً:

2. ما األسُس الّتي بُِنَي عليها الحواُر؟

نقاُط االختالفنقاُط االتّفاق

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

نناقٌش معًا
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َِّتــي َوهَبََهــا يَْعُقــوُب ِليُوُســَف  يَْعــِة ال ــاِمَرِة يَُقــاُل لََهــا ُســوَخاُر، ِبُقــْرِب الضَّ ”فَأَتـَـى ِإلـَـى مَِدينـَـٍة ِمــَن السَّ
ــى  ــَذا َعلَ ــَس هََك ــَفِر، َجلَ ــَن السَّ ــَب ِم ــْد تَِع ــوُع قَ ــِإذْ َكاَن يَُس ــوَب. فَ ــُر يَْعُق ــاَك ِبئْ ــْت هُنَ ــِه. َوَكانَ ابِْن
ــاِمَرِة ِلتَْســتَِقَي مَــاءً، فََقــاَل لََهــا يَُســوُع:  اِدَســِة. فََجــاءَِت امـْـَرأَةٌ ِمــَن السَّ ــاَعِة السَّ الِْبئْــِر، َوَكاَن نَْحــَو السَّ
ــْرأَةُ  ــوا طََعاًمــا. فََقالَــْت لَــُه الَْم ــِة ِليَْبتَاعُ أَعِْطيِنــي أِلَْشــَرَب. أِلَنَّ تاََلِميــَذهُ َكانـُـوا قَــْد مََضــْوا ِإلَــى الَْمِدينَ
َّةٌ؟. أِلَنَّ الْيَُهــودَ اَل يَُعاِملـُـوَن  َّةُ:َكيَْف تَطْلـُـُب ِمنِّــي ِلتَْشــَرَب، َوأَنـْـَت يَُهــوِديٌّ َوأَنـَـا امـْـَرأَةٌ َســاِمِري ــاِمِري السَّ
ــوُل لَــِك  َّــِذي يَُق ــَو ال ــْن هُ ــاَ: لَــْو ُكنْــِت تَْعلَِميــَن َعِطيَّــةَ اهللِ، َومَ ِّيَن. أََجــاَب يَُســوُع َوقَــاَل لَه ــاِمِري السَّ

ًّــا” )يوحنــا4: 10-5(. ــاءً َحي ْــِت أَنـْـِت ِمنْــُه فَأَعْطـَـاِك مَ أَعِْطيِنــي أِلَْشــَرَب، لَطَلَب

كلمة الحياة

ِلتَْستَِقَي: ِلتشرَب الماء.                                 ِليَْبتَاعُوا: ليشتروا.                                                      

1.  أقارُن بيَن تعامُِل الّسيِّد المسيح وتعامُِل المرأة الّسامريّة من خالِل الحواِر الّسابق؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.   أبيُّن سبَب تقبلّي اآلخر؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

  يعلُّمنا الّسيُّد المسيُح قبوَل اآلخِر مهما كانَت انتماءاتُه أو اتّجاهاتُه أو عرقُه أو لونُه...، فابُن اإلنساِن يقبُل 
اآلخريَن، ويكوُن مَعهم؛ ألنّه يحُب اإلنساَن كيفما تكون حالُه، وال يُصدُر أحكاماً مُسبَقةً عليه، ويراه بعيني 

اهلل الحنون ُكلّي الَمحبّة.

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية
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ــا فََكَســْوتُُموِني. مَِريًضــا  ــا فَآَويْتُُموِنــي. عُْريَانً ــَقيْتُُموِني. ُكنْــُت غَِريبً ِّــي ُجْعــُت فَأَطَْعْمتُُموِنــي. َعِطْشــُت فََس ”ألَن

، مَتـَـى َرأَيْنَــاَك َجاِئًعــا فَأَطَْعْمنَــاَك، أَْو  ْــَراُر ِحينَِئــٍذ قَاِئِليــَن: يَــا َربُّ . فَيُِجيبـُـُه األَب فَُزْرتُُموِنــي. مَْحبُوًســا فَأَتَيْتـُـْم ِإلـَـيَّ

َعطَْشــانًا فََســَقيْنَاَك؟ َومَتـَـى َرأَيْنَــاَك غَِريبًــا فَآَويْنَــاَك، أَْو عُْريَانًــا فََكَســْونَاَك؟ َومَتـَـى َرأَيْنَــاَك مَِريًضــا أَْو مَْحبُوًســا 

ــي هــُؤالَِء  ــِد ِإْخَوِت ــوهُ ِبأََح ــْم فََعلْتُُم َُّك ــا أَن ــْم: ِبَم ُــوُل لَُك ــقَّ أَق ــْم: الَْح ــُول لَُه ــُك َويَق ــُب الَْمِل ــَك؟  فَيُِجي ــا ِإلَيْ فَأَتَيْنَ

ِة  َّــِة الُْمَعــدَّ األََصاِغــِر، فَِبــي فََعلْتـُـْم. ثـُـمَّ يَُقــوُل أَيًْضــا ِللَِّذيــَن َعــِن الْيََســاِر: اذْهَبـُـوا َعنِّــي يـَـا ماَلَِعيــُن ِإلـَـى النَّــاِر األَبَِدي

ِّــي ُجْعــُت فَلـَـْم تُطِْعُموِنــي. َعِطْشــُت فَلـَـْم تَْســُقوِني .ُكنـْـُت غَِريبًــا فَلـَـْم تَأُْووِنــي. عُْريَانًــا  إِلبِْليــَس َوماَلَِئَكِتــِه، ألَن

ــاَك  َــى َرأَيْنَ ، مَت ــا َربُّ ــَن: يَ ــا قَاِئِلي ــْم أَيًْض ــُه هُ ــٍذ يُِجيبُونَ ــي. ِحينَِئ ــْم تَُزوُروِن َ ــا فَل ــْم تَْكُســوِني. مَِريًضــا َومَْحبُوًس َ فَل

ُــوُل  ــاًل: الَْحــقَّ أَق ــْم ِقاِئ ــَك؟ فَيُِجيبُُه ــا أَْو مَِريًضــا أَْو مَْحبُوًســا َولَــْم نَْخِدمْ ــا أَْو عُْريَانً ــانًا أَْو غَِريبً ــا أَْو َعطَْش َجاِئًع

ــِديٍّ  ــَذاٍب أَبَ ــْم تَْفَعلُــوا.  فَيَْمِضــي هــُؤالَِء ِإلَــى َع ــي لَ ــِر، فَِب ــِد هــُؤالَِء األََصاِغ ــْم تَْفَعلُــوهُ ِبأََح ــْم لَ َُّك ــا أَن ــْم: ِبَم لَُك

َّــٍة” )متــى25: 46-35(. ــاٍة أَبَِدي ــَراُر ِإلَــى َحيَ ْ َواألَب

 1.  ما واجباتي كمؤمٍن تجاهَ اآلخر؟
................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

 2. مَن الّذين قصَدهم يسوُع بـ ”ِإْخَوِتي هُؤالَِء األََصاِغر”؟
................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

3. ما الّدافُع وراءَ القيام بُمساَعدة اآلخر، ولماذا؟

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب
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  كيَف أتمثُّل الّسيَّد المسيَح في قبوِل 
 اآلخِر؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

ــه  ــاؤه واتجاهُ ــاً كاَن انتم ّ ــاٍن أي ــو كّل إنس    اآلخــر: ه
ــه... ــه وعرقُ ُ ولون

أََخــاهُ،  َوأَبْغَــَض  اهللَ  أُِحــبُّ  ـي  ِـّ ِإن أََحــٌد:  قَــاَل  ”ِإْن     
ـِذي أَبَْصــَرهُ،  َـّ فَُهــَو َكاِذٌب. ألَنَّ مَــْن الَ يُِحــبُّ أََخــاهُ ال
َّــِذي لـَـْم يُبِْصــْرهُ؟ َولَنـَـا هــِذِه  َكيـْـَف يَْقــِدُر أَْن يُِحــبَّ اهللَ ال
ـةُ ِمنْــُه: أَنَّ مَــْن يُِحــبُّ اهللَ يُِحــبُّ أََخــاهُ أَيًْضــا”  الَْوِصيَـّ
)1 يوحنــا4: 20-21( حيــُث يعلُمنــا الّســيُّد المســيُح أنَّ 

المحبـّـةَ هــي أســاُس قبــوِل اآلخــر أيـّـاً كاَن، فهــو يعكــُس 
ــَل اآلخــَر المختلــَف عنّــا  ــه، وأن نقب صــورَة المســيح في

بــروِح االحتــرامِ والتّقديــِر ونتعلَّــَم أن نحبَّــه ونقبَلـَـُه كمــا هــو ال كمــا نريــُده أن يكــوَن، فالّســيُّد المســيُح 
يريُدنــا أن نأخــَذ بيــِد الّضعيــف ليقــوى والمريــِض ليشــَفى، ونســاعَد كلَّ ذي حاجــٍة علــى قــدِر حاجتــِه، 
فهــو جــاءَ ليهبَنــا الحيــاَة فــي ِملئهــا ويشــبَع نفوَســنا ويكون لدينــا التّوافــُق واالنســجامُ النّفســّي واالجتماعَي 

والّروحــَي.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني

 أ.   فــي إحــدى االجتماعــاِت الخاّصــة بلجــاِن الحــّي حضَرت إلى االجتماع ســيّدةٌ ترتدي مالبــَس غريبةً الفتةً 
للنّظِر مُختلفةً عن اآلخرين، فتجنَّبَها وابتعَد عنها بعُض الحضوِر بينما تعامَل مَعها البعُض بكّل احترام.

 ب.   دُِعَي ســميٌر وكاتريُن إلى االشــتراِك في ندوٍة حواريٍّة تعليميٍّة في علمِ األحياِء، وعنَدما عِلَمت كاتريُن أنَّ 
ــا  ــدمَ رغبِته ــَدت ع ــاِك وأب ــت باالرتب ــة أحسَّ ــاٍت مُختِلف ــراٍق واتّجاه ــن دوٍل وأع ــراداً م ــتضمُّ أف ــدوَة س  النّ
ــَم وجــوِد  ــدوِة رغ ــى حضــوِر النّ ــا، لكــّن ســميراً أصــّر عل ــَن عنه ــي الحضــوِر لوجــوِد أشــخاصٍ مُختِلفي  ف

اآلخرين الُمختِلفين عنه.

1. أمألُ الجدوَل اآلتي بالمطلوب: 

أقرُأ وأجيُب

ِف لو كنَت في الموقِفالموقُف الّسببكيفيّةُ التّصرُّ

.......................................................................................................................................أ

.......................................................................................................................................ب
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  كيَف أتصّرُف إذا أبدى شخٌص ما رأياً 
 مُخالفاً رأيَي؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

   قبــوُل اآلخــِر يعنــي احتــرامَ اآلخــِر وتقديــَره وتفّهــَم ما 
لديــه مــن أفــكاٍر وعــاداٍت وتقاليــَد وقيــمٍ وآراء، ويرتبــُط 
ــإذا  ــٍف، ف ــّوٍة وضع ــن ق ــا م ــا فيه ــكّل م ــذّاِت ب ــِل ال ّ بتقب
تقبّلــُت نفســي وذاتــي فعنَدهــا أســتطيُع تقبـّـَل اآلخريــن، 

ومــن أُســس تقبـّـلِ اآلخــر:

  اإلصغاءُ لآلخرين والتّحاوُر معهم.

  االحترامُ الُمتبادَل.

ــِس أو  ّــوِن أو الّشــكِل أو الجن ــى الل   عــدمُ االلتفــاِت إل
   العرِق وغيرها.

  التّسامُح واإلخاءُ بيَن األفراِد.

  المحبّةُ والتّعامُل بودٍّ مَع اآلخرين.

  وضُع أنفِسنا مكان اآلخرين لنفهَمهم جيداً.

   مشكالٌت تحوُل دونَ تقبُّل اآلخر:

  عــدم معرفــِة اآلخــر كمــا ينبغــي، حيــُث نكــّوُن عنــه صــورًة مُســبقةً قــد تكــوُن غيــَر صحيحــٍة تجعلُنــا ال 
   نعرفُه جيداً.

  اعتقادُنا أنّنا على صواٍب دائماً واآلخَر على خطأ.

  إعطاءُ أنفسنا الحقَّ في الحكمِ على اآلخر )رومية14: 4-1(.

  قلّةُ محبِّتنا اآلخَر.

ََّر بأفكاِره وتوجُّهاِته.   خوفُنا من أن نتأث

  انغالقُنا على أنفسنا.

   فنحُن نحتاُج لبعضنا، ونكّمُل بعضنا البعض بتفعيل مواهبنا المتنّوعة في جميِع مجاالت الحياِة لخدمة 
     الكنيسة والمجتمع، لنصَل إلى مُجتمٍع مُتكامٍل غنيٍّ بتنوعِه لخير الفرِد والجماعة.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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1.  أبيُّن رأيي في العباراِت اآلتيِة:

يتّم تنفيُذ النّشاِط وفَق الخطواِت اآلتية:

1. تقسيُم الّصّف إلى مجموعاٍت ثنائيّة.

2.  يقُف كلُّ ثنائي مُقابل بعضهما البعض.

3. يطــرُح المعلــمُّ عليهــم أســئلةً حــوَل )العمــر _ الهوايــات _  األماكــن الّتــي يتمنُّــون زيارتهــا _  اهتماماتهــم 
ف فــي بعــض المواقــف...(. لــة فــي الحيــاة _ كيفيـّـة التّصــرُّ الُمفضَّ

4.  يجيُب كلُّ مُتعلّم في مجموعِته الثّنائيّة عن هذه األسئلة.

ــي  ــواءً ف ــريِكه س ــَد ش ــمٍ عن ّ ــها كلُّ مُتعل ــي لمَس ــات الّت ــن الفروق ــن ع ــَع المتعلّمي ــُم وجمي ّ ــُش الُمعل 5. يناق
فاتــه. شــخصيِته أو آرائــه أو تصرُّ

6. يدّون كلُّ مُتعلّمٍ أفكاَره عن قبوِل اآلخر )مَن هو اآلخر؟ _ أسُس تقبِّل اآلخر ......(.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

نشاط

غير موافقموافقالعبارة

أحترمُ أفكاَر اآلخِر حتّى وإن اختلفُت مَعه.

قبوُل اآلخِر يعني أن أتنازَل عن رأيي لصالِح اآلخر.

قبوُل اآلخر يعني أن أتعامَل معه بإنسانيّة.

يِق َشَجَرةُ َحيَاٍة، َوَرابُح النُُّفوِس َحِكيٌم” )أمثال 11: 30(. دِّ ”ثََمُر الصِّ

كلمُة منفعٍة

أختبُر نفسي
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 1.  أعّددُ األعماَل في الّصوِر، وأعلُّل تنّوَع األعماِل في الُمجتمع.
................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

 2. أحّددُ موقفي من أخي اإلنسان الّذي ال يستطيُع العمَل.
................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

الّدرس الحادي عشر      العدالُة في المسيحّية
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ََّمــا ِإنَْســاٌن مَُســاِفٌر دََعــا َعِبيــَدهُ َوَســلََّمُهْم أَمَْوالـَـُه، فَأَعْطـَـى َواِحــًدا َخْمــَس َوَزنـَـاٍت، َوآَخــَر  ”َوَكأَن
َّــِذي أََخــَذ الَْخْمــَس  َوْزنَتَيـْـِن، َوآَخــَر َوْزنـَـةً. ُكلَّ َواِحــٍد َعلـَـى قـَـْدِر طَاقَِتــِه. َوَســافََر ِللَْوقـْـِت. فََمَضــى ال
ــا  ــَح أَيًْض ــِن، َرِب ــَذ الَْوْزنَتَيْ َّــِذي أََخ ــَذا ال ــَر َوهََك ــاٍت أَُخ ــَس َوَزنَ ــَح َخْم ــا، فََرِب ــَر ِبَه ــاٍت َوتَاَج َوَزنَ
ــيِِّدِه.   ــةَ َس ــى ِفضَّ ــي اأْلَْرِض َوأَْخَف ــَر ِف ــى َوَحَف ــةَ فََمَض ــَذ الَْوْزنَ َّــِذي أََخ ــا ال َّ ــِن.  َوأَم ْ ــِن أُْخَريَي ْ َوْزنَتَي
ــَذ الَْخْمــَس َوَزنَــاٍت  َّــِذي أََخ ــاءَ ال ــبَُهْم.  فََج ــِد َوَحاَس ــَك الَْعِبي ــيُِّد أُولَِئ َــى َس ــٍل أَت ــاٍن طَِوي ــَد َزمَ َوبَْع
مَ َخْمــَس َوَزنـَـاٍت أَُخــَر قَاِئــاًل: يــا َســيُِّد، َخْمــَس َوزَنـَـاٍت َســلَّْمتَِني. هـُـَوذَا َخْمــُس َوَزنـَـاٍت أَُخــُر  َوقـَـدَّ
ــِل  ــي الَْقِلي ــا ِف ــَت أَِمينً ــُن! ُكنْ ــُح َواأْلَِمي اِل ــُد الصَّ ــا الَْعبْ َُّه ــا أَي ــيُِّدهُ: ِنِعمَّ ــُه َس ــاَل لَ ــا.  فََق ــا فَْوقََه َرِبْحتَُه
َّــِذي أََخــَذ الَْوْزنَتَيـْـِن َوقـَـاَل: يــا َســيُِّد،  فَأُِقيُمــَك َعلـَـى الَْكِثيــِر. اُدْخُــْل ِإلـَـى فـَـَرِح َســيِِّدَك.  ثـُـمَّ َجــاءَ ال
ــُد  ــا الَْعبْ َُّه ــا أَي ــيُِّدهُ: ِنِعمَّ ــُه َس ــاَل لَ ــا.  قَ ــا فَْوقَُهَم ــاِن َرِبْحتُُهَم ــاِن أُْخَريَ َ ــَوذَا َوْزنَت ــلَّْمتَِني. هُ ــِن َس ْ َوْزنَتَي
ــْل ِإلَــى فَــَرِح َســيِِّدَك.  ثـُـمَّ  ــا ِفــي الَْقِليــِل فَأُِقيُمــَك َعلَــى الَْكِثيــِر. اُدْخُ ــُح اأْلَِميــُن! ُكنْــَت أَِمينً اِل الصَّ
ــُد  ــاٍس، تَْحُص ــاٌن قَ َّــَك ِإنَْس ــُت أَن ــيُِّد، َعَرفْ ــا َس ــاَل: ي ــَدَة َوقَ ــةَ الَْواِح ــَذ الَْوْزنَ َّــِذي أََخ ــا ال ــاءَ أَيًْض َج
ــي  ــَك ِف َ ــُت َوْزنَت ــُت َوأَْخَفيْ ــُت َومََضيْ ــُذْر.  فَِخْف ْ ــْم تَب ــُث لَ ــْن َحيْ ــُع ِم ــْزَرْع، َوتَْجَم ــْم تَ ــُث لَ َحيْ
ــَت  ــاَلُن، َعَرفْ يُر َوالَْكْس ــرِّ ــُد الشِّ ــا الَْعبْ َُّه ــُه: أَي ــاَل لَ ــيُِّدهُ َوقَ ــاَب َس ــَك.  فَأََج َّــِذي لَ ــَوذَا ال اأْلَْرِض. هُ
ِتــي ِعنـْـَد  ِّــي أَْحُصــُد َحيـْـُث لـَـْم أَْزَرْع، َوأَْجَمــُع ِمــْن َحيـْـُث لـَـْم أَبـْـُذْر، فـَـَكاَن يَنْبَِغــي أَْن تََضــَع ِفضَّ أَن
َّــِذي ِلــي مـَـَع ِربـًـا. فَُخــُذوا ِمنـْـُه الَْوْزنـَـةَ َوأَعْطُوهـَـا ِللَّــِذي لـَـُه  يَاِرفـَـِة، فَِعنـْـَد مَِجيِئــي ُكنـْـُت آخـُـُذ ال الصَّ
َّــِذي ِعنـْـَدهُ يُْؤَخــُذ ِمنـْـُه.  َوالَْعبـْـُد  الَْعْشــُر َوَزنـَـاٍت. أِلَنَّ ُكلَّ مـَـْن لـَـُه يُْعطـَـى فَيـَـْزدَادُ، َومـَـْن لَيـْـَس لـَـُه فَال
الْبَطَّــاُل اطَْرُحــوهُ ِإلـَـى الظُّلَْمــِة الَْخاِرِجيَّــِة، هُنـَـاَك يَُكــوُن الْبـُـكَاءُ َوَصِريــُر اأْلَْســنَاِن”)متى 14:25 -30(.

كلمة الحياة

يَاِرفَة: تجاٌر يتعاملوَن بالفائدة.    الْبُكَاءُ َوَصِريُر اأْلَْسنَاِن: كناية عن شّدة األلم.                                            َوزَنَاٍت: كناية عن عملة نقديّة.   الصَّ

.

كلمٌة ومعنى
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أجيُب عن األسئلِة اآلتية إجاباٍت قصيرة:

1.  إالمَ يرمُز كلٌّ من الّسيّد، العبيد، الوزنات؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.   ما صفةُ الّسيّد من خالِل حكِمه على عبِده؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

3.   أحّددُ قاعدًة سيحاسبُنا الّسيُّد المسيُح من خالِلها؟ 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

ــكلِّ واحــٍد حســب  ــدٍل ل ــأة بع ــَح المكاف ــد من ــه، وق ــده كلٍّ بحســِب قدرت ــَن عبي ــاَل بي ــيُّد الم   وّزَع الّس
ــن العمــل. ــي ع ــال بســبب الكســِل أو التوان ــتثماِر الم ــي اس ــْن فشــل ف ــدِه، وحــرم مَ جه

ــا أن نســتثمَرها  ــُر منّ ــه، وينتظ ــن اهلل كّل بحســِب قدرت ــا م ــاةُ لن ــُب الُمعط ــو المواه ــل ه ــي المث ــاُل ف   الم
بحكمــٍة إلــى مَجيئــه الثّانــي، فنحــُن مســؤولوَن عــن اســتثمارها وتنميتهــا، فالغايــةُ فــي العطــاء ليــَس بمــا لنــا، 

بــل مــاذا نفعــل بمالنــا. 

  الّســيُّد المســيُح هــو الّديــاُن العــادُل يكافئُنــا علــى اســتثمارنا وزناِتنــا وكنــوز المــال فــي خدمــِة اهلل واآلخــر 
فــي الكنيســة والمجتمــع بدافــِع المحبـّـة.

”ليَُكْن ُكلُّ َواِحٍد ِبَحَسِب مَا أََخَذ مَْوِهبَةً، يَْخِدمُ ِبَها بَْعُضُكْم بَْعًضا، َكُوَكاَلءَ َصاِلِحيَن َعلَى ِنْعَمِة اهللِ 
َد اهللُ  ٍة يَْمنَُحَها اهللُ، ِلَكْي يَتََمجَّ َُّه ِمْن قُوَّ َعِة. ِإْن َكاَن يَتََكلَُّم أََحٌد فََكأَقَْواِل اهللِ. َوِإْن َكاَن يَْخِدمُ أََحٌد فََكأَن الُْمتَنَوِّ

لْطَاُن ِإلَى أَبَِد اآْلِبِديَن آِميَن ”  )1بطرس4: 10 -11(. َِّذي لَُه الَْمْجُد َوالسُّ ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِبيَُسوَع الَْمِسيِح، ال

 - أستنتُج طريقةً أستخدمُ بها مواهبي.
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية

أقرُأ وأجيُب
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1.  أحــّددُ نــوَع العمــل، ومــا دوره فــي 
ــة؟ ــة اآلتي ــي اآلي ــان ف ــة اإلنس ــظ كرام حف

يَانـَـةُ الطَّاِهــَرةُ النَِّقيَّــةُ ِعنـْـَد اهللِ اآْلِب ِهــَي  ”اَلدِّ
هـَـِذِه: افِْتَقــادُ الْيَتَامـَـى َواأْلََراِمِل ِفــي ِضيَقِتِهْم، 
نَْســاِن نَْفَســُه ِباَل دَنٍَس ِمَن الَْعالَمِ ”         َوِحْفُظ اإْلِ
                                  )يعقــوب1: 27(.
.......................................................................................................

.......................................................................................................

مَــن يعــرُف الّصــالح وال  2.  مــا عاقبــةُ 
يعمــل بــه فــي اآليــِة اآلتيــة؟

ــِرُف أَْن يَْعَمــَل َحَســنًا َواَل يَْعَمــُل،  ــْن يَْع ”فََم
ــةٌ لَــُه” )يعقــوب4: 17(. ــَك َخِطيَّ فََذِل

.......................................................................................................

.......................................................................................................

  خلــَق اهلل اإلنســاَن علــى صورِتــه ومثاِلــه، ولمحبّتــه لــه 
ــّر، الّرحمــة،  ّــة، العــدل، الب ــا: المحب ــِل كلّه ــه بالفضائ زينَ
وفــي العهــِد الجديــد جــاءَ مفهــومُ العدالــِة أكثــَر وضوحــاً، 
العهــد  بأخــالق  يتحلّــى  الــذي  هــو  البّــاّر  فاإلنســاُن 
الجديــد ويســعى إلــى ملكــوِت اهلل وبــّره. فالمســيحيُّ 
اَل  اأْلَْواَلدُ،  َُّهــا  ”أَي صالــٌح  هــو  يســوُع  مثلَمــا  صالــٌح 
 ” ، َكَمــا أَنَّ ذَاَك بَارٌّ  يُِضلَُّكــْم أََحــٌد: مـَـْن يَْفَعــُل الِْبــرَّ فَُهــَو بـَـارٌّ
)1يوحنا3: 7(، وُحّددَ الّصالُح على أســاِس محبّة اإلنســان 

ألخيِه اإلنسان. ”ِبَهَذا أَْواَلدُ اهللِ ظَاِهُروَن َوأَْواَلدُ ِإبِْليَس: ُكلُّ 
 مـَـْن اَل يَْفَعــُل الِْبــرَّ فَلَيَْس ِمَن اهللِ، َوَكَذا. مَْن اَل يُِحبُّ أََخاهُ ” 
فــي المســيحيّة هــي العيــُش  )1يوحنــا3: 10(، فالعدالــةُ 

بمقتضــى اهلل، وعلينــا نحــُن المؤمنيــن أن نســعى لمــا 
ــا بــه نوفـّـُر كلَّ مــا يحتاُجــه النّــاُس  فيــه الخيــُر العــام ألنّن
مــن احتياجــات جســدية ماديـّـة حياتيـّـة، وصّحــة، وتربيــة 
ــادرات  ــؤولياتنا بالمب ــل بمس ــا الكام ــالل التزامن ــن خ م
االجتماعيــة، ودورِه ووظيفتــه فــي تعزيــز العدالــِة، ويـــبدأ 
ذلــك مــن دور األســرة التّربــوي أو)بالتربيــة األســريّة( 
ــن، ومناهضــة كّل مــا يتنافــى مــع  ــر اآلخري والعمــل لخي

ــن خــالل: ــك م ــة وذل ــة االجتماعيّ ــق العدال تحقي

  احترام القوانين وااللتزام بالتشريعات التي تنظم حياة وعمل األفراد وتصون حقوقهم ليعيشوا بسالم. 

  استثمار وتنمية الخيرات الدنيوية بما يتوافق مع حاجات المجتمع فنرعاها وننعم بها.

  العمل الجاد في تأديِة الواجِب ومُمارسِة الحقوِق لتحقيق العدالة.

  ربط قيمة العمل الّصالح بالحفاِظ على الكرامة اإلنسانيّة.

عي لتحقيِق العدالِة االجتماعيِّة والمحبة والّسالم.    عيش كلمة اهلل التي تنمي فينا الفضائل، والسَّ

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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أقرأُ اآليات اآلتيةَ وأجيُب:

َّــا بَاِطنُُكــْم فََمْملـُـوءٌ اْخِتطَافـًـا  يِســيُّوَن تُنَقُّــوَن َخــاِرَج الـْـَكأِْس َوالَْقْصَعــِة، َوأَم َُّهــا الَْفرِّ : أَنْتـُـُم اآْلَن أَي بُّ ”فََقــاَل لـَـُه الــرَّ
اِخــَل أَيًْضــا؟  بـَـْل أَعْطـُـوا مـَـا ِعنَْدُكــْم َصَدقـَـةً، فَُهــَوذَا ُكلُّ  َّــِذي َصنـَـَع الَْخــاِرَج َصنـَـَع الدَّ َوخُبْثـًـا. يـَـا أَغِْبيـَـاءُ، أَلَيـْـَس ال
ــٍل،  ــَذاَب َوُكلَّ بَْق ــَع َوالسَّ ــُروَن النَّْعنَ َُّكــْم تَُعشِّ يِســيُّوَن! أِلَن َُّهــا الَْفرِّ ــْم أَي ــْن َويْــٌل لَُك ــْم.  َولَِك ًّــا لَُك َشــْيٍء يَُكــوُن نَِقي

َوتَتََجــاَوُزوَن َعــِن الَْحــقِّ َومََحبَّــِة اهللِ. َكاَن يَنْبَِغــي أَْن تَْعَملـُـوا هَــِذِه َواَل تَتُْرُكــوا ِتلـْـك”   )لوقــا11: 39 -42(.

1.  ما العالقةُ بيَن مُساعدِتنا المحتاَج وتحقيِق العدالِة لنكوَن مَع  اهلل؟ 

2.   أستنتُج بعَض أسِس العمِل االجتماعّي. 

أقرُأ وأجيُب
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ــي  ــم الت ــواِع الظّل ــُن وتشــجُب الكنيســةُ كّل أن   تدي
تعيــُق تحقيــَق العدالــِة االجتماعيـّـة، فــإنَّ مبــادئَ حقــوِق 
اإلنســاِن العالميـّـِة متوافقــة كلّهــا مــَع التّراِث المســيحّي 

وتحافــظ علــى الّصــورة الّتــي يريُدهــا اهلل لنــا. 

  اهتمــت الكنيســةُ بالحفاظ علــى الخير العام لتحفَظ 
حقــوَق اإلنســاِن وكرامتـَـه وتحّقــَق العــدَل بيــَن الناس، 
فالكنيســةُ تســاعُد الفقــراء وتــوّزُع الخيــراِت بحســب 
 حاجــة كّل إنســان كمــا كانــت تعيُش الكنيســة األولى 
َوَكاَن  مًَعــا،  َكانُــوا  آمَنُــوا  َِّذيــَن  ال ”َوَجِميــُع 
َواأْلَمْــاَلُك  مُْشــتََرًكا.  َشــْيٍء  ُكلُّ  ِعنَْدهُــْم 
بَيْــَن  َويَْقِســُمونََها  يَِبيُعونََهــا  َكانُــوا  َوالُْمْقتَنَيَــاُت 
اْحِتيَــاٌج” َواِحــٍد  ِلــُكلِّ  يَُكــوُن  َكَمــا   الَْجِميــِع، 
 ) أعمــال2: 44- 45 (، وبذلــك تكــوُن قيمــةُ العدالــِة 
إلــى  التّســاوي  مبــدأَ  تجــاوَزت  قــد  االجتماعيّــة 
يســودُ  عالــمٍ  لتكويــِن  الحاجــة،  بحســب  التوزيــِع 
بيــَن  اإلنســانيّة  والكرامــة  والّســالم  العــدل،  فيــه 
ــي  ــِع البشــِر ك ــع، ألّن اهلل أعطــى األرَض لجمي الجمي
ــاء  ــاء وأعض ــَن أبن ــاوُن بي ــا، فالتّع ــتثمروها وينّموه يس
 الكنيســِة يُجّســُد عالقــةَ محبّــِة اهلل وحضــوره بينَنــا 
                                                )يعقوب1: 11-9(. 

تقويٌم مرحليٌّ

  أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ وأجيُب:

ِّنَــا يَُســوَع  ”يَــا ِإْخَوِتــي، الَ يَُكــْن لَُكــْم ِإيَمــاُن َرب
ِإْن  ـُه  َـّ فَِإن الُْمَحابَــاِة  ِفــي  الَْمْجــِد،  الَْمِســيِح، َربِّ 
ــي  ــٍب ِف ــمِ ذَهَ ــَل ِإلَــى  مَْجَمِعُكــْم َرُجــٌل ِبَخَواِت دََخ
، َودََخــَل أَيًْضــا فَِقيــٌر ِبِلبَــاٍس َوِســٍخ،   ِلبَــاٍس بَِهــيٍّ
فَنَظَْرتُــْم ِإلَــى الالَِّبــِس اللِّبَــاَس الْبَِهــيَّ َوقُلْتُــْم لَــُه: 
اْجِلــْس أَنـْـَت هُنـَـا َحَســنًا، َوقُلْتـُـْم ِللَْفِقيــِر: ِقــْف أَنـْـَت 
ــَر  ُــُم الَْفِقي ُــْم فَأَهَنْت َّــا أَنْت ــا ... َوأَم ــْس هُنَ ــاَك أَِو اْجِل هُنَ
ــيَّ  ــوَس الُْملُوِك ــْم تَُكمِّلُــوَن النَّامُ ُ ــِإْن ُكنْت ــَك... فَ بذل
َكنَْفِســك  قَِريبَــَك  تُِحــبُّ  الِْكتَــاِب:    َحَســَب 
فََحَســنًا تَْفَعلـُـوَن َولِكــْن ِإْن ُكنْتـُـْم تَُحابـُـوَن، تَْفَعلـُـوَن 
 ” يــَن  َكُمتََعدِّ النَّامُــوِس  ِمــَن  مَُوبَِّخيــَن  ـةً،   َخِطيَـّ

                                        )يعقوب 2: 1- 9(.

1. ما مضموُن وصيِّة العمِل الّصالح بحسِب اآلية؟

............................................................................................................

............................................................................................................

2.  ما عاقبةُ مَن يُعامُل النّاس دون عدل؟

............................................................................................................

............................................................................................................

أعّبُر عن إيماني
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1.  أضُع كلمةَ صحيحة أو مغلوطة بجانِب العباراِت اآلتية: 

  أ . لتطبيِق القانوِن دوٌر في تحقيِق العدالة االجتماعيّة.                                                 

 ب . االشتراُك في الخيراِت األرضيَّة دعوةٌ من اهللِ لكّل البشِر.                                                           

  ج. ُحْكُم الّسيِّد على عبيِده في مثِل الوزناِت كاَن ظالماً.                                             

   د. تسعى الكنيسةُ لتحقيِق قيمِة العدالِة االجتماعيِّة بتوزيِع الخيراِت حسب الحاجة.             

   ر. تأديةُ الواجِب ومُمارسةُ الحقوق أمٌر شخصّي ال عالقةَ له بمفهوم العدالة.                     

  ز.  إهماُل قيمِة العمِل لإلنساِن وتطبيِق القانوِن نوٌع من العدالِة االجتماعيّة.                       

2.  أعبُّر عن إيماني:

ــَس  ــٍب، َولَيْ ــاَل تَْرِتي ــلُُك ِب ــوا ُكلَّ أَخٍ يَْس ــيِح، أَْن تَتََجنَّبُ ــوَع الَْمِس ــا يَُس ِّنَ ــمِ َرب ــَوةُ، ِباْس ْخ ــا اإْلِ َُّه ــْم أَي ُــمَّ نُوِصيُك ”ث
َّنـَـا لـَـْم نَْســلُْك ِبــاَل تَْرِتيــٍب  َّــِذي أََخــَذهُ ِمنَّــا.  ِإذْ أَنْتـُـْم تَْعِرفـُـوَن َكيـْـَف يَِجــُب أَْن يُتََمثَّــَل ِبنـَـا، أِلَن َحَســَب التَّْعِليــمِ ال
ــَل َعلَــى  ــاًرا، ِلَكــْي اَل نُثَقِّ ــٍب َوَكــٍدّ لَيْــاًل َونََه ــتَِغُل ِبتََع ــا نَْش ــْل ُكنَّ ــْن أََحــٍد، بَ ــا ِم انً ــا خُبْــًزا مَجَّ بَيْنَُكــْم،  َواَل أََكلْنَ
َّنـَـا أَيًْضــا ِحيــَن  أََحــٍد ِمنُْكــْم.  لَيـْـَس أَْن اَل ُســلْطَاَن لَنـَـا، بـَـْل ِلَكــْي نُْعِطيَُكــْم أَنُْفَســنَا قـُـْدَوًة َحتَّــى تَتََمثَّلـُـوا ِبنـَـا.  فَِإن
َّــُه ِإْن َكاَن أََحــٌد اَل يُِريــُد أَْن يَْشــتَِغَل فـَـاَل يـَـأُْكْل أَيًْضــا”  )2تســالونيكي 3: 10-6(. ُكنَّــا ِعنَْدُكــْم، أَْوَصيْنَاُكــْم ِبَهــَذا: »أَن

1.   ما العالقةُ بيَن العمِل وتحقيِق الكرامِة اإلنسانيِّة حسب قول القّديس بولَس الّرسول.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.   أحّددُ عمالً أرغُب القيامَ به في الُمستقبل يَُمّكنُني في المشاركِة بتحقيِق العدالِة االجتماعيِّة.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

ــي  ــاِس ف ــاَل النّ ــه، فهــي ترشــُد أعم ــي إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حّق ــةٌ راســخةٌ، وتعن ــةُ قيمــةٌ اجتماعيّ العدال
عالقتِهــم مــَع بعضهــم البعــض، فيتطــّور مفهــوم الخدمــة إلــى مفهــوم العدالــة االجتماعيـّـة لتحقيــِق إرادة 

اهلل ومشــيئته فــي الُمســاواة والعــدل. 

كلمُة منفعٍة

أختبُر نفسي
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أذكُر اسم كلًّ من األيقوناِت اآلتيِة المتعلقِة بمسيرِة حياِة الّسيّد المسيح األرضيّة.

أُعيُد ترتيَب األحداِث الّسابقة وفقاً ِلتسلُسِلها الّزمني:  

الّدرس الّثاني عشر      الصعوُد اإللهّي 

نشاط

نهايةُ األحداِثبدايةُ األحداِث

نناقٌش معًا

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4
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َّــِذي  ُل أَنَْشــأْتُُه يـَـا ثَاُوِفيلـُـُس، َعــْن َجِميــِع مـَـا ابْتـَـَدأَ يَُســوُع يَْفَعلـُـُه َويَُعلِّــُم ِبــِه، ِإلـَـى الْيـَـْومِ ال ”الـْـَكاَلمُ اأْلَوَّ
ًّــا  َِّذيــَن أََراهـُـْم أَيًْضــا نَْفَســُه َحي َِّذيــَن اْختَاَرهـُـْم. اَل ُســَل ال وحِ الُْقــُدِس الرُّ اْرتََفــَع ِفيــِه، بَْعــَد مـَـا أَْوَصــى ِبالــرُّ
ــِة ِبَملَُكوِت  َّــَم، َوهـُـَو يَظَْهُر لَُهــْم أَْربَِعيَن يَْوًمــا، َويَتََكلَُّم َعــِن اأْلُمُوِر الُْمْختَصَّ ِببََراِهيــَن َكِثيــَرٍة، بَْعــَد مـَـا تَأَل
َّــِذي  اهللِ. َوِفيَمــا هـُـَو مُْجتَِمــٌع مََعُهــْم أَْوَصاهـُـْم أَْن اَل يَبَْرُحــوا ِمــْن أُوُرَشــِليَم، بـَـْل يَنْتَِظــُروا مَْوِعــَد اآْلِب ال
وحِ الُْقــُدِس، لَيـْـَس بَْعــَد هَــِذِه  َّــا أَنْتـُـْم فََســتَتََعمَُّدوَن ِبالــرُّ َســِمْعتُُموهُ ِمنِّــي، أِلَنَّ يُوَحنَّــا َعمَّــَد ِبالَْمــاِء، َوأَم
ــَذا الَْوقـْـِت تـَـُردُّ الُْملـْـَك ِإلـَـى  ، هَــْل ِفــي هَ َّــا هُــُم الُْمْجتَِمُعــوَن فََســأَلُوهُ قَاِئِليــَن: يَــاَربُّ َّــامِ ِبَكِثيــٍر. أَم اأْلَي
ــلْطَاِنِه،  ــي ُس ــا اآْلُب ِف ــي َجَعلََه َِّت ــاَت ال ــةَ َواأْلَْوقَ ــْم أَْن تَْعِرفُــوا اأْلَْزِمنَ ــَس لَُك ــْم: لَيْ ــاَل لَُه ــَراِئيَل؟. فََق ِإْس
وُح الُْقــُدُس َعلَيُْكــْم، َوتَُكونُوَن ِلي ُشــُهودًا ِفــي أُوُرَشــِليَم َوِفي ُكلِّ  ًة مَتـَـى َحــلَّ الــرُّ لَِكنَُّكــْم َســتَنَالُوَن قـُـوَّ
ــاِمَرِة َوِإلـَـى أَقَْصــى اأْلَْرضِ. َولَمَّــا قـَـاَل هـَـَذا اْرتََفــَع َوهـُـْم يَنْظـُـُروَن. َوأََخَذتـْـُه َســَحابَةٌ َعــْن  َّــِة َوالسَّ الْيَُهوِدي
ــَماِء َوهـُـَو مُنْطَِلــٌق، ِإذَا َرُجــاَلِن قـَـْد َوقََفــا ِبِهــْم ِبِلبـَـاٍس أَبْيـَـَض،  أَعْيُِنِهــْم. َوِفيَمــا َكانـُـوا يَْشــخَُصونَ ِإلـَـى السَّ
َّــِذي اْرتََفَع  ــَماِء؟ ِإنَّ يَُســوَع هََذا ال َجــاُل الَْجِليِليُّــوَن، مـَـا بَالُُكــْم َواِقِفيــَن تَنْظـُـُروَن ِإلـَـى السَّ َُّهــا الرِّ َوقـَـااَل: أَي

ــَماِء”  )أعمــال 1: 11-1(. ــَماِء َســيَأِْتي هََكــَذا َكَمــا َرأَيْتُُمــوهُ مُنْطَِلًقــا ِإلـَـى السَّ َعنُْكــْم ِإلـَـى السَّ

كلمة الحياة

يَْشخَُصونَ: ينظرون.                                                                                     

1.  حسُب فهِمك للنّّص اإلنجيلّي لَّخص ما تعلّْمته منه في الجدول اآلتي:

.

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

الموضوعُ الّرئيسّي 
للنّص

 ما الحقائُق الّتي رّكَز عليها الّسيُّد المسيِح
 في حديِثه األخيِر معَ التاّلميذ قبلَ صعوده؟

 متى صعَد الّسيُّد المسيُح 
إلى الّسماء؟

..................................

..................................
.......................................................................
.......................................................................

...................................................

...................................................
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بعــَد قيامــِة الّســيِّد المســيِح مــن بيــن األمــواِت بأربعيــَن يومــاً، ذهــَب يســوُع وتالميــذُه إلــى جبــِل الّزيتــون، قرَب 
أورشــليَم. وهنــاك وعــَد يســوُع تالميــَذه أنّهــم ســرعاَن مــا ســيقبلوَن الــّروَح القــدس، وأوصاهـُـم أن يظلـّـوا فــي 
أورشــليَم حتـّـى يحــلَّ عليهــم الــّروح القــدس. ثــّم بارَكهــم يســوُع. وبينَمــا هــو يبارُكهــم، بدأ يرتفــُع إلى الّســماء.

َِّة  وُح الُْقُدُس َعلَيُْكْم، َوتَُكونُوَن ِلي ُشُهوًدا ِفي أُوُرَشِليَم َوِفي ُكلِّ الْيَُهوِدي ًة مَتَى َحلَّ الرُّ ”لَِكنَُّكْم َستَنَالُوَن قُوَّ
اِمَرِة َوِإلَى أَقَْصى اأْلَْرِض”  )أعمال الرسل 1: 8(. َوالسَّ

1. أكمُل الجدوَل اآلتَي بحسِب فهمي للنّص: 

أنسُب رقَم اآليِة من العمود األّول إلى التّفسيِر الُمناسِب لها من العمود الثاني ألستنتَج أهميّةَ صعوِد 
الّسيِّد المسيِح إلى الّسماء.

فقرة تعليمّية

أقرُأ وأجيُب

................................................................................................وصيةُ الّسيِّد المسيِح لتالميذه.

................................................................................................الهدُف من الطّلبة.

الحدُث الّرابُط بينَ العملِ الخالصّي 
للّسيّد المسيِح وبشارِة التاّلميِذ للعالم.

................................................................................................

نشاط

تفسيُر اآليةاآليةُ

َِّذي أَعْطَيْتَِني  ْدتَُك َعلَى اأْلَْرِض. الَْعَمَل ال  1. ”أَنَا مَجَّ
      أِلَعَْمَل قَْد أَْكَملْتُُه”  )يوحنا17: 4(.

).......( أكمَل الّسيُّد المسيُح كلَّ ما جاءَ 
ليعملَه على األرض.

َماَواِت،   2. ”فَِإذْ لَنَا َرِئيُس َكَهنٍَة َعِظيٌم قَِد اْجتَاَز السَّ
قَْراِر” )عبرانين 4: 14(. ْك ِباإْلِ       يَُسوُع ابُْن اهللِ، فَلْنَتََمسَّ

).......( أتمَّ الّسيُّد المسيُح وعَده لكنيسِته 
بإرساِل الّروح القدس.

َُّه َُّه َخيٌْر لَُكْم أَْن أَنْطَِلَق، ألَن : ِإن  3.  ”لِكنِّي أَقُوُل لَُكُم الَْحقَّ
ي، َولِكْن ِإْن ذَهَبُْت        ِإْن لَْم أَنْطَِلْق الَ يَأِْتيُكُم الُْمَعزِّ

     أُْرِسلُُه ِإلَيُْكْم” )يوحنا 16: 7(.

).......( أتمَّ الّسيُّد المسيُح وعَده لتالميِذه بأنّه 
سيصعُد حيّاً إلى الّسماء.

اًل!” نَْساِن َصاِعًدا ِإلَى َحيُْث َكاَن أَوَّ  4. ”فَِإْن َرأَيْتُُم ابَْن اإْلِ
                                                    )يوحنا 6 :62(

).......( بدايةُ عمٍل جديٍد للّسيِّد المسيِح 
كرئيٍس للكهنة لنا في الّسماء.
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   ما المسؤوليّةُ الّتي حملَها الّسيُّد 
    المسيُح للّرسِل بعَد صعوِده؟ 

......................................................................................................

...................................................................................................... 

  يمثـّـُل صعــودُ الّســيّد المســيح  الحــدَث الّرابــَط بيــَن العمــِل 
الخالصــي للّســيّد المســيح وبشــارِة التاّلميذ للعالــم. لذلك 
 ، نجــُد أنَّ ســفر أعمــال الّرســل يبــدأُ بحدِث الّصعــوِد اإللهيِّ
الّتــي تمثـّـُل بدايــةَ مَســيرِة التاّلميــِذ لُمتابَعــة مــا بــدأه الّســيُّد 
المســيُح في تأســيس الكنيســة، وقد أوصى الّســيُّد المســيُح 
تالميَذه بمســؤولية حمِل بشــارِة الخالصِ لجميع شــعوِب 

األرضِ بعــَد حلــوِل الــّروحِ القــدِس عليهــم )أعمــال1: 8(.

  صعودُ الّسيّد المسيح إلى الّسماء ذو أهمّية ُكبرى ألسباٍب عّدة، منها:

 أ.  إتمامُ وعِده لتالميذه بأنّه سيصعُد حيّاً إلى الّسماء، وسيروَن صعودَه بأعينهم   ) يوحنا 6 :62(.

ب. رؤيــةُ الّرســِل هــذا الحــدِث الجليــل، دليــٌل قاطــٌع علــى أنَّ ربَّنــا يســوَع المســيَح قــامَ مــن بيــِن األمــوات، وهو 
اآلن فــي الّســماء، وملكوتـُـه ملكــوٌت ســماوّي، فالصعــودُ برهــاٌن أنَّ يســوَع حــيُّ وبــاٍق مع كنيســِته بالّروح.

ج. صعود الّسيِّد المسيِح إلى الّسماء هو إتمام لوعِده لكنيسِته بإرساِل الّروح القدس.

 د. صعــودُ الّســيِّد المســيِح إلــى الّســماء بجّســده الُممّجــد، وجلوَســه عــن يميــِن اآلب، أي فــي مركــِز القــّوِة 
والّســلطِة والمجــد، يعنــي أنـّـه اآلَن رئيــُس كهنــٍة عظيــمٍ لنــا فــي الّســماء.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني

ــاوس 2 :5(.  ــيُح” )1 تيموث ــوُع الَْمِس ــاُن يَُس نَْس ــاِس: اإْلِ ــَن اهللِ َوالنَّ ــٌد بَيْ ــيٌط َواِح ــٌد َوَوِس ــٌه َواِح ــُد ِإلَ ــُه يُوَج َّ  ”أِلَن
هْر.آِميَن” )متى 28: 20(  َّامِ ِإلَى انِْقَضاِء الدَّ  ”َوَعلُِّموهـُـْم أَْن يَْحَفظـُـوا َجِميــَع مـَـا أَْوَصيْتُُكْم ِبِه. َوهَا أَنَا مََعُكْم ُكلَّ اأْلَي
ِّــي ُكنـْـُت قـَـْد قُلـْـُت لَُكــْم. أَنـَـا أَمِْضــي أِلُِعــدَّ لَُكــْم مََكانـًـا”) يوحنــا 14 :2(.  ”ِفــي بَيـْـِت أَِبــي مَنـَـاِزُل َكِثيــَرةٌ، َوِإالَّ فَِإن
ــَع  َّــِذي اْرتََف ــَذا ال ــوَع هَ ــَماِء؟ ِإنَّ يَُس ــى السَّ ُــُروَن ِإلَ ــَن تَنْظ ــْم َواِقِفي ــا بَالُُك ــوَن، مَ ــاُل الَْجِليِليُّ َج ــا الرِّ َُّه ــااَل: أَي ”َوقَ

ــال 1: 11(.   ــَماِء” ) أعم ــى السَّ ــا ِإلَ ــوهُ مُنْطَِلًق ــا َرأَيْتُُم ــَذا َكَم ــيَأِْتي هََك ــَماِء َس ــى السَّ ــْم ِإلَ َعنُْك

1.  أستنتُج من خالِل اآلياِت الّسابقة البركاِت الّتي أحصُل عليها بصعوِد الّسيّد المسيِح إلى الّسماء.
...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب



79

   أشرُح اآليةَ اآلتية:

”َخَرْجُت ِمْن ِعنِْد اآْلِب، َوقَْد أَتَيُْت ِإلَى 
الَْعالَمِ، َوأَيًْضا أَتُْرُك الَْعالََم َوأَذْهَُب ِإلَى 

اآْلِب ” )يوحنا 28:16(.

......................................................................................................

...................................................................................................... 

مشــيئةَ  ليتّمــَم  العالــمِ  الــى  المســيُح  الّســيُّد  جــاءَ    
بعــَد  كرامتَــه  اإلنســاِن  إلــى  ويعيــَد  الّســماوّي،  أبيــه 
األولــى،  خطيئِتــه  بســبِب  الفــردوِس  مــن  طــردِه 
اإلنســانيّة. الكرامــِة  عيــد  الّصعــوِد  عيــُد  يُعتبَــُر  لهــذا 

  الصعــودُ إثبــاٌت أللوهيــة الّســيّد المســيح ووالدتــه 
مــن اآلِب قبــَل كّل الّدهــور، وأنـّـه هــو نفُســه اهلل الكلمــة 
الّــذي صــاَر جســداً مــن أجــِل  خالصنــا. فالمســيُح 
والالهوتيّــة.  النّاســوتية  بطبيعِتيــه  الّســماء  إلــى  صعــَد 

  البركاُت الّتي نحصُل عليها بصعوِد الّسيّد المسيح إلى الّسماء: 

 أ.   عطيةُ الّروِح القدس: بصعوِد الّرّب يسوَع إلى الّسماء أرسَل لنا الّروَح القدَس ليمكَث فينا إلى األبد 
ويمنَحنا عطايا ومواهَب متنّوعةً.

ب.   اإلعالُن عن المجيء الثّاني للّسيّد المسيح، وهذا ما تنتظُره الكنيسة )أعمال9:1(. 

ج.   إعدادُ مكاٍن لنا في الّسماء )يوحنا 2:14(.

هِْر” )متّى 28 : 20(. َّامِ ِإلَى انِْقَضاِء الدَّ  د.   رفقتُه الّدائمة لنا ”َوهَا أَنَا مََعُكْم ُكلَّ اأْلَي

هـ .   الّشفاعةُ، الّسيُّد المسيح هو الوسيُط بيَن اهلل والنّاس، وهو شفيُعنا عنَد اآلِب الّسماوي.

أعّبُر عن إيماني
تقويٌم مرحليٌّ



80

 

1.  أضُع إشارة َ) √( أو )×( بجانِب العباراِت اآلتية:

  أ . يُعدُّ عيُد الّصعوِد اإللهّي إثباتاً للطبيعِة البشريِة للّسيِّد المسيح.                                       

 ب . يستقي المؤمُن الحقيقّي من النّظِر إلى األموِر الّسماويّة وعياً والتزاماً ينظُّم به حياتَه اليوميّةَ.                

  ج. صعَد الّسيُّد المسيُح إلى الّسماِء بطبيعِته اإللهيّة.                                                      

   د. الّسيُّد المسيُح هو شفيُعنا عنَد اآلب.                                                                   

2.   أفّسُر اآلتي:
أ. يُعُد عيُد الّصعوِد عيد الكرامة اإلنسانيّة.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

ب. الّصعودُ حدٌث مهمٌّ في حياِتنا.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

3.   أبيُن البركاِت الّتي نحصُل عليها بصعوِد الّسيِّد المسيِح إلى الّسماء.  

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

”فـَـِإْن ُكنْتـُـْم قـَـْد قُْمتـُـْم مـَـَع الَْمِســيِح فَاطْلُبـُـوا مـَـا فـَـْوُق، َحيـْـُث الَْمِســيُح َجاِلــٌس َعــْن يَِميــِن اهللِ. اهْتَمُّــوا ِبَمــا 
ُّــْم َوَحيَاتُُكــْم مُْســتَِتَرةٌ مـَـَع الَْمِســيِح ِفــي اهللِ. مَتـَـى أُظِْهــَر الَْمِســيُح  َُّكــْم قـَـْد مُت فـَـْوُق اَل ِبَمــا َعلـَـى اأْلَْرِض، أِلَن

َحيَاتُنـَـا، فَِحينَِئــٍذ تُظَْهــُروَن أَنْتـُـْم أَيًْضــا مََعــُه ِفــي الَْمْجــِد ” )كولوســي 3 : 4-1(.

كلمُة منفعٍة

أختبُر نفسي
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الّدرس الّثالث عشر  اذهبوا وتلِمذوا جميَع األمم

ــَر  ُن أعماَل هامَتي الّرســِل، بطرَس وبولَس. فبعَد قيامِة الّرّب يســوَع، بشَّ َّه يدوِّ ما يميُّز ســفَر أعماِل الّرســل أن
بطــرُس بجــرأة، صانعــاً العديــَد مــن الُمعجــزاِت باســم يســوع. وانضــمَّ عــددٌ كبيٌر مــن المؤمنيَن إلــى اإليماِن 
المســيحّي. فقــد نــاَل التاّلميــُذ قــّوًة مــن العــالِء وهــي قــّوةُ الــّروِح القــدس؛ الـّـذي أعطاهــم أن ينطقــوا بلغاٍت 
عــّدة، ممَّــا ســاَعَد علــى انتشــاِر المســيحيِّة فــي أصقــاِع األرِض. ويتّضــُح لنــا نشــوءُ الكنيســِة وانتشــاُرها مــن 
خــالل تبشــيِر الّرســوِل بولــَس فــي رحالِته الثالِث الّتي بدأَها مــن أنطاكيّةَ وختَمها في روما؛ وتعييِن أســقٍف 
َِّة بالحيــاة الجديــدِة  ــَر فيهــا ليرعــى المؤمنيــن، فقــّوةُ اإليمــاِن أعطـَـت الّرجــاءَ لــكّل البشــري فــي كّل مدينــٍة بشَّ
مــع الــّرّب يســوَع، ولذلــك فنحــُن مدعــوون ألن نشــارَك فــي اســتمراِر البشــرى ونقِلهــا إلــى العالــمِ أجمــع. 

 بعَد قراءِة النّّص الّسابِق أتناقُش مَع زمالئي اآلتي:

1.  ما الّذي ساعَد على انتشاِر المسيحيّة في العالم؟
..........................................................................................................................................................................................................................................................

2.   كيَف ساهَم القّديساِن بطرُس وبولُس في نشِر البُشرى إلى العالم؟
..........................................................................................................................................................................................................................................................

نناقٌش معًا

ــَماِء َصــْوٌت  ”َولَمَّــا َحَضــَر يـَـْومُ الَْخْمِســيَن َكاَن الَْجِميــُع مًَعــا ِبنَْفــٍس َواِحــَدٍة، َوَصــاَر بَغْتـَـًة ِمــَن السَّ
ــنَةٌ  ــْم أَلِْس ــَرْت لَُه ُــوا َجاِلِســيَن، َوظََه ــُث َكان ــِت َحيْ ــألَ ُكلَّ الْبَيْ ــٍة َومَ ــٍح َعاِصَف ُــوِب ِري ــْن هُب ــا ِم َكَم
وِح الُْقــُدِس،  ْت َعلـَـى ُكلِّ َواِحــٍد ِمنُْهــْم. َوامْتـَـألَ الَْجِميــُع ِمــَن الــرُّ ََّهــا ِمــْن نـَـاٍر َواْســتََقرَّ مُنَْقِســَمةٌ َكأَن
ــاءُ  ــاٌل أَتِْقيَ ــودٌ ِرَج ــوا. َوَكاَن يَُه وُح أَْن يَنِْطُق ــرُّ ــُم ال ــا أَعْطَاهُ ــَرى َكَم ــنٍَة أُْخ ــوَن ِبأَلِْس ــَدأُوا يَتََكلَُّم َ َوابْت
ــْوُت، اْجتََمــَع الُْجْمُهــوُر  ــَماِء َســاِكِنيَن ِفــي أُوُرَشــِليَم. فَلَمَّــا َصــاَر هــَذا الصَّ َّــٍة تَْحــَت السَّ ِمــْن ُكلِّ أُم

ــِه” ) أعمــال الرســل 6-1:2(. ــوَن ِبلُغَِت ــَمُعُهْم يَتََكلَُّم ــُروا، ألَنَّ ُكلَّ َواِحــٍد َكاَن يَْس َوتََحيَّ

كلمة الحياة
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بغتًة: فجأًة.                                 بألسنٍة أخرى: بلغاٍت متنّوعٍة.                                                      

1.  ماذا حدَث في اليومِ الخمسيَن بعَد قيامِة الّرّب؟

2.   ما الموهبةُ الّتي حصَل عليها تالميُذ الّرّب في يومِ العنصرة؟

  دَّوَن ســفُر أعمــاِل الّرســِل بدايــةَ تأســيِس الكنيســِة، الـّـذي بــدأَ بحلــوِل الــّروِح القــدس علــى التاّلميــذ يــومَ 
ــُع  ــا جمي ــّدًة يفهُمه ــاٍت ِع ــوَن لغ ــدؤوا يتكلّم ــُث ب ــا. حي ــوا عليه ــي حصل ــب الّت ــم والمواه العنصــرة، والنّع
ــه  َّ ــّربُّ يســوُع أن ــا ال فن ــم. وعرَّ ــى العال ــِل بشــرى الخــالِص إل ــّوَة لنق ــم الق ــا أعطاه ــذا م ــن يســمُعهم. وه م
ــوا  ــوا َوآِمنُ ــوُت اهللِ، فَتُوبُ ــَرَب مَلَُك َ ــاُن َواقْت مَ ــَل الزَّ ــْد َكَم ــذِه ”قَ ــلِه وتالمي ــطِة رس ــه التّبشــيرّي بواس ــدأَ عملَ ب
ِباإِلنِْجيِل”)مرقــس15:1(، ووعــَد وأعطىالــّروَح القــدَس للّرســِل القّديســين ولنــا ليكــوَن القــّوَة والتّعزيــةَ واألمانةَ 

ــِل إلــى العالــم.  علــى حمــِل اإلنجي

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية



83

  كيَف يرافُقنا الّربُّ يسوُع في حياتنا ِإلَى 
هِْر؟  انِْقَضاِء الدَّ

.....................................................................................................

...................................................................................................... 

ـم مــا قــد ُكِتــب عنــه  ـه تمَـّ َـّ ـَد الّســيُّد المســيُح أن   أكَـّ
ــَر باســِمه بالتّوبــة وغفــران الخطايا..  باألنبيــاء. ودعــا أن يُبشَّ
يبــدأ  لــم  مــن أورشــليم )لوقــا47:24(. ولكــن  انطالقــاً 
ــدوا  ــذُ تبشــيَرهم إاّل بعــَد إرســاِلهم ِليتلمــذوا ويعمِّ التاّلمي
ــّروح القــدس  ــِن وال ــى اســمِ اآلِب واالب ــَع األمــمِ عل جمي
”َوَعلُِّموهـُـْم أَْن يَْحَفظـُـوا َجِميــَع مـَـا أَْوَصيْتُُكــْم ِبــِه. َوهـَـا أَنَا 

ــى 19:28(. ّ ــِر” )مت هْ ــاِء الدَّ ــى انِْقَض ــامِ ِإلَ َّ ــْم ُكلَّ األَي مََعُك

  انتظَر التاّلميُذ في أورشليَم، حتّى نالوا قّوة من األعالي في يوم الخمسين )الَعنصرة( وهم يؤمنوَن أنَّ 
الّربَّ مَعهم ويسانُدهم إلى انقضاء الّدهر لنقِل البشرى إلى أقاصي األرض. 

َّفــة مــن  ــاء الكنيســِة المؤل ــِع وبن ــِة الجمي ــّروحِ القــدِس لخدم   عمــَل الّرســل، ونعمــُل، بمواهــِب نعمــِة ال
دة المواهــب ”َولِكــْن لَنـَـا مََواِهــُب مُْختَِلَفــةٌ ِبَحَســِب النِّْعَمــِة الُْمْعطـَـاِة لَنـَـا:  جماعــِة المؤمنيــَن بالمســيِح مُتعــدِّ
ــِظ،  ــي الَْوعْ ــُظ فَِف ــمِ، أَمِ الَْواِع ــي التَّْعِلي ــُم فَِف ــِة، أَمِ الُْمَعلِّ ــي الِْخْدمَ ــةٌ فَِف ــاِن، أَمْ ِخْدمَ ــى اإِليَم ــبَِة ِإلَ ةٌ فَِبالنِّْس ــوَّ ُ أَنُب
عــة بحســِب النّعمــة  اِحــُم فَِبُســُروٍر” )روميــة6:12-8(، فالموهبــةُ موزَّ ِّــُر فَِباْجِتَهــاٍد، الرَّ الُْمْعِطــي فَِبَســَخاٍء، الُْمَدب
َّــا ثََمــُر  الُمعطــاة لنــا، وعلينــا أالَّ نُهمــَل الموهبــةَ التــي فينــا بــل ننميَهــا لتثمــَر فينــا ثمــاَر الــّروح القــدس ”َوأَم
وحِ فَُهــَو: مََحبَّــةٌ، فـَـَرٌح، َســاَلمٌ، طـُـوُل أَنـَـاٍة، لُطـْـٌف، َصــاَلٌح، ِإيَمــاٌن، َودَاَعــةٌ، تََعفُّــٌف”  )غالطيــة5: 23-22(. الــرُّ

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني

َِّذيــَن آمَنـُـوا قَلـْـٌب َواِحــٌد َونَْفــٌس َواِحــَدةٌ، َولـَـْم يَُكــْن أََحــٌد يَُقــوُل ِإنَّ َشــيًْئا ِمــْن أَمَْواِلــِه لـَـُه،  ”َوَكاَن ِلُجْمُهــوِر ال
ــوَع،  بِّ يَُس ــرَّ ــِة ال ــَهادََة ِبِقيَامَ ــَؤدُّوَن الشَّ ــُل يُ ُس ــٍة َكاَن الرُّ ٍة َعِظيَم ــوَّ ــتََرًكا. َوِبُق ــْيٍء مُْش ــْم ُكلُّ َش ــْل َكاَن ِعنَْدهُ بَ
ُــوا أَْصَحــاَب  َِّذيــَن َكان َوِنْعَمــةٌ َعِظيَمــةٌ َكانَــْت َعلَــى َجِميِعِهــْم، ِإذْ لَــْم يَُكــْن ِفيِهــْم أََحــٌد مُْحتَاًجــا، ألَنَّ ُكلَّ ال
ُع  ُســِل، فـَـَكاَن يـُـوزَّ ُحُقــول أَْو بُيـُـوٍت َكانـُـوا يَِبيُعونََهــا، َويَأْتـُـوَن ِبأَثَْمــاِن الَْمِبيَعــاِت، َويََضُعونََهــا ِعنـْـَد أَْرُجــِل الرُّ

َعلـَـى ُكلِّ أََحــٍد َكَمــا يَُكــوُن لـَـُه اْحِتيَــاٌج” )أعمــال الّرســل35-32:4(.

1.  أعّددُ سماِت الحياِة الّتي عاَشها المؤمنوَن بعَد العنصرة.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب
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  أعيُد ترتيَب األحداِث من األقدم إلى األحدث 
بحسب أسفاِر العهِد الجديد مُستعينا بروزنامِة 

منزِلك: العنصرة – ميالد يسوع المسيح- 
القيامة- التَّجلِّي- الّصعود.

تقويٌم مرحليٌّ

َّــُه ُوِلــَد لَُكــُم الْيـَـْومَ ِفــي مَِدينـَـِة دَاُودَ  ــْعِب: أَن ــُرُكْم ِبَفــَرحٍ َعِظيــمٍ يَُكــوُن ِلَجِميــِع الشَّ  أ. ”الَ تََخافـُـوا! فََهــا أَنـَـا أُبَشِّ
”  )لوقا11-10:2(.  بُّ مَُخلٌِّص هَُو الَْمِسيُح الرَّ

ــْعِب.   ب. ”َوَكانـُـوا ُكلَّ يـَـْومٍ يُواِظبـُـوَن ِفــي الَْهيـْـَكِل ِبنَْفــٍس َواِحــَدٍة .. مَُســبِِّحيَن اهللَ، َولَُهــْم ِنْعَمةٌ لََدى َجِميِع الشَّ
َِّذيَن يَْخلُُصوَن” ) أعمال 47-46:2(. بُّ ُكلَّ يَْومٍ يَُضمُّ ِإلَى الَْكِنيَسِة ال  َوَكاَن الرَّ

1.  أستخلُص مضموَن اآليتَين الّسابقتَين عن ميالِد الّرّب يسوَع وميالِد الكنيسة.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

ـَم الّســيُّد المســيُح مشــيئةَ اآلِب بعمِلــه    تمَـّ
وأرســَل  ليفديَنــا.  تجّســَد  إذ  الخالصــّي 
الــّروَح القــدَس فــي العنصــرة علــى التاّلميــذ 
بهيئــِة ألســنٍة ناريّــة؛ جعلَهــم ينطقــوَن بلغــاٍت 
الــّروُح  أعطاهــم  بمــا  تكلّمــوا  حيــُث  عــّدٍة 
الُْمتََكلِِّميــَن  أَنْتُــُم  لَْســتُْم  ”ألَْن  ينطقــوا.  أن 
ِفيُكــْم”  ـُم  يَتََكلَـّ ـِذي  َـّ ال أَِبيُكــُم  ُروُح   بَــْل 
)متــى20:10(، وهــذا مــا ســاعَدهم وأعطاهُــم 

ــن  ــِع مَ القــّوَة فــي نشــِر بشــرى الخــالِص لجمي
كاَن يســمُعهم. فكانـَـوا يجتمعــون بقلــٍب واحــٍد، 

ــم.  وروحٍ واحــٍد فيمــا بينَه

بتأســيِس  دوَرهــم  التاّلميــُذ  أدّى  لذلــك    
الخــالص  بشــرى  ونشــِر  األولــى  الكنيســِة 
األرِض،  أصقــاِع  إلــى  المســيحّي  واإليمــاِن 
وتابــَع الّرســُل األولــوَن تعليــَم الجماعــِة األولــى 
ــٍة  ّ ــا بمعمودي ــي إيمانه ــي أن تكــوَن واحــدًة ف ف
ــّروُح  ــه ال ِّــَف جســداً واحــداً يحيي واحــدٍة وتؤل

الُمعــّزي. القــدس 

أعّبُر عن إيماني

العنصرة

...................................

..................................

....................................

..................................
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  يعبُّر المؤمنوَن بالّرّب يسوَع المسيَح المخلِّص عن إيماِنهم وانتماِئهم للكنيسِة بالمشاركة في  
ُرُكْم”  القّداِس اإللهّي لينموا وينضجوا  بالّروح القدس ويكونوا شهودَ حّق  ”َوتَْعِرفُوَن الَْحقَّ، َوالَْحقُّ يَُحرِّ
) يوحنــا32:8(. علــى غــراِر مــا بــدأهُ المســيحيّون األوائــل فــي أورشــليم، و تؤكِّــُد الكنيســةُ منــُذ العنصــرة 

ــّرّب الــذي هــو رأســُه فنتّمــم  ــا نتحــُد كأعضــاٍء فــي جســِد ال ــاءُ اهلل، وبمواهبن ــا أخــوةٌ بالمســيح وأبن أنّن
هــِر. عمــَل الّرســِل فــي نقــِل البشــرى إلــى أقاصــي األرض إلــى يوِمنــا هــذا وإلــى انقضــاِء الدَّ

 

وِح الُْقــُدِس. َوَعلُِّموهُــْم أَْن  ”فَاذْهَبُــوا َوتَلِْمــُذوا َجِميــَع األُمَــمِ َوَعمُِّدوهُــْم ِباْســمِ اآلب َواالبْــِن َوالــرُّ
يَْحَفظُــوا َجِميــَع مَــا أَْوَصيْتُُكــْم ِبــِه” )متــى20-19:28(.

1.  أضُع إشارة َ) √( أو )×( بجانِب العباراِت اآلتية:

  أ . مازاَل الّروُح القدس يعمل في الكنيسة حتّى يومنا هذا.                                   

 ب .كاَن ميالدُ الكنيسِة بعَد القيامِة مُباشرًة.                                                        

  ج. بّشَر الّرسُل القّديسوَن في فلسطيَن.                  

   د. تحقََّق الُمخطَُّط الخالصّي للبشر بقيامِة الّرّب يسوَع.                                

ةٌ بعمِل الّرسِل.                      هـ. الكنيسةُ عنصرةٌ مُستمرَّ

أختبُر نفسي

كلمُة منفعٍة
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2.  أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ ممَّا يأتي:

َن حدُث العنصرة في:    دُوِّ

أ. إنجيِل متّى                                        ب. إنجيِل لوقا. 

 ج. أعماِل الّرسل.                                   د. إنجيِل مرقَس.

   أرسَل الّربُّ يسوُع المسيُح الّروَح القدَس للتاّلميِذ بعَد:

أ. القيامِة.                                            ب. الّصعود.     

 ج. التّجلّي.                                           د. الّصلب.  

   أحّقُق كلَّ ما يأتي بحسِب اإليماِن المسيحّي، ماعدا:

ق على اآلخرين.                           ب. الوصول إلى محبِّة اهلل ووصاياه المقّدسة.      أ. التفوُّ

 ج. النّضج الّروحي.                                 د. شهادة الحّق.

2.  أشرُح دوَر الّروِح القدِس في يومِ العنصرِة المقّدس:
...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 3.  أقرأُ النّصَّ اآلتي وأتكلَُّم عن الموهبِة الّتي أتقنُها وكيفيّة تنميِتها. 
ةٌ فَِبالنِّْسبَِة ِإلَى اإِليَماِن، أَمْ ِخْدمَةٌ فَِفي الِْخْدمَِة،    ”َولِكْن لَنَا مََواِهُب مُْختَِلَفةٌ ِبَحَسِب النِّْعَمِة الُْمْعطَاِة لَنَا: أَنُبُوَّ

اِحُم فَِبُسُروٍر”  ُِّر فَِباْجِتَهاٍد، الرَّ     أَمِ الُْمَعلُِّم فَِفي التَّْعِليمِ، أَمِ الَْواِعُظ فَِفي الَْوعِْظ، الُْمْعِطي فَِبَسَخاٍء، الُْمَدب
                                                                                                     )رومية8-6:12(.

..................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................
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الّدرس الّرابع عشر  الّثباُت في اإليماِن 

قضية للمناقشة:

وتمنــُع  والُمخالفــاِت،  الَمشــاكِل  مــن  تحــدُّ  الّتــي  واألنظمــة  القوانيــن  مــن  الكثيــر  لدينــا 
أفضــَل،  بشــكٍل  الحيــاِة  الســتمراِر  وتقــودُ  واألمــاَن،  الّســالمَ  لنــا  وتؤمّــُن  الفوضــى،  انتشــاَر 
المشــاِة  علــى  يُحتّــُم  الّــذي  الّســير  وقانــوُن  الّســرقة،  ومنــِع  القتــِل  تحريــم  قوانيــُن  ومنهــا 
المروريّــة. الّســالمِة  إرشــاداِت  اتّبــاع  النّقــل  وســائط  علــى  ويفــرُض  الُمشــاة،  ممــّر  مــن  العبــوَر 

1.  استناداً لما سبق امأل الجدول اآلتي بالمطلوب:

2.  هل تمثُّل هذه القوانيُن قيوداً تمنُعني من مُماَرسِة حريِّتي. أوّضُح ذلك.
..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

3.  ما نتائُج التزاِمي الّدائم بالقوانيِن على حياتي؟
..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

نناقٌش معًا

نتائج

معرفِة القوانيِن وااللتزامُ بتطبيِقهامعرفِة القوانين دونَ االلتزامِ بتطبيقها

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
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 ”ُكلُّ مـَـْن يَأِْتــي ِإلـَـيَّ َويَْســَمُع َكالَِمــي َويَْعَمــُل ِبــِه أُِريُكْم مَْن يُْشــِبُه. يُْشــِبُه ِإنَْســانًا بَنـَـى بَيْتًا، َوَحَفــَر َوَعمََّق 
ْخــِر. فَلَمَّــا َحــَدَث َســيٌْل َصــَدمَ النَّْهــُر ذِلــَك الْبَيـْـَت، فَلـَـْم يَْقــِدْر أَْن يَُزْعِزعـَـهُ،  َوَوَضــَع األََســاَس َعلـَـى الصَّ
َّــِذي يَْســَمُع َوالَ يَْعَمــُل، فَيُْشــِبُه ِإنَْســانًا بَنـَـى بَيْتـَـُه َعلـَـى األَْرِض  َّــا ال ْخــِر. َوأَم ًســا َعلـَـى الصَّ َّــُه َكاَن مَُؤسَّ ألَن
ِمــْن دُوِن أََســاٍس، فََصَدمـَـُه النَّْهــُر فََســَقَط َحــااًل، َوَكاَن َخــَراُب ذِلــَك الْبَيِْت َعِظيًمــا..!” )لوقــا 6: 49-47(.

كلمة الحياة

يَُزْعِزعَهُ: يحّركه.                                                                                       

1.  أقارُن من خالِل المثل الّسابق بين العاقِل والجاهِل؟

2. أختاُر من اآلياِت الّسابقِة ما يؤّكُد معنى اآليِة اآلتيِة:

َِّذي ِفي  َِّذي يَْفَعُل ِإَرادََة أَِبي ال َماَواِت. بَِل ال ! يَْدخُُل مَلَُكوَت السَّ ، يَا َربُّ  ”لَيَْس ُكلُّ مَْن يَُقوُل ِلي: يَا َربُّ
َمَواِت” )متى 7: 21(. السَّ

...............................................................................................................................................................................................................................................................

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

الّشخص
اإلنسان الّذي يسمُع ويعمُل بكالم اهلل

)العاقل(
 اإلنسان الّذي يسمُع وال يعمُل بكالم اهلل

)الجاهلِ(

.....................................................................................................................طريقة بناء بيته

.....................................................................................................................النّتيجة
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   ”َحَفــَر َوَعمَّــَق” تشــيُر إلــى االهتمــامِ والمثابــرِة والّســهِر علــى فهــمِ اإلنجيــِل وعيــِش كلمتــِه بــال كلــٍل نحفُر 
ذَ بمعرفته. خــرةُ هي المســيُح، أي لنكتشــَف شــخَص الّســيِّد المســيِح ونتلــذَّ لألعمــاق حتـّـى الّصخــر، والصَّ

   ”النّهــُر” يشــيُر عــادًة لعطايــا الــّروِح القــدِس. لكنـّـه هنــا هــو نهــٌر خــادٌع مــن شــهواِت العالــم )رؤيــا 15:12(، 
َق حــالوَة المســيح، وجعــَل معرفتَــه أســمى غاياِتــه، ســيبتعُد  هدفـُـه أن يبعَدنــا عــن المســيح،  أمــا الـّـذي تــذوَّ

عــن ملــذاِت هــذا العالــم وأمجــاِده ويعتبُرهــا نفايــة )فيلبــي 8:3(.

  ”األرُض مــن دوِن أســاٍس” يُقَصــُد بهــا اإليمــاَن غيــر الثّابــِت إذ أنَّ صاحبـَـه لــم يكتِشــف شــخَص المســيح 
ــا يشــّكُكه الشــيطاُن، ويصــّدُق  ُــه فــي المســيح ســريعاً حينَم ــل هــذا اإلنســان يضعــُف إيمان )الّصخــرة(. ومث

ــيد المســيِح. خُدَعــه كمــا صّدقَتــه حــواءُ. فيكــوُن إيمانـُـه ســطحياً يمنُعــه مــن التعّمــق بفهــم تعاليــم السَّ

ُب يســوع المســيح إلــى عيــِش كلمتــِه اإللهيــة وعــدم االكتفــاء بتــرداد ”يــا رب يــا رب” فَمــن    يدعونــا الــرَّ
يحيــا كلمــة اهلل ووصايــاه ويعمــل بهــا ينمــو بالــّروح القــدس ويســتنير )يلمــس( حضــور اهلل فــي حياتــِه، فــإذا 
هبــت عواصــف التجــارب واآلالم والخطيئــة يواجههــا بســالح اإليمــان القــوي الثّابــت علــى صخــرِة تعاليــم 

الــّرب يســوع المســيح. 

ــا هــذه  ــم تُكــن لن ّــة اهلل إن ل ــا أن نصمــَد فــي وجــِه تشــكيِك إبليــَس فــي محب ّــه ال يمكنُن    وبهــذا نفهــُم أن
ــدرُس  ــن ي ــاءُ علــى الّرمــل فهــو كَم ــا البن ــاءُ علــى الّصخــر، أمّ ــراِت العمليّــة مــَع المســيح وهــذا هــو البن الخب

ــا. ــه مــن دون أن يحــاوَل عيــش هــذه الوصاي ــُم ب ــةً ويَعل ّ ــاَب دراســةً نظري الكت

أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ وأجيُب:

ُّــْم ِفــي َكالَِمــي فَِبالَْحِقيَقــِة تَُكونـُـوَن تاَلَِميــِذي، َوتَْعِرفـُـوَن  َُّكــْم ِإْن ثَبَت َِّذيــَن آمَنـُـوا ِبــِه: ِإن ”فََقــاَل يَُســوُع ِللْيَُهــوِد ال
َُّكــْم  ْــَت: ِإن ــوُل أَن ! َكيْــَف تَُق ــٍد قَــطُّ ــتَْعبَْد ألََح َّــةُ ِإبَْراِهيــَم، َولَــْم نُْس ي ــا ذُرِّ َّنَ ُرُكــْم. أََجابُــوهُ: ِإن الَْحــقَّ، َوالَْحــقُّ يَُحرِّ
ــْن يَْعَمــُل الَْخِطيَّــةَ هُــَو َعبـْـٌد ِللَْخِطيَّــِة.  تَِصيــُروَن أَْحــَراًرا؟ أََجابَُهــْم يَُســوُع: الَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: ِإنَّ ُكلَّ مَ
َرُكــْم االبـْـُن فَِبالَْحِقيَقــِة تَُكونـُـوَن  َّــا االبـْـُن فَيَبَْقــى ِإلـَـى األَبـَـِد. فـَـِإْن َحرَّ َوالَْعبـْـُد الَ يَبَْقــى ِفــي الْبَيـْـِت ِإلـَـى األَبـَـِد، أَم

ــا8: 36-31(. ــَراًرا” )يوحن أَْح

1.  ما أهميّةُ الثّباِت بكلمِة اهلل في حياتنا؟

.................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................

فقرة تعليمّية

أقرُأ وأجيُب
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  أوّضُح المقصودَ بالحريِّة في المفهومِ 
    المسيحّي.

......................................................................................................

...................................................................................................... 

......................................................................................................

ــا نســتحقُّ  ــا فــي اإليمــاِن بالّســيِّد المســيِح يجعلُن   ثباتُن
أن نكــوَن تالميــَذه، ألنّنــا بمعرفِتــه نعــرُف مصــدَر الحــّق، 
ــو حــقٌّ  ــا ه ــُل ِلم ــاُس الكام ــو الُمقي ــيُح ه ــيُّد المس فالّس
وصائــٌب، وباتّحاِدنــا الّدائــم مَعــه يحّرُرنــا مــن الخطيئــِة 
 ونتائِجهــا، ويرينــا بوضــوحٍ الطّريــَق إلــى الحيــاِة األبديـّـِة

 مَع اهلل.

أفعاِلــه  عــن  ومســؤوالً  حــّراً  اإلنســاَن  اهللُ  خلــَق    
ــَماءَ َواألَْرَض. قَــْد َجَعلْــُت  ”أُْشــِهُد َعلَيُْكــُم الْيَــْومَ السَّ
امـَـَك الَْحيـَـاَة َوالَْمــْوَت. الْبََرَكــةَ َواللَّْعنـَـةَ. فَاْختـَـِر الَْحيـَـاَة  قُدَّ

ِلَكــْي تَْحيـَـا أَنـْـَت َونَْســلَُك” )تثنيــة 30: 19(، فكمــا خدَعِت 
ت انتباهَهــا علــى القيــِد الوحيــد الـّـذي منَعهــا اهلل عنــه بعيــداً عــن الحريـّـة  الحيـّـةُ حــواءَ فــي جنـّـة عــدن وشــدَّ

اقيــَن إليهــا. الواســعة الّتــي منَحهــا لهــا؛ كذلــَك يجّمــُل الّشــيطاُن الخطيئــةَ فــي نظِرنــا ويجعلُنــا توَّ

فــإذا ثبتنــا فــي محبَّــِة اهلل العظيمــِة لنا نســتطيُع أن ندرَك لماذا يطلُب منّا أن نقيَّد ســلوَكنا، فهو ينهانا فقط عن 
األمــور الّتــي تــؤدّي لهالكنــا. وال يعطينــا الحريـّـة لنفعــَل مــا نريــُد بل لنعمــَل بمشــيئته ”ِاْحِملُوا ِنيــِري َعلَيُْكْم 
ِّــي َوِديــٌع َومُتََواِضــُع الَْقلـْـِب فَتَِجــُدوا َراَحــةً ِلنُُفوِســُكْم. ألَنَّ ِنيــِري هَيِّــٌن َوِحْمِلــي َخِفيــٌف”    َوتََعلَُّمــوا ِمنِّــي، ألَن

                                                                                                    )متى 11: 30-29(.

أعّبُر عن إيماني
تقويٌم مرحليٌّ

َِّذي َكلَّْمتُُكْم ِبه” )يوحنا 15: 3(.  أ.  ”أَنْتُُم اآلَن أَنِْقيَاءُ ِلَسبَِب الَْكالَمِ ال

َِّذي يَثْبُُت ِفيَّ َوأَنَا ِفيِه هَذا يَأِْتي ِبثََمٍر َكِثيٍر، ..” )يوحنا 15: 5(. ب. ”أَنَا الَْكْرمَةُ َوأَنْتُُم األَغَْصاُن. ال

ُّْم ِفيَّ َوثَبََت َكالَِمي ِفيُكْم تَطْلُبُوَن مَا تُِريُدوَن فَيَُكوُن لَُكْم” )يوحنا 15: 7(. ج. ”ِإْن ثَبَت

ُد أَِبي: أَْن تَأْتُوا ِبثََمٍر َكِثيٍر فَتَُكونُوَن تاَلَِميِذي” )يوحنا 15: 8(. د. ”ِبهَذا يَتََمجَّ

هـ. ”ُكلُّ مَْن يَثْبُُت ِفيِه الَ يُْخِطئُ. ُكلُّ مَْن يُْخِطئُ لَْم يُبِْصْرهُ َوالَ َعَرفَه” )1 يوحنا 3: 6(.

أقرُأ وأجيُب
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و. ”ِإْن َكاَن أََحٌد الَ يَثْبُُت ِفيَّ يُطَْرُح َخاِرًجا َكالْغُْصِن، فَيَِجفُّ َويَْجَمُعونَُه َويَطَْرُحونَُه ِفي النَّاِر، فَيَْحتَِرق” 
)يوحنا15: 6(.

1.  أستنتُج من خالِل فهمَي اآلياِت الّسابقةَ نتائَج الثّباِت بالمسيِح؟

   أبيُّن كيَف ينعكُس ثباَت إيماني 
 بالمسيِح في حياتي؟

......................................................................................................

...................................................................................................... 

......................................................................................................

ــه،  ــَم مَع ــادَ الّدائ ــا االتّح ــيِح يمنُحن ــي المس ــا ف   ثباتُن
فنكــون تالميــذاً لــه وتصبــح قلوبُنــا نقيـّـةً وننــال كلَّ مــا 
ــاةُ  ــا الحي ــُب باســِمه وبحســب مشــيئِته وتكــون لن نطل
ــُت  ــة وتثمــُر ثمارهــا علــى األرض، المؤمــُن الثّاب األبديّ
ــَد  ــي المســيح كشــجرٍة دائمــِة الخضــرة مغروســٍة عن ف
ــه )مزمــور 1: 3(،  مجــاري الميــاِه تُعطــي ثمَرهــا فــي حيِن

وتتّســُم حيــاةُ المؤمــِن الحقيقــّي بـــ:

الّسالم الّداخلي واالطمئنان وعدم الخوف )متى 14: 31(.    

نقاوة الّسيرة )مزمور 16: 8(.    

التّسليم الكامل للمشيئة اإللهيّة )رومية 8: 28(.    

الّرضى والفرح والهدوء )فيلبي 4: 4(.    

الثّقة الكاملة بألوهيّة المسيح )لوقا 18: 27(.    

الفرح والّصبر في الّضيقات والتّجارب )يعقوب 1: 2- 3(.    

القيام باألعمال الّصالحة )يعقوب 2: 17(.    

أعّبُر عن إيماني
تقويٌم مرحليٌّ
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1.  أذكُر صفاِت المؤمِن الثّابِت في المسيِح.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.   أعِط تفسيراً واحداً لكل مّما يلي: 
ضه للتّجارب والّضيقات. أ. شعور المؤمِن بالفرح والّصبر عنَد تعرُّ

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

ب. معرفة المؤمَن الحقيقيَّ الّسيّد المسيح؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

3.   أقرأُ وأجيُب:

ْوِك ِعنَبًا، أَْو ِمَن الَْحَسِك ِتينًا” )متى 7: 16(.  ”ِمْن ِثَماِرِهْم تَْعِرفُونَُهْم. هَْل يَْجتَنُوَن ِمَن الشَّ

   أحّددُ ثماَر األعماِل الّتي تعكُس ثباتي وإيماني بالّرّب يسوَع المسيِح.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

َُّه َعْن يَِميِني فاَلَ أَتََزعَْزع”  )مزمور 16: 8(. بَّ أَمَاِمي ِفي ُكلِّ ِحيٍن، ألَن ”َجَعلُْت الرَّ

كلمُة منفعٍة

أختبُر نفسي
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الّدرس الخامس عشر  الّصالُة الّربّيَة   

  1.  أذكُر صالًة أتحاوُر بها مع اهلل في حياتي، أسبُّحه، أمّجُده، أشكُره على مرافقِته حياتي.

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

2.   أقرأُ قوَل القّديس يوحنّا الذّهبّي الفم اآلتي وأجيب:

اإلنســاُن المؤِمــُن يــردّدُ علــى الــّدوام صــالة  ”يــا ربـّـي يســوع المســيح ابــن اهلل، ارحمنــي أنــا الخاطــئ”، 
ســواء فــي أثنــاِء عمِلــه، ســيِره، أكِلــه، راحِتــه حتـّـى يتغلغــَل اســُم ربّنــا يســوَع المســيِح فــي أعمــاِق القلــب، 

ويحطـّـَم كبريــاءَ الحيـّـِة القديمــة الّرابضــة فــي داخِلــه إلنعــاِش روِحــه وانتصاِرهــا.

- أمأل الفراغ بالكلمة أو العبارة المناسبة:

يُعلُّمنا القّديُس الّصالَة لـ................................................ ونردّدُ بها ............................................ في كّل .................................................

حتّى يمتلَك الّرّب يسوُع ................................................. ِليساعَدنا بالبعِد عن ................................................. .

                 

نناقٌش معًا

”هَلِّلُويَــا. َســبُِّحوا اهللَ ِفــي قُْدِســِه. َســبُِّحوهُ ِفــي 

اِتــِه. َســبُِّحوهُ َحَســَب  ِتــِه. َســبُِّحوهُ َعلـَـى قُوَّ فَلـَـِك قُوَّ

ــوِر. َســبُِّحوهُ  َكثـْـَرِة َعظََمِتــِه. َســبُِّحوهُ ِبَصــْوِت الصُّ

ــبُِّحوهُ  ــُدٍفّ َوَرقْــٍص. َس ــبُِّحوهُ ِب ــوٍد. َس ــاٍب َوعُ ِبَربَ

التَّْصِويــِت.  ِبُصنُــوِج  َســبُِّحوهُ  َوِمْزمَــاٍر.  ِبأَْوتَــاٍر 

ــبِِّح  ــَمٍة فَلْتَُس ــاِف.  ُكلُّ نََس ــوِج الُْهتَ ــبُِّحوهُ ِبُصنُ َس

 )مزمــور150: 6-1(. 
 
. هَلِّلُويَــا” بَّ الــرَّ
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ــأِْت  ــُمَك. ِليَ ِس اْس ــدَّ ــَماَواِت، ِليَتََق ــي السَّ ــِذي ِف َّ ــا ال ــَذا: أَبَانَ ــْم هََك ُ ــوا أَنْت ــَت.. فََصلُّ ــى َصلَّيْ َ  ”َومَت
ــْومَ.  ــا الْيَ ـَـا أَعِْطنَ ــا َكفَافَن ــى اأْلَْرِض. خُبَْزنَ ــَك َعلَ ــَماِء َكَذِل ــي السَّ ــا ِف ــيئَتَُك َكَم ــْن مَِش ُــَك. ِلتَُك مَلَُكوت
نـَـا ِمــَن  َواغِْفــْر لَنـَـا ذُنُوبَنـَـا َكَمــا نَغِْفــُر نَْحــُن أَيًْضــا ِللُْمْذِنِبيــَن ِإلَيْنـَـا. َواَل تُْدِخلْنـَـا ِفــي تَْجِربـَـٍة، لَِكــْن نَجِّ

ــِد. آِميَن.”)متــى6: 13-9(.  َة، َوالَْمْجــَد، ِإلَــى اأْلَبَ ــوَّ ــَك الُْملْــَك، َوالُْق يِر. أِلَنَّ لَ ــرِّ الشِّ

كلمة الحياة

مَِشيئَتَُك: إرادتُك، ورغبتُك.                      َكفَافَنَا: حاجاتنا.              

1.  ما النّعمةُ الّتي أعطانا إيّاها الّربُّ يسوُع في بدايِة حوارنا مَع اهلل؟ 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.  أمألُ الجدوَل بالمطلوِب استناداً إلى النَّصِّ الّدينّي الّسابق:

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

الطّلباُت الّتي تتعلُّق بحياِتنا وحاجاِتناالطّلباُت الّتي تتعلُّق باهلل

............................................................................................................. .1   ................................................................................................................ .1

............................................................................................................. .2................................................................................................................ .2

............................................................................................................. .3................................................................................................................ .3

................................................................................................................ .4
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   عُِرفـَـت الّصــالةُ الّتــي فــي النـّـّص اإلنجيلــّي الّســابق بالّصــالة الّربيـّـة؛ ألّن الّســيَّد المســيَح نفَســه علّمنــا إيّاهــا، 
وتبــدأُ الّصــالةُ باالبتهــال »أبانــا الـّـذي فــي الّســموات«، بهــذه االفتتاحيـّـة نســتدعي اهلل ونســّميه ”أبانــا” لنعبـّـَر 
عــن إيماِننــا بــأنَّ لدينــا أبــاً ولســنا أيتامــاً، واعتراِفنــا بالتّبنــي هلل ألنّنــا أخــوةُ الــّرّب يســوَع المســيِح بحصوِلنــا 

علــى مواهــِب الــّروح القــدس، وبالتّالــي الشــركة مــع الثّالــوث القــّدوس.

الّســموات: تــدلُّ علــى أّن أبانــا قاطــٌن فــي الّســموات، وال تعنــي المســافةَ الفارغــةَ بينَهــا وبيــَن األرض، إنّمــا 
هــي أعلــى مــا تنظــُره أعينُنــا، ففــي ســاعِة الّصــالة نبتعــُد بأذهاِننــا عــن األرِض، ونحــّدُق بالّســمواِت ِلنشــارَك 

سِ( اهلل فــي حيــاٍة مُتألّهــٍة، مُقّدســٍة، مُعتَّقــة مــن الخطيئــِة واألهــواِء والمــوِت. )التّفســير التّطبيقــي للكتــاِب المقــدَّ

أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ وأجيُب:

َجــاِء ُكلَّ ُســُروٍر َوَســاَلمٍ  ــُعوِب!.. َولْيَْمأَلُْكــْم ِإلـَـُه الرَّ بَّ يـَـا َجِميــَع اأْلُمـَـمِ، َوامَْدُحــوهُ يـَـا َجِميــَع الشُّ ”َســبُِّحوا الــرَّ
 )روميــة15: 11 – 13(. 

 
وِح الُْقــُدِس!” ِة الــرُّ َجــاِء ِبُقــوَّ يَمــاِن، ِلتـَـْزدَادُوا ِفــي الرَّ ِفــي اإْلِ

1.   أستخلُص تعاليَم بولَس الّرسوِل لنا في الّصالة.

2.   متى أعيُش الفرَح والّسروَر الحقيقَي؟ وما ثمرتُه؟

...................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

فقرة تعليمّية

أقرُأ وأجيُب
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ــاِت  ــمَّ أســتخلُص الطّلب ــةَ ث ــاِت األتي ــرأُ اآلي   أق
ــا هلل:  ــا بصالتن ــي ننالُه ــَم الّت والنّع

”ِمــْن أَْجــِل ذَِلــَك نَْحــُن أَيًْضــا، مُنـْـُذ يـَـْومَ َســِمْعنَا، 
ــوا  ــْم أَْن تَْمتَِلئُ ــَن أِلَْجِلُك ــَن َوطَاِلِبي ــَزْل مَُصلِّي ــْم نَ لَ
َوفَْهــمٍ  ِفــي ُكلِّ ِحْكَمــٍة  ِمــْن مَْعِرفَــِة مَِشــيئَِتِه، 
ــي ُكلِّ  ، ِف بِّ ــرَّ ــقُّ ِلل ــا يَِح ــلُُكوا َكَم ،  ِلتَْس ــٍيّ ُروِح
ــٍح، َونَاِميــَن  ــَن ِفــي ُكلِّ َعَمــٍل َصاِل ِرًضــى، مُثِْمِري
ٍة ِبَحَســِب  ِبــُكلِّ قُــوَّ يــَن  ِفــي مَْعِرفَــِة اهللِ، مُتََقوِّ
ــَرحٍ،   ــاٍة ِبَف َ ــوِل أَن ــٍر َوطُ ــُكلِّ َصبْ ــِدِه، ِل ــْدَرِة مَْج ُ ق
َّــِذي أَنَْقَذنـَـا ِمــْن ُســلْطَاِن  َشــاِكِريَن اآْلَب النُّــوَر، ال
مََحبَِّتــِه،  ابْــِن  مَلَُكــوِت  ِإلَــى  َونََقلَنَــا  الظُّلَْمــِة، 
ــا”  ــَراُن الَْخطَايَ ــِه غُْف ــَداءُ، ِبَدِم ــِه الِْف ــا ِفي ــِذي لَنَ َّ  ال

                                  )كولوسي1: 15-9(.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

تقويٌم مرحليٌّ

بابتهــاِل  مُتعلّقــةٌ  األولــى  الثاّلثــةُ  الطّلبــاُت    
مجــِد اهلل اآلِب بيــَن البشــِر وهــي:

معنيــان؛  الطّلبــِة  لهــذه  اْســمَُك:  سِ  ِليَتَقَــدَّ    
حياِتنــا  فــي  اســُمه  يتمّجــَد  أن  أّولهمــا 
الّشــخصية، وثانيهمــا أن يجعلَنــا قّديســين كمــا 
وٌس”  قُــدُّ أَنَــا  ـي  ِـّ أِلَن يِســيَن  ِقدِّ ”ُكونُــوا   دعانــا  
وٌس،  )1بطــرس1: 16(  ألّن اهلل بحســِب الطّبيعــِة قـُـدُّ

وعلى البشــر أن يصيروا قّديســيَن بحســِب النّعمة، 
ُّــه ِلُمشــاركتنا نعمــةَ اهلل. وهــذا مــا يُدعــى التأل

فــي  ِليأتــَي مَلَكُوتُــَك: نطلــُب اهللَ وملكوتَــه     
داخِلنــا، ويتحّقــُق ذلــك أوالً: عنَدمــا نفتــُح قلوبَنــا 
ونقبــُل نعمــةَ اهلل. ثانيــاً: عنَدمــا نكــوُن مُســتحّقيَن 
لمجــيِء  نــوِره، ومُســتعّديَن  فــي  اهللَ  نــرى  أن 

ــَن البشــَر. ــي ِليدي ــّرّب يســوَع الثّان ال

ــمَاِء َكذَِلــَك عَلَــى     ِلتَكُــْن مَِشــيئَتَُك َكمَــا ِفــي السَّ
مشــيئتُه  تتــمَّ  أن  اهلل  إلــى  نصلّــي  هنــا  اأْلَْرضِ: 
فــي األرِض، كمــا هــي فــي الّســماِء، فمشــيئةُ 
اهللِ ليَســت مــا يريــُده لنفِســه، بــل لخالِصنــا، 
ــى  ــَل مشــيئةَ اهلل ليصــَل إل ــى اإلنســاِن أن يقب فعل
ــَح  ُّــِه، الكمــاِل، القداســِة كمــا وضَّ المجــِد، التّأل
اهلل”  بمشــيئِة  ”رســوالً  أنّــه  الرســول   بولــُس 

)1كورنثوس1: 1(. 

أعّبُر عن إيماني



97

   ”ِاْسأَلُوا تُْعطَْوا. اُطْلُبُوا تَِجُدوا. ِاقَْرعُوا يُْفتَْح لَُكْم. أِلَنَّ ُكلَّ مَْن يَْسأَُل يَأْخُُذ، َومَْن يَطْلُُب يَِجُد، 
     َومَْن يَْقَرُع يُْفتَُح لَُه” )متى 7: 8-7(.

1.   ما قصُد الّرّب يسوَع باآلية الّسابقة؟

....................................................................................................................................................................................................................

2.   لَم نطلُب حاجاِتنا من اهلل؟  

....................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

  أقــرأُ اآليــةَ اآلتيــةَ، ثــمَّ أذكــُر بعــَض النّعــمِ التــي 
أعطانــي إيّاهــا اهلل، وأكتــب صــالَة شــكٍر لــه؟

”أَمْ أَيُّ ِإنَْســاٍن ِمنُْكــْم ِإذَا َســأَلَُه ابْنـُـُه خُبـْـًزا، يُْعِطيــِه 
َحَجــًرا؟  َوِإْن َســأَلَُه َســَمَكةً، يُْعِطيــِه َحيَّــةً؟  فـَـِإْن 
ُكنْتـُـْم َوأَنْتـُـْم أَْشــَراٌر تَْعِرفـُـوَن أَْن تُْعطـُـوا أَْواَلدَُكــْم 
َّــِذي ِفــي  َعطَايَــا َجيِّــَدًة، فََكــْم ِبالَْحــِريِّ أَبُوُكــُم ال
يَْســأَلُونَُه” ِللَِّذيــَن  َخيْــَراٍت  يََهــُب  ــَمَواِت،   السَّ
                                    )متى 7: 9- 11(.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

تقويٌم مرحليٌّ

 الطّلبــاُت األربعــةُ األخيــرة مــن الّصــالِة الّربيـّـة 
مُتعلّقــة بحاجــاِت اإلنســاِن:

ــّربُّ  ــِد ال ــم يقص ــْومَ: ل َ ــا الْي َ ــا أَْعِطن َ ــا َكفَافَن َ   ُخْبَزن
واأللبســةَ  الّرغيــدة،  والحيــاَة  المــاَل،  يســوَع 
الُمختِلفــةَ  اإلنســاِن  واحتياجــاِت  الفاخــرة، 
الّزائــدة، إنّمــا تكلـّـَم عــن الخبــِز اليومــّي ِليعلَّمنــا 
أن نطلــَب مــن اهلل مــا هــو ضــروريٌّ لحياِتنــا.

: فالخبُز الجوهريُّ

ــا  ــِر حياِتن ــرورّي لجوه ــادّي: ض ــُز الم  أّوالً: الخب
المعيشــيَّة اليوميـّـة، ويعلُّمنــا المســيُح بهــذه الطّلبة 
ــِة  ــرِة الّضروري ــاِت الكثي ــا االهتمام ــَي عنّ أن نلق
ــن  ــا م ــا يلزمُن ــا م ــا ويُعطين ــو يرافُقن ــا، فه لكفايتن

ــَش وننمــَو. حاجــاٍت لنعي

أعّبُر عن إيماني
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ــْم  ــاَل لَُه ثانيــاً: الخبــُز الّروحــّي: أي كلمــةُ اهلل وجســُد المســيِح اللـّـذان يُكّونــان طبيعــةَ جوهِرنــا ”فََق
يَُســوُع: أَنـَـا هـُـَو خُبـْـُز الَْحيـَـاِة. مـَـْن يُْقِبــْل ِإلـَـيَّ فـَـاَل يَُجــوُع، َومـَـْن يُْؤِمــْن ِبــي فـَـاَل يَْعطـَـُش أَبـَـًدا”  )يوحنــا6: 35(.

ِإلَْينَــا: هنــا نتضــّرع هلل ليســامَحنا علــى خطايانــا     َواْغِفــْر لَنَــا ذُنُوبَنَــا َكمَــا نَغِْفــُر نَْحــُن أَْيًضــا ِللْمُْذِنِبيــنَ 
حيــُث: مــن  مُتراِبطــاِن  أمــران  وهمــا  إلينــا،  اآلخريــَن  إســاءَات  نغفــُر  كمــا  ارتكبناهــا،   الّتــي 
 1.  يجــُب أن نطلــَب المغفــرَة مــن اهلل عــن خطايانــا الّتــي ارتكبناهــا، وبهــذا يرشــُدنا إلــى التّوبــة. 

2. يجُب أن نتميَّز بعدمِ حفِظ اإلساءَة للغيِر لنحصَل بها على غفران خطايانا.

   واَل تُْدِخلْنـَـا ِفــي تَْجِربـَـٍة: إنَّ حيــاَة اإلنســاِن كلَّهــا مُختبـَـرةٌ، لــذا علَّمنــا الــّربُّ يســوُع أن نصلـّـي إلــى اهلل كيــال 
ضــة للمشــقَّات، أمــا التّجربــة فهــي  يســمَح بــأن ندخــَل فــي التّجــارِب فــي ضعِفنــا، ومرِضنــا، فحياتُنــا مُعرَّ

أن نوضــَع فــي امتحــاٍن يضلّلُنــا ويقودُنــا بعيــداً عــن اهلل.

ــاٍن أن  ــكّل إنس ــةَ ل ــيطاِن أعطــى اإلمكانيّ ــى الّش ــيحِ عل ــيِّد المس ــاُر الّس ــن: انتص يِر آمي ــرِّ ــنَ الشِّ ــا ِم َ ن ــْن نَجِّ    لَِك
ــّوةَ اهلل  ــُب ق ــذا نطل ــرير، ل ــن الّش ــا م ــن اهلل أن يخلَّصن ــَب م ــا أن نطل ــّروحِ القــدس، فيعلُّمن ــّوِة ال ــه بق  ينتصــَر علي

)الّروح القدس( ِلتعطينا القدرةَ على مواجهِة الّشّر، ألّن اهللَ وحَده يستطيُع أن يساعَدنا في صراِعنا ضّد الّشّر.

 

1.  أجيُب عن األسئلِة اآلتيِة إجاباٍت قصيرًة بعَد قراءِة اآلياِت:

ــوَن.  ــا تَلْبَُس ــاِدُكْم ِبَم ــَربُوَن، َواَل أِلَْجَس ــا تَْش ــوَن َوِبَم ــا تَأُْكلُ ــْم ِبَم ــوا ِلَحيَاِتُك ــْم: اَل تَْهتَمُّ ــوُل لَُك ُ ــَك أَق ”ِلَذِل
ــا اَل  ََّه ــَماِء: ِإن ــوِر السَّ ُ ــى طُي ــاِس؟ انظُــُروا ِإلَ ــَن اللِّبَ ــَل ِم ــُد أَفَْض ــامِ، َوالَْجَس ــَن الطََّع ــَل ِم ــاةُ أَفَْض ــِت الَْحيَ أَلَيَْس
ــَل  ــِريِّ أَفَْض ــْم ِبالَْح ُ ــتُْم أَنْت ــا. أَلَْس ــَماِويُّ يَُقوتَُه ــُم السَّ ــاِزَن، َوأَبُوُك ــى مََخ ــُع ِإلَ ــُد َواَل تَْجَم ــْزَرُع َواَل تَْحُص تَ
َّلـُـوا  ِمنَْهــا؟ َومـَـْن ِمنُْكــْم ِإذَا اهْتـَـمَّ يَْقــِدُر أَْن يَِزيــَد َعلـَـى قَامَِتــِه ِذَراًعــا َواِحــَدًة؟ َوِلَمــاذَا تَْهتَمُّــوَن ِباللِّبـَـاِس؟ تَأَم
َّــُه َواَل ُســلَيَْماُن ِفــي ُكلِّ مَْجــِدِه َكاَن  َزنَاِبــَق الَْحْقــِل َكيـْـَف تَنُْمــو! اَل تَتَْعــُب َواَل تَغـْـِزُل. َولَِكــْن أَقـُـوُل لَُكــْم: ِإن
َّــِذي يُوَجــُد الْيـَـْومَ َويُطـْـَرُح غَــًدا  ِفــي التَّنُّــوِر، يُلِْبُســُه اهللُ هََكــَذا، يَلْبـَـُس َكَواِحــَدٍة ِمنَْهــا ِإْن َكاَن عُْشــُب الَْحْقــِل ال

ــة ــالة الّربيّ ــا الّص ــي به ــي نُنه ــبيِح الّت ــارِة التّس ــا بعب ــه لن ــا هلل، ومرافقِت ــا، وتســليمِ ذواتن ــن إيمانن ــُر ع ّ  نعب

َة، َوالَْمْجَد، ِإلَى اأْلَبَِد. آِميَن”.  ”أِلَنَّ لََك الُْملَْك، َوالُْقوَّ

كلمُة منفعٍة

أختبُر نفسي
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يَمــاِن؟ فـَـاَل تَْهتَمُّــوا قَاِئِليــَن: مـَـاذَا نـَـأُْكُل؟ أَْو مـَـاذَا نَْشــَرُب؟  ا يُلِْبُســُكْم أَنْتـُـْم يــا قَِليِلــي اإْلِ  أَفَلَيـْـَس ِبالَْحــِريِّ ِجــدًّ
َُّكــْم تَْحتَاُجــوَن ِإلـَـى هـَـِذِه ُكلَِّهــا.  ــَماِويَّ يَْعلـَـُم أَن أَْو مـَـاذَا نَلْبـَـُس؟ فـَـِإنَّ هـَـِذِه ُكلََّهــا تَطْلُبَُهــا اأْلُمـَـُم. أِلَنَّ أَبَاُكــُم السَّ
هُ، َوهـَـِذِه ُكلَُّهــا تـُـَزادُ لَُكــْم. فـَـاَل تَْهتَمُّــوا ِللْغـَـِد، أِلَنَّ الْغـَـَد يَْهتـَـمُّ ِبَمــا ِلنَْفِســِه.  اًل مَلَُكــوَت اهللِ َوِبــرَّ لَِكــِن اطْلُبـُـوا أَوَّ

هُ”)متى 6: 25 -34(. يَْكِفــي الْيـَـْومَ َشــرُّ

1. مصدُر قوِت طيوِر الّسماء، وجماِل زنابِق الحقل ..........................................................................................................................

2. مصدُر قلِق اإلنساِن بشكٍل يومّي.................................................................................................................................................................. 

3. أَولى طلباِت اإلنساِن  .............................................................................. وغايتُها.........................................................................................

أنقُل رقَم اآليِة إلى جانِب العبارِة الّتي تشيُر إلى معناها أو الفكرة منها في الجدوِل اآلتي:    .2

رقم 
اآلية 

اآلياُت
رقم 
اآلية

معنى اآليِة أو الفكرة

1
ِس اْســُمَك”  ــَماَواِت ِليَتََقــدَّ َّــِذي ِفــي السَّ  ”أَبَانـَـا ال

                                          )متى 6: 9(
نطلُب التّوبةَ والُمسامَحة.........

2
ــي  ــا ِف ــيئَتَُك َكَم ــْن مَِش ــَك ِلتَُك ُ ــي مَلَُكوت  ”ليأت

ــَماِء َكَذِلــَك َعلَــى اأْلَْرِض”  )متــى6: 10(. السَّ
........

قّوةُ الّروِح القدِس تقّوي ضعَفنا 
بالتّجارِب وتحمينا من الّشرير.

نُقّدُس اسم اهلل، ونخاطبُه بثقِتنا البنويّة......... ”خُبَْزنَا َكَفافَنَا أَعِْطنَا الْيَْومَ” )متى6: 11(.3

4
ــا  ــُن أَيًْض ــُر نَْح ــا نَغِْف ــا َكَم ــا ذُنُوبَنَ ــْر لَنَ  ”َواغِْف

ِللُْمْذِنِبيــَن ِإلَيْنَــا”  )متــى6 :12(.
........

نثُق باهلل ونطلُب منه حاجاِتنا الماديّةَ 
والّروحيّةَ.

5
ير”  ــرِّ نَا ِمَن الشِّ   ”اَل تُْدِخلْنـَـا ِفــي تَْجِربـَـٍة لَِكْن نَجِّ

                                        )متى6: 13(.
........

مغفرتُنا لآلخريَن تساعُدنا ِليغفَر اهللُ 
خطايانا.

6

ــْم  ــْر لَُك ــْم، يَغِْف ِتِه ــاِس َزالَّ ُــْم ِللنَّ َّــُه ِإْن غََفْرت  ”فَِإن
. َوِإْن لـَـْم تَغِْفــُروا ِللنَّــاِس  ــَماِويُّ أَيًْضــا أَبُوُكــُم السَّ
ِتُكــْم”      ِتِهــْم، اَل يَغِْفــْر لَُكــْم أَبُوُكــْم أَيًْضــا َزالَّ  َزالَّ

                               )متى6: 14- 15(.

نؤمُن بمشيئِة اهللِ ونطلُب ملكوتَه.........
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1. أقرأُ اآليةَ اآلتيةَ:

ِة، َويَْحَفظُوَن مَا هَُو مَْكتُوٌب ِفيَها، أِلَنَّ الَْوقَْت قَِريب”     ”طُوبَى ِللَِّذي يَْقَرأُ َوِللَِّذيَن يَْسَمُعوَن أَقَْواَل النُّبُوَّ
                                                                                                         )رؤيا 1: 3(. 

2. أشرُح معنى اآليِة الّسابقِة. 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

3.  أمألُ درجاِت الّسلَّمِ بمواقَف وأفعاٍل حياتيٍّة أقومُ بها، مُطبّقاً من خالِلها معنى اآلية.

4. أكتُب في قّمة الّسلمِ أيَن أصُل نتيجةَ سلوكي بحسِب اآليِة.

الّدرس الّسادس عشر      العظُة على الجبِل 

نشاط

5
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مَ ِإلَيـْـِه تاََلِميــذُهُ. فََفتـَـَح فـَـاهُ وَعلََّمُهــْم قَاِئــاًل:        ”َولَمَّــا َرأَى الُْجُمــوَع َصِعــَد ِإلـَـى الَْجبـَـِل، فَلَمَّــا َجلـَـَس تََقــدَّ
ْوَن. طُوبـَـى  َُّهــْم يَتََعــزَّ ــَماَواِت. طُوبـَـى ِللَْحَزانـَـى، أِلَن وحِ، أِلَنَّ لَُهــْم مَلَُكــوَت السَّ طُوبـَـى ِللَْمَســاِكيِن ِبالــرُّ
َحَماِء،  َُّهْم يُْشــبَُعوَن. طُوبَى ِللرُّ ، أِلَن َُّهــْم يَِرثـُـوَن اأْلَْرَض. طُوبـَـى ِللِْجيـَـاِع َوالِْعطـَـاِش ِإلَى الِْبــرِّ ِللُْودََعــاِء، أِلَن
َُّهــْم أَبْنـَـاءَ  ــاَلمِ، أِلَن َُّهــْم يَُعاِينـُـوَن اهللَ. طُوبـَـى ِلَصاِنِعــي السَّ َُّهــْم يُْرَحُمــوَن.  طُوبـَـى ِلأْلَنِْقيـَـاِء الَْقلـْـِب، أِلَن أِلَن
ــْم ِإذَا  ــى لَُك ــَماَواِت. طُوبَ ــوَت السَّ ــْم مَلَُك ، أِلَنَّ لَُه ــرِّ ــِل الِْب ــْن أَْج ــَن ِم ــى ِللَْمطُْروِدي ــْوَن. طُوبَ اهللِ يُْدَع
يَرٍة، ِمــْن أَْجِلــي، َكاِذِبيــَن. ِافَْرُحــوا َوتََهلَّلـُـوا، أِلَنَّ  َعيَُّروُكــْم َوطََردُوُكــْم َوقَالـُـوا َعلَيُْكــْم ُكلَّ َكِلَمــٍة ِشــرِّ

َِّذيــَن قَبْلَُكــْم”  )متــى 5: 12-1(. َُّهــْم هََكــَذا طـَـَردُوا اأْلَنِْبيـَـاءَ ال ــَماَواِت، فَِإن أَْجَرُكــْم َعِظيــٌم ِفــي السَّ

كلمة الحياة

فَاهُ: فُمه.   الِْبّر: نيُل رضا اهلل وبركاته، والعمُل بحسِب مرضاِته.   يُعَاِينُونَ: يلتمسوَن رحمةَ اهلل وبركاته في حياتهم.

 أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بحسِب فهمَي النّّص الّديني بالكلماِت الُمناسبة:

أوعَظ يسوُع الجموَع الغفيرِة الّتي كانَت تتبُعه على............................................، مُفتَِتحاً عظتَه بمجموعٍة من التّعاليمِ 

دُعيـَـت باســم ............................................، مُكــّرراً فــي آياِتــه كلمــةَ ............................................ ومعناها هنيئــاً لهم، مُعطياً من 

خالِلهــا شــريعةَ العهــِد ............................................ مُكِمــالً بذلــَك شــريعةَ العهــِد............................................، وواصفــاً عبَرهــا 

 المؤمنيــَن بمجموعــٍة مــن الّصفــاِت ومنهــا ............................................ و ............................................ و ............................................ 

و ............................................ و .......................................... و ......................................... و .......................................... و .......................................، 

جاذبــاً إيّاهـُـم إلــى عيــِش ............................................ المســيحيِّة الفاضلــِة و ............................................ الحقيقيـّـة، وكاشــفاً 

لهــم عــن ............................................ الّتــي ينالونُهــا نتيجــةَ عيِشــها. 

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب
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  أعطانــا الّســيُّد المســيُح فــي العظــِة علــى الجبــِل تعاليــَم جديــدًة روحيـّـةً وإنســانيّةً، وعلَّمنــا النّظــرَة الحقيقيـّـةَ 
لتقديــِر إنســانيِتنا، وهــي التّطويبــاُت الّتــي افتتــَح كالمَــه بهــا، فكلمــةُ طوبــى تعنــي »هنيئــاً لــه« أو »مــا أســعده«، 
والتّطويبــاُت هــي بمثابــِة دســتوٍر للحيــاِة المســيحيِّة يدعونــا اهللُ مــن خالِلهــا إلــى بلــوِغ الكمــاِل المســيحّي، 
ومعيــاٍر ســلوكّي وأخالقــّي يســاعُدنا علــى عيــِش حياِتنــا بســالمٍ واطمئنــاٍن مُحتمِليــن كلَّ مــا نتعــّرُض لــه مــن 
ــْن يعمــُل  ظلــمٍ وحــزٍن وجــوٍع وحرمــاٍن، بفــرحٍ وســعادٍة حقيقيـّـٍة وعَدنــا بهمــا الــّربُّ يســوُع فــي عظِتــه، مَ
جاهــداً لعيــِش التّطويبــاِت تفيــُض حياتـُـه بالنّعــمِ والخيــراِت، فتعاليــُم الّســيُّد المســيُح كانـَـت وال تــزاُل النـّـوَر 

الـّـذي يهدينــا إلــى طريــِق الملكــوِت الّســماوّي.

أُعيُد قراءَة النِّص اإلنجيلّي الّسابق )متى5: 1-12(، ثَمّ أستنتُج اسَم التّطويبة الُمواِفقة لكّل من الّدالالت اآلتيِة، 
بَهم يسوُع، ومكافأَة كّل منهم. مُتعّرفاً الّذين طوَّ

فقرة تعليمّية

أقرُأ وأجيُب

التّطويبةُ المناسبٍة للمعنىدالالُت التّطويبة

حماء/ مَن ِيرأْف باآلخريَن ويرحْمهم، يرحْمه اهللُ ويعّوْضه خيراً لحياِته. طوبى للّرحماء، فإنّهم يُرحمون/الرُّ
ينالوَن رحمةَ اهلل وتعويضاِته.

مَن ِيتحّمِل االضطهادَ ويبَق على بّره وإيماِنه، ينْل بركةً عظيمةً 
.................................................من اهلل.

مَن يَتحّمْل مصاعَب الحياِة وأحزانَها بصبٍر وإيماٍن، يُعّزيه اهللُ 
.................................................ويقُف بجانِبه.

.................................................مَن يُحّصْن قلبَه ويحافْظ عليه نقيّاً طاهراً، يَر أمجادَ اهلل في حياِته.

مَن يتحلَّ باللّطِف والوداعِة في تعامِله مَع اآلخِر يكسْب مودّتَه 
.................................................ورضا اهلل.

مَن يسمْع كلمةَ اهلل ويعمْل بها، يتذّوِق الفرَح الحقيقيَّ ويشبْع 
.................................................من بركاِت اهلل.

مَن يملْك روحاً متواضعةً تفرُح بالقليِل وتعيُش ببساطة، ينْل 
.................................................ملكوَت اهلل.

.................................................مَن يِعْش حياتَه بسالمٍ داخلّي وخارجّي، يكْن ابناً حقيقيّاً هلل.



103

للمواقــِف  الُمناســبةَ  التّطويبــةَ  أســتنتُج   
اآلتيــة:

1. أصالُح بيَن صديَقيَّ الُمتخاصَمين.

طوبى لـ ................................................................................

ــّدِس  ــِل الُمق ــراءِة اإلنجي ــى ق 2. أواظــُب عل
ــه. ــُل بحســِب تعاليِم وأعم

طوبى لـ..................................................................................

3. أساعُد الفقراءَ والمحتاجين.

طوبى لـ..................................................................................

ــةُ   ــاِت )العظ ــي التّطويب ــيُح ف ــيُّد المس ــا الّس ــّدمُ لن   يق
علــى الجبــِل( صــورًة ووصفــاً للمؤمنيــن الّذيــن يدعونــا 

أن نكــوَن منهــم، وهــم:

  المســاكين بالــّروح: الّذيــن يمتلكــوَن روحــاً متواضعــةً 
حياتَهــم  ويعيشــوَن  والعجرفــةَ،  الكبريــاءَ  تعــرُف  ال 
بــاهلل،  ثقتهــم  وواضعيــَن  بالقليــل،  راضيــَن  ببســاطٍة، 
فينالــون ملكوتــه؛ ألّن مَــِن اتّضــْع يرفْعــه اهلل، ويُعِطــه 

بحســِب نوايــاه وأعمالــه.

  الحزانــى: الّذيــن يعانــوَن أحزانــاً وعذابــاٍت مختلفةً في 
حياِتهــم، ويحتملونهــا بصبــٍر وثقــٍة وإيمــاٍن، يُعّزيهــم اهلل 
ويقــُف جانبَهــم، ويعطيهــم بــركاٍت كثيــرٍة فــي حياِتهــم 

وفــي الملكوِت الّســماوّي.

   الودعــاء: الُمتحلـّـون باللّطــِف والوداعــِة ”... َوتََعلَُّمــوا 
َّــٍة، مُبتعديــَن  )متــى11: 29(، والّذيــن يعالجــوَن أموَرهــم بهــدوٍء وروي

 
ِّــي َوِديــٌع َومُتََواِضــُع الَْقلـْـِب...” ِمنِّــي، أِلَن

عــن الغضــِب والعنــِف والعدوانيـّـة فــي تعامِلهــم مــع اآلخريــن، فيكســبوَن بذلــك محبـّـةَ النـّـاِس ومودتَهــم، 
وينالــوَن رضــا اهلل وبركاِتــه الّســماويّة.

ـٍش دائــمٍ لســماِع كلمــِة اهللِ والعمــِل بهــا   الجيــاع والعطــاش إلــى البــر: الّذيــن هــم فــي جــوٍع وتعطُـّ
)متــى4: 4(، باذليــَن جهودَهــم 

 
نَْســاُن، بـَـْل ِبــُكلِّ َكِلَمــٍة تَْخــُرُج ِمــْن فـَـمِ اهللِ”  ”...لَيـْـَس ِبالُْخبـْـِز َوْحــَدهُ يَْحيـَـا اإْلِ

فــي ســبيِل إرضائــه ونيــِل بركاِتــه، فيتذّوقــوَن طعــَم الّســعادة الحقيقيّــة، ويشــعروَن بالّشــبِع واالمتــالِء 
الّروحــّي.

  الّرحمــاء: الّذيــن يعرفــوَن معنــى اإلنســانيِّة، ويرحمــوَن اآلخريــَن والســيَّما الفقــراء والُمحتاجين، ويســعوَن 
لخدمِتهــم، والتّخفيــِف مــن أوجاِعهــم ومعاناِتهــم، فيرحُمهــم اهلل بشــامِل محبِّتــه وعطِفــه، ويعوُضهــم خيــراً 

ــي حياتهم.  ف

ــة،  ــمِ الخارجيّ ــواِء العال ــةً ضــدَّ أه ــرًة محّصن ــةً طاه ــم نقيّ ــى قلوبِه ــن يحافظــوَن عل ــوب: الّذي ــاء القل   أنقي
وخاليــةً مــن كّل النّوايــا الّســيئة كالغــشِّ والخبــِث والحقــِد والخــداِع، فيلتمســوَن بســبِب نقائهــم أمجــادَ 

اهلل فــي حياِتهــم.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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  صانعــو الّســالم: الّذيــن يحافظــوَن علــى ســالمِ نفوِســهم الّداخلــّي، وينشــروَن الّســالمَ حولَهــم فــي عالقِتهــم 
مــَع اهلل واآلخــر، عامليــَن مــن أجــِل الُمصالحــِة والــودِّ ونشــِر الّســالمِ بيــن النـّـاس، ليكونــوا بذلــَك أبنــاءً حقيقيَن 

وصالحيــَن هلل.

  المضطهــدون مــن أجــلِ البــّر: الّذيــن يعانــوَن الــذّلَّ والعــذاَب، ويُضطَهــدوَن مــن أجــِل إيماِنهــم بالــّرّب يســوَع، 
ويســعوَن إلــى الّشــهادِة بالحــّق، ويثبتــوَن فــي اإليمــان والّرجــاء، فينالــون أجــراً عظيماً مــن اهلل، والحيــاةَ األبديّة.

أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ وأجيُب:

َُّكــْم َســتَُجوعُوَن.  ــبَاَعى، أِلَن َُّهــا الشَّ َُّكــْم قـَـْد ِنلْتـُـْم َعَزاءَُكــْم. َويـْـٌل لَُكــْم أَي َُّهــا اأْلَغِْنيـَـاءُ، أِلَن    ”َولَِكــْن َويـْـٌل لَُكــْم أَي
َُّكــْم َســتَْحَزنُوَن َوتَبُْكــوَن. َويـْـٌل لَُكــْم ِإذَا قـَـاَل ِفيُكــْم َجِميــُع النَّــاِس َحَســنًا.  اِحُكــوَن اآْلَن، أِلَن َُّهــا الضَّ َويـْـٌل لَُكــْم أَي

َّــُه هََكــَذا َكاَن آبَاُؤهـُـْم يَْفَعلـُـوَن ِباأْلَنِْبيـَـاِء الَْكَذبـَـِة” )لوقــا 6: 26-24(. أِلَن

1. أستنتُج من اآلياِت الّسابقِة األموَر األرضيّةَ الّتي يحذُرنا الّسيُّد المسيُح من الّسعي واالهتمام بها. 

.....................................................................................................................................................................................................................

 2. أقرأُ األحداَث والّسلوكياِت اآلتيةَ ألتعّرَف عيَش الّسيِّد المسيِح التّطويباِت في حياِته، ثمَّ أَمألُ الجدوَل 
     اآلتي باسمِ التّطويبِة الموافقِة لرقم كلِّ حدٍث أو سلوٍك عاَشه يسوع.

 أ. قامَ بأعماِل الّرحمِة والعطِف تجاهَ الفقراِء والُمحتاجين. 

ب. احتمَل العذاَب واالضطهادَ واآلالمَ الكثيرَة، بسبِب إيماِنه برسالِة أبيه الّسماوّي. 

ج. صلّى من أجِل أعداِئه، فحافَظ على قلِبه نقيّاً بال شرٍّ أو دنٍس. 

 د. نشَر بمجيِئه رسالةَ المحبِّة والّسالمِ فصالَحنا بموِته على الّصليِب مَع اآلِب الّسماوّي.

أقرُأ وأجيُب

 ب. ................................................................................    أ. ............................................................................

 د. ................................................................................  ج. ............................................................................
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 كيَف أقتدي بالّسيّد المسيِح في عيِش 
معاني التّطويبات في حياتي. 

......................................................................................................

......................................................................................................

   يُعلّمنا الّسيُّد المسيُح من خالِل التّطويباِت:

ــاوِة الفكــِر  ّــي بالوداعــِة والّرحمــِة ونق 1.  ضــرورة التّحل
والقلــب، والّســعي لنشــِر الّســالم فــي عالقِتنــا مــَع اهلل 

واآلخــر. 

ــاِة  ــكاِل الُمعان ــن أش ــه م ــّرُض ل ــا نتع ــال كّل م 2.   احتم
يســمُح  ال  اهلل  ألنَّ  واالضطهــاِد؛  والحــزِن  كالجــوِع 
بحــدوث تلــك اإلضرابــاِت فــي حياِتنــا إال ليُثبـّـَت إيمانَنــا، 

ــا. ــي حياتن ــرة ف ــه وأمجــاِده الكثي ــِة بتعويضاِت ــر والثّق ــى الّصب ــا معن ويعلّمن

3.   قيــُم الملكــوت األبديـّـة الّتــي يحصــُل عليها اإلنســاُن لعيشــه التّطويبــات والتّعاليم المســيحيّة، وهي تُضاهي 
ٍَّت ســرعاَن ما يــزوُل. كّل مــا يســعى المتالكــه مــن نعــمٍ وخيــراٍت وكنــوٍز أرضيـّـٍة ال تجلــُب لــه ســوى فــرحٍ مؤق

4.   المعنــى الحقيقــّي للفــرحِ والّشــعوِر بالّشــبِع الّروحــّي ال يتحّققــاِن فــي حياِة اإلنســاِن إاّل إذا امتــألَ من تعاليمِ 
الّســيّد المســيِح وطبَّقهــا فــي حياِتــه، واضعــاً رجــاءَه فــي اهلل وفي نيــِل الحيــاِة األبديّة.

س شــهادًة حيَّــةً علــى أنَّ يســوَع عــاَش معنــى التّطويبــات فــي أحــداٍث مُختلفــٍة مــن     يقــدمُ الكتــاُب الُمقــدَّ
حياتــه؛ فالّســيُّد المســيُح لــم يِعــش حيــاةَ رفاهيـّـٍة، بل عــاَش حياةَ بســاطٍة وتواُضــٍع، ولم يتعلـّـق باألمــوِر األرضيِّة 
مــن مــأكٍل ومَشــرٍب، بــل كاَن فــي جــوٍع وتعطـّـٍش دائــمٍ إلــى عيــِش تعاليــم أبيــه الّســماوّي وتعليِمهــا للبشــريّة، 
وكاَن رحومــاً عطوفــاً تجــاهَ الفقــراء والُمحتاجيــَن، ووديعــاً صبــوراً ومُتســاِمحاً، فقــد تعــّرَض لُمختلَف أشــكاِل 
الــذّّل واالضطهــاداِت والعذابــات، ومــَع ذلــك لــم يغضــْب ويحُقــْد علــى ظالميــه، بــل غفــَر لهــم وصلـّـى مــن 
أجلهــم، مُحتمــالً آالمــه بصمــٍت وصبــٍر، ومحّققــاً بموِتــه علــى الّصليِب مشــيئةَ اآلِب الّســماوّي، ليتّمَم رســالتَه 

فــي نشــِر المحبـّـِة والّســالمِ فــي العالــم.

دَ نظريــاٍت، بــل كانـَـت دعــوًة لحيــاٍة وتعليمــاً ورســالةً أبديـّـةً ابتــدأت    تعاليــُم الّســيّد المســيح لــم تكــن مُجــرَّ
ة حتـّـى يوِمنــا هــذا تســعى الكنيســةُ لنشــِرها بيــَن المؤمنيــن،  بحضــوِره بيننــا )أعمــال 1: 1-3(، ومــا تــزاُل مُســتمرَّ
فــكاَن بذلــك مَثلَنــا األعظــم، وقدوتَنــا فــي كّل شــيء، لــذا علينــا كمؤمنين أن ندَع الّســيَّد المســيِح يقــودُ حياتنا؛ 
ألنـّـه هــو بدايــةُ كّل شــيء، بوســاطته كانـَـت الحيــاةُ، ومَعــه تُضــاء أيامنــا ونقــوى علــى احتمــاِل الّســقطات، وهو 
كلمــةُ اهلل )يوحنــا 1: 1-5(، واإلنســاُن الـّـذي يجعــُل الكلمــةَ تقــودُ حياتـَـه، ويحفــُظ الوصايا والتّعاليــم ويعمُل بها، 

يحــلُّ الّســالمُ فــي داخلــه، وتمتلــئُ حياتـُـه بالخيــرات، وينــاُل رضــا اهلل وملكوتـَـه الّســماوّي )متــى 5: 19-18(. 

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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1.  أكمُل العبارَة اآلتية:

معنى التّطويبات ......................................................................................................................................................................................................................

2. أمألُ الجدوَل اآلتي بالمطلوِب، بحسِب فهمي معاني التّطويبات اإلنجيليّة:

.

3.  أستنتُج اسَم التّطويبِة اإلنجيليّة الّتي طُبَّقت من خالِل المواقِف واألحداِث اآلتية:

- احتملَت مريُم العذراءُ حزنَها الكبيَر على موِت ابِنها يسوَع المسيِح، فكاَن عزاُؤها عظيماً عنَد اهلل، إذ 
جعلَها أمّاً لجميِع المؤمنين. .........................................................................................................................................................................................

- تعّرَض الّرسُل والقّديسون الضطهاداٍت كثيرٍة من أجِل شهادِتهم وإيماِنهم بالّرّب يسوَع. ................................. 

- اهتمَّت األمُّ تريزا بالفقراء والُمحتاجين وشاركتهم احتياجاِتهم. ..............................................................................................

”يـَـا ابِْنــي، أَْصــِغ ِإلـَـى َكاَلِمــي. أَِمــْل أُذُنـَـَك ِإلـَـى أَقَْواِلــي. اَل تَبـْـَرْح َعــْن َعيْنَيـْـَك. ِاْحَفظَْهــا ِفــي َوَســِط قَلِْبــَك. 
ــُه  ــَك، أِلَنَّ ِمنْ ــْظ قَلْبَ ــٍظ اْحَف ــْوَق ُكلِّ تََحفُّ ــِد. فَ ــُكلِّ الَْجَس ــا، َودََواءٌ ِل ــَن يَِجُدونََه ــاةٌ ِللَِّذي ــَي َحيَ ــا ِه ََّه أِلَن
اِمــَك،  ــَفتَيِْن. ِلتَنْظـُـْر َعيْنـَـاَك ِإلـَـى قُدَّ مََخــاِرَج الَْحيـَـاِة. انـْـِزْع َعنـْـَك الِْتــَواءَ الَْفــمِ، َوأَبِْعــْد َعنـْـَك انِْحــَراَف الشَّ
ــَرًة.  ــةً َواَل يَْس ــْل يَْمنَ ــَك. اَل تَِم ــَت ُكلُّ طُُرِق ُ ــَك، فَتَثْب ــِبيَل ِرْجِل ــْد َس ــتَِقيًما. مَهِّ ــَك مُْس ــى أَمَاِم ــَك ِإلَ ُ َوأَْجَفان

ــال 4: 27-20(. ”  )أمث ــرِّ ــِن الشَّ ــْد ِرْجلَــَك َع بَاِع

كلمُة منفعٍة

أختبُر نفسي

 موقٌف أو سلوٌك حياتّي أطبُّق يدعونا يسوعُ من خالِلها إلىالتّطويبةُ اإلنجيليّة
من خالله معنى التّطويبة

ال أحقُد على من أخطأَ بحّقيالمحافظةُ على نقاوِة قلوِبنا من كّل النّوايا الّسيئة.طوبى ألنقياِء القلوب

.....................................................................................................................طوبى للودعاء

.....................................................................................................................طوبى للجياع والعطاش إلى البّّر

.....................................................................................................................طوبى للّرحماء

.....................................................................................................................طوبى للَمطرودين من أجِل البّّر

.....................................................................................................................طوبى للَحزانى

.....................................................................................................................طوبى للَمساكين بالّروح

.....................................................................................................................طوبى لصانعي الّسالم
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الّدرس الّسابع  عشر  العائلُة فرُح الحياِة   

الّربُّ يسوُع يعلُّم الفريسيّين ويتحاوُر مَعهم حوَل مشيئِة اهلل في زواِج الّرجِل والمرأِة وأنَّ اتّحادَهما مُباَرٌك 
ومُتّمٌم إلرادِته.

  أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ ثمَّ أنقُل رقَم اآليِة إلى ما يدلُّ على معناها:

الغايةُالّرقماآلياُتالّرقم

1
نَْســاَن َعلَــى ُصوَرِتــِه.. ذََكــًرا َوأُنْثَــى  ”فََخلَــَق اهللُ اإْلِ
ــُروا  ــُروا َواْكثُ ــْم:َ اثِْم ــاَل لَُه ــُم اهللُ َوقَ ــْم، َوبَاَرَكُه َخلََقُه

)تكويــن1 :27- 28(. اأْلَْرَض”  َوامْــأَلُوا 
........

الطاّلُق قانوٌن وضعيٌّ وليَس قانوناً 
سماويّاً )ولم يسمْح به اهللُ(.

2
َُّه َويَلْتَِصُق ِبامَْرأَِتِه”    ُجُل أَبـَـاهُ َوأُم  ”ِمــْن أَْجــِل هََذا يَتُْرُك الرَّ
                                              )مرقس10: 7(.

........
االتّحادُ بيَن الّزوَجين مشيئةُ اهلل 

وال يحّق لإلنساِن فصلَه.

قُْه ِإنَْساٌن” )مرقس10: 9(.3 َِّذي َجَمَعُه اهللُ اَل يَُفرِّ ........”فَال
بارَك اهللُ أدمَ وحواءَ وأوصاهُما 

بالّزواِج لتكويِن أسرٍة. 

4
”فََقالـُـوا: مُوَســى أَِذَن أَْن يُْكتـَـَب ِكتـَـاُب طـَـاَلٍق، فَتُطَلَّــُق  
فَأََجــاَب يَُســوُع َوقـَـاَل لَُهــْم: ِمــْن أَْجــِل قََســاَوِة قُلُوِبُكــْم 

َكتـَـَب لَُكــْم هـَـِذِه الَْوِصيَّــةَ”  )مرقــس 10: 4- 5(.
........

اتّحادُ الّرجِل بالمرأِة من أُسِس 
الّزواِج المقّدس.

نشاط
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”َوِفــي الْيـَـْومِ الثَّاِلــِث َكاَن عـُـْرٌس ِفــي قَانـَـا الَْجِليــِل، َوَكانـَـْت أُمُّ يَُســوَع هُنـَـاك. َودُِعــَي أَيًْضــا يَُســوُع 
ــِت الَْخْمــُر، قَالَــْت أُمُّ يَُســوَع لَــُه: لَيْــَس لَُهــْم َخْمــٌر.  قَــاَل لََهــا  َوتاََلِميــُذهُ ِإلَــى الُْعــْرِس. َولَمَّــا فََرغَ
ــْم  امِ: مَْهَمــا قَــاَل لَُك ُّــُه ِللُْخــدَّ ــُد.» قَالَــْت أُم ــَرأَةُ؟ لَــْم تَــأِْت َســاَعِتي بَْع ــا امْ ــي َولَــِك يَ ــا ِل يَُســوُع: مَ
ــُع ُكلُّ  ــوِد، يََس ــِر الْيَُه ــَب تَطِْهي ــاَك، َحَس ــةً هُنَ ــارٍَة مَْوُضوَع ــْن ِحَج ــَراٍن ِم ــتَّةُ أَْج ــْت ِس ــوهُ َوَكانَ فَافَْعلُ
ُــمَّ  ــا ِإلَــى فَــْوُق.  ث ــاءً «. فََمأَلُوهَ ــَراَن مَ ــأَلُوا اأْلَْج ــْم يَُســوُع: » امْ َواِحــٍد ِمطَْريْــِن أَْو ثاََلثَــةً. قَــاَل لَُه
َّــكَِإ الَْمــاءَ  مُــوا.  فَلَمَّــا ذَاَق رَِئيــُس الْمُت مُــوا ِإلَــى َرِئيــِس الُْمتَّــَكِإ «. فََقدَّ قَــاَل لَُهــُم: »اْســتَُقوا اآْلَن َوقَدِّ
َِّذيــَن َكانـُـوا قَــِد اْســتََقْوا الَْمــاءَ  امَ ال ْــَن ِهــَي، لَِكــنَّ الُْخــدَّ َل َخْمــًرا، َولَــْم يَُكــْن يَْعلَــُم ِمــْن أَي الُْمتََحــوِّ
اًل، َومَتـَـى  ََّمــا يََضــُع الَْخْمــَر الَْجيِّــَدَة أَوَّ َعِلُمــوا، دََعــا َرِئيــُس الُْمتَّــَكِإ الَْعِريــَس َوقـَـاَل لـَـُه: ُكلُّ ِإنَْســاٍن ِإن
َّــا أَنـْـَت فََقــْد أَبَْقيـْـَت الَْخْمــَر الَْجيِّــَدَة ِإلـَـى اآْلَن هـَـِذِه ِبَدايـَـةُ اآْليـَـاِت فََعلََهــا  ونَ. أَم َســِكُروا فَِحينَِئــٍذ الــدُّ

ــَن ِبــِه تاََلِميــُذهُ” )يوحنــا 2: 1- 12(. يَُســوُع ِفــي قَانـَـا الَْجِليــِل، َوأَظَْهــَر مَْجــَدهُ، فَآمَ

كلمة الحياة

ونَ: الّسيّئ أو األقل جودة.        أَْجَرانٌ ِمْن ِحَجارَة: أوعيةٌ من الفّخار.  رَِئيُس الْمُتَّكَِإ: سيُّد القومِ أو أكبُر القومِ سنّاً.    الدُّ

أكِمُل العباراِت اآلتيةَ بما يناسبُها استناداً للنّص الّدينّي الّسابق: 

  1.  أولى مُعجزاِت الّسيِّد المسيِح هي ..................................................................................................................................................................

  2.  صنَع الّسيُّد المسيُح الُمعجزَة تلبيةً لطلِب .................................................................................................................................................

  3.  حضَر الّسيُّد المسيُح العرَس لُمشاركِة النّاِس .........................................................................................................................................

  4.  أظهَر الّربُّ يسوُع مجَده الّسماوّي في مُعجزِة قانا الجليِل، فأعلَن التاّلميُذ ...............................................................

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب
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  صنــَع الــّربُّ يســوُع أولــى مُعجزاِتــه فــي عــرِس قانــا الجليــِل، مُعلّمــاً إيّانــا الطّاعــةَ بطاعِتــه والدِتــه 
العــرُس  ويتــمَّ  فرُحهــم  ليســتمَرّ  جيــدًة  خمــراً  المــاءَ  َل  فحــوَّ العــرس  أهــَل  ســاعَد  حيــَن  العــذراءَ 
مُظهــراً فيــه مجــَده اإللهــّي، ويســاعدهم علــى تطبيــِق وصيــِة اهلل لهــم فــي حفــِظ البشــريّة ونمّوهــا، 
ـه مَعنــا فــي كّل أوقــاِت الفــرح أو األوقــاِت الُمخّصصــة للكــرازة ِلبــدِء رســالِته الخالصيّــة. َـّ  وليؤّكــد أن

أقرأُ اآلياِت األتيةَ وأجيُب:  

َّــُه لَــْم  ــُه يُِحــبُّ نَْفَســُه. فَِإن َ ــْن يُِحــبُّ امَْرأَت ُّــوا ِنَســاءَهُْم َكأَْجَســاِدِهْم. مَ َجــاِل أَْن يُِحب ــَك يَِجــُب َعلَــى الرِّ ”َكَذِل
َّنـَـا أَعَْضــاءُ ِجْســِمِه، ِمــْن لَْحِمــِه  بُّ أَيًْضــا ِللَْكِنيَســِة. أِلَن ِّيــِه، َكَمــا الــرَّ ، بـَـْل يَُقوتـُـُه َويَُرب يُبِْغــْض أََحــٌد َجَســَدهُ قـَـطُّ
ــَرادُ،  ْ ــُم اأْلَف ُ ــا أَنْت َّ ــِة. َوأَم ــيِح َو الَْكِنيَس ــِو الَْمِس ــْن نَْح ُــوُل ِم ــا أَق َ ــي أَن ــٌم، َولَِكنَِّن ــرُّ َعِظي ــَذا السِّ ــِه.. هَ ــْن ِعظَاِم َوِم

ــا” )أفســس5: 33-28(. ــْب َرُجلََه ــْرأَةُ فَلْتََه ــا الَْم َّ ــِه، َوأَم ــَذا َكنَْفِس ــُه هََك َ ــٍد امَْرأَت ــبَّ ُكلُّ َواِح فَلْيُِح

   أستنتُج من اآلياِت الّسابقة النّقاَط الّدالةَ على عالقِة الّرجِل والمرأِة وعالقِة المسيِح والكنيسة.

فقرة تعليمّية

أقرُأ وأجيُب

...............................................................  .1

...............................................................  .2

...............................................................  .3

عالقةُ الّرجلِ والمرأة

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

عالقةُ المسيِح والكنيسة



110

 أقرأُ اآليةَ اآلتيةَ وأجيُب:  

ــيِح،  ــةُ ِللَْمِس ــُع الَْكِنيَس ــا تَْخَض ــْن َكَم ”َولَِك
 َكَذِلــَك النَِّســاءُ ِلِرَجاِلِهــنَّ ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء. 
ُّــوا ِنَســاءَُكْم َكَمــا أََحــبَّ  َجــاُل، أَِحب ــا الرِّ َُّه أَي
 الَْمِسيُح أَيًْضا الَْكِنيَسةَ َوأَْسلََم نَْفَسُه ألَْجِلَها” 
                            )أفسس5: 24- 25(.

وجين؟  1. ما وصيةُ كّل من الزَّ
..................................................................................................... 

2. أستخلُص من اآليِة الّسابقِة قواعَد 
 تساعُد على بناِء األسرِة المسيحيّة.

..................................................................................................... 

.....................................................................................................

 .....................................................................................................

  منــذُ البــدِء خلــَق اهللُ آدمَ وحــواءَ ودعاهمــا ليكونــا 
ــن1: 28(  ــؤوا اأْلَْرَض” )تكوي َ ــُروا َوامْل ــُروا َواْكثُ ــاً ”أَثِْم مع
وبحضــوِر الــّرّب يســوَع عــرَس قانــا الجليــل بــارَك 
الــّزواَج، وقّدَســه ليســتمدَّ الّرجــُل والمــرأةُ عالقتَهمــا 
ها  ببعــٍض مــن عالقــِة الّســيِّد المســيِح بالكنيســة التــي أعدَّ
عروســاً لــه، وأحبَّهــا حتـّـى افتداهــا بدِمــه الكريــم، وقــد 
ــَك  ــس5: 27( ذل ــالِته )أفس ــي رس ــوُل ف ــُس الّرس ــَد بول أّك
فأوصاهمــا بــأن يحــبَّ أحُدهمــا اآلخــَر، وأن يكونــا 
معــاً فــي شــركٍة روحيّــٍة مــَع الّســيِّد المســيِح الّــذي 
أحبَّهمــا فــال يتســلُّط أحُدهمــا علــى اآلخــر، ولكــن 
ــا اهلل،  ــادالِن عطاي ــّرّب، فيتب ــةً بال ــا طاع ــوُن عالقتُهم تك
ويبــذُل الواحــُد ذاتـَـه مــن أجــِل اآلخــِر بمحبـّـٍة، وتتكامــُل 
ــاِل المســيِح بالكنيســِة  ــى مث ــّرأِس بالجســِد عل ــةُ ال  عالق
                                                     )أفسس5 :23(.

ــّزواَج ســرٌّ مقــّدٌس،  ــا الكنيســةُ المقّدســةُ أّن ال   تُعلُّمن
وتقديــراً لذلــك يعلــُن طالبـَـا الــّزواِج ارتباطَهمــا بحريـّـة، 
وإيمانَهمــا بأبديـّـِة الــّزواج، فيَبنيانـَـه على صخرِة المســيِح 

الـّـذي يســاعُدهما علــى نضــِج اإليمــاِن وعيِشــه فــي حياِتهمــا، فيصيــرا جســداً واحــداً، وباشــتراِكهما فــي 
مواقــِف الحيــاِة كلِّهــا مــن أفــراحٍ وأحــزاٍن مُســاعداً إيّاهُمــا فــي تكويــِن أســرٍة يســودُها التّفاهـُـم، والتَّعاطُف، 

واالنســجامُ، والمحبـّـةُ، فتترّســُخ عالقتُهمــا بقــّوِة الــّروِح القــدِس ونعمِتــه ليكــوَن زواُجهمــا أبديـّـاً.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني

 ”عندما يتّحُد الّرجُل والمرأةُ بسّر الّزواِج يَتخطّيان صورَة ما هو أرضّي
 ويُصبحاِن على صورِة اهلل الّسماوّي نفِسه” )القديس يوحنا الّذهبي الفم(.             

1. ما النّعمةُ التي ينالُها كلٌّ من الّرجِل والمرأِة باتّحاِدهما بسّر الّزواج المقّدِس؟

...........................................................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب
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  أقرأُ اآليةَ اآلتيةَ وأجيُب:  

أَنَــا  اَل  فَأُوِصيِهــْم،  ُجــوَن،  الُْمتََزوِّ ـا  َـّ ”َوأَم
الَْمــْرأَةُ رجلَهــا  تَُفــاِرَق  أَْن اَل   ، بُّ الــرَّ بَــِل 
متزوجــة،  غَيْــَر  فَلْتَلْبَــْث  فَاَرقَتْــُه،   َوِإْن 
ُجــُل امَْرأَتَُه”   أَْو ِلتَُصاِلــْح َرُجلََهــا. َواَل يَتـْـُرِك الرَّ
                            )1كورنثوس 7: 10- 11(.

- أستنتُج أهميّةَ وحدانيِّة الّزواِج.

 ....................................................................
..................................................................... 
..................................................................... 
.....................................................................

 يُعلــُن الّشــاباِن المزمعــان علــى الــزواِج بحريتهمــا 
حســِب  المقــّدِس  الــّزواِج  بســرِّ  االرتبــاط  قبولَهمــا 
فتبــارك  ميثــاِق شــريعِة اهلل،  الكنيســة ضمــَن  قوانيــن 
الكنيســةُ وتقــّدُس هــذا الربــاط بحلــوِل النّعمــِة اإللهيّــِة 

بفاعليــِة ســّر الــزواج المقــّدس.

  تبــدأُ مراســُم ســّر الــّزواج بإعــالن الكاهــن: ”مباركــةٌ 
ــّروِح القــدِس” ألّن ملكــوَت  ــِن وال مملكــةُ اآلِب واالب

ٍس. اهلل حاضــٌر فــي حياِتنــا، وهــو بدايــةُ كلِّ ســرٍّ مُقــدَّ

  يتلــو الكاهــُن طلبــاٍت وابتهــاالٍت؛ كــي يـــبارَك الــّربُّ 
الخــالَص  ويَمنَحهمــا  العروَســين  ويحفــَظ  رباطَهمــا 

ــَن. ــأوالٍد صالحي ــا ب ويُمتَعهم

العروســين  رأِس  علــى  اإلكليلَيــن  الكاهــُن  يضــُع    
راســماً بهمــا إشــارَة الّصليــب، وينقــُل إكليــَل كلٍّ منهمــا 

ــين.  ــِة للعروَس ــِة الملوكيّ ّ ــى المرتب ــُز إل ــذي يرم ّ ــم ال ــه الخات ــَد مُباركِت ــر بع ــى رأس اآلخ عل

ــل، وتســبُقه  ــا الجلي ــِل عــرِس قان ــالوِة إنجي ــّزواج المقــّدس بحضــوِره، بت ــّربُّ يســوُع ســرَّ ال ــارُك ال   يب
رســالةُ القديــس بولــس الّرســول )أفســس5: 24- 33( فيكــوَن مصــدَر فــرحٍ، وتقّديــٍس للعروَســين بمشــاركِته 

حياتَهمــا فــي حــّب مُتبــادل.

  يبــارُك الكاهــُن كأَس الّشــركة )الخمــر( الّتــي ترمــُز إلــى شــركِة الحيــاِة الّروحيـّـِة، والوحدانيـّـة بينَهمــا، 
وينــاوُل العروَســين.

  يطــوُف الّزوجــاِن ثــالَث مــّراٍت وراءَ الكاهــن، وتُرنـّـُم الجوقــةُ ترانيــَم الفــرِح واالبتهــاِج، وهــذا يرمُز إلى 
الفــرِح وتكريِســهما لكنيســِة الّســيّد المســيح. ويكــوُن الطــواُف بشــكٍل دائــرّي ليرمَز للبدايــة واألبديّة.

يختــُم الكاهــُن خدمــةَ ســرَّ الــّزواِج المقــّدِس بصــالٍة للــّرّب يســوَع ليحفــَظ هــذا الــّزواِج المقــّدِس، فيشــكُر 
العروســاِن اهللَ الـّـذي جمَعهمــا معــاً بنعمــٍة الــّروِح الُقــُدِس.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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  أقرأُ اآليةَ اآلتيةَ وأجيُب:  

ــا دَامَ َرُجلَُهــا   ”الَْمــْرأَةُ مُْرتَِبطـَـةٌ ِبالنَّامُــوِس مَ

ةٌ  ــرَّ ــَي ُح ــا، فَِه ــاَت َرُجلَُه ــْن ِإْن مَ ًّــا. َولَِك َحي
بِّ فََقــْط”    َج ِبَمــْن تُِريــُد، ِفــي الــرَّ  ِلَكــْي تَتـَـَزوَّ

                              )1كورنثوس7: 39(

- أستخلُص الغايةَ من اآليِة الّسابقِة.

.....................................................................................................

 .....................................................................................................

  حفاظــاً علــى قواعــِد الّديــِن وصّحــِة بنــاِء األســرِة 
ــوداً وشــروطاً  ــت الكنيســةُ قي واألخــالِق العفيفــِة وضَع

ــي: ــّزواج، وه لل

1.  أن يكــوَن الّشــاباِن مُعّمــداِن علــى اســمِ الثّالــوِث 
القــّدوِس.

اباِن الّسّن القانونيّة ليكونا ناضَجين. 2.  أن يبلَغ الشَّ

ــّزواج بمــلِء إرادِتهمــا دوَن  3.  أن يرضــى الشــاباِن بال
ضغــٍط أو إكــراٍه.

4. ال يجوز عقد زواج ثاٍن قبَل انحالِل األّول.

5.  عــدم وجــوِد موانــَع للــّزواِج، ومنهــا: القرابــةُ الّروحيـّـِة 
دُ  ــدُّ ــرة، تع ــةُ الُمصاه ــة، و قراب ــّم، الخــال، العّم ــِة الع ــن ابن ــّزواُج م ــاً، ال ــاً روحيّ ــدُّ أب ــذي يُع ّ ــّراب ال كالع

ــه الّرابعــة. ــٍة ال تحــقُّ ل ــُل مــن زيجــٍة ثالث الّزوجــات، الّراهــُب واإلكليركــي، المترمّ

  حّددَِت الكنيسةُ موانعَ للحفاِظ على قدسيّة الّزواج: 

مــِت الكنيســةُ الــّزواَج مــن شــخٍص ينتمــي إلــى ديــٍن آخــَر لالختــالِف فــي العقيــدِة  أ. الــّزواُج المُختلَّــط: حرَّ
والعــاداِت والتّقاليــِد وذلــَك للحفــاِظ علــى قواعــِد الّديــِن وتربيــِة األوالد الّســليمِة وبنيــاِن الكنيســة.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني

جــوَن أن يكــوَن اتّحادُهــم علــى يــِد األســقِف حتـّـى يكــوَن الــّزواُج حســب الــّرّب  ”علــى النـّـاس الّذيــن يتزوَّ
ال حســب الّشــهوِة ليصيــَر كلُّ شــيٍء لمجــِد اهلل”  )القّديــس أغناطيــوس األنطاكــي(.

 1. أستخلُص الغايةَ من اآليِة الّسابقِة.

.....................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب
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ــُروا  ــْم”، ”...أَثِْم ــى َخلََقُه ــًرا َوأُنْثَ ــق ”ذََك ــوهُ إرادَة اهلل الخال ــاً يش ــةُ دنس ه الكنيس ــدُّ ــّي: تع ــّزواُج المثل ب. ال
ِمــْن  أََخَذهَــا  َِّتــي  ال لْــَع  الضِّ لَــُه  اإْلِ بُّ  الــرَّ َوبَنَــى  اأْلَْرَض”)التكويــن1 :27- 28(  ”...  َوامْلَــؤوا   َواْكثُــُروا 
َواِحــًدا”  َجَســًدا  َويَُكونَــاِن  ِبامَْرأَِتــِه  َويَلْتَِصــُق  ـُه  َـّ َوأُم أَبَــاهُ  ُجــُل  الرَّ يَتْــُرُك  ”...ِلَذِلــَك   ،” امْــَرأًَة   آدَمَ 
                                                                                                   )التكوين2 :22- 24(.  

َّــِذي َجَمَعــُه اهللُ اَل   ج. الطـّـالق: ال تســمُح بــه الكنيســةُ إاّل فــي حالــِة الّزنــى مُقتديــَن بتعاليــمِ الــّرّب يســوَع ”فَال
قُْه ِإنَْساٌن” )مرقس 10: 9(. يَُفرِّ

تعلـّـُم الكنيســةُ الّزوجيــَن الطّاعــةَ ومخافــةَ اهلل، واإلصغــاءَ إليــه، وبــذَل الــذّات، فتكــوُن قيادتُهمــا بعضهمــا 
لبعــض قيــادًة روحيـّـةً فتنمــو العائلــة لتكــوَن كنــواٍة مقّدســٍة لكنيســِة المســيِح، فيتَّحــُد الّزوجــاِن بالمســيِح 
فــي ســّر اإلفخارســتيا، كأس الّشــركة الواحــدة الـّـذي يعضــُد حياتهمــا، وهكــذا كاَن يُتمَّــُم ســرُّ الــّزواج  

المقــّدس فــي القــروِن األولــى فــي خدمــِة القــّداِس اإللهــّي.

كلمُة منفعٍة

أختبُر نفسي
  

1.   أستخلُص مّما يأتي بالتّرتيِب ما يثبُت أنَّ سرَّ الّزواِج هو سرُّ الفرِح، المحبِّة، الّشركة. 

ــةً  ــةً حيّ ــّروح، يشــكالن أيقون ــن بالجســد، والفكــر، وال ــاد الّزوجي ــدِء، وباتّح ــُذ الب ــّزواَج من   شــّرَع اهلل ال
للثّالــوِث القــّدوِس، فهمــا شــخصان متحــدان، ومنفصــالن فــي آٍن، يجمُعهمــا اهللُ فــي وحــدٍة تترجـّـى الكماَل، 
والتّخلـّـي عــن األنانيـّـة، وحــّب الــذّات لتنمــَو فيهمــا نعمــةُ الــّروِح القــدِس فــي عيــِش فــرِح الحــّب اإللهــّي 

الـّـذي يحيــاه اآلب واالبــن والــّروح القــدس ) الثالــوث القــّدوس(.

  الحيــاةُ المســيحيّةُ كلّهــا مبنيـّـةٌ علــى اقتنــاِء حيــاِة المحبــِة الكاملــة مــع اهللِ والقريــِب، وباألخــّص بيــَن الــّزوِج 
ــِف  ــي باللّط ّ ــِح والتّحل ــرِة، والتّبّج ــِذ الغي ــِة، ونب ــِر واألمان ــُس الّرســوُل بالّصب ــُس بول ــا القدي والّزوجــِة ويصُفه
والّســالمِ الّداخلــّي، والغفــراِن، والتّضحيــة، والثّقــة باآلخــر، والّرجــاء بــاهلل، وتنمــو هــذه المحبـّـةُ  مــع نمــو حيــاة 

الزوجيــن الّروحيــة بالجهــاد الّروحــّي، وعيــش الفضائــل اإللهيـّـة واإلنســانيّة.
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   يعيــُش الّزوجــاِن عالقــةَ شــركٍة، يتخــذان كلَّ قــراٍر برضــًى مُتبــادٍل واحتــرامٍ، ســاعييَن إلــى تحقيــِق أكبــِر 
ــِة الّشــخصيّة والقــرار الُمشــتَرك، وتكتمــُل بالطّاعــِة  ّ ــَن الحري ــِة، بي ّ ع واألحادي ــوُّ ــَن التّن ــم بي ــدٍر مــن التّناغُ ق
ــّزواِج،  ــاِت ال ــا اإلنجــاُب فهــو تبعيّــةٌ طبيعيّــةٌ مــن تبَعي ــِة، وأمّ ــَق كلٌّ منهمــا دوَره فــي العائل ــِة  ليحّق الُمتبادَل
وتعبـّـُر عــن الُمشــاَركِة مــَع اهلل بعمليـّـِة الخلــِق، فاإلنجــاُب ليــَس الهــدَف األساســيَّ الوحيــَد للــّزواج وغايتـَـه 

وإنّمــا هــو ســبيٌل مــن ســبِل الُمســاَعدِة علــى الكمــاِل الّروحــّي للّزوجيــن.

سّر المحبّةسّر الفرح

سّر الّشركة
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الّدرس الّثامن  عشر  رسالُة الكنيسِة االجتماعّية  

يطالُعنا الكتاُب المقّدُس وسيُر آباِء الكنيسِة القّديسيَن بالعديِد من القصِص الّتي كانَت تعاني الكنيسةُ فيها 
 من أزماٍت وضيقاٍت متنّوعٍة... ِلنقرأْ بعَضها:

َّه قد حدثـَـت مَجاعةٌ    يخبُرنــا القّديــُس لوقــا اإلنجيلــي فــي ســفر أعمــاِل الّرســِل فــي اإلصحــاحِ الحادي عشــَر بأن
كبيــرةٌ فــي أورشــليَم فــي زمــِن كلوديــوس قيصــر، فهــبَّ التالميذُ والّرســُل للقيــام بعمليِة تدبيــٍر اقتصاديـّـٍة، ووضعوا 
داً بحســِب دخــوِل ومُمتلــكاِت المؤمنيــَن كشــركٍة حقيقيـّـٍة لتحديــِد نــوِع وحجــمِ المعونــِة الُمــراِد  نظامــاً مُحــدَّ
إرســالُها بحســِب غنــى المؤمنيــِن ومقدرِتهــم، وجمعــوا مــا اســتطاعوا وأرســلوها إلى الَمشــايخ بيِد برنابا وشــاول.

  اهتــمَّ القّديــُس بولــُس الّرســوُل كلَّ االهتمــامِ فــي جميــِع الُمناَســباِت بجمــِع األمــواِل لحســاِب الّصــرِف علــى 
دَ فــي رســائِله علــى مبــادئَ كثيــرٍة ومُهمٍَّة للكنيســِة من جهِة االشــتراِك فــي إعواِز  كنيســِة أورشــليَم وفقراِئهــاـ وشــدَّ
الفقــراِء ورفِعهــا مــن حالــِة خدمــٍة إلــى حالــِة نعمــٍة مُعلّمــاً أنـّـه بقــدِر زيــادِة العطيـّـِة تــزدادُ الّرحمــةُ بصلــواِت الفقراِء 

المقبولة أمــامَ اهلل. 

  وفــي ســنة 368م، كاَن القّديــُس باســيليوُس كاِهنــاً فــي قيصريـّـةَ، وحلَّــت فيهــا الفواجُع. فقد ضربَتهــا عواصُف 
ت المــوادُ الغذائيـّـة، وحصلـَـت مجاعــةٌ هائلــةٌ.  البــرِد، ثــّم جــاءَ الطّوفــاُن، ثــّم الهــزاُت األرضيـّـِة، فالجفــاف، فشــحَّ
فانبــرى القديــُس باســيليوُس لعمــِل الّرحمــِة بــال هــوادٍة، فبــاَع مــا كاَن يمكــُن بيَعــه مــن أمالِكــه، واشــترى بثمِنهــا 
طعامــاً للجيــاِع، ونظـّـَم مخزنــاً شــعبيّاً لألغذيــِة والثّيــاِب، وأخــَذ يوّزعُها بنفِســه على البائســيَن والفقراِء والُمســنّيَن.

  وقــد بنــى القّديــُس باســيليوُس فــي منتصــِف القــرِن الّرابــِع الميــالدّي مجّمعــاً ضخمــاً ضــمَّ مُستشــفًى ومــدارَس 
مهنيـّـةً ودوراً لأليتــامِ ومالجــئَ للبــرصِ وفنــادَق وكنائــَس، مــا عدا بيــوَت األطبــاِء والعاملين. فكانَت مدينــةً للفقراِء 

والُمحتاِجين. والمرضى 

فأخــَذ  القريــِب،  محبّــِة  بفضيلــِة  َّصــَف  ات الــذي  م(   373( الّســرياني  أفــرام  البــار  القّديــُس  أمّــا    
ـا حلّــْت فيهــا المجاعةُ،كمــا أنّــه رتّــَب  علــى عاتِقــه مهّمــةَ توزيــِع القمــِح علــى الفقــراِء فــي الّرهــا لمَـّ
ـة،  الخالصيَـّ بأقواِلــه  والمســاكيَن  الغُربــاءَ  ى  عــزَّ كمــا  الُمصابيــَن،  لمعاينــِة  ســريٍر  ثالثمئــةُ  فيــه  مَشــفى 
 وحــثَّ األغنيــاءَ علــى فتــِح خزائِنهــم إلعانــِة الُمعّوزيــن. فاقتنــى بذلــَك أعظــم الفضائــل وهــي المحبّــة.

                 

1.  أستنتُج األعماَل الّتي قامَ بها آباءُ الكنيسِة القّديسوَن.

2. أقترُح بعض األعمال الّتي أقوم بها وأقتدي من خاللها باآلباء القديسين. 

نناقٌش معًا
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َّــى َوتَْرفـُـُق. الَْمَحبَّــةُ الَ تَْحِســُد. الَْمَحبَّــةُ الَ تَتَفَاخـَـُر، َوالَ تَنْتَِفــُخ،  َوالَ تَُقبِّــُح، َوالَ تَطْلـُـُب  ”الَْمَحبَّــةُ تَتَأَن
ــَؤ، َوالَ تَْفــَرُح ِباإِلثـْـمِ بـَـْل تَْفــَرُح ِبالَْحقِّ، َوتَْحتَِمُل ُكلَّ َشــْيٍء،  ، َوالَ تَظـُـنُّ السُّ مـَـا ِلنَْفِســَها، َوالَ تَْحتـَـدُّ

ُق ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَْرُجــو ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَْصِبــُر َعلـَـى ُكلِّ َشــْيٍء” )1 كورنثــوس 13: 4 – 7(. َوتَُصــدِّ

كلمة الحياة

: تُغضب. تَْحِسُد: تتمنّى زواَل النّعمِة عن اآلخر.            تَتَفَاخَُر: تَتكبُّر.           تَْحتَدُّ

1.  ما صفاُت المحبِّة الفاعلِة بحسب الّرسوِل بولَس؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.   ما الفضائُل الّتي يتحلّى بها المؤمُن عنَدما يحيا حياَة المحبِّة؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

  اهلل ُمحبـّـة، وقــد خلــَق اإلنســاَن علــى صورتــِه ومثاِلــه، ودعــاهُ ألن يكمــَل فــي المحبـّـِة على مثــاِل المحبـّـِة اإللهيّة.
ــَد الــّربُّ يســوُع المســيُح هــذه المحبـّـةَ عندمــا بــذَل ذاتـَـه المحبـّـةَ علــى الّصليــِب  فــداءً عــن البشــريِّة  فقــد جسَّ
ــا..  َ ــْم أَن ــا أَْحبَبْتُُك ُّــوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا. َكَم ــا أُعِْطيُكــْم: أَْن تُِحب َ ــَدًة أَن ــةً َجِدي ــِل بهــا ”َوِصيَّ ــا التمث جمعــاءَ، ِودعان

َُّكــْم تاََلِميــِذي..” ) يوحنــا 13 : 34 ـ 35(.  ِبَهــَذا يَْعــِرُف الَْجِميــُع أَن

  تشــّكُل مُماَرســةُ المحبـّـِة للمؤمنيــَن الميــزَة الجوهريـّـةَ لإليمــاِن والحيــاِة المســيحيِّة، ويحيــا اإلنســاُن هــذه 
 المحبـّـةَ عنَدمــا يتحلـّـى بمحبـّـِة اهللِ والقريــِب ”َولَنَــا هَــِذِه الَْوِصيَّــةُ ِمنـْـُه: أَنَّ مَــْن يُِحــبُّ اهللَ يُِحــبُّ أََخــاهُ أَيًْضــا”
ّــِة ســلوكاً صالحــاً فــي أعمــاِل الخدمِة؛كمســاعدة الفقــراء والمرضــى  ــا 4 : 21(، ويترجــُم هــذه المحب )1 يوحن

ــن...  والُمســافرين والُمحتاجي

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية
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اًل،  ”اَل يَُكوُن هََكَذا ِفيُكْم. بَْل مَْن أََرادَ أَْن يَِصيَر ِفيُكْم َعِظيًما، يَُكوُن لَُكْم َخاِدًما،  َومَْن أََرادَ أَْن يَِصيَر ِفيُكْم أَوَّ
نَْســاِن أَيًْضــا لـَـْم يـَـأِْت ِليُْخــَدمَ بـَـْل ِليَْخــِدمَ َوِليَبـْـِذَل نَْفَســُه ِفْديـَـةً َعــْن َكِثيِريــَن”    يَُكــوُن ِللَْجِميــِع َعبـْـًدا. أِلَنَّ ابـْـَن اإْلِ

                                                                                                    )مرقس 10 : 43 ـ 45(.

1. كيَف تتجلّى المحبّةُ في حياِة المؤمِن بحسِب النّّص الّدينّي الّسابق؟

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

2. أبيُّن كيَف أكوُن خادماً أميناً لكلمِة اهلل ألحيا الحياة األبدية.

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب

  ”ثـُـمَّ يَُقــوُل الَْمِلــُك ِللَِّذيــَن َعــْن يَِميِنــِه: تََعالَــْوا 

ــْم  ــدَّ لَُك ــوَت الُْمَع ُــوا الَْملَُك ــي، ِرث ــي أَِب ــا مُبَاَرِك ي
ِّــي ُجْعــُت فَأَطَْعْمتُُموِنــي.  مُنـْـُذ تَأِْســيِس الَْعالـَـمِ. أِلَن
َعِطْشــُت فََســَقيْتُُموِني.. يُِجيبُــُه اأْلَبْــَراُر ِحينَِئــٍذ 
، مَتـَـى َرأَيْنـَـاَك َجاِئًعــا فَأَطَْعْمنَاَك، أَْو  قَاِئِليــَن: يـَـاَربُّ
َعطَْشــانًا فََســَقيْنَاَك؟ ،... فَيُِجيــُب الَْمِلــُك َويَُقــوُل 
َُّكــْم فََعلْتُُمــوهُ  لَُهــُم: الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: ِبَمــا أَن
 ِبأََحــِد ِإْخَوِتــي هَــُؤاَلِء اأْلََصاِغــِر، فَِبــي فََعلْتُــْم” 
                                    )متى  25 : 34 - 40(.

- أبيُِّن كيَف أكوُن وارثاً لملكوِت الّسموات؟

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

تقويٌم مرحليٌّ

إلــى  تالميــَذه  المســيُح  يســوُع  الــّربُّ  دعــا    
المجانــي  العطــاِء  ومُماَرســِة  النّــاِس  خدمــِة 
ــم:   ــالً له ــي قائ ــذل والتّفان ــة والب ّ ــوِل بالمحب  المجب
انًــا أَعْطُــوا ” ) متــى 10: 8(  انًــا أََخْذتُــْم، مَجَّ ”مَجَّ
وعلَّمهــم أنَّ الطّريــَق نحــَو األوليّة تكــوُن بالتّضحيِة 
ّــٍة وتواُضــٍع، وأنَّ الّرئيــَس  بالنّفــِس والخدمــِة بمحب
ــل  ــَن، ب ــى اآلخري ــلُّط عل ــْن يتس ــس مَ ــيَّ لي الحقيق
ــن  ــاءَ م ــاءَ والّضعف ــَن والودع ــْن يخــدم الُمحتاجي مَ
أبنــاِء الُمجتمــع، ثــّم أرســلَهم للكــرازة ببشــرى 
الملكــوِت بيــَن البشــِر، فكانَــت لهــم الّريــادة بيــَن 

ــم والبشــارة. ــي التّعلي ــِة المســيحيّة ف الجماع

أعّبُر عن إيماني
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  يعلُّمنــا اإليمــاُن المســيحّي أن نــرى وجــَه الّســيِّد المســيِح فــي وجــوِه الغربــاِء والفقــراء، فعنَدمــا نســاعُد 
ًّنــا نقــّدمُ بالواقــِع مَحبِّتنــا إلــى الّســيِّد المســيِح نفِســه، لذلــَك فــإّن العطــاءَ هــو عمــٌل الهوتــيٌّ  إخوتَنــا، فإن
وليــس مُســاهَمةً اجتماعيـّـةً، ويدعونــا إيماننــا المســيحي ألن نوجـّـه عطاءَنــا نحــَوكّل إنســاٍن فــي الُمجتمــع.

  يُحســُن المؤمنــوَن بخدمِتهــم وإحســاِنهم لآلخريــَن، فيُقّدمــوَن أنفَســهم ومواهبَهــم تطوعيـّـاً حبـّـاً بــاهللِ 
ــي  ــن، ويســتندوَن ف ــاس الُمحتاجي ــِة النّ ــم لخدم ــرًة بُممتلكاِته ــاً كثي ــم وأحيان ــَن بوقِته واإلنســاِن مُضّحي
ذلــَك إلــى خبــرِة محبـّـِة اهلل للنـّـاِس الّتــي جســَدها الــّربُّ يســوُع مــن خــالِل الحيــاِة والتَّعليــمِ علــى مُســاَعدة 
الفقيــِر والُمحتــاج كمــا فــي مثــِل الّســامري الّصالــِح، وكذلــَك مُعجــزِة تكثيــِر الخبــزاِت الخمــِس، فحيــاةُ 

الّســيِّد المســيِح بُمجمِلهــا كانــت حيــاَة خدمــٍة وعطــاٍء بمحبـّـٍة لكافــِة النـّـاِس مــن دوِن تمييــز.

ــْم ُكلُّ َشــْيٍء  لَــَواِت.. َوَكاَن ِعنَْدهُ ــِرَكِة، َوَكْســِر الُْخبْــِز، َوالصَّ ُســِل، َوالشَّ  ”َوَكانـُـوا يُواِظبُــوَن َعلَــى تَْعِليــمِ الرُّ
 مُْشــتََرًكا. َواأْلَمـْـاَلُك َوالُْمْقتَنَيـَـاُت َكانـُـوا يَِبيُعونََهــا َويَْقِســُمونََها بَيـْـَن الَْجِميــِع، َكَمــا يَُكوُن ِلُكلِّ َواِحــٍد اْحِتيَاٌج”
                                                                                                )أعمال الرسل 2: 42 ــ 45 (.

1.  أبيُِّن سماِت حياِة الجماعِة المسيحيّة األولى.

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

2. كيَف أُساهُم كمؤمٍن في تحقيِق استمراريِّة حياِة الجماعِة المسيحيِّة األولى في مُجتمِعنا اليوم؟

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب
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   أقرأ أجيُب:

ِإيَمــاٌن،  لَــَك  أَنْــَت  قَاِئــٌل:  يَُقــوُل  ”لَِكــْن 
ِبــُدوِن  ِإيَمانَــَك  أَِرِنــي  أَعَْمــاٌل.  ِلــي  َوأَنَــا 
ِإيَماِنــي..  ِبأَعَْماِلــي  أُِريــَك  َوأَنَــا  أَعَْماِلــَك، 
ـٌت،  ـُه َكَمــا أَنَّ الَْجَســَد ِبــُدوَن ُروحٍ مَيِـّ َـّ أِلَن
ــُدوِن أَعَْمــاٍل مَيِّــٌت” يَمــاُن أَيًْضــا ِب  هََكــَذا اإْلِ
                             )يعقوب 2: 18 ــ 26 (.

- أبيُِّن كيَف تُكمُِّل األعماُل اإليماَن؟

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ــّرّب يســوَع المســيِح إلــى الّســماِء، بــدأَ   بعــَد صعــوِد ال
الّرســُل بتنظيــمِ حيــاة الكنيســِة الفتيّــِة والجديــدِة فــي 
وســِط العالــمِ، فأّسســوا عمــَل الكنيســِة اإلنســانّي والخــدمَ 
عــاِت مــن أجِل  االجتماعيـّـةَ كخدمــِة الموائــِد وجمــِع التّبرُّ
الفقــراِء والُمحتاجيــن والمرضــى و...، فقــد كانـَـت جماعةُ 
ــٍب واحــٍد  ــّوٍة، وتجتمــُع بقل ــدًة بق ــذاك مُتّح ــن آن المؤمني
ونفــٍس واحــدة، يعملـّـوَن ويجلبــوَن كلَّ مالهــم ويضعونـَـه 
ُع علــى كّل إنســاٍن بمقــداٍر  أمــامَ أقــدام الّرســل ليُــوزَّ
حاجتــه، فكانَــت النّمــوذج األفضــل لحيــاٍة اجتماعيــٍة 
تكلّلُهــا نعمــةُ الــّروحِ القــدس، ويســودُها العدُل والّســالمُ، 
وتشــّدها المحبـّـة الخالصــة، وبازديــاد هذا العمــِل وأهّميِته 
أوصــى الّرســُل بانتخــاِب ســبعِة أشــخاصٍ منهــم ليتابعــوا 
خدمــةَ الجماعــِة، وقــد ميَّــَز الّرســُل بيــَن المواهــِب، وقبلوا 
ــة بهــا،  ــا الخاصَّ ــٍة خدمتَه ِدهــا ووضعــوا لــكّل موهب بتعدُّ
وتــمَّ توزيــُع الخــدمِ وجمــُع المواهــِب فــي حيــاِة الكنيســِة، 

فــكاَن لــكّل واحــٍد موقــٌع لموهبتــه الّروحيـّـة ومســؤوليّته فــي الخدمــة الموافقــة.

- رتّبِت الكنيسةُ  أوجهَ  خدمِتها ونشاطاِتها  فوضعَت: 

أّوالً: خدمــة البشــارة والّصــالة: إذ تســهُر علــى خدمــِة الــّروح وتلبـّـي احتياجاِتهــا بإتمــام الخــدمِ اإللهيـّـِة والوعــِظ 
والتّعليــمِ واإلرشــاِد والتّوجيــه...

ثانيــاً: خدمــة الحاجــات االجتماعيـّـة: فتهتمُّ بشــؤوِن الجســِد واحتياجاِتــه، وتتوجُّه بخدمتهــا ورعايِتها نحــَو الفقراِء 
بيــن والُمضطَهديــن  والُمحتاجيــن واألرامــِل واأليتــام والُمعاقيــن والمرضــى والُمســنّين والغربــاء وســائِر الُمعذَّ
والُمســافرين... كلٍّ بحســب حاجتــه. حيــُث تكــّرُس الكنيســةُ كلَّ ماِلهــا مــن طاقــاٍت ومــواردَ وأوقــاٍف فــي 

خدمــِة اإلنســاِن ولخيــره.

ت الكنيســةُ المقّدســةُ ومــا تــزاُل تحــثُّ المؤمنيــَن على فضيلة العطــاِء والخدمــِة في مُماَرســة العمِل  اســتمرَّ  -
اإلنســانّي علــى مُســتوياٍت مُتعــّددة فــي تعاُضــٍد ومــؤازرٍة وتكامـُـٍل مــَع الخطــِط الّتــي ترعاهــا مؤسَّســاُت الّدولة 
الفاعلــة فــي الحقــِل االجتماعــّي لمواَجهــِة األزمــاِت والحاجــاِت الُمتعــّددة والُمتزايــدة ألفــراِد الُمجتَمــِع فــي 

الحــروِب والمجاعــاِت واألزمــاِت االقتصاديـّـة...

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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َُّه َكَما َسلََك ذَاَك هََكَذا يَْسلُُك هَُو أَيًْضا” )1يوحنا2: 6(. َُّه ثَاِبٌت ِفيِه يَنْبَِغي أَن  ”مَْن قَاَل: ِإن

1.  أقرأ اآليات اآلتية وأجيُب:

،  فََقاَل لَُهَما أََحُدُكُم: امِْضيَا ِبَسالَمٍ، اْستَْدِفئَا َواْشبََعا  ”ِإْن َكاَن أٌَخ َوأُْخٌت عُْريَانَيِْن َومُْعتَاَزيِْن ِللُْقوِت الْيَْوِميِّ
َولِكْن لَْم تُْعطُوهَُما َحاَجاِت الَْجَسِد، فََما الَْمنَْفَعةُ؟”  )يعقوب 2: 15 – 16(.

   أبيُن األعماَل الّتي أقومُ بها ألتّمَم واجباتي تجاهَ اآلخريَن تعبيراً عن محبّتي للّرّب يسوَع المسيِح.

.................................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 

2.  أقرأ النّصَّ اآلتي وأجيُب:

”ألجِل تكميِل القّديسين، لعمِل الخدمِة، لبنياِن جسِد المسيح هل تدركوَن كرامةَ هذه الوظيفة؟ كلُّ عمٍل 
 هو للبنياِن، الكلُّ يُكّمُل، الكلُّ يخدمُ” )القّديس يوحنّا الّذهبّي الفم(.

 1.  أوّضُح كيَف أحافُظ على كرامتي وكرامِة اآلخريَن في أعماِل الخدمة؟
.................................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 

 2.  كيَف أستثمُر مواهبي لخدمِة وبنياِن الكنيسِة والُمجتمِع؟
.................................................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 

أختبُر نفسي

كلمُة منفعٍة
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الّدرس  الّتاسع عشر الحياُة المسيحّية حياُة عطاٍء

العطاءُ ثمرة ٌمن ثمار الّروِح القدِس، والّتي يُوصينا الّسيد المسيح أن نقتدي به، فنعيشها في حياتنا.

أجب عن األسئلة اآلتية وفقاً الستراتيجية األصابع الخمسة ألتعّرف كيف أعيش العطاء المادي والمعنوي 
وأُنمِّيه كثمرٍة صالحٍة في حياتي.

نشاط

مَن؟

أين؟

ماذا؟متى؟

لماذا؟

1.  من الذين يجب أن أصنع معهم العطاء؟

2.  ماذا أفعل ألعيش حياة العطاء؟

3.  متى عليَّ أن أعيش حياة العطاء؟
4.   أين يجب أن أصنع العطاء؟

5. لماذا عليَّ أن أعيش حياة العطاء؟

.......................................................................................................................................................................  .1

.....................................................................................................................................................................  .2

.......................................................................................................................................................................  .3

.......................................................................................................................................................................  .4

....................................................................................................................................................................... .5

كيفية عيش حياة العطاء
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”َواآلَن أَْســتَْوِدعُُكْم يـَـا ِإْخَوِتــي هللِ َوِلَكِلَمــِة ِنْعَمِتــِه، الَْقــاِدَرِة أَْن تَبِْنيَُكــْم َوتُْعِطيَُكــْم ِميَراثـًـا مـَـَع َجِميــِع 
َِّذيــَن  ــةَ أَْو ذَهَــَب أَْو ِلبـَـاَس أََحــٍد لـَـْم أَْشــتَِه أَنْتـُـْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ َحاَجاِتــي َوَحاَجــاِت ال ِســيَن. ِفضَّ الُْمَقدَّ
َُّكــْم تَتَْعبـُـوَن َوتَْعُضــُدوَن  َّــُه هَكــَذا يَنْبَِغــي أَن مَِعــي َخَدمَتَْهــا هَاتـَـاِن الْيَــَداِن ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء أََريْتُُكــْم أَن
َّــُه قـَـاَل: مَغْبـُـوٌط هـُـَو الَْعطـَـاءُ أَْكثـَـُر ِمــَن األَْخــِذ َولَمَّــا  بِّ يَُســوَع أَن َعَفــاءَ، مُتََذكِِّريــَن َكِلَمــاِت الــرَّ الضُّ

قـَـاَل هــَذا جَثـَـا َعلـَـى ُرْكبَتَيـْـِه مـَـَع َجِميِعِهــْم َوَصلَّــى”  )أعمــال 20: 32 -36(.

كلمة الحياة

      جَثَا: ركَع                               

1.  أُحّددُ الطّريقةَ الّتي دعا إليها بولُس الّرسوُل لُمساعدِة الّضعفاء؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.   أُفّسُر قوَل الّرّب يسوَع ”... مَغْبُوٌط هَُو الَْعطَاءُ أَْكثَُر ِمَن األَْخِذ” )أعمال 20: 35(؟

...............................................................................................................................................................................................................................................................

ــخاٍء  ــرٍة وس ــاه صالحــةٌ بوف ــراٍت، وكلُّ عطاي ــركاٍت وخي ــمٍ وب ــن نع ــةً م ــا مُختلف ــه عطاي ــَح اهلل لخليقِت   من
”ُكلُّ َعِطيَّــٍة َصاِلَحــٍة َوُكلُّ مَْوِهبـَـٍة تَامَّــٍة ِهــَي ِمــْن فـَـْوُق، نَاِزلـَـةٌ ِمــْن ِعنـْـِد أَِبــي اأْلَنـْـَواِر” )يعقــوب1: 17(، وأعظــم 

مــا أعطانــا نعمــةُ الوجــوِد والحيــاةُ األبديـّـة.

  علــى اإلنســاِن أن يســتخدمَ هــذه العطايــا لُمســاَعدِة اآلخريــَن، ومهمتُنــا أن نســاعَد فــي خــالِص النّفــوس 
ونمــدَّ يــَد المحبـّـِة لــكّل شــخٍص.

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية
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كيَف أترجمُها في حياتياآلية

1
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ــُه اهللُ ” ُّ ــُروَر يُِحب ــَي الَْمْس ــَراٍر. ألَنَّ الُْمْعِط ــْزٍن أَِو اْضِط ــْن ُح ــَس َع ــِه، لَيْ ــِوي ِبَقلِْب ــا يَنْ ــٍد َكَم  1 . ”ُكلُّ َواِح
                                                                                                                     )2 كورنثوس 9: 7(.

َّــِذي  َّــُه ِبنَْفــِس الَْكيـْـِل ال َّــًدا مَْهــُزوًزا فَاِئًضــا يُْعطـُـوَن ِفــي أَْحَضاِنُكــْم. ألَن  2.  ”أَعْطـُـوا تُْعطـَـْوا، َكيـْـالً َجيِّــًدا مُلَب
     ِبِه تَِكيلُوَن يَُكاُل لَُكْم” )لوقا 6: 38(.

ُكــْم ” ـُر ِبَذاَرُكــْم َويُنِْمــي غَّــالَِت ِبرِّ مُ َويَُكثِـّ اِرِع َوخُبْــًزا ِلــألَْكِل، َســيَُقدِّ مُ ِبــَذاًرا ِللــزَّ ـِذي يَُقــدِّ َـّ  3. ”َوال
                                                                                                     )2 كورنثوس 9: 10(.

 4. ”قــاَل لـَـُه يَُســوُع: ِإْن أََردَْت أَْن تَُكــوَن َكاِمــالً فَاذْهـَـْب َوبــْع أَمـْـالََكَك َوأَعْــِط الُْفَقــَراءَ، فَيَُكــوَن لـَـَك َكنـْـٌز 
َماِء، َوتََعاَل اتْبَْعِني”  )متى 19: 21(.       ِفي السَّ

1. أكتُب في الجدوِل أدناه كيَف أترجُم مفهومَ العطاِء في حياتي من خالِل اآلياِت الّسابقة؟

أقرُأ وأجيُب
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  أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ:

”...تََعالـَـْوا يَــا مُبَاَرِكــي أَِبــي، ِرثـُـوا الَْملَُكــوَت الُْمَعــدَّ 
ِّــي ُجْعــُت فَأَطَْعْمتُُموِني.  لَُكــْم مُنـْـذُ تَأِْســيِس الَْعالَمِ ألَن
َعِطْشــُت فََســَقيْتُُموِني.ُكنُْت غَِريبًا فَآَويْتُُموِني. عُْريَانًا 
ُــْم  ــا فَأَتَيْت ــي. مَْحبُوًس فََكَســْوتُُموِني. مَِريًضــا فَُزْرتُُموِن
، مَتَى َرأَيْنَاَك  ِإلـَـيَّ فَيُِجيبـُـُه األَبَْراُر ِحينَِئٍذ قَاِئِليَن: يـَـاَربُّ
َجاِئًعــا فَأَطَْعْمنَــاَك، أَْو َعطَْشــانًا فََســَقيْنَاَك؟ َومَتَــى 
َرأَيْنـَـاَك غَِريبـًـا فَآَويْنـَـاَك، أَْو عُْريَانـًـا فََكَســْونَاَك؟ َومَتـَـى 
ــُب  ــَك؟ فَيُِجي ــا ِإلَيْ ــا فَأَتَيْنَ ــا أَْو مَْحبُوًس ــاَك مَِريًض َرأَيْنَ
َُّكــْم  الَْمِلــُك َويَقــُول لَُهــْم: الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: ِبَمــا أَن
 فََعلْتُُمــوهُ ِبأََحــِد ِإْخَوِتي هــُؤالَِء األََصاِغــِر، فَِبي فََعلْتُْم”               

                                     )متى25: 40-34(.

 أناقش زمالئي مبيناً دوري ومسؤوليتي في 

مجتمعي.

تقويٌم مرحليٌّ

  إنَّ حيــاةَ اإلنســاِن تُقيَّــُم في بعــِض جوانبها بمقداِر 
ــه مــن عطــاٍء. ألنَّ العطــاءَ هــو التخلـّـي عــن  مــا يقّدمُ

محبـّـة الــذّاِت واالنطــالق إلــى محبـّـِة اآلخــر. 

  علــى المؤمــن أن يتــدّرَب علــى العطــاء لينمــَو فيــه، 
فمــا يصلـُـه مــن خيــِر يعِطــي منــه للغيــر وهكــذا يكون 
العطــاء خيــراً للمعطــي ولمن يتقبّل العطيّة، فالّشــجرة 
تنتعــُش حينمــا يرويهــا الفــالح كمــا ينتعــش ويفــرح 

بانتعــاش الّشــجرة ثــمَّ بعطائها.

ــٍب  ــن قل ــع م ــاءُ الناب ــو العط ــّي ه ــاءُ الحقيق   العط
، فــكلُّ فضيلــٍة تخلــو مــن روح المحبَّة  فــرحٍ ومُحــبٍّ
تكــوُن غيــر مرضيّة لــدى اهلل. أي أنَّ على اإلنســاِن أالَّ 
يعطــَي وهــو متذمــٌر أو خائــٌف مــن غضــِب اهلل، فهــذا 
ــاس، ألنَّ أعمــاَل  ــامَ اهلل والنّ ــوُل أم هــو العطــاء المقب
الّرحمــِة والعطــاِء والّصدقــِة مــن مؤهَّــالِت الّدخــوِل 

إلــى ملكــوِت الّســمواِت.

أعّبُر عن إيماني

بَّ ِمْن مَاِلَك َوِمْن ُكلِّ بَاُكوَراِت غَلَِّتَك، فَتَْمتَِلئَ َخَزاِئنَُك ِشبًْعا، َوتَِفيَض مََعاِصُرَك ِمْسطَاًرا”    ”أَْكِرمِ ٱلرَّ
                                                                                                     )أمثال3: 10-9(.

  ”اَل تَْمنَِع ٱلَْخيَْر َعْن أَهِْلِه، ِحيَن يَُكوُن ِفي طَاقَِة يَِدَك أَْن تَْفَعلَُه. اَل تَُقْل ِلَصاِحِبَك: ٱذْهَْب َوعُْد فَأُعِْطيََك 
غًَدا َومَْوُجودٌ ِعنَْدَك” )أمثال 3: 27- 28(.

  ”مَْن َسأَلََك فَأَعِْطِه، َومَْن أََرادَ أَْن يَْقتَِرَض ِمنَْك فاََل تَُردَّهُ” )متى5: 42(.

، فََقاَل لَُهَما أََحُدُكُم: »ٱمِْضيَا ِبَساَلمٍ، ٱْستَْدِفئَا    ”ِإْن َكاَن أٌَخ َوأُْخٌت عُْريَانَيِْن َومُْعتَاَزيِْن ِللُْقوِت ٱلْيَْوِميِّ
يَماُن أَيًْضا، ِإْن لَْم يَُكْن لَُه أَعَْماٌل،  َوٱْشبََعا«، َولَِكْن لَْم تُْعطُوهَُما َحاَجاِت ٱلَْجَسِد، فََما ٱلَْمنَْفَعةُ؟ هََكَذا ٱإْلِ

مَيٌِّت ِفي ذَاِتِه” )يعقوب 2: 17-15(.

أقرُأ وأجيُب
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1.  ما نوعي العطاء اللّذين يرشدنا اهلل إلى تقديمها له ولآلخر؟ 

................................................................................................................................................................................................................

2.استخلص بعَض الّدروِس التي يُعلّمنا إياها اهللُ لعيِش حياِة العطاِء بطريقٍة فاعلٍة ومنتجٍة تُرضي اهلل؟

................................................................................................................................................................................................................

  أقرأُ اآلية اآلتية ثم أجب:

”هَاتـُـوا َجِميــَع ٱلُْعُشــوِر ِإلـَـى ٱلَْخْزنـَـِة ِليَُكــوَن ِفــي 
بُوِنــي ِبَهــَذا، قـَـاَل َربُّ ٱلُْجنـُـوِد،  بَيِْتــي طََعــامٌ، َوَجرِّ
ــَماَواِت، َوأَِفيُض  ِإْن ُكنُْت اَل أَفْتَُح لَُكْم ُكَوى ٱلسَّ
  )10 تُوَســَع”)مالخي3:  اَل  ـى  َحتَـّ بََرَكــةً   َعلَيُْكــْم 
ــن دخــل  ــة م ــرة بالمئ ــكل عش ــا يُش العشــور: م

اإلنســان.

1. إلى من يجب أن نُقّدمَ العشور؟ 

2.كيف تُفيد تقِدمةُ العشور في جعل الكنيسة 
خادمةً لكلِّ محتاٍج يطرُق بابَها؟

3.هل تُساعد تقِدمة العشور على عيشنا معنى 
ميها؟ العطاء؟ وبماذا وعد اهلل مُقدِّ

َّك طالٌب، وال تملك دخالً، اقترح ما  4.بما أن
يُمِكنُك أن تُقّدمه للكنيسة لعيش معاني العطاء.

تقويٌم مرحليٌّ

  إنَّ العطــاءَ الـّـذي يجــب أن يعيَشــهُ اإلنســاُن فــي حياته 
ال يقتصــُر علــى العطاء المــادي أي على تخصيص بعٍض 
مــن المــال لخدمــة بيــت اهلل واآلخــر، بــل هــو مفهــومٌ 
ــه  واســٌع يشــمُل كلَّ مــا باســتطاعة اإلنســان أن يقــومَ ب
مــن أعمــال خيــٍر ورحمــٍة وخدمــٍة تجــاه اهلل والكنيســة 
واآلخــر، فيســوع لــم يكــن يُعطــي مــن يقصدونه نقــوداً، 
بــل كان ينظــر قــدر احتياجهــم ويعطيهم بقدرتــه اإللهية 

والبشــرية كلَّ مــا يطلبونــه  بإيمــان.

  علَّمنــا يســوع أهّميــةَ أن نُعطــي بســخاٍء ودون تأخيــٍر 
ومُماطلــٍة، وبفــمٍ مُغلــٍق، وبالخفيــِة عــن اآلخريــن، ودوَن 
انتظــار مقابــٍل مــن أحــٍد، كي ال يضيــع أجرنا، فــاهلل يرانا، 

وســيُجازينا حســب اســتحقاقنا  )متى6: 4-1(.

  فوائــد ومكافــآت عيش حيــاة العطاء:

- مــن يشــعر باآلخــر، وينظــر احتياجــه أيـّـاً كان نوعــه، 
ويُعطيــه ولــو قليــالً وعلــى حســاب احتياجــه هــو، 
يكســب رضــى اهلل وبركاتــه، ويفيــض حياتــه نعمــاً 

 وســروراً وســالماً، ألنَّ اهلل يُســرُّ بالعطــاء فقــد ُســرَّ باألرملــة الّتــي تبرعــت للمحتاجين بفلســين رغــم حاجتها لهما  
                                                                                                                          )مرقس 12: 42(.

- الُمحــبُّ للعطــاء، يمنــُع بمــا يحملــه داخلــه مــن رغبــٍة فــي فعــل الخيــر، الّشــَر مــن االقتــراب منــه، ألنَّ اهلل يُحبـّـه 
بُّ” )مزاميــر 41: 1(. يــِه ٱلــرَّ ــرِّ يُنَجِّ ويعمــل لخيــره ”طُوبـَـى ِللَّــِذي يَنْظـُـُر ِإلـَـى ٱلِْمْســِكيِن. ِفــي يـَـْومِ ٱلشَّ

أعّبُر عن إيماني
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! ُكلََّها ِبِحْكَمٍة َصنَْعَت. مآَْلنةٌ اأْلَْرُض ِمْن ِغنَاَك” )مزمور104: 24(.  ”مَا أَعْظََم أَعَْمالََك يَاَربُّ

1.  اقترب موعد ميالد السيد المسيح، وألنَّ مجيء الّسيد المسيح بشرى سارةٌ لجميع المسيحيين، 
وخالٌص لجميع النفوس. أقترُح مشروعاً خيريّاً يُساعد على عيِش حياِة العطاِء، وعلى مشاركِة اآلخريَن 

بهجةَ الفرِح بالعيِد وبشخِص الّرب يسوع المسيح، وفقاً الستمارِة المشروِع اآلتية:

2.  كيَف أتصّرُف في المواقِف اآلتية مُساعداً نفسي على عيِش حياِة العطاِء؟ وما نوُع العطاِء الذي أُقّدمُه؟

ُص بعّدة نقاٍط كيَف عاَش معاني العطاِء في حياتِه. 3.  أَبحُث في سيرِة حياِة القّديِس نيقوالوس، وأُلخِّ
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

أختبُر نفسي

كلمُة منفعٍة

أعيش حياة العطاءنوع العطاءالمواقف

تغيَّب صديقي عن المدرسِة بسبِب وفاِة أحِد أقاربِه.    

سمعُت أنَّ والَد صديقي يحتاُج إلى عالٍج طويِل األمِد، ومكلٍف مادياً.

يتعرُض صديقي للتّنمِر الّدائمِ من اآلخريَن بسبِب وزنِه الّزائِد.

يملــُك والــدّي بيتــاً لإليجــاِر، ال يســتطع مســتأجروهُ دائمــاً تســديد مــا يترتــب 
عليهــم مــن مبالــِغ ماليــة.

عنوانُ المشروِع: ........................................................................................

الجهةُ المُستهدفةُ منَ المشروِع: ..............................................................................................................................

هدُف المشروِع: ..................................................................................................................................................

مكان ُتنفيِذ المشروِع: ...........................................................................................................................................

أنشطةُ المشروِع: .................................................................................................................................................

األدواُت والوسائُل الالزمةُ لتنفيِذ المشروِع: ..............................................................................................................

القيمةُ واألثُر اللّذين ترغُب بتركهما في نفوسِ المُستهدفينَ منَ المشروِع: .......................................................................    
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قضية للمناقشة:

1.  من خالِل ما قرأُت أو سمعُت أمأل الفراغاِت الّسابقةَ. وأبيُن رأيي.

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

2.  أذكُر عادًة أو موهبةً أمارُسها تعودُ بالفائدِة على نفسي واآلخرين.

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

نناقٌش معًا

أضراُر التّدخين

سرطاُن الفم والحنجرة

سرطاُن البنكرياس

...........................................

...........................................

...........................................

أهميّةُ مُماَرسِة الّرياضة

تنشيُط الّدورِة الّدمويّة

تنشيط عمل القلب

...........................................

...........................................

...........................................

الّدرس  العشرون آفاٌت تدّمُر اإلنساَن
6
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، َوُروُح اهللِ يَْســُكُن ِفيُكــْم؟ ِإْن َكاَن أََحــٌد يُْفِســُد هَيـْـَكَل اهللِ فََسيُْفِســُدهُ  َُّكــْم هَْيــكَُل اهللِ ”أَمـَـا تَْعلَُمــوَن أَن
َّــِذي أَنْتـُـْم هـُـَو”  )1 كورنثــوس3: 17-16(. ٌس ال اهللُ، ألَنَّ هَيـْـَكَل اهللِ مَُقــدَّ

َُّكْم  َِّذي لَُكْم ِمــَن اهللِ، َوأَن َِّذي ِفيُكُم، ال وِح الُْقــُدِس ال  ”أَمْ لَْســتُْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ َجَســَدُكْم هـُـَو هَيـْـَكٌل ِللــرُّ
َِّتي ِهَي هللِ”   ُدوا اهللَ ِفي أَْجَســاِدُكْم َوِفي أَْرَواِحُكُم ال َُّكْم قَِد اْشــتُِريتُْم ِبثَمٍَن. فََمجِّ  لَْســتُْم ألَنُْفِســُكْم؟ ألَن

                                                                                      )1 كورنثوس6: 20-19(.

كلمة الحياة

      هَْيكَُل اهللِ: كناية عن المؤمنين.                             ِبثَمٍَن: بعمِل اهلل الخالصّي.                                              

1.  أجيُب عن األسئلِة اآلتيِة إجاباٍت قصيرٍة:

  مَْن هيكُل اهلل؟ ......................................................................................................................................................................................................................

  متى يسكُن اهلل فينا؟...........................................................................................................................................................................................................

  ما الثّمُن الذي دُِفَع لنكوَن مع اهلل؟ .......................................................................................................................................................................

  كيَف نمّجُد اهلل في أجسادنا؟ ..................................................................................................................................................................................

َُّكْم هَيَْكُل اهللِ، َوُروُح اهللِ يَْسُكُن    يؤّكد لنا بولُس الّرسوُل أّن أجسادَنا هي ُسكنى الّروِح القدِس ”أَمَا تَْعلَُموَن أَن
َِّذي أَنْتُْم هَُو”  )ا كورنثوس 3: 16- 17(. ٌس ال ِفيُكْم، ألَنَّ هَيَْكَل اهللِ مَُقدَّ

وتُضفى على هذا الهيكِل صفةُ القدسيِّة لذلك يجُب علينا أن نحافَظ على هذه القداسِة ”فأنتُم َجَسُد الَمسيحِ، 
وُكلُّ واحٍد ِمنُكم عُضٌو ِمنهُ” )1 كورنثوس12: 27(.

ســيَن هلل، مُبتِعدين عن أهواِئنا وما يثيُر شــهواِتنا،    نحــن المؤمنيــَن نختــاُر بــإرادٍة حــّرٍة أن نكــوَن بكامــِل طاقاِتنــا مُكرَّ
وننقــادَ هلل بنعمــِة الــّروح القــدسِ فنحافــظ على طهارِة أجســادنا ألنها ملٌك وهيــكٌل هلل، إذ نحنُ  مؤتَمنون بالُمحافظِة 

ســة. عليهــا لننــاَل نعمةَ ُســكنى الروحِ القدسِ في أجســادنا الُمقدَّ

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب

فقرة تعليمّية



129

   أقرأُ اآليةَ اآلتيةَ وأجيُب: 

) 1 كورنثوس3: 17( 

-  أوّضُح طريقةَ الُمحافَظة على قدسيِّة 
هيكِل اهلل في مسيرِة حياتي.

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

فــي  تعاليِمــه  فــي  المســيُح  يســوُع  الــّربُّ  يعلُّمنــا   
ــة علــى  ــارِة والُمحافَظ س ضــرورَة الطّه ــاِب الُمقــدَّ الكت

أنفِســنا وأجســادنا إذ هــي هيــاكُل الــّروِح القــدس.

 اإلنســاُن فــي اإليمــاِن المســيحّي هــو وحــدةٌ متكاملــةٌ 
ــِد  ــُد بتمجُّ وكيــاٌن واحــٌد جســداً ونفســاً، فالجســُد يتمجَّ
ــِس، لذلــك فهــو مدعــوٌّ إلــى عــدمِ إتــالِف جســِده  النّف
اإلدمــاِن،  أنــواِع  مــن  نــوٍع  أّي  ـِب  لتجنُـّ المكــّرم، 
الخمــرِة  مــن  يحــذُّر  بعهَديــه  الُمقــّدُس  فالكتــاُب 
تَُكــْن  الّســكِر ”اَل  إلــى حــّد  الّتــي توصــُل اإلنســاَن 
يِبي الَْخْمــِر، بَيْــَن الُْمتِْلِفيــَن أَْجَســادَهُْم، أِلَنَّ  بَيْــَن ِشــرِّ
يَر َوالُْمْســِرَف يَْفتَِقــَراِن، َوالنَّــْومُ يَْكُســو الِْخــَرَق”  ــكِّ  السِّ
برســالته  الّرســول  بولــس  ويذّكــُر   ،)20  :23 )أمثــال 

.)18 )أفســس5:  وِح”  ِبالــرُّ امْتَِلئُــوا  بَــِل  الَْخاَلَعــةُ،  ِفيــِه  ـِذي  َـّ ال ِبالَْخْمــِر  تَْســَكُروا  ”َواَل  المؤمنيــن 

  تنبـّـُه الكنيســةُ إلــى أنَّ اإلدمــاَن يقتــُل لــدى اإلنســاِن الطّمــوَح والثّقــةَ بالنّفــِس، ويعظـّـُم أنانيتـَـه، فيجعلـُـه 
ــَد وال يحتمــُل اإلحبــاَط، فيغــدو بعيــداً عــن رضــا اهلل ويُغلــُق أمامــُه بــاُب الملكوت”َوأَعَْمــاُل  يرفــُض النّق
َِّتــي ِهــَي: ِزنـًـى، َعَهــاَرةٌ، نََجاَســةٌ، دََعــاَرةٌ، ِعبـَـادَةُ اأْلَْوثـَـاِن، ِســْحٌر، َعــَداَوةٌ، ِخَصــامٌ، غَيـْـَرةٌ،  الَْجَســِد ظَاِهــَرةٌ، ال
َِّتــي أَْســِبُق فَأَقـُـوُل لَُكــْم َعنَْهــا  ٌب، ِشــَقاٌق، ِبْدَعــةٌ،  َحَســٌد، قَتـْـٌل، ُســْكٌر، بَطـَـٌر، َوأَمْثـَـاُل هَــِذِه ال َســَخٌط، تََحــزُّ

َِّذيــَن يَْفَعلـُـوَن ِمثـْـَل هَــِذِه اَل يَِرثـُـوَن مَلَُكــوَت اهللِ”  )غالطيــة5: 19-21(؛  َكَمــا َســبَْقُت فَُقلـْـُت أَيًْضــا: ِإنَّ ال

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني

وِح، مَُكمِِّليــَن الَْقَداَســةَ  ــْر ذََواِتنَــا ِمــْن ُكلِّ دَنـَـِس الَْجَســِد َوالــرُّ َُّهــا األَِحبَّــاءُ ِلنُطَهِّ ”فـَـِإذْ لَنَــا هــِذِه الَْمَواِعيــُد أَي
ِفــي َخــْوِف اهللِ”  )2 كورنثــوس7: 1(.

- أعلُّل ضرورَة الُمحافَظِة على طهارِة النّفِس للوصوِل الى القداسة.

................................................................................................................................................................................................................

أقرُأ وأجيُب
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لإلدماِن آثاٌر سلبيةٌ عديدةٌ، منها:

َس ويدفُع أعضاءَ جسِد الّسيِّد المسيِح إلى الخطيئِة والهالِك. 1.  يفسُد هيكَل اهللِ الُمقدَّ

2.  يتسلُّط على اإلنساِن كسيٍّد قاٍس جشٍع مُدمٍّر. 

3.  ينقُل الّشباَب إلى عيِش الخطايا )الّسرقة، الكذب، القتل...(.

4.   يؤدّي الى اإلحساِس بالهزيمِة والّضياِع والفشِل.

  لنتجنـّـَب اإلدمــاَن وآثــاَره، علينــا أن نجعــَل قلوبَنــا بيوتــاً لُســكنى روِح اهللِ القــّدوس، مُخّصصــةً للّصــالة 
الّتــي تنّقيهــا وتوجّــُه أعمالَنــا لتطبيــِق وصايــا اهلل وتعاليــمِ الّســيّد المســيِح  ”أَنْتـُـُم اآْلَن أَنِْقيـَـاءُ ِلَســبَِب الـْـَكاَلمِ 

َّــِذي َكلَّْمتُُكــْم ِبــِه” )يوحنــا15: 3(.  ال

وُح  وِح َوالــرُّ وِح فَــاَل تَُكمِّلـُـوا َشــْهَوَة الَْجَســِد. أِلَنَّ الَْجَســَد يَْشــتَِهي ِضــدَّ الــرُّ ََّمــا أَقـُـوُل: اْســلُُكوا ِبالــرُّ ”َوِإن
وِح  ــا اَل تُِريــُدوَن. َولَِكــْن ِإذَا انَْقْدتـُـْم ِبالــرُّ ــَذاِن يَُقــاِومُ أََحُدهَُمــا اآْلَخــَر، َحتَّــى تَْفَعلـُـوَن مَ ِضــدَّ الَْجَســِد، َوهَ

ــة 5: 18-16(. ــوِس”  )غالطي ــَت النَّامُ ــتُْم تَْح فَلَْس

1.  أبيُّن ما يميُّز سلوَك الّروِح عن سلوِك الجسِد.

أقرُأ وأجيُب
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”الَ يَْســتَِهْن أََحــٌد ِبَحَداثَِتــَك، بَــْل ُكــْن قُــْدَوًة 
ِفــي  ِف،  التََّصــرُّ ِفــي  الْــَكالَمِ،  ِفــي  ِللُْمْؤِمِنيــَن 
وِح، ِفــي اإِليَمــاِن، ِفــي الطََّهــاَرِة  الَْمَحبَّــِة، ِفــي الــرُّ
ــِظ  ــَراءَِة َوالَْوعْ ــى الِْق ــْف َعلَ ــيءَ اعُْك ــى أَْن أَِج . ِإلَ
ِفيــَك،  َِّتــي  ال الَْمْوِهبَــةَ  تُْهِمــِل  الَ  َوالتَّْعِليــم. 
ِة مـَـَع َوْضــِع أَيـْـِدي الَْمْشــيََخِة  الُْمْعطـَـاَة لـَـَك ِبالنُّبـُـوَّ
مُــَك  اهْتَــمَّ ِبهــَذا. ُكــْن ِفيــِه، ِلَكــْي يَُكــوَن تََقدُّ
ــَم  ــَك َوالتَّْعِلي ــْظ نَْفَس ــْيٍء. الَِح ــي ُكلِّ َش ــًرا ِف ظَاِه
هــَذا،  فََعلْــَت  ِإذَا  ـَك  َـّ ألَن ذِلــَك،  َعلَــى  َودَاِومْ 
أَيًْضــا” يَْســَمُعونََك  َِّذيــَن  َوال نَْفَســَك   تَُخلِّــُص 
                           )1 تيموثاوس 4: 12 -16(.

  كيَف أستثمُر مواهبي في خالِص نفِسي 
وخدمِة اآلخرين؟

...............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

تقويٌم مرحليٌّ

  يمــرُّ اإلنســاُن بمراحــَل حياِتــه، والســيَّما المراهقــِة، 
ــلوِكه،  ــى س ــُس عل ــيٍّة تنعك ــديٍّة ونفس ــراٍت جس بتغيُّ
ومنهــا يبــدأُ بتحديِد ميوِله ورغباِته وتكويِن شــخصيِته، 
والمدرســِة  العائلــِة  فــي  بالظّهــوِر  يرغــُب  حيــُث 
والُمجتمــِع بشــخصيٍة مُتميـّـزٍة ومَحبوبــٍة ومُتوازنــة، إال 
أنَّ الّشــباَب فــي هــذه المرحلــة يميلــوَن أحيانــاً للعزلــِة 
والخلــوِة بعيــداً عــن األهــِل واآلخريــَن، وهــذه الوحدةُ 
قــد تكــوُن خطــرًة تجــرُف الّشــباَب الــى البحــِث عــن 
ــة نتيجــة  ــي الخطيئ ــم فيســقطوَن ف رغباِتهــم وأهواِئه

أوقــات الفــراغ الطّويلــة الـّـذي يعيشــونها، ومنهــا:

اإلنســان  امتــالك  عــدم  أي  الفكــرّي؛  الفــراغ    .1
المعرفــة النّافعــة بتحصيــل المعلومــات المفيــدة لــه 
قيميـّـاً وروحيـّـاً، فضــالً عــن المعلومــات الثّقافيــة العامة 
ــودُه  ــراٍغ فكــرّي يق ــي ف ــه، فيجــُد نفســه ف ــة ل الاّلزم

ــي.  ــراِغ الوجدان ــى الف ال

ــاُن  ــا اإلنس ــُش فيه ــةٌ يعي ، حال ــيُّ ــراغُ الوجدان 2.  الف
بعيــداً عــن محبّــة اهلل فتحيــا روُحــه بحالــِة فــراٍغ 

وجدانــّي. 

3.  الفــراغُ العاطفــّي، حالــةٌ يشــعُر اإلنســاُن فيهــا 
ــَب،  ــن يمــأل هــذا القل ــراً وال يجــُد م ــاً كبي ــه قلب أنَّ ل

ويريــُد أن يُظهــَر محبّتـَـه لألخــر فــال يعــرُف لَمــن وأيــَن 
ّــة الُمتبادلــة لذلــَك تهتــمُّ الكنيســةُ  ــه مــن جهــِة األخــِذ والعطــاِء؛ أي المحب وكيــَف؟ فيشــعُر بفــراٍغ فــي قلِب
بهمــومِ واحتياجــاِت ومشــاكِل الّشــباِب وتتبنــى مواهبهــم وتوجههــا برعايتهــا نحَو خدمــِة األطفــاِل واليتامى 
زيــَن والُمعّوقيــن وكّل مــن هــو فــي حاجــٍة ليعيــَش اإلنســاُن حالــةَ فــرحِ الحــّب بالعطــاِء والخدمــِة.  والُمعوَّ

أعّبُر عن إيماني
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1.  أقرأُ وأجيُب:

يــدرُك المؤمــُن أهميــةَ حياتــِه التــي منحــُه إياهــا اهلل وقيمــةَ جســدِه فــي زمــٍن تكثــُر فيــِه فــرُص الخطيئــِة، فيبتعــُد 
ــى  ــَظ عل ــُع عنهــا ليحاف ــن، والخمــور، والمخــّدرات... ويمتن ــؤذي الجســَد كالتّدخي ــا ي ــِه عــن كلِّ م بحريت

جســِده الُمقــّدِس ويُمّجــَد اهلل.

  أقترُح خطّةً أحافُظ من خالِلها على صّحتي وكرامتي. 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.  أنظُّم إحصائيّةً في الجدوِل اآلتي أذكُر فيها عددَ األشخاِص الُمدخّنين الّذين أعرفُهم، وعددَ مّراِت 
التّدخين يوميّاً، واالستهالَك الّشهري للّدخان، واألضراَر الّتي أصابَتهم من جّراِء مُمارسِة هذه العادة.  

حِة الروحيِّة والنفســيِّة والجســديِّة والفكريِّة والُمحافَظِة  اإلنســاُن في اإليماِن المســيحّي مدعوٌّ لالهتمام بالصَّ
حــةُ عطيـّـةٌ إلهيّةٌ نحُن مســؤولوَن عنها أمــامَ الخالِق  عليهــا، وهــذا الواجــُب ينبــُع مــن الكرامــِة اإلنســانيِّة، فالصَّ

. اْســلُُكوا َكأَْواَلِد نُور” ) أفســس5: 8(. بِّ َّــا اآْلَن فَنُوٌر ِفــي الرَّ َُّكــْم ُكنْتـُـْم قَبـْـاًل ظُلَْمــةً، َوأَم ”أِلَن

كلمُة منفعٍة

أختبُر نفسي

األضراُر النّاِتجةاالستهالُك الّشهرّيعددُ مّراِت التّدخينعددُ المُدّخنين في العائلة

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.................................

.................................

.................................

.................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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الّدرس  الواحد والعشرون  المؤمُن والقانوُن

تقرُّ كلُّ سلطٍة مسؤولٍة عن أّي مؤسَّسٍة تُقودُها مجموعةً من القواعِد واألنظمِة الّضابطة.

  أذكُر قاعدًة أو نظاماً ضابطاً مُلزماً اإلنساَن احترامَه والتّقيَد بتنفيذِه بناءً على صالحياِت كّل من 
الُمؤسَّسات اآلتية:

        تقرُّ األسرةُ على أفراِدها                                          تقرُّ المدرسةُ على طالِبها 
....................................................                                 ....................................................

   تُقرُّ الوزارةُ على العاملين فيها                                          تُقرُّ الكنيسةُ على أبناِئها  
....................................................                                 ....................................................

قابِة والتّموين على التّجار                       تقرُّ شرطةُ المروِر على الّسائقين والماّرة                                          تُقرُّ مديريةُ الرَّ

....................................................                             ....................................................    

نشاط
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 ، ــْوَق الْــُكلِّ ــَو فَ ــْن هُ ــِك فََكَم . ِإْن َكاَن ِللَْمِل بِّ ــرَّ ــِل ال ــْن أَْج ــِرٍيّ ِم ــٍب بََش ــُكلِّ تَْرِتي ــوا ِل  ”فَاْخَضُع

، َوِللَْمــْدِح ِلَفاِعِلــي الَْخيـْـِر. أِلَنَّ هََكــَذا ِهــَي  ــرِّ أَْو ِللْــُواَلِة فََكُمْرَســِليَن ِمنـْـُه ِلاِلنِْتَقــامِ ِمــْن فَاِعِلــي الشَّ
َّــةُ  ي َِّذيــَن الُْحرِّ تُوا َجَهالـَـةَ النَّــاِس اأْلَغِْبيـَـاِء. َكأَْحــَراٍر، َولَيـْـَس َكال مَِشــيئَةُ اهللِ: أَْن تَْفَعلـُـوا الَْخيـْـَر فَتَُســكِّ
ْخــَوَة. َخافـُـوا اهللَ. أَْكِرمـُـوا الَْمِلَك” ُّــوا اإْلِ ، بـَـْل َكَعِبيــِد اهللِ. أَْكِرمـُـوا الَْجِميــَع. أَِحب ــرِّ  ِعنَْدهـُـْم ُســتَْرةٌ ِللشَّ
                                                                                           )1بطرس2: 17-13(.

كلمة الحياة

نناقٌش معًا

ها الّسلطةُ المسؤولةُ عن كّل مؤسَّسة؟ 1.   ما غايةُ القواعِد واألنظمِة الّتي تُقرُّ
2.   أذكُر أنظمةً وقوانيَن أخرى أعرفُها غيَر ما سبق.

ها على مواطنيها؟ 3.   ماذا يُطلُق على مجموعِة القواعِد واألنظمِة الّضابطِة الّتي تسنُّها كلُّ دولٍة وتقرُّ

     ِللُْواَلِة: لنّواِب اإلمبراطوّر.                                         ُستَْرةٌ: غطاءٌ لألفعاِل الّشريرِة.                              

كلمٌة ومعنى
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أقرُأ وأجيُب

تفسيُرهااآليةُ

 1.   ”فَاْخَضُعــوا ِلــُكلِّ تَْرِتيــٍب بََشــِرٍيّ ِمــْن      
. ِإْن َكاَن ِللَْمِلــِك فََكَمــْن  بِّ         أَْجــِل الــرَّ

       هَُو فَْوَق الُْكلِّ ”  )1بطرس2: 13(.

ــن اهلل،  ــو م ــلطانه ه ــٍب بشــرّي ولكــن س ــاءَ بترتي ــُم ج الحاك
ــذا.   )..................( ــمَح به ــذي س ــو ال ــاهلل ه ف

ــامِ  ــُه ِلاِلنِْتَق ــِليَن ِمنْ ــُواَلِة فََكُمْرَس 2.   ”أَْو ِللْ
، َوِللَْمْدحِ ِلَفاِعِلــي الَْخيْر” ــرِّ  ِمــْن فَاِعِلــي الشَّ
                                )1بطرس2: 14(.

المســيحيّة، لــذا علينــا إكــرامُ كّل الخليقــِة  المحبّــة ســمةُ 
الفقــراء والّضعفــاء ال الملــك والــوالة فقــط، ومخافــةُ اهلل هــو 

س يرهــُب أن يغضــَب اهلل.   )..................( خــوٌف مُقــدَّ

ـةُ  َـّ ي َِّذيــَن الُْحرِّ  3.   ”َكأَْحــَراٍر، َولَيْــَس َكال
، بـَـْل َكَعِبيــِد اهللِ.  ــرِّ         ِعنَْدهـُـْم ُســتَْرةٌ ِللشَّ

       أَْكِرمُوا الَْجِميَع.” )1بطرس2: 16(.

ــرَّ فتعطــوا الــوالَة ســبباً لالنتقــامِ منكــم. وافعلــوا  ال تفعلــوا الشَّ
الخيــر لتقنعــوا األشــخاَص المشــتكيةَ ظلمــاً.   )..................(

ــوا  ْخــَوَة. َخافُــوا اهللَ. أَْكِرمُ ُّــوا اإْلِ  4.   ”أَِحب
        الَْمِلَك.” )1بطرس2: 17(.

الحّريــةُ الحقيقيـّـةُ هــي الحريــةُ الداخليــةُ حيُث ال يعيــُش المؤمُن 
ٌر.   )................( مُســتعبداً ألّي شــهوٍة. حيُث إّن العبوديةَ هلل تحرُّ

1.  أنسُب رقَم اآليِة إلى التّفسيِر الُمناِسب لها: 

أحبّنــا اهللُ فخلَقنــا أحــراراً، ومنَحنــا العقــَل واإلرادةَ لكــي نضبــَط حريتَنــا ونوجَّههــا لفعــِل الخيــِر والعمــِل بمشــيئِته 
وتعاليِمــه، فالجاهــُل يتصــّرُف بتمــّرٍد وعصيــاٍن، أمـّـا الحكيــُم فيــزدادُ حكمــةً بعملــه مــا يرضــي اهلل.

  الحريـّـةُ ال تعنــي أن نفعــَل مــا يحلــو لنــا غيــَر مُهتّميــَن بالّضوابــط الّروحيـّـة واألخالقيـّـة واالجتماعيـّـة الّتــي تحكُم 

حياتَنــا، بــل علــى العكــِس مــن ذلــك، فاإلنســاُن الحــرُّ هــو مـَـن يســعى لتقديــمِ صــورٍة أخالقيـّـٍة حســنٍة عــن نفســه، 
ويتأقلــُم بمرونــٍة وانفتــاحٍ مــَع ضوابــِط مجتمِعــه وقوانيِنــه عارفــاً مــا لــه ومــا عليــه، ومُّميــزاً بإرادِته الحرةَ بيــَن الخطأ 

والّصواب.

ُل إلــى قيــٍد وشــّر عنَدمــا نخالــُف مشــيئتَه فــي تقديــمِ الطّاعــِة للقــادِة والوالة،    الحريـّـةُ التــي أعطانــا إيّاهــا اهلل تتحــوَّ

وتتحــّوُل إلــى خيــٍر عندمــا نحتــرمُ مــن هــم أعلــى منـّـا شــأناً، ونتقيـّـُد بالقوانيــن واألنظمــِة وبتطبيِقهــا فــي حياتنا.

فقرة تعليمّية
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َّبـَـةٌ ِمَن اهللِ،  ــاَلِطيُن الَْكاِئنـَـةُ ِهــَي مَُرت َّــُه لَيـْـَس ُســلْطَاٌن ِإالَّ ِمــَن اهللِ، َوالسَّ ــاَلِطيِن الَْفاِئَقــِة، أِلَن ”ِلتَْخَضــْع ُكلُّ نَْفــٍس ِللسَّ
ــلْطَاَن يَُقــاِومُ تَْرِتيــَب اهللِ، َوالُْمَقاِومـُـوَن َســيَأْخُُذوَن أِلَنُْفِســِهْم دَيْنُونـَـةً. فَِإنَّ الُْحكَّامَ لَيُْســوا  َحتَّــى ِإنَّ مـَـْن يَُقــاِومُ السُّ
ــاَلَح فَيَُكــوَن لََك مـَـْدٌح ِمنُْه،  ــلْطَاَن؟ افَْعــِل الصَّ يَرِة. أَفَتُِريــُد أَْن اَل تََخــاَف السُّ ــرِّ اِلَحــِة بـَـْل ِللشِّ َخْوفـًـا ِلأْلَعَْمــاِل الصَّ
ــيَْف َعبَثـًـا، ِإذْ هـُـَو َخــاِدمُ اهللِ، مُنْتَِقٌم  َّــُه اَل يَْحِمــُل السَّ ــرَّ فََخــْف، أِلَن ــاَلِح! َولَِكــْن ِإْن فََعلـْـَت الشَّ َّــُه َخــاِدمُ اهللِ ِللصَّ أِلَن
ِمير” .  ِلَذِلَك يَلَْزمُ أَْن يُْخَضَع لَُه، لَيَْس ِبَســبَِب الْغََضِب فََقْط، بَْل أَيًْضا ِبَســبَِب الضَّ ــرَّ َِّذي يَْفَعُل الشَّ  ِللْغََضِب ِمَن ال
                                                                                                           )رومية 13: 5-1(.

أمألُ الجدوَل بالمطلوب، بحسب فهمي للنّّص الّدينّي السابق:

أقرُأ وأجيُب

نشاط

الّدعوةُ الّتي يدعونا 
إليها النّصُّ

أسباُب تلك 
الّدعوِة

دوافُع االستجابِة 
للّدعوِة

مكافآُت تلبيِة 
الّدعوِة

عواقُب مخالفِة 
الّدعوِة
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  أعّددُ أسباَب الخضوِع للّسلطة بحسِب 

دعوة اهلل؟

..................................................................... 

.....................................................................

.....................................................................

..................................................................... 

.....................................................................

.....................................................................

  يدعونــا اهلل إلــى الخضــوِع للّســلطِة واحتراِمهــا، لــذا 
ــا  ّــذي يُحيُدن ــُه ال َّهــا الموجّ ــه؛ ألن ــَع تعاليَم ــا أن نُطي علين
عــن طريــِق الّشــّر والعصيــاِن، والنّــوُر الّــذي يُضــيءُ 
مُ  انحــراَف أفكاِرنــا حتـّـى نســتطيَع العيــَش  قلوبنــا ويقــوِّ

ــا. ــي مجتمعاِتن ــاٍن ف بســالمٍ وأم

  أسباُب الخضوِع للّسلطِة بحسِب دعوِة اهلل:

1.  اهلل ضابــُط حياِتنــا: كلُّ األشــياِء تخضــُع هلل، وتجــري 
بتدبيــٍر منــه، وبمــا أنّنــا أبنــاءُ اهلل فعلينــا أن نطيــَع تعاليَمــه 
فــي الخضــوِع للّســلطات، ال بدافــِع الخــوِف وإنمــا 
 بدافــِع حــّب اهلل والوطــن  ”... يَنْبَِغــي أَْن يُطـَـاَع اهللُ أَْكثـَـَر 

ِمَن النَّاِس” )أعمال5: 29(.

2.  اهلل عــادٌل: الحــكامُ والكهنــةُ بمثابــِة رجــاِل اهلل الُمختاريــن لتدبيــِر أمــوِر بالِدهــم وكنائِســهم وتأميــن 
ــَع هــذا  ــه، وم ــِة الُمعطــاة ل ــدِر األمان ــى ق ــد ال يكــوُن عل ــن، لكــّن البعــَض ق ــاِت المعيشــِة للمواطني متطلّب
َُّهــْم  علينــا أاّل نتمــّردَ عليهــم، بــل أن نســتمرَّ فــي احتراِمهــم وطاعِتهــم ”أَِطيُعــوا مُْرِشــِديُكْم َواْخَضُعــوا، أِلَن
ــَن وال  ــى المظلومي ــّدوامِ أّن اهلل ال ينس ــى ال ــن عل ــن 13 :17(، متذّكري ــُكْم” )عبراني ــِل نُُفوِس ــَهُروَن أِلَْج يَْس

ــُه النعــمِ والبــركاِت، وســيعوُضنا خيــراً عــن صبِرنــا واحتماِلنــا وطــوِل أناتنــا. ــاً، فهــو إل يضيّــُع لهــم حّق

ّــة والّســالم، وعلينــا بدوِرنــا أن نتّمــَم  3.  يســوعُ رئيــُس الّســالم: يســعى يســوُع إلــى نشــِر رســالِة المحب
ــِر  ــا الحاض ــِش واقعن ــِف بعي ــُع ونكت ــم نقن ــا ل ــا م ــا وأوطانن ــي قلوبن ــلَّ ف ــن يح ــالمَ ل ــنَّ السَّ ــالتَه، لك رس
ــَر صفــَو ســالمنا الداخلــي. اهللُ ضابــُط حياتنــا ومدبُرهــا وإيماننــا  برضــى، فــال نســمُح للقلــِق والتّوتــِر أن يعكِّ
ــماوّي فنتحمَّــُل مــا يعتــري واقعنــا بقناعــة مــن ظلــمٍ وفقــٍر  بذلــك هــو حصنُنــا ودرعُنــا لنيــِل ملكوتــِه السَّ

ــا. ــِه بن ــرِه وعنايت ــَن علــى تدبي وضغوطــاٍت متكلي

ــرام الســلطة  ــة علــى الخاّصــة، باحت ــِل المصلحــِة العامّ ــى تفضي ــا حــبُّ الوطــِن إل 4. حــّب الوطــن: يدفُعن
ــَل  ــا أن نعم ــٍة، وإنّم ــَن دون قناع ــَع مُجبري ــي أن نطي ــذا ال يعن ــا، وه ــزامِ بتنفيذه ــِن وااللت ــاِة القواني ومراع
جاهديــَن للعيــش بســالمٍ فــال نُثيــُر الفوضــى والخالفــاِت، وإْن أردَنــا التّغييــَر فليكــن ذلــك عــن علــمٍ ومعرفــٍة 
وحكمــٍة وحــقٍّ دوَن أن تتعــارَض أفكاُرنــا مــَع مصلحــِة وأمــِن أوطاننــا، فالمســيحيُّ الحــقُّ يعمــُل لمصلحــِة 

بلــده ولتحقيــِق خيــره العــام.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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5. قــّوة الــّروح القــدس: مــا دامَ الــّروُح القــدُس يســكنُنا فهــو المرشــُد الّدائــُم لصحــوِة ضمائِرنــا وللعمــِل بما 
يرضــي اهلل، والشــهادِة الحّقــة للــّرب يســوُع المســيُح فــي حياتنا.

مكافآُت الخضوِع للّسلطاِت وعواقُب ُمخالفِتها: 

   احتــرامُ الّســلطات جــزءٌ أساســيٌّ مــن عيــِش اإليمــان المســيحّي، وواجــٌب علــى كّل مواطٍن صالــٍح مُحّب 

لوطنــه، فَمــن يعــْش بحســِب إيمانــه المســيحّي يكــْن عبــداً صالحــاً يرضــى عنــُه ســيّده ويمدحــه ويُغــدُق عليِه 
بالبــركاِت والخيــراِت الوفيــرِة لطاعِتــه وأعماِلــه الخيــرِة، ويكافئُه بنيــِل بّره وملكوته الّســماوي. 

   أمـّـا مــن يعصــي اهلل ويتذمـّـُر مــن  طاعــِة واحتــرامِ الّســلطِة ويثيــُر الّشــغب والفوضــى، يفتقــُد حيــاَة الّســالم 

واألمــِن بســبب مــا ارتكبــُه مــن مخالفــاٍت وشــروٍر أرضيــٍة، ويكــْن عبــداً  شــريراً يغضــُب منــُه ســيُّده بســبب 
أعمالــِه الّشــريرة،  فــال ينعــُم بالخيــراِت، وال ببــِر اهلل وملكوِتــه الّســماوّي.

يَن ِلُكلِّ َعَمٍل َصاِلحٍ” )تيطس 3: 1(. اَلِطيِن، َويُِطيُعوا، َويَُكونُوا مُْستَِعدِّ يَاَساِت َوالسَّ   ”ذَكِّْرهُْم أَْن يَْخَضُعوا ِللرِّ

امُ اهللِ مَُواِظبـُـوَن َعلـَـى ذَِلــَك ِبَعيِْنِه. فَأَعْطـُـوا الَْجِميَع  َُّكــْم أِلَْجــِل هـَـَذا تُوفـُـوَن الِْجْزيـَـةَ أَيًْضــا، ِإذْ هـُـْم خـُـدَّ    ”فَِإن

ْكــَرامَ ِلَمــْن  ُحُقوقَُهــُم: الِْجْزيـَـةَ ِلَمــْن لـَـُه الِْجْزيـَـةُ. الِْجبَايـَـةَ ِلَمــْن لـَـُه الِْجبَايـَـةُ. َوالَْخــْوَف ِلَمــْن لـَـُه الَْخــْوُف. َواإْلِ
ْكــَرامُ” )روميــة 13: 7-6(. لـَـُه اإْلِ

1.  أستنتُج من النّصوِص الّسابقِة الواجباِت الّتي على المؤمِن القيام بها كمواطٍن صالٍح في وطِنه.
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أقرُأ وأجيُب
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  أتعــاوُن مــَع زمالئــي فــي إنشــاِء أو صياغــِة وثيقــٍة تتضمــن بعــِض الحقــوِق التــي يجــُب أن أحصــَل عليهــا، 

وأكتــُب مــا يقابلهــا مــن واجبــاٍت مترتبــٍة علــي كمواطــٍن صالــٍح.

نشاط

واجباتي حقوقي

. 
..................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

   أذكُر النتائَج اإليجابيَة الحترامِ القوانين 

وااللتزام بتطبيقها؟

..................................................................... 

.....................................................................

.....................................................................

قانونــاً  دولــٍة  كّل  فــي  الحاكمــة  الّســلطةُ  تســنُّ    
ودســتوراً خاّصــاً لدولتهــا، يتضمــُن العديــَد مــن األنظمــِة 
والقوانيــن الّتــي تنظــُم شــؤوَن المواطنيــن فــي مُختلــِف 
المجــاالت، وتضمــُن لهــم األمــَن واالســتقراَر، كمــا 
تُوّضــح مــا لَهــم مــن حقــوٍق ومــا عليهــم مــن واجبــاٍت.

   يتمتـّـُع كلُّ إنســاٍن فــي بلــِده بمجموعــٍة مــن الحقــوِق 
ــرٍد  ــوِده كف ــن وج ــدءاً م ــَم، ب ــَش الكري ــه العي ــُن ل تَضم
ــاً فــي بلــده، وعليــه  ــه مواطن فــي أســرٍة وصــوالً إلــى كوِن

بالمقابــٍل أن يقــومَ بواجباِتــه كمواطــٍن صالــٍح يحــبُّ وطنــه، ويحتــرمَ قوانينَه ويطبُقها مُتمثالً بالّســيّد المســيح 
الـّـذي جّســَد الطّاعــةَ الكاملــةَ مُبيّنــاً لنــا مــن خاللهــا أهّميــة القيــامِ بواجباِتنا تجــاهَ اهللِ واآلخــِر، ومعلّمــاً إيّانا أّن 
مكيــاَل الطّاعــة لدينــا يجــُب أن يكــوَن واســعاً نملــؤهُ مــن طاعــِة اهللِ أوالً ثــمَّ الوالديــن فــي البيــِت والمرشــديَن 
بِّ أِلَنَّ هـَـَذا َحــقٌّ” )أفســس 6: 1(، ونزيــُده ســعةً كلمــا انطلْقنــا نحــو  فــي الكنيســِة”.. أَِطيُعــوا َواِلِديُكــْم ِفــي الــرَّ
ــا الطاعــة لمــن يرأســوننا مــن رؤســاٍء وقــادٍة فــي الكنيســِة والمدرســِة والعمــِل والمؤسســات  اآلخــر وقدمن
يَن  ــاَلِطيِن، َويُِطيُعــوا، َويَُكونُوا مُْســتَِعدِّ يَاَســاِت َوالسَّ الحكوميــة والخدميــة وغيرهــا. ”ذَكِّْرهـُـْم أَْن يَْخَضُعــوا ِللرِّ

ِلــُكلِّ َعَمــٍل َصاِلــٍح” )تيطــس 3: 1(.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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 النّتائُج اإليجابيّةُ المترتّبةُ على احترامِ القوانيِن وتطبيِقها:

1.   تحقيُق ازدهار الوطن والُمحافظةُ على أمِنه واستقراره.

2.   تقديُم صورٍة حضاريٍّة راقيٍة عن بلِدنا أمامَ الرأي العام العالمي.

3.   تحقيُق مبدِأ المواطنِة الّصالحِة وخدمِة الخيِر العام.

4.   التمتّع بغنى السمعِة ورضا واستحساِن القيادات.

5.   استحقاق الترقياِت والمكافآت المترتبِة على النزاهِة في العمِل.

6.   الحدُّ من حدوِث الجرائمِ والُمخالَفات القانونيّة.

ــُه  ــْن لَ ــْوَف ِلَم ــةُ. َوالَْخ ــُه الِْجبَايَ ــْن لَ ــةَ ِلَم ــةُ. الِْجبَايَ ــُه الِْجْزيَ ــْن لَ ــةَ ِلَم ــُم: الِْجْزيَ ــَع ُحُقوقَُه ”فَأَعْطُــوا الَْجِمي
ــة13: 7(. ــَرامُ” )رومي ْك ــُه اإْلِ ــْن لَ ــَرامَ ِلَم ْك ــْوُف. َواإْلِ الَْخ

كلمُة منفعٍة
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 1.  أفّسُر اآلتي:

أ- تحّوُل الحريِّة الّتي وهبَنا إيّاها اهلل إلى قيٍد أو شّر.

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

ب- طاعةُ اهللِ في الخضوِع للّسلطات الحاكمة.  

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

2.   أذكُر بعَض نتائِج اتّباِع القواِعد واألنظمة اآلتيِة أو مخالفِتها.

أختبُر نفسي

النّتائُج الّسلبيِة لمُخالفِتهاالنّتائُج اإليجابيِّة التّباعهاالقواعُد واألنظمةُ

...................................................................... االلتزامُ بالعودِة باكراً إلى المنزِل.

...................................................................... ارتداءُ الّزّي المدرسّي الُمخّصص.

ِد إلى العمل. ...................................................................... الوصوُل في الوقِت الُمحدَّ

......................................................................حيازةُ رخصِة قيادٍة عنَد قيادِة الّسيّارة.

...................................................................... التّقيُّد بإشارِة المروِر عنَد عبوِر الّشارِع.

...................................................................... االلتزامُ بالتّسعيرِة المناسبِة للبضائِع وعدمِ الغش.
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الّدرس  الّثاني  والعشرون  المجتمُع وثقافُة اإلعالم

أتأمَُّل الصوَر اآلتية وأجيُب: 

لنناقَش معاً القضايا اآلتيةَ:

1.  تشمُل وسائُل اإلعالمِ العديَد من األنواِع منها:

2.  ما دوُر وسائِل اإلعالمِ في حياِتنا، وما أهّميتُها برأيَك؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

3.  ما الوسيلةُ اإلعالميّةُ الّتي اعتمَدها الّسيّد المسيح وتالميذه إليصاِل تعاليِمه ووصاياه؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

دةالمرئيّة والمسموعةالمسموعةالمطبوعة والمكتوبة الوسائط المُتعدِّ

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

أقرُأ وأجيُب

نناقٌش معًا
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َُّكــْم  َّــٍة... فَِإن َرنـَـا الَْمِســيُح ِبَهــا، َواَل تَْرتَِبُكــوا أَيًْضــا ِبِنيــِر عُبُوِدي َِّتــي قـَـْد َحرَّ َّــِة ال ي ”فَاثْبُتـُـوا ِإذًا ِفــي الُْحرِّ
ــِة  ــْل ِبالَْمَحبَّ ــِد، بَ ــةً ِللَْجَس َّــةَ فُْرَص ي ــُروا الُْحرِّ َّــُه اَل تَُصيِّ ــَر أَن ــَوةُ. غَيْ ْخ ــا اإْلِ َُّه ــِة أَي َّ ي ــْم ِللُْحرِّ ُ ــا دُِعيت ََّم ِإن
ــوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا. أِلَنَّ ُكلَّ النَّاُمــوسِ ِفــي َكِلَمــٍة َواِحــَدٍة يُْكَمــُل: تُِحــبُّ قَِريبَــَك َكنَْفِســَك.  اْخِدمُ

ــالَّ تُْفنُــوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا. ُــْم تَنَْهُشــوَن َوتَأُْكلُــوَن بَْعُضُكــْم بَْعًضــا، فَانْظـُـُروا ِلئَ فَــِإذَا ُكنْت
وِح  ــرُّ ــدَّ ال ــتَِهي ِض ــَد يَْش ــِد. أِلَنَّ الَْجَس ــْهَوَة الَْجَس ــوا َش ــاَل تَُكمِّلُ وِح فَ ــرُّ ــلُُكوا ِبال ُــوُل: اْس ــا أَق ََّم َوِإن
ــْن  ــُدوَن. َولَِك ــا اَل تُِري ــى تَْفَعلُــوَن مَ ــَر، َحتَّ ــا اآْلَخ ــاِومُ أََحُدهَُم ــَذاِن يَُق ــِد، َوهَ ــدَّ الَْجَس وُح ِض ــرُّ َوال
َِّتــي ِهــَي: ِزنـًـى، َعَهــاَرةٌ،  وِح فَلَْســتُْم تَْحــَت النَّامـُـوِس. َوأَعَْمــاُل الَْجَســِد ظَاِهــَرةٌ، ال ِإذَا انَْقْدتـُـْم ِبالــرُّ
ٌب، ِشــَقاٌق، ِبْدَعــةٌ،  نََجاَســةٌ، دََعــاَرةٌ، ِعبـَـادَةُ اأْلَْوثـَـاِن، ِســْحٌر، َعــَداَوةٌ، ِخَصــامٌ، غَيـْـَرةٌ، َســَخٌط، تََحــزُّ
َِّتــي أَْســِبُق فَأَقـُـوُل لَُكــْم َعنَْهــا َكَمــا َســبَْقُت فَُقلـْـُت أَيًْضــا:  َحَســٌد، قَتـْـٌل، ُســْكٌر، بَطـَـٌر، َوأَمْثـَـاُل هـَـِذِه ال
وِح فَُهــَو: مََحبَّــةٌ، فـَـَرٌح، َســاَلمٌ،  َّــا ثََمــُر الــرُّ َِّذيــَن يَْفَعلـُـوَن ِمثـْـَل هـَـِذِه اَل يَِرثـُـوَن مَلَُكــوَت اهللِ. َوأَم ِإنَّ ال

طـُـوُل أَنـَـاٍة، لُطـْـٌف، َصــاَلٌح، ِإيَمــاٌن، َودَاَعــةٌ، تََعفُّــٌف” )غالطيــة5 :1- 23(.

كلمة الحياة

: بقيِد.                             النَّاُموسِ : الّشريعة.                                               ِبِنيِرِ

1.  متى نُسيءُ إلى حريّتنا من خالِل النّّص الّسابق؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................

2.  ما األموُر الّتي ينهانا بولُس الّرسوُل عن عيِشها في اآلياِت الّسابقة؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................

3.  ما األموُر الّتي يدعونا بولُس الّرسوُل إلى عيِشها في اآليات الّسابقة؟

..........................................................................................................................................................................................................................................................

كلمٌة ومعنى

أقرُأ وأجيُب



144

فقرة تعليمّية

ــه  ــتخدامَ حّريت ــاءَ اس ــا أس ــُه عندم ــه، لكنَّ ــى الكــوِن وموجوداِت ــلَّطه عل ــراً، وس ــاَن ح ــَق اهللُ اإلنس ــد خل   لق

ســقَط بســبِب عــدمِ محبتــِه هللِ وعــدمِ طاعتــِه وصايــاه، لذلــَك أرســَل لنــا اهلل ابنــُه الــّرَب يســوَع المســيَح ليحــرر 
اإلنســان مــن عبوديــة الخطيئــِة. 

  يظــنُّ اإلنســاُن أنَّ الحّريـّـةَ تقــوده ليحيــا كمــا يحلــو لــُه ويفعــل مــا يعجبــُه، لكــّن النّعمــة تقودُنــا لنحيــا بفــرحٍ 

حســبما يُســرُّ اهللَّ.

  غايــةُ الشــريعة أن يُجتــذَب اإلنســاُن إلــى الســيِد المســيح لخــالص نفســه وقداســتها، فيلتــزم حياتيــاً بواجباتــه 
ــوا  ــروح فــال تكمِّل ــة، محققــاً قــول القديــس بولــس الرســول: ”اســلكوا بال ــه بقدســيٍة عملي وممارســة حقوق
شــهوة الجســد” )غالطيــة 5: 16(،  فصــراُع اإلنســان قائــٌم فــي حياتــه بيــن شــهوات الــروح التــي تحييــه مــع اهلل، 

وبيــن شــهوات الجســد التــي تبعــده عــن اهلل. 

 ”ُكلُّ اأْلَْشيَاِء تَِحلُّ ِلي، لَِكْن لَيَْس ُكلُّ اأْلَْشيَاِء تَُواِفُق.ُكلُّ اأْلَْشيَاِء تَِحلُّ ِلي، َولَِكْن لَيَْس ُكلُّ اأْلَْشيَاِء تَبِْني”  
                                                                                               )1 كورنثوس 10: 23(.

1.  كيَف نعيُش الحريةَ في اختياراِتنا الحياتيّة؟ 

ابقة لُمساَعدتي في عمليِّة االختيار؟  سوُل في اآليِة السَّ 2.  ما المفهومُ الذي ينطلُق منُه القّديُس بولُس الرَّ

أقرُأ وأجيُب
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  أقرأُ اآليةَ اآلتيةَ وأجيُب:

َِّتي ِفي الَْمِســيِح  ”فَتََقــوَّ أَنـْـَت يـَـا ابِْنــي ِبالنِّْعَمــِة ال
ــَن،  ــُهوٍد َكِثيِري ــي ِبُش ــِمْعتَُه ِمنِّ ــا َس ــوَع. َومَ يَُس
أَْوِدعْــُه أُنَاًســا أُمَنـَـاءَ، يَُكونـُـوَن أَْكَفــاءً أَْن يَُعلُِّمــوا 
ــاِل  ــي اْحِتَم ــَت ِف ْ ــتَِرْك أَن ــا.  فَاْش ــَن أَيًْض آَخِري
الَْمَشــقَّاِت َكُجنِْدٍيّ َصاِلٍح ِليَُســوَع الَْمِسيِح.”

                                              )2تيموثاوس 3-1:2(

1.  أبيُن دوَر الكنيسِة في نشِر اإليماِن 

المسيحّي. 

 ......................................................................................................

2.  ما الّصفاُت الّتي يجُب أن يتحلّى بها 

مَن يعمُل باإلعالم؟ 

 ......................................................................................................

  تلعــُب وســائُل اإلعــالمِ الُمختِلفة، كالّصحــف، المجاّلت،  
الّشــابكِة، محطـّـات الّراديو، ... دوراً أساســيّاً فهي: 

1. تنمي الوعَي بيَن شريحة الّشباب على كافة األصعدة.

2. تعّزُز المستوى الثّقافّي والتّعليمّي  واإلجتماعي لإلنسان.

3. تســاهم فــي دعــم البحــث العلمــي فهــي مكتبــةٌ إلكترونيــةٌ، 

ــْن ينهــل مــن  ــق مَ ــى عات ضخمــةٌ، شــاملةٌ وواســعة ويقــع عل
معارفهــا مســؤوليةُ اختيــار ماهــو مفيــد ونافــع، بموجــب 

ــزه. ــه وتميي حكمت

4. تُعلـّـُم الّشــباَب دروســاً قيِّمــةً حــول المبــادىء االجتماعيــة، 

ومــكارم األخــالق...  

المجــاالت،  شــتى  فــي  مفيــدٍة  بمعلومــاٍت  تزّودهــم   .5

ــُض  ــوم... وتحفُِّزهــم  بع ــات واللغــات وســائر العل كالرياضي
البرامــج إلــى زيــارة المكتبــات والمتاحــف وغيرهــا.

  انتشــَرت ثقافــةُ االســتهالِك فــي العالــم، وقــد لعــَب اإلعــالمُ 
المرئّي والمســموع دوراً رئيســيّاً في التّرويج للقيم االستهالكيّة 

ليخــدمَ أصحــاَب النفــوس  الضعيفــة ويزيــَد مــن أرباحهــم، مبتعــداً بذلــك عــن روح المحبــة والخدمة والعطــاء التي 
علّمنــا إياهــا الرب يســوع. 

  هــذا مــا قــد يغــري الشــباب ويدفعهــم إلــى المبالغــة فــي اســتخدام وســائل اإلعــالم هــذه دونمــا اتــزاٍن أو تعقــٍل 
أو تمييــٍز فيقعــون فــي مشــاكل مثــل:

1. المبالغــة فــي مــدة الوقــت الــذي يقضيــه اإلنســان أمــام أجهــزة الشــابكة مــا قــد يؤثــر ســلباً علــى صحتــه، مهاراته 

االجتماعيــة ونمــوه الجســدي إن كان صغيــراً، فمضارهــا الصحيــة والنفســية قــد تصــل به لحالــة اإلدمان.

2. ســوء اختيــار المواقــع أو المراجــع أو الصــور أو مقاطــع الفيديــو التــي قــد تكــون غيــر الئقــة أو غير هادفــة أو غير 

نافعــة... فتــزرع الكراهيــة أو روح اإلحبــاط أو ســوء األخــالق وتكــون مدعــاًة لهــدر الوقــت وقتــل الــروح وللتأثيــر 
الســلبي علــى النضــج  الروحــي والفكــري واالجتماعــي والنفســي... وعلى مســتقبل الشــباب بشــكل ٍخاص. 

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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وِح الُْقُدِس. َوَعلُِّموهُْم أَْن يَْحَفظُوا   1.  ”فَاذْهَبُوا َوتَلِْمُذوا َجِميَع اأْلُمَمِ َوَعمُِّدوهُْم ِباْسمِ اآْلِب َوااِلبِْن َوالرُّ

      َجِميَع مَا أَْوَصيْتُُكْم ِبِه..”  )متى 28: 19- 20(.

َِّذي أَْرَسلَُه فَُهَو َصاِدٌق َولَيَْس ِفيِه ظُلٌْم”   َّا مَْن يَطْلُُب مَْجَد ال  2.  ”مَْن يَتََكلَُّم ِمْن نَْفِسِه يَطْلُُب مَْجَد نَْفِسِه، َوأَم

                                                                                                                            )يوحنا7: 18(.

ََّك  يِن. أِلَن  3.  ”َولَِكْن أَقُوُل لَُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َكِلَمٍة بَطَّالٍَة يَتََكلَُّم ِبَها النَّاُس َسْوَف يُْعطُوَن َعنَْها ِحَسابًا يَْومَ الدِّ

ُر َوِبَكاَلِمَك تَُداُن”  )متى 12 :37-36(.       ِبَكاَلِمَك تَتَبَرَّ

  أضُع معاني اآلياِت الّسابقِة في الجدوِل اآلتي:

أقرُأ وأجيُب

معنى اآليةرقم اآلية

1

2

3

  يَمنــُح الــّروُح الُقــُدُس المؤمنيــن روَح الحكمــةَ والتّمييــِز ليقــودَ حياتهــم ويرشــَدهم  الســتخدام 
ــِة،  ــرِّ والخطيئ ــِة الّش ــه نفعهــم الّروحــّي والفكــرّي و... فيتحــرروا مــن عبودي حريتهــم بمســؤوليٍة بمــا في
ويتجلـّـى ذلــك فــي طريقــِة اســتخدامهم لوســائِل اإلعــالمِ بمــا فيــه خيرهــم وخيــَر الكنيســِة والمجتمــع، 
 فينعكــس ذلــك أثــراً إيجابيــاً فــي حياتهــم فتســمو عالقتهــم مــع اهللِ ) محبــةً، فرحــاً وســالماً( ومــع اآلخريــَن 
) طــوَل أنــاٍة، لطفــاً وصالحــاً( ومــع أنفســهم ) إيمانــاً، وداعــةً وتعففــاً( وكل ذلــَك بمعيــاِر تعاليــمِ الســيّد 

المســيِح أســاِس حريتنــا المســيحيِّة.
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َّــا أَنـَـا فََقــْد أَتَيـْـُت ِلتَُكــوَن لَُهــْم َحيـَـاةٌ     “... وأَم
     َوِليَُكوَن لَُهْم أَفَْضُل“ )يوحنا10: 10(.

وُر الّذي     بإيحــاٍء مــن اآلية الّســابقة، ما الدَّ
    يجُب أن يكوَن لإلعالمِ في الحياة؟ 

 ......................................................................................................

......................................................................................................

 ......................................................................................................

......................................................................................................

  تَُعــدُّ وصيــةَ الســيِّد المســيِح لتالميــذه “اذهبوا وبّشــروا 
اإلعــالم  العتمــاد  األولــى  الدعــوةُ  األمم”بمثابــة  كلَّ 
منّصــةً لنشــِر البشــارة والتعاليــم المســيحيّة، إذ بعــد نــزول 
األلســنِة النّاريــة يــومَ العنصــرِة العظيــمِ على رؤوس الّرســل 
التالميــذ المجتمعيــن فــي العليــة، أصبحــوا قادريــن علــى 
إعــالِن بشــارة الــّرب يســوع الّســاّرِة إلــى كلِّ األمــمِ رغــَم 
اختــالِف اللغــِة والثّقافــِة و... فالكنيســةُ منذُ نشــأتها تعتمُد 
صــدَق الكلمــة منهجــاً لنشــِر بشــرى الخــالصِ وتعاليــمِ 

الّســيّد المســيح.

ــّوِر  ــا التّط ــيرِة مواكبته ــن مس ــة ضم ــت الكنيس   أدرك
، دوَر وســائِل اإلعــالمِ الواســِع والمتعــّدِد الوجــوه  التّقنــيِّ
اإللهيّــِة  الكلمــِة  وخدمــِة  البشــارِة  لنشــِر  وكّرســتُه 

والكنســيِة، فأخــذت علــى عاتقهــا:

1.  الّدفاع عن الحّريِّة اإلعالميِّة الحقيقيِّة والّصحيحِة وحمايتها.

2.  تكريس تطّوِر تكنولوجيا االتصاالت في نقِل الثّقافِة المسيحيِّة المنفتحة على سائِر الثّقافاِت...

3.  تفعيــُل دوِر اإلعــالمِ ليكــوَن مجديــاً ونافعــاً فــي مجــال خــالصِ اإلنســاِن والتــزامِ الّرســالة التــي ُوجــَد مــن 

أجلها.

4.  تبنِّــي الــّدور اإلعالمــي الــذي يهتــمُّ بالقضايــا اإلجتماعيِّــة والحياتيِّــة لإلنســاِن المعاصــِر وبأولويــِة القضايــا 

اإليمانيـّـة، وكذلــك قواعــُد الحــواِر بيــن األديــاِن والحضــاراِت، لبــثِّ روحِ المحبـّـِة واأللفــِة والوئامِ والســالمِ.

  إذ تؤمــُن الكنيســة بــأن اســتخدامَ وســائِل اإلعــالمِ هــو جــزءٌ ال يتجــّزأ مــن الحيــاِة العصريـّـِة، فهــي تُشــِجُع 
ــداً ونافعــاً لخــالصِ اإلنســاِن  ــِر ليكــوَن مفي ــِر والشَّ ــاُر الخي : معي ــاِر المســيحيِّ ــَق المعي علــى اســتخدامِه وف
وليــَس لمعثرتــه، فــال يؤثــُر ســلباً علــى ممارســتِه األنشــطةَ الفكريـّـةَ والجســديّةَ واإلبداعيـّـةَ الهادفــةَ إلــى التَّنميِة 

وتطويــر مهــاراِت التّواصــِل لخيــرِه وخيــِر الكنيســِة.

تقويٌم مرحليٌّأعّبُر عن إيماني
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 ”أحبَّ واصنْع ما تشاء” )المغبوط اوغسطينوس(.

1.  أضُع إشارَة) √( أو )×( أمامَ العباراِت اآلتيِة وأصّحُح العباراِت الخاطئةَ منها: 

  أ. لإلعالمِ دوٌر مهمٌّ في ترسيِخ المعارِف والمعلوماِت والقيمِ وبنائها.                                                

  ب. يُعدُّ اإلعالمُ من أهّم الوسائِل في نشِر حقوِق اإلنساِن والحفاِظ على كرامِته.                                                                 

  ج . اإلعالمُ يهيّئُ حياتَنا لتكوَن أرضاً خصبةً كي تنمَو فيها الخطايا.                                                   

  د . من سلبياِت اإلعالمِ نشُر المذاهِب الفاسدِة والعقائِد الباطلِة والتّرويُج لها.                        

   هـ . المجتمُع االستهالكّي يوجُّه طاقاِت الحّب الكامنة فينا نحَو االستيالِء واالمتالِك موهماً       
      بالّسعادة. 

أذكُر بعض النّتائج الّسلبيّة والنتائج اإليجابيّة لوسائل اإلعالم.    .2

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

أضُع في الجدول اآلتي بعَض المواقِف الّسلوكيّة الخاطئِة الناتجِة عن تأثير وسائِل اإلعالم والموقَف   .3 
      اإليمانّي منها.

أختبُر نفسي

كلمُة منفعٍة

الموقف اإليمانيالموقف السلوكي الخاطئ

ُب والعنُف التّعصُّ

............................................

............................................

............................................

الّرفُض، ألّن الّسيّد المسيح قد دعانا إلى محبّة القريب ونشِر الّسالم.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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