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مٌة ُمَقدَّ

أبناَءنا الّطالب، زمالَءنا المدرّسين، وزميالتِنا المدرّسات:
بنــاًء علــى خّطــةِ وزارةِ التّربيــةِ فــي الجمهوريّــةِ العربيّــةِ السّــوريّةِ والمركــِز الوطنــيّ لتطويــِر المناهــِج التّربويّــةِ نُقــدّمُ 
لكــم كتــابَ الّطالــِب للصــف األوِّل الثّانــويّ العــاِم لمــادّةِ التربيــةِ الدينيّــةِ المســيحيّةِ بأســلوِبه التّربــويّ الجديــدِ 

ُز بــه السـّـلوكُ اإليجابــيُّ، وترتقــي بــه األخــالقُ. الــذي يُعــزَّ
يَتضمّــنُ الكتــابُ ســتَّ وحــداتٍ درســيّةٍ، وتضمّنــتِ الوحــدُة موضوعــاتٍ متنوّعــًة تمثـّـُل محــاور عُِرَضــْت بصــورةٍ 
ــة والعالقــات  ــم األخالقيّ ــاة فــي المســيح، والقي ــدة المســيحيّة، والحي ــاب المقــدَّس، والعقي ــةٍ مــن الكت متكامل

اإلنســانيّة، والقضايــا المعاصــرة، باإلضافــةِ إلــى حلقــاتِ البحــثِ التــي تُشــّكُل فيمــا بينهــا وحــدًة متكاملــًة.
اعتمِــدَ مُدخــُل المعاييــِر فــي بنــاِء المنهــاِج، وعُِرَضــت الموضوعــاُت بأســلوٍب يُمّكــنُ الّطالــبَ مــن عيــِش الخبراتِ 

والقِيَــِم التّربويّــةِ ســلوكً واقعيــً فــي حياتِــه اليوميّةِ.
ــمَّ المُرتكــِز  ــدٍّم(، ث ــٍم متق ــةٍ )منّظ ــدأُ بتهيئ ــةٍ ومُتراِبطــةٍ تب ــةٍ ناشــطةٍ مُتتاِبع ــةٍ تربويّ ــق منهجيّ ــدّروسُ وف ُصمّمــتِ ال
ــةٍ متنوّعــةٍ تُنمــيّ مهــاراتِ التّفكيــِر العليــا نحــو:  الكتابــيّ )نصــوص مــن الكتــاب المقــدَِّس(، ثــمَّ أنشــطةٍ تطبيقيّ
ــرَ  ــّزُز التّفكي ــا تُع ــى حــّل المشــكالتِ، كم ــبَ عل ــِم... وتســاعدُ الّطال ــِب واالســتنتاِج والتّقوي ــِل والتّركي التّحلي
ــن  ــدًا ع ــط؛ بعي ــم النّش ــا التعلّ ــةٍ منه ــتراتيجيّاتٍ متنوّع ــق اس ــه وف ــكارَ لدي ــداعَ واالبت ــي اإلب ــذي ينمّ ــدَ الّ النّاق
ــةِ فتُســتثمَرُ اإلمكانــاُت كُلّهــا فــي  ــةِ التّربويّ ــةِ التعليميّ ــمُ محــورَ العمليّ أســلوِب الحفــظِ والتّلقيــِن، ليكــونَ المتعلّ
تنميــةِ ثــرواتِ الوطــِن والمحافظــةِ عليهــا، وينتهــي كلُّ درٍس بتقويــٍم يكــونُ بمنزلــةِ تغذيــةٍ راجعــةٍ لفَِكــِر الــدّرِس.

ــى  ــًة إل ــةٍ، إضاف ــنَ لموضوعــاتٍ متنوع ــَة عناوي ــابُ قائم ــنُ الكت ــُث يتضمّ ــاتِ بحــثٍ، حي ــالبُ بحلق ــفُ الّط يُكلَّ
المنهجيــةِ المُتبعــةِ إلعدادِهــا، ويُطلــب مــن كلِّ طالــب إعــداد حلقــةِ بحــثٍ فــي كلِّ فصــٍل دراســيٍّ، أي بمعــدِل 

حلقتيــن فــي العــام الدراســيِّ، وتُناقــُش فــي الحصــة الدّرســيَّةِ المُقــرَّرةِ. 
ــِق مبــدأ المســؤوليّةِ  ــةٍ، وتحقي ــةٍ متوازن ــاِء شــخصيّةٍ إيجابيّ ــنُ الكتــابُ موضوعــاتٍ معاصــرًة تُســاعدُ فــي بن يتضمّ
ــِل  ــرّأي، وتقبّ ــراِم ال ــلوِب الحــواِر، واحت ــةِ المســتدامةِ، واســتخداِم أس ــاتِ التّنمي ــةِ ومتطلب ــةِ والمجتمعيّ الفرديّ

ــِز انتمائِهــم للمجتمــِع اإلنســانيّ. اآلخــِر، وتعزي
ــةِ وحلقــاتِ  ــاتِ التّقويميّ ــا المُدرّســين توظيــفَ هــذه األنشــطةِ والتدريب ــا المُدرّســات وزمالئِن نأمــُل مــن زميالتِن
البحــثِ علــى النَّحــِو األمثــِل، مســتخلصينَ دالالتِهــا التّربويّــةِ ليكونــوا مُيسّــرين لعمليّــةِ التّعلّــِم، وتزويدنــا 

ــل. ــتوى األمث ــى المس ــاِب إل ــوِل بالكت ــدْت للوص ــاءةِ إن وُج ــم البنّ ــم ومقترحاته بمالحظاته
ــةِ ســلوكِهم، وأنْ  ــنْ خــالِل متابع ــً ألوالدهــم م ــوا عون ــوِر األكارم أن يكون ــاِء األم ــادةِ أولي ــنْ السّ كمــا نرجــو م

ــً مُعاشــً. ــحَ ســلوكً حياتيّ ــِم واألخــالِق؛ لتصب ــق بالقيّ ــا يتعلّ ــِق كّل م ــدوًة لهــم لتطبي ــوا ق يكون
متمنينَ للجميِع النجاِح الدائِم والمستمر؛ والنمو الرّوحيّ المطلوب.

المؤلّفون  
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ُث األقانيِم الّدرس األّول اهلُل واحٌد ُمثلَّ

 :�لنناقش مع

فــي دســتوِر اإليمــانِ المســيحيّ، يشــهدُ المســيحيونَ بإيماِنهــم بإلــهٍ واحــدٍ آٍب ضابــطِ الــكّل... وبيســوعَ 
المســيِح ابــِن اهلِل الوحيــدِ... وبالــرّوِح القــدِس الــرَّبّ المُحيــي...

وفي كّل قداٍس إلهيّ نعترفُ مُقرّين بآٍب وابٍن وروٍح قدٍس، ثالوثٍ واحدٍ في الجوهِر وغيِر مُنَفصٍِل.

ومَــن منَّــا، عندَمــا يُســمعُ هــذا الــكالمُ، ال يتســاَءُل عــن صعوبــةِ فهــِم إيماِننــا بإلــهٍ واحــدٍ، وهــذا اإللــهُ الواحــدُ 
هــو نفسـُـه ثالثــُة أقانيــمَ؟ اآلبٌ واالبــنٌ والــروحٌ قدس.

كيفَ يكونُ واحدًا وثالوثً معً!!؟ 

اهللُ واحدٌ؟ أم ثالثٌة؟! 

خصيّ لهذا األمر. – أتناقُش معَ زمالئي في الّصف ألثبَت وجهَة نظري بحسِب فهميَ الشَّ
مسَ التي تسطعُ في السَّماِء؟ وممَّ تتكوّنُ، وماذا ينتجُ عنها؟. 1 أصفُ الشَّ

 

 
مِس هو ما يعبّرُ عنها، أم حرارتُها، أم كونُها جرمًا سماويًّا مؤلَّفًا من تفاعالتٍ . 2 أضوُء الشَّ

واحتراقاتٍ عظيمةٍ، أم هي كلُّ هذه العناصِر مجتمعًة في شيٍء واحدٍ؟
 

 
مسُ بعناصرها الثَّالثة، الّضوِء والنّاِر والجرِم، أهي واحدٌة أم ثالثٌة؟. 3 الشَّ
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أقرأ وأجيب:

قــاَل الــرَّبُّ يســوعُ: »لِيَُكــونَ اْلجَمِيــعُ وَاحـِـدًا، َكمَــا أَنَّــكَ أَْنــَت أَيُّهـَـا اآلبُ فـِـيَّ وَأَنـَـا فِيــكَ، لِيَُكونـُـوا هُــمْ  –
 أَيًْضا وَاحِدًا فِينَا، لِيُؤْمِنَ اْلعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَْلتَِني« 

)يوحنا 17: 21(.   

»وَمَتَــى جَــاَء اْلمُعَــزِّي الَّــذِي سَُأرْسِــُلهُ أَنَــا ِإلَيُْكــمْ مِــنَ اآلِب، رُوحُ اْلحَــقِّ، الَّــذِي مِــنْ عِْنــدِ اآلِب يَْنبَثِــقُ،  –
 َفهُوَ يَْشهَدُ لِي« 

)يوحنا 15: 26(.  

)يوحنا 14: 10(.  – »أَلَسَْت تُؤْمِنُ أَنِّي أَنَا فِي اآلِب وَاآلبَ فِيَّ...« 

ــيحُ ابْــنُ اهلِل  – ــوَ اْلمَسِ ــمْعَانُ بُْطــرُسُ وََقــاَل: أَْنــَت هُ ــمْ: وَأَْنتُــمْ، مَــنْ تَُقولُــونَ ِإنِّــي أَنَــا؟ َفَأجَــابَ سِ »َقــاَل لَهُ
اْلحَــيِّ! أجَــابَ يَسُــوعُ وََقــاَل لـَـهُ: ُطوبَــى لـَـكَ يَــا سِــمْعَانُ بْــنَ يُونـَـا، ِإنَّ لَحْمًــا وَدَمًــا لـَـمْ يُعْلِــنْ لـَـكَ، لكِــنَّ 

 أَِبي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ« 
)متى16: 15 - 17(.  

)متى28: 19(. – »َفاْذهَبُوا وَتَْلمُِذوا جَمِيعَ اأُلمَِم وَعَمِّدُوهُمْ ِباسِْم اآلب وَاالبِْن وَالرُّوِح اْلُقدُِس« 

بحسِب اآلياتِ السَّابقة، أستنتجُ ما يبرهنُ أنَّ الثالوَث القدّوسَ إلهٌ واحدٌ؟. 1
 

 
مَن المُعّزي المُرسَُل منَ اآلِب باالبِن والمُنبثِق مِن اآلِب؟. 2

 
بحسِب اآليةِ )يوحنا 14: 10( أيُّ االحتماالتِ أصحُّ برأيكَ اإليمانيّ:. 3

اآلبُ واالبنُ واحدٌ في األلوهةِ كأقنومَين. 	. 
اآلبُ واالبنُ أقنومٌ واحدٌ.	. 
اآلبُ واالبنُ إلَهان في شخٍص واحدٍ. 	. 
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ــُة  – ــو ثالث ــتِ نفســه ه ــي الوق ــة، وف ــةٍ اإللهيَّ ــهٌ واحــدٌ بالطبيع ــدسُ إل ــرُّوحُ الق ــنُ وال اآلبُ واالب
ــًا أو شــخصًا. ــي وجه ــريانيَّة، تعن ــٌة س ــوم« كلم ــحُ »أقن ــمَ، ومُصطَل أقاني

ــةِ،  – ــِر هــذه األلوه ــي جوه ــةِ، ووحــدٌة ف ــِر األلوه ــي جوه ــة ف ــِم الثاّلث ــنَ األقاني ــاك تســاٍو بي هن
ــُة،  ــدِْء َكانَ اْلَكلِمَ ــي اْلبَ ــدُّل، »فِ ــر والتَّب ــدم التَّغيُّ ــداء وع ــدم االبت ــةِ وع ــي األزليَّ وأيضــًا وحــدٌة ف

 وَاْلَكلِمَُة َكانَ عِْندَ اهلِل، وََكانَ اْلَكلِمَُة اهلل« )يوحنا 1: 1(. 
ونقــرأُ فــي ســفِر التّكويــن: »وََكانَــتِ اأَلرُْض َخِربَــًة وََخالِيَــًة، وَعََلــى وَجْــهِ اْلَغمْــِر ُظْلمَــٌة، وَرُوحُ 

فُّ عََلــى وَجْــهِ اْلمِيَــاهِ« )تكويــن 1: 2(. وهــذه تُســمَّى الخــواّص اإللهيّــة.  اهلِل يَــرِ

أعبر عن إيماني

أجــدُ الكلمــَة المفقــودَة والمُكوَّنــَة مــن األحــرفِ المُتبّقيــة بعــدَ شــطبَ الكلمــاتِ الموجــودةِ فــي 
الشَّكِل اآلتي ألتعرَّفَ إلى ركيزةِ العقيدةِ المسيحيّة:

كلمٌة سريانيٌّة تعني شخصًا أو وجهًا. 	 

بثــالث	  الحيــاةِ  فــي  واحــدًة  مــرًَّة   تتــمُّ 
تغطيساتٍ. 

بمعنى خواصَّ أو طبيعًة أو ماهيَّة.	 

عيــدٌ ظهــرَ فيــه الثَّالــوُث القــدوسُ بأقانيمــهِ 	 
الثَّالثــة.

 صفٌة أعطاها الرَّبُّ يســوعُ تعبّرُ عن الرُّوح	 
القدِس بحسِب اآليةِ: )يوحنَّا 15: 26(.

االبتــداِء	  عــدِم  وتعنــي  اهلل  صفــاتِ   مــن 
)ال بداية(.

 وصيُة الرَّبّ يسوعَ لنا لِنكونَ على مثاِل الثَّالوث.  	 
ركيزُة العقيدةِ المسيحيَّة    .
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أقرأ وأجيب:

ــَة التّاليــَة التــي حدَثَــت فــي انعقــادِ المجمــِع المســكوني األوَّل عندَمــا  يخبرُنــا التّقليــدُ الكنســيُّ القصَّ
ــسُ  ــَذ القدّي ــمَ، أخ ــةِ أقاني ــي ثالث ــَة اهلِل ف ــرَ وحدانيَّ ــوس، أن يفسّ ــُقف تريميث ــبيريدون، أُس ــسُ اس أرادَ القدّي
اســبيريدون قطعــَة فخــاٍر )آجــر(، ورماهــا أرضــً قائــاًل: »علــى اســم اآلِب واالبــِن والــرّوِح القــدِس. 
ــاِر  ــاِر الواحــدةِ مــاًء وترابــً ونــارًا، فقــاَل القدّيــسُ للمُجتمِعيــنَ: »كمــا أنَّ قطعــَة الفخَّ فصــارَت قطعــُة الفخَّ
ــار، ولــكّل مــن  هــذه هــي واحــدٌة، لكنَّهــا مكوَّنــٌة مــن ثالثــةِ عناصــرَ؛ تــراٍب معجــونٍ بمــاٍء ومشــويّ بالنّ
ــارًة واحــدًة فكذلــكَ اهللُ الواحــدُ هــو، آبٌ  هــذهِ العناصــِر اســتقالليٌّة، وكيــانٌ مُســتقل، ولكنَّهــا تشــكُل فخَّ
 مصــدرٌ، وابــنٌ صــادرٌ بالــوالدةِ، وروحٌ قــدسٌ صــادرٌ باالنبثــاِق، فهــو واحــدٌ باأللوهــةِ ومُتعــدّدٌ باألقانيــم«. 
عالقــُة الثّالــوثِ القــدوِس عالقــُة محبَّــةٍ مُتبادَلــٌة، تجمــعُ اآلبَ المُحــبَّ واالبــنَ المحبــوبَ والــرُّوحَ القــدسَ 

روحَ المحبَّــةِ، لذلــك لــم يكــن اهللُ يومــً إاّل ثالوثــً ألنَّــه محبَّــٌة.

ــه علــى رفاقــي، مُســتعينًا بتشــبيهِ  – ــةِ شــيٍء مــا ولــه ثالثــُة عناصــرَ مُختلِفــةٍ وأطرحُ أِجــدُ تشــبيهًا لوحدانيَّ
القدّيــس اســبيريدون. 

 

 

ُل )اآلُ	(: هو المصدرُ، وهو الخالقُ غيرُ المُتجسِّد. – األقنومُ األوَّ

عــن  – صــادرٌ  )االبــُن(:  الثّانــي  األقنــومُ 
ــة،  األقنــوِم األوَِّل )اآلِب( بالــوالدةِ اإللهيَّ
العقــِل،  وليــدُة  هــي  الكلمــَة  أنَّ  كمــا 
لذلــك نُســمّيهما آبــًا وابنــًا، ونمايــُزه بأنَّــه 
العــادُل. الدَّيّــانُ  المُخلّــُص  المُتجسّــدُ 

ــادرٌ  – ــدس(: ص ــّروح الق ــُث )ال ــومُ الثّال األقن
عــن المصــدِر )اآلِب( باالنبثــاِق وألنَّ اهللَ 
روحٌ وهــذا الــرُّوح مُقــدِّسٌ لــكّل األشــياِء 
وفيــه مــلُء القداســةِ دعــيَ روحــًا ُقدســًا، 
ونمايــُزه بــروِح الحــقّ المُحيــي المُبّكــت 

المُرشــدِ. 
)اهلل(: هــو اآلبُ واالبــنُ والــرُّوحُ القــدسُ، وهــو واحــدٌ بالخــواّص اإللهيَّــةِ )الجوهــر اإللهــيّ(،  –

ومُختلِــفٌ بالخــواّص األقنوميّــة.

ا�

ا�ُب

هو
س 

لي

س هو
لي

هو

هو هو

ليس هو الّروح االبُن
القدس

أعبر عن إيماني
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أمأُل الفراغاتِ اآلتيَة بالكلماتِ المُناسِبةِ:

عقيــدُة الثَّالــوثِ هــو أنْ نؤمــنَ أنَّ اهلل  فــي الطبيعــةِ  ولكــن لــكّل  
ــة، فــاآلبُ هــو  ، والخالــقُ، وغيــرُ  ــُز بهــا وتُدعَــى بالخــواّص األقنوميّ خاصيتُــه التــي يتميَّ

المُتجسِّــد. 

ــادرُ بـــ  ، وبــه تــمَّ كلُّ عمــٍل إلهــيّ، وهــو المُتجسّــدُ  واألقنــومُ الثَّانــي  هــو الصَّ
الــذي حــلَّ بينَنــا وََفدَانــا، وســيُدينُ  بالعــدل.

والــروحُ  هــو المُنبثِــقُ مــن  ، يقــدّسُ األشــياَء، ويعمــُل فينــا نحــنُ البشــرَ 
ويُكمــُل األســرارَ اإللهيَّــَة المُقدَّســَة. 

كلُّ عمٍل إلهيّ هو عمٌل ثالوثيٌّ من  باالبِن في الروِح القدس. 

اهللُ ثالــوٌث ألنَّ اهللَ مَحَبَّــة منــذُ األزِل، والمحَبَّـــة تتكوَّنُ من  العناصر؛ المُحبّ والمحبوِب 
وروِح المحبّــة، فــاهلل المحبَّــُة األزليّــُة لــم يكــن يومــً غيرَ ثالثــةِ أقانيــمَ وإالَّ كانَ ناَقصً.

ــا الّصفــاُت أو  ــة، أمَّ ــةٍ مُشــترَكةٍ لـــ  هــي مــن الّصفــاتِ أو الخــواّص اإللهيّ كلُّ صفــةٍ إلهيَّ
ــة.  ــِم فتكــونُ مــن الخــواّص األقنوميّ الوظائــفُ لــكّل  مــن األقاني

تقويم مرحلي

ليــَس مبقــدوِر كلــاٍت برشيّــٍة أن توّضــَح الحقيقــَة اإللهيّــة، فالثالــوُث القــدوُس ليــَس مفهومــاً الهوتيّــاً ُمجــرَّداً، بــل 

حقيقــًة يجــُب أن تُعــاَش لنكــوَن عــى صــورِة اللــه ومثالــه، فرشكــُة اللــه هــي رشكــُة ثالثــٍة يف واحــٍد، أنــا – أنــت – 

هــو. »... كَــَا أَنَّــَك أَنْــَت أَيَُّهــا اآلُب يِفَّ َوأَنَــا ِفيــَك« )يوحنــا 17: 21(.

ــِة، لذلــك كلُّ أقنــوٍم يف مــلِء  ــَة مــن دوِن محبــوٍب. واللــه الثالــوُث هــو مــلُء املحبَّ والرّشكــُة هــي املحبَّــة، فــال َمحبَّ

املحبَّــِة مــَع األقنوَمــن اآلخريــن. وهــذه املحبَّــُة ليــَس لهــا بدايــٌة وال نهايــٌة، لذلــك باختصــاٍر إنَّ »اللــه محبَّــة«. »َوَمــْن 

الَ يُِحــبُّ لـَـْم يَْعــرِِف اللــَه، ألَنَّ اللــَه َمَحبَّــٌة« )1 يوحنــا 4: 8(.

كلمة منفعة
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أختبر نفسي : 

ــة )الجوهــر اإللهــيَّ(،  ــٌة مُشــترَكٌة بيــنَ األقانيــِم الثالثــةِ تُســمى الخــواصَّ اإللهيَّ لإللــهِ الواحــدِ صفــاٌت إلهيَّ
ولــكّل أقنــوٍم خــواصُّ تميــزه عــن األقانيــم األخــرى.

أرتـّـبُ الكلمــاتِ الَّتــي تعبـّـرُ عــن الخــواّص اإللهيَّــة )المُشــترَكة( أو عــن الخــواص األقنوميــة )المُميـّـزة( فــي 
الجــدوِل اآلتــي:

الخلــق – المحبَّــة – األزليـّـة – التّجسُّــد – االنبثــاق – القــدُّوس – غيــرُ المـُـدرَك – غيــرُ المَحــدود – صانــعُ 
ــانُ العــادُل –  ــبَ عنــا – المُعــّزي – الدّيَّ العجائــِب – مُقــدِّسُ األشــياِء – الفــداُء – الناطــقُ باألنبيــاِء – ُصلِ
غيــرُ المُتجسّــدِ – روحُ الحــقّ- مالــُئ الــكّل - نــورُ العالــِم – الكلمــُة – الــذي ال يمــوُت – نبــعُ الحيــاةِ 

)المُحيــي(. 

الخواصُّ األقنوميَّةالخواصُّ اإللهيّة

الرُّوحُ القدسُاالبنُاآلبُاهللُ
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الّدرس الثاني مريُم العذراُء الفائقُة القّداسة

ة مدينةُ القسطنطينيَّ

تعرَضــت مدينــُة القســطنطينيّة إلــى هجــوِم اآلفــار )البرابــرة( ســنة 
ــى  ــً عل ــرجيوس وصيّ ــكونيُّ س ــرك المس 626 م، وكانَ البطري
ابــن االمبراطــوِر الــذي كانَ غائبــً لمــدّةِ ثــالثِ ســنواتٍ بســبِب 
ــرُ  ــه وشــجاعتِه يثي ــركُ بفصاحتِ الحــرِب الفارســيَّة، فهــبَّ البطري
ــعائِر الدينيّــة،  الهمــمَ ويشــدّدُ العزائــمَ، يطــوفُ العاصمــَة بالشَّ
ويعلــو بنفسِــه األســوارَ ومعَــه أيقونــُة المُخلّــِص وأيقونــُة الســيّدةِ 
مريــمَ العــذراِء، فأصبــحَ خــوذة العاصمــة ودرعهــا وســيفها، 
وفشــَل هجــومُ الفــرِس عبرَ البوســفوِر علــى العاصمةِ بأســطولِهم، 
ــرّةٍ  ــِر م ــواِر آلخ ــى األس ــةٍ عل ــار بمجموع ــان اآلف ــضَّ خاق وانق
ــُت  ــي رأي ــً وهــو يقــول: »إن ــدَّ خائب ــي العاشــِر مــن تمــوَز فارت ف
امــرأًة متوّشــحًة بأثمــِن األثــواِب تطــوفُ األســوارَ مــن أوّلِهــا إلــى 

أخِرهــا«.

ــم، فعــزا ســكانُها انتصارَهــم علــى الفــرِس  ــتِ العاصمــُة القســطنطينيّة مــن هــذا الخطــِر الدَّاهِ وهكــذا نجَ
واآلفــاِر الــى الســيّدةِ مريــمَ العــذراِء حاميــة المدينــةِ وشــفيعتها.

ــهيرَة التــي ال نــزاُل نردّدُهــا حتّــى يومِنــا هــذا مســاَء كّل جمعــةٍ  ــمَ البطريــرك ســرجيوس تســبيحتَه الشَّ ونظَّ
ــوم الكبيــر: )إنـّـي أنــا مدينتُــك يــا والــدَة اإللــهِ، أكتــبُ لــك رايــاتِ  مــن األســابيِع الخمســةِ األولــى مــن الصَّ

ــدائدِ حتَّــى أصــرُخ إليــكِ: الغلبــةِ يــا جنديَّــًة محاميّــًة، وأقــدّمُ لــك الّشــكر كمنقــذةٍ مــن الشَّ

»افرحي يا عروسً العروسَ لها«.

 :�لنناقش مع

أوّضحُ تسميَة مريمَ العذراِء بالجنديّة المُحامية في ترتيلةِ »إنّي أنا مدينتُك«.. 1
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أقرأ وأجيب:

يقــوُل القدّيــسُ يوحنــا الدّمشــقيّ: »إنَّنــا نذيــعُ فــي أنَّ البتــوَل القدّيســَة هــي حّقــً وحقيقــًة والــدُة اإللــه. ألنَّ 
ــدَ  المولــودَ منهــا إلــهٌ حقيقــيّ، إنَّهــا فــي الحقيقــة والــدُة اإللــه، تلــكَ التــي ولــدَت اإللــهَ الحقيقــيَّ المُتجسّ
منهــا... قــد ســكنَ فــي أحشــائِها فــي آخــِر األيـّـام ألجــِل خالصِنــا، وتجسَّــدَ منهــا بغيــِر اســتحالةٍ وولــدَ. فلــم 

تلِــدِ البتــوُل مُجــرَّدَ إنســانٍ بــل إلهــً حقيقيّــً«. )المقالــة السادســة والخمســون للقّديــس يوحنـّـا الّدمشــقّي(.
أوّضحُ قصدَ القدّيِس يوحنّا الدّمشقيّ بقولِه: »وتجسَّدَ منها بغيِر استحالةٍ«.. 1

 

 

 

تكــرّمُ الكنيســُة السّــيّدَة العــذراَء والــدَة اإللــه لِتجسُّــد كلمــة اهلل منهــا، المســيح المخلّــص )آدم 	 
الجديــد( الـّـذي وعــدَ بــه الــرّبُّ لخــالص الجنــس البشــريّ بعــدَ ســقوطه بــآدم األوّل بمعصيــة 
اهلل وعــدم طاعتــه. فــكانَ ال بــدَّ مــن حــواَء جديــدةٍ تطيــعُ كلمــَة اهلل بتواُضــٍع وتُصحّــحُ مــا وقعَــت 
بــه حــواُء األولــى التــي أصَغــت إلــى صــوتِ الخطيئــةِ بكبريــاٍء عندَمــا أغــوَت آدمَ، فســقطا فــي 

المعصيــةِ، وورث الجنــسُ البشــريّ آثــارَ هــذا السّــقوطِ مــن مــوتٍ وألــٍم وَفســاد. 

عاَشــت السّــيّدُة العــذراُء طفولتهــا فــي هيــكٍل الــرّبّ فتــاًة نقيّــًة طاهــرًة عفيفــًة، واســتنارَ ذهنُهــا 	 
ــالةِ والفضيلــةِ مــذ نذرهــا أبواهــا يواكيــم وحنـّـة للهيــكل، هــذه هــي حــواُء الجديــدة الّتــي  بالصَّ
ــت ســالمَ  حوّلـَـت حــزنَ حــواَء األولــى فرحــًا عارمــًا لــكّل البشــرية، فلمَّــا حــانَ مــلُء الّزمــانِ تلقَّ
المــالكِ »سَــاَلمٌ لـَـكِ أَيَّتُهَــا اْلمُْنعَــمُ عََليْهَــا! اَلــرَّبُّ مَعـَـكِ. مُبَارََكــٌة أَْنــتِ فِــي النِّسَــاِء« )لوقــا 1: 28(. 
فبادرَتــه العــذراُء مريــمُ بالتَّعجُّــب »َكيْــفَ يَُكــونُ هــَذا وَأَنـَـا لَسْــُت أَعْــِرفُ رجــاًل« )لوقــا 1: 34(. 
ــكَ أَيًْضــا  ــيِّ تَُظلُِّلــكِ، َفلِذلِ ــكِ، وَُقــوَُّة اْلعَلِ ــلُّ عََليْ ــرُّوحُ اْلُقــدُسُ يَحِ ــرَ لهــا المــالكُ بقولــه »اَل ففسَّ
ــدِ ابــن اهلل فيهــا،  ــنَ اهلِل« )لوقــا 1: 35(. فقبَلــت إعالنَــه بتجسُّ اْلُقــدُّوسُ اْلمَوْلُــودُ مِْنــكِ يُدْعَــى ابْ
وأطاعـَـت بقولهــا »هُــوََذا أَنـَـا أَمَــُة الــرَّبِّ. لِيَُكــنْ لِــي َكَقوْلِــكَ. َفمََضــى مِــنْ عِْندِهَــا اْلمَــاَلكُ )لوقــا 
ــدّسَ  ــهَ اإلنســانَ ليق ــدَت المســيحَ اإلل ــَص البشــريةِ بالجســد، ول ــهَ مُخلّ ــدَت اإلل 1: 38(، فول
ــا الدّمشــقيّ  ــسُ يوحنَّ ــمَ لهــا القدّي ــن العــذراء فرنَّ ــن اهلل اب ــة. هكــذا صــارَ اب ــهَ كلَّ الخليق ويؤلّ
بلســان الكنيســة المُقــدَّس: »يــا مَــن هــي أكــرمُ مــن الّشــاروبيم، وأرفــعُ مجــدًا بغيــر قيــاٍس مــن 

السّــارافيم، التــي بغيــِر فســادٍ ولــدَت كلمــَة اهلل، وهــي حّقــًا والــدُة اإللــه، إيّــاكِ نُعّظــم«.

أعبر عن إيماني
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قاِرن بينَ مريمَ العذراِء حواَء الجديدةِ وحواَء األولى.. 1
 

 

 

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

)لوقا 1: 46(. . 1 مُ نَْفسِي الرَّبَّ«  »َفَقالَْت مَرْيَمُ: »تُعَظِّ
تِهِ«.. 2  فلما رأى يسوع أمه...، »ثُمَّ َقاَل لِلتِّْلمِيذِ: هُوََذا أُمُّكَ. وَمِنْ تِْلكَ السَّاعَةِ أََخَذهَا التِّْلمِيُذ ِإلَى َخاصَّ

)يوحنا 19: 27(.  
»َفَلمَّا سَمِعَْت أَلِيَصابَاُت سَاَلمَ مَرْيَمَ ارْتََكَض اْلجَِنينُ فِي بَْطِنهَا، وَامْتأََلْت أَلِيَصابَاُت مِنَ الرُّوِح . 3

)لوقا 1: 41(. اْلُقدُِس«  

أبيّن لماذا تعظم الكنيسة مريم العذراء والدة اإلله الفائقة القداسة؟ –
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ــي ســبَقت 	  ــَة القداســة الّت ــهِ الفائق ــدَة اإلل ــذراء وال ــمَ الع ــمُ مري ــُة وتعّظ ــُط الكنيســُة المُقدّس تغبّ
فعّظمَــت الــرّبّ اإللــه، إذ ارتضــى أن يتَّخــَذ جســدًا مــن جســدِها المُتواضِــع بالــرّوِح القــدِس، 
وقــد تنبَّــَأت بذلــك إذ امتــألت روحــًا ُقدســًا فقالـَـت: »َفهُــوََذا مُْنــُذ اآلنَ جَمِيــعُ اأَلجْيَــاِل تَُطوِّبُِني« 
)لوقــا 1: 48(. وتجلّــت عظمــُة والــدةِ اإللــه النّقيّــة بأنّهــا خادمــٌة للسّــرّ المكتــوم منــُذ الدّهــور، 
ــي قبَلــت البشــارَة، فامتــألت مــن نعمــةِ اهلل أكثــرَ  والمُعيّنــة علــى خــالِص الجنــِس البشــريّ الّت
ليــب أمّــًا للبشــرية  مــن جميــِع المالئكــة والقدّيســين، فأعلنَهــا الــرّبُّ يســوعُ المســيحُ علــى الصَّ

جمعــاَء عندَمــا قــاَل لهــا »يَــا امْــرَأَُة، هُــوََذا ابْنُــكِ« )يوحنــا 19: 26(.

نجــدُ فــي الكتــاب المُقــدَّس بعهــدِه القديــم الكثيــر مــن الرّمــوز الّتــي تشــيرُ إلــى السـّـيّدة العــذراء 	 
وحبلِهــا بالــرّبّ يســوعَ المســيح، ومنها: 

ــمَهُ  – ــو اسْ ــا وَتَدْعُ ــدُ ابًْن ــُل وَتَلِ ــْذرَاُء تَحْبَ ــا اْلعَ ــًة: هَ ــهُ آيَ ــيِّدُ نَْفسُ ــنْ يُعْطِيُكــمُ السَّ نبــوءةُ إشــعيا: »وَلكِ
ــعياء 7: 14(. ــَل« )	ش عِمَّانُوئِي

ــارَانَ.  وََصــادَفَ مََكاًنــا  – ــوَ حَ ــبٍْع وََذهَــبَ نَحْ ــنْ ِبْئــِر سَ نبــوءةُ الّســلّم إلــى اهلل: »َفَخــرَجَ يَعُْقــوبُ مِ
ــَت  ــهُ تَحْ ــَكانِ وَوََضعَ ــارَةِ اْلمَ ــنْ حِجَ ــَذ مِ ــْت، وَأََخ ــدْ َغابَ ــْت َق ــمْسَ َكانَ ــاكَ أَلنَّ الشَّ ــاَت هُنَ وَبَ
ــهَا  ــٌة عََلــى اأَلرِْض وَرَأْسُ ــلَّمٌ مَْنُصوبَ ــا، وَِإَذا سُ ــَكانِ. وَرَأَى حُْلمً ــعَ فِــي ذلِــكَ اْلمَ ــهِ، َفاْضَطجَ رَأْسِ

ــا« )التكويــن 28: 10(. ــٌة عََليْهَ ــدٌَة وَنَاِزلَ ــوََذا مَاَلئَِكــُة اهلِل َصاعِ ــمَاَء، وَهُ ــسُّ السَّ يَمَ

نبــوءةُ العلّيقــة غيــِر المُحتِرقــة: »وََظهَــرَ لـَـهُ مَــاَلكُ الــرَّبِّ ِبَلِهيــِب نَــاٍر مِــنْ وَسَــطِ عُلَّيَْقــةٍ. َفنََظــرَ وَِإَذا  –
اْلعُلَّيَْقــُة تَتَوَقَّــدُ ِبالنَّــاِر، وَاْلعُلَّيَْقــُة لـَـمْ تَُكــنْ تَحْتَــِرقُ« )الخــرو	 3: 2(.

ــتِ  – ــارُونَ لِبَيْ ــهَادَةِ، وَِإَذا عََصــا هَ ــةِ الشَّ ــى ِإلَــى َخيْمَ ــي اْلَغــدِ دََخــَل مُوسَ نبــوءةُ عصــا هــارون: »وَفِ
ــوًْزا« )العــدد 17: 8(. ــْت لَ ــرًا وَأَْنَضجَ ــرَْت َزهْ ــْت ُفرُوًخــا وَأَْزهَ ــدْ أَْفرََخــْت. أَْخرَجَ اَلِوي َق

أعبر عن إيماني
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أستنتجُ من اآلياتِ السَّابقة رموزًا للسّيّدة مريمَ العذراء، وأبحُث عن رموٍز أخرى لها في . 1
الكتاِب المقدَّس، وأكتبُها.

 

 

 

تقويم مرحلي

إنَّ الربايــا بأرسِهــا تفــرُح بــِك يــا ُممتلِئــًة نعمــًة، محافــل املالئكــة وأجنــاس البــرش، أيَّتهــا 

ــه وصــاَر  ــَد اإلل ــا تجسَّ ــي منه ــة الت ــُر البتولي ــق، فخ ــردوُس الناِط ــّدُس والف ــكُل املُتق الهي

ــِك أرحــَب  ــه صنــَع ُمســتوَدعك عرشــاً، وجعــَل بطَن ــا قبــَل الّدهــور، ألنَّ طفــالً، وهــو إلهن

ــا ومتّجــُدك. ــًة نعمــًة تفــرُح بــِك كلُّ الرباي ــا ُممتلئ ــموات، لذلــك ي مــن السَّ

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

وّضح دورَ السّيّدةِ مريمَ العذراِء الفائقةِ القداسة في خالِص البشريّة.. 1
 

 

 
اذكِر االعتباراتِ الّتي تجعُل الكنيسَة تغبُط السّيّدَة مريمَ العذراء وتُعّظمُها.. 2

 

 
وّضح كيفَ تقتدي بطاعةِ السّيّدةِ مريمَ العذراِء لتبلَغ ملَء قامةِ المسيح.. 3

 

 







19

سُــمّيَ السَّــيّدُ المســيحُ بتســمياتٍ مُختلِفــةٍ، تعكــسُ طبيعتَيــه البشــريّة واإللهيّة، وعمَلــه الخالصيّ  –
علــى األرض، ومكانتَــه بحســب الثّالــوث المقــدَّس، بعُضهــا أطلَقهــا يســوعُ علــى نفسِــه، 

وبعُضهــا اآلخــرُ أطلَقهــا اآلخــرونَ عليــه، وهــي كاآلتــي: 

يســوعُ: ومعنــاه المُخلّــُص أو المُنقِــُذ، وهــو االســم الــذي أعلنَــه اهلل للمولــودِ ببشــرى مــن  –
ــمَهُ  ــو اسْ ــا وَتَدْعُ ــتَلِدُ ابًْن ــمَ ويوســفَ »َفسَ ــه لــكّل مــن مري المــالكِ عندَمــا كشــفَ حقيقــَة مَجيئِ

ــى1: 21(. ــم« )مت ــنْ َخَطايَاهُ ــعْبَهُ مِ ــُص َش ــهُ يَُخلِّ ــوعَ. أِلَنَّ يَسُ

المســيُح: هــو االســمُ الثانــي المُقتــِرن باســم يســوعَ ليــدلَّ علــى مكانتــه العاليــة والرفيعــة المُعطــاة  –
لــه مــن قبــل اهلل، ومعنــاهُ الممســوحُ مــن اهلل بقــوَّة الــرّوح القــدس ليُقــدّمَ الخــالَص للبشــر. 

ابــُن اإلنســان: يــدلُّ علــى أنَّ يســوعَ عــاَش مثلنــا إنســانًا كامــاًل، فقــد ولــدَ فــي بيــَت لحــمَ مــن أمّ  –
بشــريةٍ مريــمَ العــذراء، وعــاَش مــع عائلتــه حيــاًة طبيعيَّــًة كباقــي البشــر، وكانَ ابنــًا مُطيعــًا لوالديــه.

ابــن اهلل: للدّاللــة علــى أنَّ يســوعَ المســيحَ تكــوَّنَ فــي أحشــاء مريــمَ العــذراء، مــن دونِ أن تعــرفَ  –
ــدس، »وََكانَ  ــرّوح الق ــوَّة ال ــه بق ــود من ــنُ اهلل المول ــو اب ــاه أنَّ يســوعَ المســيح ه رجــاًل، ومعن

ــِررْت« )مرقــس 1: 11(. ــمَوَاتِ: »أَْنــَت ابِْنــي اْلحَِبيــبُ الَّــذِي ِبــهِ سُ ــنَ السَّ َصــوٌْت مِ

عمانوئيــل: االســمُ الــذي تنبَّــأ بــه األنبيــاُء ليســوعَ منــُذ األزل، وتفســيرُه اهلل معنــا )متــى1: 21- –
ــد الــذي  ــه المُتجسّ ــودَ فــي بيــت لحــم هــو اإلل ــة علــى أنَّ يســوعَ المســيح المول 23(، للدالل

جــاَء ليعيــَش بيــنَ شــعِبه ويحــلَّ السَّــالمُ فــي وســطهم.

اإللــه القديــر، واأل	 األبــدّي، والــّرّ	، واهلل: أســماٌء دالــٌة علــى طبيعــةِ يســوعَ اإللهيَّــة، ومعناهــا أنَّ  –
يســوعَ يتمتَّــعُ بالّصفــات التــي لــآِب ولــه السّــلطانُ المُطَلــقُ علــى األشــياء، والقــادرُ علــى كّل 
شــيء، فهــو مُســاٍو لــآِب فــي الجوهــر اإللهــيّ » الَّــذِي هُــوَ ُصــورَُة اهلِل َغيْــِر اْلمَْنُظــوِر، ِبْكــرُ ُكلِّ 

...« )كولوســي 1: 15- 16(. َخلِيَقــةٍ. َفِإنَّــهُ فِيــهِ ُخلِــقَ اْلــُكلُّ

أعبر عن إيماني
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أّصنفُ ما تعلَّمتُه من أسماء ليسوعَ وفقً للجدوِل اآلتي:

	سماءُ يسوعَ بحسب

عمله الخالصي
طبيعتِه اإللهيّة

طبيعتِه البشرية
مساٍو لآب في الجوهر البنوُّة هلل

أكتب أسماَء يسوعَ كما هي واردٌة في قانونِ اإليمان.

 

 

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

)مرقس 1: 24(.. 1 »َقائِاًل: آهِ! مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ النَّاصِِريُّ؟..« 
)رؤيا 1: 18-17(.. 2 »...أَنَا هُوَ اأْلَوَُّل وَاآْلخِرُ، وَاْلحَيُّ...« 
)يوحنا 20: 16(.. 3 »..َفاْلتََفتَْت تِْلكَ وََقالَْت لَهُ: »رَبُّوِني!« الَّذِي تَْفسِيرُهُ: يَا مُعَلِّمُ« 
)	عمال 3: 15(.. 4 »وَرَئِيسُ اْلحَيَاةِ َقتَْلتُمُوهُ، الَّذِي أََقامَهُ اهللُ مِنَ اأْلَمْوَاتِ...« 
ْنسَانُ يَسُوعُ اْلمَسِيحُ، الَّذِي بََذَل نَْفسَهُ فِدْيًَة . 5 »أِلَنَّهُ يُوجَدُ ِإلَهٌ وَاحِدٌ وَوَسِيٌط وَاحِدٌ بَيْنَ اهلِل وَالنَّاِس: اإْلِ

)1 تيموثاوس 2: 6-5(. أِلَجِْل اْلجَمِيِع..«  
)1كورنثوس 10: 4(.. 6 ْخرَُة َكانَتِ اْلمَسِيحَ«  »أَلنَّهُمْ َكانُوا يَْشرَبُونَ مِنْ َصْخرَةٍ رُوحِيَّةٍ تَاِبعَتِِهمْ، وَالصَّ

ــرًا بحســِب فهمــي 	  ــيد المســيح التــي لُّقــبَ بهــا، مُفسّ ــابقة بعــَض ألقــاب السَّ أســتنتجُ مــن اآليــاتِ السَّ
ســببَ نســِبها إليــه.

يَد المسيح بحسِب اآليةاآلية بُب في لقِبه	لقاُ	 السَّ السَّ
ألنَّه عاَش وترعرعَ في مدينةِ النَّاصِرة في فلسطينَ.النّاصري.1
2
3
4
5
6
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»آِمْن ِبالرَّبِّ يَُسوَع الَْمِسيِح فَتَْخلَُص أَنَْت َوأَْهُل بَيِْتَك...« )أعامل 16: 31(.
كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

أصوّبُ الكلماتِ الَّتي تحتَها خطٌّ لتصبحَ العباراُت صحيحَة المعنى.. 1
تفسيرُ تسميةِ يسوعَ »عمانوئيَل« هو »االبن معنا«. –

اهر. – لُّقبَ يسوعُ بالنّاصري ألنّه فدى البشريَة بدمهِ الطَّ

سُمّيَ يسوعُ بابن اإلنسان داللًة على وحدته مع اآلب في الجوهِر. –

لُّقبَ يسوعُ بالّسيّد ألنَّه بدايُة كل األشياء ونهايتها. –

أفسّرُ اآلتي:. 2
معنى اسِم يسوعَ المسيح. –

يسوعُ المسيحُ هو ابنُ اإلنسان. –

سُمّيَ يسوعُ باإلله والرَّب. –

لُّقبَ السّيّدُ المسيحُ بالنّاصريّ. –

ألّخُص بأسلوبي في بضعةِ أسطٍر مسيرَة حياةِ الرَّبّ يسوعَ المسيِح بَدءًا من ميالدِه، وانتهاًء بعملِه . 3
الخالصيّ وقيامته من بيِن األموات، مُضمنًا إيّاها بعضًا من أسمائِه وألقاِبه التي نُسِبَت إليه.
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الّدرس الرابع اإلنسان سّيُد الخليقة

أقرأ وأجيب:

اقرأُ الّصورَ وأجيبُ عن األسئلةِ اآلتية:

أستخلُص الميزاتِ التي أعطاها اهللُ لإلنسان؟. 1
 

 
ما سببُ التطوِّر الظاهِر في مناحي حياةِ اإلنسان؟. 2

 

 
ما دورُ الرّجِل والمرأة في المُجتمَع؟. 3
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أقرأ وأجيب:

أقرأ اآليات اآلتية وأُجيب:

»وََقــاَل اهللُ: نَعْمَــُل اإِلْنسَــانَ عََلــى ُصورَتِنـَـا َكَشــبَِهنَا، َفيَتَسَــلَُّطونَ عََلــى سـَـمَكِ اْلبَحْــِر وَعََلــى َطيْــِر السَّــمَاِء  –
 وَعََلى اْلبَهَائِِم، وَعََلى ُكلِّ اأَلرِْض، وَعََلى جَمِيِع الدَّبَّابَاتِ الَّتِي تَدِبُّ عََلى اأَلرِْض«  

)تكوين 1: 26(.  

)تكوين 1: 27(. – »َفَخَلقَ اهللُ اإِلْنسَانَ عََلى ُصورَتِهِ. عََلى ُصورَةِ اهلِل َخَلَقهُ. َذَكرًا وَأُْنثَى َخَلَقهُمْ« 

 »وَجَبََل الرَّبُّ اإِللهُ آدَمَ تُرَابًا مِنَ اأَلرِْض، وَنََفَخ فِي أَْنفِهِ نَسَمََة حَيَاةٍ. َفَصارَ آدَمُ نَْفسًا حَيًَّة«  –
)تكوين 2: 7(.  

كيفَ خلقَ اهللُ البشرَ؟. 1
 

 

 

 
ما المقصودُ بـ »ذكرًا وأنثى خلقهما«؟. 2

 

 

 

 
كيفَ ميَّز اهللُ اإلنسانَ في اآلية: »وَنََفَخ فِي أَْنفِهِ نَسَمََة حَيَاةٍ. َفَصارَ آدَمُ نَْفسًا حَيًَّة«؟ . 3
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خلــقَ اهلل اإلنســانَ علــى صورتِــه وشــارَكه السّــيادَة علــى ســائِر الخليقــةِ، وتلــك الســيادة تتميَّــُز  –
ــي األلوهــة.  ــسَ مُســاِويًا هلل ف ــى صــورةِ اهلِل ولكــن لي ــة واإلرادة، فاإلنســانُ عل ــِل والحرّي بالعق
ــا ِإلَــى آدَمَ« )التكويــن 2: 22(  ــرَأًَة وَأَحَْضرَهَ ــا مِــنْ آدَمَ امْ ْلــعَ الَّتِــي أََخَذهَ »وَبَنَــى الــرَّبُّ اإِللــهُ الضِّ

لتكــونَ عونــًا لــه وتُســاعدَه.
خلــقَ اهلل الرَّجــَل والمــرأة مُتســاويَين فــي الكرامــةِ ومُتكامَِليــن، وكلٌّ منهمــا مُحتــاجٌ الــى اآلخــِر،  –

وهمــا مخلوقــان حيّــان يشــتركان مــع بقيــةِ المخلوقــاتِ فــي أنَّ للجميــع نفســًا تمــوُت مــوَت 
الجســدِ التّرابــي، إاّل أنَّ لإلنســان روحــًا ال تمــوُت بمــوتِ جســده.

خلقَ اهلل اإلنسانَ جسدًا ونفسًا وروحًا: –
ــاة  – ــتمراِر حي ــةٍ الس ــةٍ ضروري ــفَ حيويّ ــومُ بوظائ ــان، يق ــادّي لإلنس ــانُ الم ــو الكي ــد: ه الجس

الجســد، وللجســدِ كرامتُــه ألنــه هيــكُل اهلل وصنــعُ يديــه، وعلينــا أن نحافــَظ علــى قدســيَّته، »أمْ 
ــنَ اهلِل،  ــمْ مِ ــذِي لَُك ــمُ، الَّ ــذِي فِيُك ــدُِس الَّ ــرُّوِح اْلُق ــَكٌل لِل ــوَ هَيْ ــدَُكمْ هُ ــونَ أَنَّ جَسَ ــتُمْ تَعَْلمُ لَسْ

ــوس6: 19(. ــُكمْ؟« )1كورنث ــتُمْ أَلْنُفسِ ــمْ لَسْ وَأَنَُّك
النَّفــس: هــي العالــمُ الداخلــيّ لإلنســان التــي تعبّــر عــن إرادة الحيــاة لديــه من حاجــاتٍ ورغباتٍ،  –

وتشــمُل النَّشــاَط الفكــريّ والجســديّ، وتعبّــرُ عــن المَشــاعر واألفــكار واألحاســيس والميــول 
ــروري أن تتوجَّــهَ ميــوُل النّفــس نحــوَ  واالتّجاهــاتِ، وتُميــُز كلَّ إنســانٍ عــن اآلخــر، ومــن الضَّ

الخيــِر دائمــًا.  
ــدُ  – ــة يولَ ــاةٍ(، وبالمعموديَّ ــمَة حي ــاه )نس ــا أعط ــدةٍ عندَم ــروٍح خال ــانَ ب ــَز اهللُ اإلنس ــّروح: ميّ ال

ــرّوح ال  ــه، وعندَمــا يســلكُ اإلنســانُ ســلوكَ ال ــًا فيســكنُ روحُ اهلل القــدّوس في اإلنســانُ روحيّ
ــنَّ  ــوٌْت، وَلكِ ــوَ مَ ــدِ هُ ــامَ اْلجَسَ ــماويّ؛ »أَلنَّ اهْتِمَ ــى الملكــوتِ السّ ــلوكَ الجســد يصــُل ال س
ــا  ــوَ َخاضِعً ــسَ هُ ــدَاوٌَة هلِل، ِإْذ لَيْ ــوَ عَ ــدِ هُ ــامَ اْلجَسَ ــاَلمٌ. أَلنَّ اهْتِمَ ــاٌة وَسَ ــوَ حَيَ ــرُّوِح هُ ــامَ ال اهْتِمَ
ــوا اهللَ.  ــتَطِيعُونَ أَنْ يُرُْض ــدِ اَل يَسْ ــي اْلجَسَ ــمْ فِ ــنَ هُ ــتَطِيعُ. َفالَّذِي ــا اَل يَسْ ــهُ أَيًْض ــوِس اهلِل، أَلنَّ لِنَامُ
وَأَمَّــا أَْنتُــمْ َفَلسْــتُمْ فِــي اْلجَسَــدِ بَــْل فِــي الــرُّوِح، ِإنْ َكانَ رُوحُ اهلِل سَــاكًِنا فِيُكــمْ. وَلكِــنْ ِإنْ َكانَ 
أَحـَـدٌ لَيْــسَ لـَـهُ رُوحُ اْلمَسِــيِح، َفذلـِـكَ لَيْــسَ لـَـهُ. وَِإنْ َكانَ اْلمَسـِـيحُ فِيُكــمْ، َفاْلجَسـَـدُ مَيِّــٌت ِبسَــبَِب 
ــوَاتِ  ــنَ اأَلمْ ــوعَ مِ ــامَ يَسُ ــذِي أََق ــرِّ. وَِإنْ َكانَ رُوحُ الَّ ــبَِب اْلِب ــاٌة ِبسَ ــرُّوحُ َفحَيَ ــا ال ــةِ، وَأَمَّ اْلَخطِيَّ
ــهِ  ــَة أَيًْضــا ِبرُوحِ ــادَُكمُ اْلمَائِتَ ــيُحِْيي أَجْسَ ــوَاتِ سَ ــنَ اأَلمْ ــيحَ مِ ــامَ اْلمَسِ ــذِي أََق ــاكًِنا فِيُكــمْ، َفالَّ سَ

ــة 8: 6 - 11(. ــمْ«. )رومي ــاكِِن فِيُك السَّ
	ّمــا قلــُب اإلنســان: هــو مقــرُّ ســكنى اهلل فــي اإلنســانِ، ويحتــاجُ القلــبُ الــى تنقيــةٍ حتــى يعايــنَ  –

ــاِل  ــُز األعم ــيُّ مرك ــبُ النّق ــى5: 8(. والقل ــونَ اهللَ« )مت ــمْ يُعَاِينُ ــِب، أَلنَّهُ ــاِء اْلَقْل ــى أِلَْنقِيَ اهلل »ُطوبَ
ــور51: 12(. ــي« )مزم ــةٍ اعُْضدِْن ــرُوٍح مُْنتَدِبَ ــكَ، وَِب ــَة َخاَلصِ ــي بَهْجَ الحــة »رُدَّ لِ الصَّ

أعبر عن إيماني
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اختر إجابًة ممَّا يأتي موّضحً كمؤمٍن سببَ اختياِرك:
أَيُهما يُحّققُ صورَة اهلل في اإلنسان؟. 1

اإلنسانُ المُتسلُّط على باقي المخلوقاتِ بما ألنَّه سيّدُ الخليقة.	. 
اإلنسانُ يعتني ويحافُظ على خليقةِ اهلل ويتمتَّعُ بالعقِل واإلرادة.	. 

سببُ اختياِرك:  

 

 
دعوة اهلل لإلنسان هي:. 2

أن يأكَل ويشربَ ويستعمَل كلَّ خيراتِ الطبيعةِ التي سلَّطه اهلل عليها بما يفيدُه.	. 
أن ينموَ ويتكاثرَ ويعلّمَ أوالدَه األخالقَ واستعماَل خيراتِ الطبيعةِ بحسب ما يلزمُه للعيِش 	. 

الكريم.
سببُ اختياِرك:  

 

 

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

أقرأ اآليات اآلتية وأُجيب:

)تكوين 2: 24(. – »لِذلِكَ يَْترُكُ الرَّجُُل أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَْلتَصِقُ ِبامْرَأَتِهِ وَيَُكونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا«  

ــمَكِ  – ــى سَ ــلَُّطوا عََل ــا، وَتَسَ ــأُلوا اأَلرَْض، وَأَْخضِعُوهَ ــرُوا وَامْ ــرُوا وَاْكثُ ــمْ: أَْثمِ ــاَل لَهُ ــمُ اهللُ وََق »وَبَارََكهُ
 اْلبَحِْر وَعََلى َطيِْر السَّمَاِء وَعََلى ُكلِّ حَيَوَانٍ يَدِبُّ عََلى اأَلرِْض«  

)تكوين 1: 28(.  
أحدّدُ القصدَ من اآليةِ: »وَيَُكونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا«.. 1
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أفسّرُ قصدَ اهلل لإلنسان »أَْثمِرُوا وَاْكثُرُوا وَامْأُلوا اأَلرَْض«.. 2
 

 
هل العائلُة ككنيسةٍ صغيرةٍ ذاُت أبعادٍ اجتماعيّة فقط؟ ما األبعادُ األخرى للعائلة؟ أوّضحُ ذلك.. 3

 

 

سُ مُســاواَة الرَّجــل والمــرأة، فكالهمــا علــى صــورة اهلل ومثالــه »َفَخَلــقَ اهللُ  – أّكــدَ الكتــابُ المُقــدَّ
اإِلْنسـَـانَ عََلــى ُصورَتِــهِ. عََلــى ُصــورَةِ اهلِل َخَلَقــهُ َذَكــرًا وَأُْنثـَـى َخَلَقهُــمْ« )التَّكويــن 1: 27(.

خلــقَ اهلل اإلنســانَ ليحيــا فــي شــراكةٍ معَــه لئــال يمــوَت، فالحيــاُة فــي المفهــوِم المســيحيّ هــي  –
 العيُش معَ يسوعَ واتّباعُه، »َفَقاَل لَهُ يَسُوعُ: اْتبَعِْني، وَدَِع اْلمَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ«  

)متى 8: 22(.  

ــه هــي عربــونُ انتقــاٍل وعبــوٍر للحيــاة  – المــوُت األرضــيُّ صــارَ بمــوتِ الســيّد المســيح، وقيامتُ
األبديّــة، أمّــا المــوُت الرّوحــيُّ فــي المســيحيّة هــو السّــقوط فــي الخطيئــةِ والبعــدِ عــن اهلل، ولكن 
ــا  ــى األرِض ليُخلَّصن ــدَ جــاَء إل ــا رجــاٌء فــي الخــالص، ألنَّ الســيّدَ المســيحَ آدمَ الجدي يبقــى لن
ونحيــا معــه الحيــاةَ األبديَّــة. »أَلنَّ لِــيَ اْلحَيَــاةَ هِــيَ اْلمَسِــيحُ وَاْلمَــوُْت هُــوَ ِربْــحٌ« )فيليبــي 1: 28(.

أعبر عن إيماني

برأيك كمؤمٍن كيفَ تكونُ المُساواُة بينَ الرجل والمرأة بحسِب الكتاِب المُقدَّس؟. 1
 

 
ما عالقُة الحياةِ األرضيَّة بالحياة األبديَّة؟ وّضحْ ذلك.. 2

 

 

 

تقويم مرحلي
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ُدعينــا إىل تحريــِر كّل قدراتنــا الخاّلقــة يف )فالحــة( العــامل، يف اإلبــداع، يف الفضيلــة، يف املحبَّــة، وهكــذا نســتطيُع أن 

نتمثـّـَل باللــه. إْذ كــا يقــوُل القّديــس غريغوريــوس النيصــّي: »حــدود حيــاة الفضائــل هــو التَّمثُّــل باللــه«.

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

أكتبُ في الّشكِل اآلتي ما يناسبُ الرّقمَ المطلوب:
صفٌة يتميُّز بها اإلنسانُ.. 1
من ميزات اإلنسانِ ومواهِب اهلل له.. 2
عالقٌة إنسانيٌّة واجتماعيّة.. 3
أهمُّ صفاتِ اهلل في البشر.. 4
الوجود.. 5
صفٌة إنسانيٌَّة يتحلّى بها اإلنسانُ.. 6
ميّز اهللُ اإلنسانَ بها.. 7
وجيّة من دونها.. 8 تفشُل العالقُة الزَّ

ة
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أقرأ وأجيب:

»اْلمُجْــِري حُْكمًــا لِْلمَْظُلومِيــنَ، اْلمُعْطِــي ُخبْــًزا لِْلِجيَــاِع. الــرَّبُّ يُْطلِــقُ اأْلَسْــرَى. الــرَّبُّ يَْفتـَـحُ أَعْيُــنَ اْلعُمْــِي. 
دِّيقِيــنَ. الــرَّبُّ يَحَْفــُظ اْلُغرَبَــاَء. يَعُْضــدُ اْليَتِيــمَ وَاأْلَرْمََلــَة، أَمَّــا َطِريــقُ  الــرَّبُّ يَُقــوِّمُ اْلمُْنحَِنيــنَ. الــرَّبُّ يُحِــبُّ الصِّ

 اأْلَْشرَاِر َفيُعَوِّجُهُ«  
)مزمور146: 7- 9(.  

أستخلُص األعماَل الّتي كانَت عالمًة لمعرفةِ الرّبّ يسوعَ المخلِّص  –

ــه  – ــقَ محبّتِ ــرَت فائ ــي أظه ــزات الّت ــا المُعِج ــدةٍ منه ــه بطــرٍق عدي ــرّبُّ يســوعُ تعاليمَ ــا ال يعلّمن
ــه:  ــا ألنّ ــه لن ورحمتِ

أّكدَ لنا أنَّ اهللَ أرسَله لخالصِنا، وكانَ يسمّيها األعمال... »أِلَنَّ اأْلَعْمَاَل الَّتِي أَعَْطاِني . 1
اآْلبُ أِلَُكمَِّلهَا، هَذِهِ اأْلَعْمَاُل ِبعَيِْنهَا الَّتِي أَنَا أَعْمَُلهَا هِيَ تَْشهَدُ لِي أَنَّ اآْلبَ َقدْ أَرْسََلِني«.

)يوحنا 5: 36(.  
زرعَ بذورَ اإليمانِ في نفوِس الحاضرينَ ونفوسِنا، وهذا ما علّمَنا إيّاه بحديثِه معَ المرأةِ . 2

الكنعانيَّة )متى15: 22- 28( الّتي ساعدَها على إعالنِ إيماِنها وثباتِه أمامَ الجميِع حيُث 
صرَخت »ارْحَمِْني، يا سَيِّدُ، يا ابْنَ دَاوُدَ! اِبْنَتِي مَجْنُونٌَة ِجدًّا« )متى15: 22(، وارتضت أن 

تحصَل على نعمةٍ صغيرةٍ من الرَّبّ يسوعَ المسيِح فهي كافيٌة لشفاِء ابنتِها، ممّا دفعَ السَّيّد 
المسيح لمكافأتِها أمامَ الجموِع »حِينَئِذٍ أَجَابَ يَسُوعُ وََقاَل لَهَا: يَا امْرَأَُة، عَظِيمٌ ِإيمَانُكِ! لِيَُكنْ 

لَكِ َكمَا تُِريدِينَ. َفُشفِيَتِ ابْنَتُهَا مِنْ تِْلكَ السَّاعَةِ.« )متى15: 28(.
احترمَ حريتَنا عندَما كانَ يسأُل طالبيه ماذا تريدُ أن أفعَل لكَ مع أنَّه هو إلهُنا، ويعرفُ حاجاتِنا . 3

حَه بسؤالِه عندَما شفى األبرَص )لوقا 5: 12 - 13(. وطلباتِنا، وهذا ما وضَّ
ــتطِع أن  – ــم تس ــرِض، ول ــن الم ــاًل م ــًا طوي ــى 9: 20- 26( زمن ــدَّم )مت ــُة ال ــرأُة نازف ــتِ الم عانَ

ــًة، ولكنَّهــا عرَفــت طريــقَ الّشــفاء مــن خــالِل ثقتِهــا بأنَّهــا إن لمسَــت ثــوبَ  تحيــا حيــاًة طبيعيَّ
ــَت  ــا، »َفاْلتََف ــدُه نتيجــَة إيماِنه ــا تري ــرأُة م ــت الم ــرَّبّ يســوعَ المســيِح فســوفَ تشــفى ونالَ ال
يَسُــوعُ وَأَبَْصرَهَــا، َفَقــاَل: ثِقِــي يــا ابْنَــُة، ِإيمَانُــكِ َقــدْ َشــَفاكِ َفُشــفِيَتِ اْلمَــرْأَُة مِــنْ تِْلــكَ السَّــاعَةِ« 
ــُذ ســنينَ  ــر من ــم تتغيَّ ــن أوضــاٍع ل ــِب م ــأِس والتَّع ــرَُّض للي ــا نتع ــرًا م ــى9: 22(. ونحــنُ كثي )مت
كثيــرةٍ، لكــن بإيماننــا بــاهلل وثِقتِنــا بأنَّــه يســتطيعُ أن يغيـّـرَ مــا يبــدو أنَّــه غيــرُ قابــٍل للتَّغيُّــر ورجائنــا 
ريــقَ نحــوَ اهلِل فــال حاجــَة لنــا بــأن نقلــقَ  بالسَّــيد المســيح ننــاُل مــا نريــدُه، فمــا دمْنــا نعــرفُ الطَّ

ــي َشــيٌْء« )مزمــور23: 1(.  ــاَل يُعِْوُزِن ــيَّ َف ألنّ »الــرَّبّ رَاعِ

أعبر عن إيماني



31

حيحَة في كّل ممّا يأتي: أختارُ اإلجابَة الصَّ
غايُة السيّدِ المسيِح من صنِع المُعِجزاتِ أن يعلّمَنا أنَّه كلَّ ما يأتي؛ ما عدا:. 1

ساعدَنا على إعالنِ إيماِننا به.	. احترمَ حريتنا.	. 

يملكُ قوىً خارقًة. د. مُرسَاًل من اهلِل ويعمُل أعمالَه. 	. 

علَّمتَنا معجزُة المرأةِ الكنعانيّةِ النازفةِ الدَّمَ كلَّ ما يأتي؛ ما عدا:. 2
رحمَة يسوعَ ومحبَّتَه لنا.	. ثباَت اإليمانِ بالرَّبّ يسوع.	. 

التَّباهي بإيماننا أمامَ الرَّبّ يسوع.د. الفضائَل اإللهيّة.	. 

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

أبحــُث فــي اإلنجيــِل المُقــدَِّس )مرقــس7: 31- 37( عــن مُعِجــزةِ األصــمّ األبكــِم، وأجيــبُ عــن األســئلةِ 
اآلتيــة: 

أعلُّل إحضارَ الجموِع أصمَّ مُنعقِدَ اللّسانِ الى السَّيّد المسيح.. 1
 

 
ماذا طلبَ يسوعُ من األصمّ، ولماذا؟ . 2
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ــدِ اقتــربَ مََلُكــوُت  – ــهُ َق ــوا، أِلَنَّ ــماويّ بشــخِص يســوعَ المســيِح »...تُوبُ ــقَ الملكــوُت السَّ تَحقَّ
السَّــمواتِ« )متــى3: 2(. ومــن عالمــاتِ الملكــوتِ اآليــاُت والمُعِجــزاُت الَّتــي صنعَهــا يســوعُ 

المســيِح.

ــِق  – ــا بقصــدِ توثي ــن المُســتعِد لتقبُّله ــا اهللُ لإلنســان المُؤمِ ــٌة يوجّهُه ــٌة أو عالم ــزةُ: هــي آي المعج
العالقــةِ بينَهمــا وللمُعِجــزة وجهــان؛ وجــهٌ منظــوٌر وهــو الحــدُث الــذي يــراه ويدرُكــه كلُّ إنســانٍ، 
ــي كّل  ــك ف ــى ذل ــم. ويتجلّ ــةٍ له ــن اهلِل للبشــِر ورعاي ــةٍ م ــالُة محبَّ ــوٍر وهــي رس ــُر منظ ــهٌ غي ووج
ــن عــادةِ يســوعَ أن  ــة واإلنســانيَّة، إذ كانَ م ــه اإللهيَّ ــا يســوعُ بطبيعتَي ــي صنعَه ــزات الت المُعِج
يقــوَل الكلمــَة فتحــدث المعجــزُة، وكانَ لمعجــزةِ الرَّجــِل األَصــمِّ المعقــودِ اللســانُ طابعٌ خاصٌّ 
إذ جعَلــه يســمعُ ويتكلَّــمُ )اللَّمــس والــكالم(، فــكانَ بُعدهــا أســمى مــن الهــدفِ األرضــيّ، وهــو 
أنَّ المؤمــنَ بالــرَّبّ يســوعَ يســمعُ كالمـَـه فــي الكتــاِب المقــدَّس وينقُلــه الــى اآلخريــن ليُســبّحوا 

ــدوا أعمــاَل اهلل. ويُمجّ

ــدس  – ــرُّوح الق ــوَّةِ ال ــةِ بق ــراِر المُقدَّس ــي األس ــرَّبّ يســوعَ المســيح ف ــومَ بحضــوِر ال ــنُ الي نؤم
فنتَّحــدُ معــه باإلفخارســتيا حيــُث ينــاُل كلٌّ منَّــا طلباتِــه وحاجاتِــه مــن شــفاٍء روحــيّ وجســديّ؛ 
ــا  ــة )المعجــزة( صنعَه ــذه اآلي ــة، ... وه ــوَّة والرَّحم ــل، والق ــتنارةِ العق ــا، واس ــرةِ الخطاي كمغف
ــوثِ  ــى اســم الثّال ــدُ عل ــنُ المُعمَّ ــا المؤم ــى انقضــاِء الدَّهــر، ويدرَكه ــى مُســتمرًّة إل ــرَّبُّ لِتبق ال

ــدوِس. الق

أعبر عن إيماني

أِجب عن األسئلةِ اآلتيةِ مُستعينً باآليةِ:

ــي.  – ــهِ أَحْتَمِ ــي ِب ــي َصْخرَتِ ــذِي. ِإلَِه ــي وَمُْنقِ ــي وَحِْصِن ــرَّبُّ َصْخرَتِ ــي. ال ــا ُقوَّتِ ــارَبُّ، يَ ــكَ يَ »أُحِبُّ
ــور18: 1- 2(. ــي« )مزم ــي وَمَْلجَئ ــرْنُ َخاَلصِ ــي وََق تُرْسِ

ائب. – أكتبُ موقفًا كانَ فيه الرَّبُّ يسوعُ حصنًا ومَعينًا لي في اتّخاذِ القراِر الصَّ

 

أكتبُ صالًة أشكرُ فيها الرَّبَّ يسوعَ المسيحَ لحضوِره ومعونتِه لي في حياتي. –

 

تقويم مرحلي
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ــاُة،  ــُق والحــقُّ والحي ــوُر العــامِل والطري ــه ن ــل ألنَّ ــُع املعجــزاِت، ب ــه صان ــرَّّب يســوَع إلهــاً وُمخلِّصــا،ً ال ألنَّ نؤمــُن بال

ــاوي »َوأَنـَـا  فاملعجــزُة الكــربى هــي قيامتـُـه مــن بــِن األمــواِت، وهــي اآليــُة التــي تُثبــُت لنــا أنَّــه إلــٌه حــقٌّ كأبيــه السَّ

ــا12: 32(. ــِذُب إَِلَّ الَْجِميــَع« )يوحنَّ إِِن ارْتََفْعــُت َعــِن اأْلَرِْض أَْج

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

أضعُ كلمًة صحيحًة أو مغلوطًة بجانِب العبارةِ وأصحّحُ الخاطِئة.. 1
الوجهُ غيرُ المنظوِر للمُعِجزة هو حدٌث ظاهرٌ أمامَ الجميع.   –

أظهرَ الرَّبُّ يسوعُ المسيحُ بالمعجزاتِ محبَّتَه لنا وألغى حرّيتَنا.  –

غايُة المُعجزة توثيقُ العالقةِ بينَ اهلل والبشر.  –

نالَت المرأُة الكنعانيَّة طلبَها بسبِب رجائِها بالرّبّ يسوعَ.  –

ُشفيَت المرأُة النازفُة الدَّمَ بسبِب ثقتها بأنَّ الرَّبَّ يسوعَ المسيحَ هو المُخلُّص.  –

نؤمنُ بالرَّبّ يسوعَ المسيِح ألنَّه يلبّي حاجاتِنا.  –

مُعِجزاُت السَّيدِ المسيِح هي عالمٌة بأنَّه مُرسٌَل من اهلل.  –

أبحُث في اآلياتِ )لوقا 5 :12- 13( )يوحنا5: 5- 9( وأستخلُص اآليَة التي تدلُّ على: . 2
احتراِم يسوعَ لحريتِنا   –

تحّقِق المُعجزةِ   –
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الّدرس السادس أمثال الّطاعة

أقرأ وأجيب:

ــً، يحــبُّ  ــً وخدوم ــه طيب ــه لكوِن ــن أصدقائِ ــوبٌ م ــِره، محب ــن عم ــي الخامســَة عشــرَة م ســميرٌ شــابٌّ ف
ــً،  ــه أحيان ــاتذةِ من ــِض األس ــرَ بع ــرُ تذمُّ ــا يثي ــفّ، ممَّ ــةِ الصَّ ــي غرف ــغِب ف ــارَة الشَّ ــكَ وإث ح ــزاحَ والضَّ المُ
ــه العنيــدُ وطيُشــه  كمــا أنّــه ذكــيٌّ ونشــيٌط، لكنَّــه ال يكــرّسُ ذكاَءه بشــكٍل مُنتــٍج، وال يُبالــي بدروســه، فطبعُ
يجعالِنــهِ مُتمــرّدًا، ال يُصغــي لتنبيهــاتِ أســاتذتهِ ونصائحهــم. فكثيــرًا مــا تــراه شــديدَ التّأسُّــف علــى مــا بــدرَ 

ــه. ــَل ل ــه ســيعمُل بمــا قي اعــةِ، ومُعطيــً وعــودًا غيــرَ جــادَّةٍ بأنَّ ــرًا بالطَّ منــه مــن تصرُّفــاتٍ، مُتظاهِ

هــاِب إلــى السـّـينما لحضــوِر أحــدِ األفــالِم، إال أنَّــه  اتَّفــقَ ســميرٌ ورفاُقــه فــي عطلــةِ نهايــةِ األســبوِع علــى الذَّ
ــة،  ــه المُتدنّي هــاب، بــل وبََّخــه علــى عالماتِ تَشــاجرَ مــع أبيــهِ قبــَل الخــروج، حيــُث لــم يــأَذن لــه أبــوه بالذَّ
وســلوكِه غيــِر المســؤوِل فــي أمــوِر الدّراســةِ والحيــاةِ، لكنــه أصــرَّ علــى الخــروِج، فأصدقــاؤُه بانتظــاِره، إال 
أنَّ أبــاه منعَــه مُجــدَّدًا، ناصحــً إيّــاه أن ينشــغَل بالدّراســة، فاالمتحــانُ قــد اقتــربَ، وعلــى ســميٍر تعويــُض مــا 

فاتـَـه مــن تقصيــٍر وإهمــاٍل فــي أمــوِر دراســتِه. 

انتهــى الحــوارُ بيــنَ ســميٍر وأبيــهِ، فاتَّجــهَ ســميرٌ إلــى غرفتِــه مُنَصاعــً ألوامــِر أبيــه، صافقــً البــابَ وراَءه بقــوَّةٍ 
مُعبّــرًا عــن تذمُّــِره وانزعاِجــه.

نشاط : 

َة السَّابقَة، مُتّبعًا خطواِت حّل المُشِكلة، وأقترحُ حلواًل لمُشكلةِ سميٍر تُساعدُ على اتّخاذِ . 1 أحلُّل القصَّ
ة. ائِب بشأِنها، لتكونَ تلك الحلوُل بمثابةِ نهاياتٍ جديدةٍ للقصَّ القراِر الصَّ

أسبابها:تحديد المشكلة

الحلوُل لها:

مشكلُة سمير:

تحليل المشكلة

ابتكار الحلول

ة، آتي من اإلنجيِل المُقدَِّس بآيةٍ تتوافقُ معَ العبرةِ التي تعلّمُني إيَّاها القصة.. 2 بحسِب فهمي القصَّ
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أقرأ وأجيب:

ــِن،  ــرَ وَْزنَتَيْ ــاتٍ، وَآَخ ــسَ وََزنَ ــدًا َخمْ ــى وَاحِ ــهُ، َفَأعَْط ــلَّمَهُمْ أَمْوَالَ ــدَهُ وَسَ ــا عَِبي ــافِرٌ دَعَ ــانٌ مُسَ ــا ِإْنسَ »وََكَأنَّمَ
ــرَ  ــاَفرَ لِْلوَْقــتِ. َفمََضــى الَّــذِي أََخــَذ اْلَخمْــسَ وََزنَــاتٍ وَتَاجَ ــهِ. وَسَ وَآَخــرَ وَْزنَــًة. ُكلَّ وَاحِــدٍ عََلــى َقــدِْر َطاَقتِ
ِبهَــا، َفرَِبــحَ َخمْــسَ وََزنَــاتٍ أَُخــرَ. وَهََكــَذا الَّــذِي أََخــَذ اْلوَْزنَتَيْــِن، رَِبــحَ أَيًْضــا وَْزنَتَيْــِن أُْخرَيَيْــِن. وَأَمَّــا الَّــذِي 
ــَة سـَـيِّدِهِ. وَبَعْــدَ َزمَــانٍ َطِويــٍل أَتـَـى سَــيِّدُ أُولَئِــكَ اْلعَِبيــدِ  أََخــَذ اْلوَْزنـَـَة َفمََضــى وَحََفــرَ فِــي اأْلَرِْض وَأَْخَفــى فِضَّ
وَحَاسَــبَهُمْ. َفجَــاَء الَّــذِي أََخــَذ اْلَخمـْـسَ وََزنـَـاتٍ وََقــدَّمَ َخمـْـسَ وََزنـَـاتٍ أَُخــرَ َقائِــاًل: يــا سـَـيِّدُ، َخمـْـسَ وََزنـَـاتٍ 
الِــحُ وَاأْلَمِيــنُ!  سَــلَّمْتَِني. هُــوََذا َخمْــسُ وََزنَــاتٍ أَُخــرُ رَِبحْتُهَــا َفوَْقهَــا. َفَقــاَل لـَـهُ سَــيِّدُهُ: ِنعِمَّــا أَيُّهَــا اْلعَبْــدُ الصَّ
ــِن  ــَذ اْلوَْزنَتَيْ ــذِي أََخ ــاَء الَّ ــمَّ جَ ــيِّدِكَ. ثُ ــرَِح سَ ــى َف ــْل ِإلَ ــِر. اُدُْخ ــى اْلَكثِي ــكَ عََل ــِل َفُأقِيمُ ــي اْلَقلِي ــا فِ ــَت أَمِيًن ُكْن
وََقــاَل: يــا سَــيِّدُ، وَْزنَتَيْــِن سَــلَّمْتَِني. هُــوََذا وَْزنَتـَـانِ أُْخرَيَــانِ رَِبحْتُهُمَــا َفوَْقهُمَــا. َقــاَل لـَـهُ سَــيِّدُهُ: ِنعِمَّــا أَيُّهَــا اْلعَبْــدُ 
ــاَء أَيًْضــا  ــمَّ جَ ــيِّدِكَ. ثُ ــكَ عََلــى اْلَكثِيــِر. اُدُْخــْل ِإلَــى َفــرَِح سَ ــي اْلَقلِيــِل َفُأقِيمُ ــا فِ ــحُ اأْلَمِيــنُ! ُكْنــَت أَمِيًن الِ الصَّ
الَّــذِي أََخــَذ اْلوَْزنـَـَة اْلوَاحِــدََة وََقــاَل: يــا سَــيِّدُ، عَرَْفــُت أَنَّــكَ ِإْنسَــانٌ َقــاٍس، تَحُْصــدُ حَيْــُث لـَـمْ تـَـْزرَعْ، وَتَجْمَــعُ 
ــيِّدُهُ  ــوََذا الَّــذِي لَــكَ. َفَأجَــابَ سَ ــُذرْ. َفخِْفــُت وَمََضيْــُت وَأَْخَفيْــُت وَْزنَتَــكَ فِــي اأْلَرِْض. هُ ــُث لَــمْ تَبْ مِــنْ حَيْ
ــمْ  ــُث لَ ــنْ حَيْ ــعُ مِ ــمْ أَْزرَعْ، وَأَجْمَ ــُث لَ ــي أَحُْصــدُ حَيْ ــاَلنُ، عَرَْفــَت أَنِّ ــرِّيرُ وَاْلَكسْ ــدُ الشِّ ــا اْلعَبْ ــهُ: أَيُّهَ ــاَل لَ وََق
يَاِرَفــةِ، َفعِْنــدَ مَِجيئِــي ُكْنــُت آُخــُذ الَّــذِي لِــي مَــعَ ِربـًـا. َفُخــُذوا  تِــي عِْنــدَ الصَّ أَبْــُذرْ، َفــَكانَ يَْنبَغِــي أَنْ تََضــعَ فِضَّ
مِْنــهُ اْلوَْزنـَـَة وَأَعُْطوهَــا لِلَّــذِي لـَـهُ اْلعَْشــرُ وََزنـَـاتٍ. أِلَنَّ ُكلَّ مَــنْ لـَـهُ يُعَْطــى َفيَــْزدَادُ، وَمَــنْ لَيْــسَ لـَـهُ َفالَّــذِي عِْنــدَهُ 

ْلمَةِ اْلَخاِرِجيَّةِ، هُنَاكَ يَُكونُ اْلبَُكاُء وََصِريرُ اأْلَسْنَان«   اُل اْطرَحُوهُ ِإلَى الظُّ  يُؤَْخُذ مِْنهُ. وَاْلعَبْدُ اْلبَطَّ
)متى25: 14- 30(.  

نشاط : 

أمأُل الجدوَل بالمطلوِب ألتعرّف إلى أحداثِ المثِل والعبِر التي يعلّمُنا إيّاها.

خصياُت في  الشَّ
المثلِ

	دواُرها ومواقفُها 
بحسِب المثلِ

صفاتُها
المكافأةُ التي 

نالَتها
العبُر من المثلِالعقاُ	 الذي نالَته

--التّاجرُ
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ــة والثّقــة، ففيهــا نكــرانٌ  – الطاعــُة ثمــرٌة مــن ثمــاِر التَّأديــِب، وهــي دليــٌل علــى الوداعــةِ والمحبَّ
ـا أن  اعــة، بــل ينتظــرُ منَـّ اتِ وخضــوعٌ للمشــيئةِ اإللهيَّــة، لكــن اهلل ال يجبرُنــا علــى الطَّ للــذَّ
نكــونَ أمينيــنَ علــى مــا وهبَنــا وأعطانــا إيَّــاهُ مــن نعــٍم وخيــراتٍ مهمــا كانَــت قليلــًة، لــذا علينــا 

ــنَ أن: كمؤمني
نقدّمَ خدماتِنا تجاهَ اهلل واآلخِر كلٌّ بحسِب إمكاناتِه، فال نُقلُّل من شأنِ أنفسِنا وقدراتِنا، وال . 1

نتذمَّرُ من تقديِم الخدمةِ.
اعةِ والعمِل، فال نؤجُّل العمَل إلى الغد، وال نتباطُأ ونتكاسُل فيه ألنَّ . 2 نُقرنَ إيمانَنا بالطَّ

يمَانُ أَيًْضا، ِإنْ لَمْ يَُكنْ لَهُ أَعْمَاٌل، مَيٌِّت فِي َذاتِهِ«  اإليمانَ من دون أعماٍل ال ثمرَ لها »هََكَذا اإْلِ
)يعقو	 2: 17(.  

نعمَل ونجتهدَ على قدِر ما مُنحنا وأُعطينا، قانعينَ بالقليِل الّذي لدينا، فال نسوّغ تقصيرنا . 3
بضيق الوقتِ وقلَّةِ اإلمكاناتِ وسوِء الّظروف، ألنّ طاعَة اهلِل والعمَل بحسِب كلمتِه ووصاياه 

هما السّبيُل لنيِل الملكوتِ السّماويّ.
نكونَ عاملينَ بالكلمةِ ال سامعينَ فقط، فالّطاعُة ينبغي أن تكونَ نابعًة من القلِب قواًل وفعاًل، . 4

كما فعَل العبدانِ الجيدانِ فناال رضا سيّدهِما وبركاته، وأالَّ تكونَ مُجرَّدَ طاعةٍ خادعةٍ بالقول 
َل الرَّاحَة  فقط، كما فعَل العبدُ الكسوُل الذي تظاهرَ بطاعةِ سيّدِه، ولكنَّه عوضًا عن ذلكَ فضَّ

على العمل، ظنًا منه أنَّ القليَل الذي معه ال يستحقُّ أن يبذَل من أجلِه الوقَت والجهدَ، فكانت 
عاقبتُه بأن حُرمَ من مجدِ سيّده وعطاياه.

أعبر عن إيماني

اقرأُ اآليتَين اآلتيتَين وأجيبُ:
»وَُكلُّ مَا َفعَْلتُمْ، َفاعْمَُلوا مِنَ اْلَقْلِب، .. عَالِمِينَ أَنَُّكمْ مِنَ الرَّبِّ سَتَْأُخُذونَ جََزاَء اْلمِيرَاثِ، أِلَنَُّكمْ . 1

تَْخدِمُونَ الرَّبَّ اْلمَسِيحَ« )كولوسي 3: 23- 24(.
ِإنْ سَمِعُوا وَأََطاعُوا َقَضوْا أَيَّامَهُمْ ِباْلَخيِْر وَسِِنيِهمْ ِبالنِّعَِم )	يو	 36: 12-11(.. 2
إالمَ تدعونا اآليتان المذكورتان، وما البركاُت الّتي نحصُل عليها إنْ طبَّقناهما في حياتِنا؟ –

 

 

 

 

تقويم مرحلي
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أقرأ وأجيب:

ــعَ  ــهِ، َفاتََّفــقَ مَ ــًة لَِكرْمِ ــتَْأِجرَ َفعََل ــِح لِيَسْ بْ ــعَ الصُّ ــتٍ َخــرَجَ مَ ــاًل رَبَّ بَيْ ــمَاوَاتِ يُْشــِبهُ رَجُ ــِإنَّ مََلُكــوَت السَّ »َف
اْلَفعََلــةِ عََلــى دِينـَـاٍر فـِـي اْليَــوِْم، وَأَرْسَــَلهُمْ ِإلـَـى َكرْمِــهِ. ثـُـمَّ َخــرَجَ نَحـْـوَ السَّــاعَةِ الثَّالِثـَـةِ وَرَأَى آَخِريــنَ قِيَامًــا فِــي 
الِيــنَ، َفَقــاَل لَهُــمُ: اْذهَبـُـوا أَْنتـُـمْ أَيًْضــا ِإلـَـى اْلَكــرِْم َفُأعْطِيَُكــمْ مـَـا يَحـِـقُّ لَُكــمْ. َفمََضــوْا. وََخــرَجَ أَيًْضــا  السُّــوِق بَطَّ
ــدَ آَخِريــنَ  ــَة عَْشــرََة َخــرَجَ وَوَجَ ــاعَةِ اْلحَادِيَ ــوَ السَّ ــَل َكَذلِــكَ. ثُــمَّ نَحْ ــعَةِ وََفعَ ــةِ وَالتَّاسِ ــاعَةِ السَّادِسَ ــوَ السَّ نَحْ
ــدٌ.  ــتَْأِجرْنَا أَحَ ــمْ يَسْ ــهُ لَ ــهُ: أِلَنَّ ــوا لَ ــنَ؟ َقالُ الِي ــاِر بَطَّ ــا ُكلَّ النَّهَ ــمْ هَهُنَ ــاَذا وََقْفتُ ــمْ: لِمَ ــاَل لَهُ ــنَ، َفَق الِي ــا بَطَّ قِيَامً
َقــاَل لَهُــمُ: اْذهَبُــوا أَْنتـُـمْ أَيًْضــا ِإلـَـى اْلَكــرِْم َفتَْأُخــُذوا مَــا يَحِــقُّ لَُكــمْ. َفَلمَّــا َكانَ اْلمَسَــاُء َقــاَل َصاحِــبُ اْلَكــرِْم 
لِوَكِيلِــهِ: ادْعُ اْلَفعََلــَة وَأَعْطِِهــمُ اأْلُجْــرََة مُبْتَدًِئــا مِــنَ اآْلخِِريــنَ ِإلـَـى اأْلَوَّلِيــنَ. َفجَــاَء أَْصحـَـابُ السَّــاعَةِ اْلحَادِيَــَة 
ــارًا  ــمْ أَيًْضــا دِينَ ــرَ. َفَأَخــُذوا هُ ــمْ يَْأُخــُذونَ أَْكثَ ــوا أَنَّهُ ــاَء اأْلَوَّلُــونَ َظنُّ ــا جَ ــارًا. َفَلمَّ ــارًا دِينَ عَْشــرََة وَأََخــُذوا دِينَ
ــدًَة،  ــاعًَة وَاحِ ــوا سَ ــرُونَ عَمُِل ــؤُاَلِء اآْلخِ ــنَ: هَ ــتِ َقائِلِي ــى رَبِّ اْلبَيْ ــرُوا عََل ــُذونَ تََذمَّ ــمْ يَْأُخ ــا هُ ــارًا. وَفِيمَ دِينَ
ــبُ،  ــمْ: يــا َصاحِ ــدٍ مِْنهُ ــاَل لِوَاحِ ــابَ وََق ــرَّ! َفأجَ ــاِر وَاْلحَ ــا ثَِقــَل النَّهَ ــنُ الَّذِيــنَ احْتَمَْلنَ ــا نَحْ ــاوَيْتَهُمْ ِبنَ وََقــدْ سَ
مَــا َظَلمْتـُـكَ! أَمَــا اتََّفْقــَت مَعِــي عََلــى دِينـَـاٍر؟ َفُخــذِ الَّــذِي لـَـكَ وَاْذهَــبْ، َفِإنِّــي أُِريــدُ أَنْ أُعْطِــيَ هَــَذا اأْلَخِيــرَ 
ــونُ  ــَذا يَُك ــحٌ؟ هََك ــا َصالِ ــي أَنَ ــرِّيرٌَة أِلَنِّ ــكَ شِ ــي؟ أَمْ عَيْنُ ــا لِ ــدُ ِبمَ ــا أُِري ــَل مَ ــي أَنْ أَْفعَ ــلُّ لِ ــا يَحِ ــكَ. أَوَ مَ مِْثَل

ــونَ« )متــى 20: 1- 16(. ــوْنَ وََقلِيلِيــنَ يُْنتََخبُ ــرُونَ أَوَّلِيــنَ وَاأْلَوَّلُــونَ آخِِريــنَ، أِلَنَّ َكثِيِريــنَ يُدْعَ اآْلخِ
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نشاط : 

ــَة اآلتيــَة إلــى الّشــخصياتِ الدّالــةِ عليهــا بحســِب المثــِل مُســتنتِجً ارتبــاط وعالقــة  أنســبُ النّقــاَط التعليميّ
المثــل بحياتــي.

ــي الكــرِم- صاحــبُ الكــرِم-  ــى- الخــدامُ ف ــاعاتِ األول ــّص: أصحــابُ السّ ــخصياُت بحســِب النّ الّش
ــَة عشــرَة. ــاعةِ الحادي أصحــابُ السّ

النّقاط التعليميّة
المقصودون بالكام 

بحسب النّص
 يرمُز في 

حياتي إلى:

الرّبُّصاحبُ الكرميدعو السّيّدُ خاصتَه للعمِل واالجتهادِ في كرمِه كالًّ بحسِب توقيتِه.

الّذين يعملونَ بطاعةِ، ويؤدّونَ خدماتٍ مُعيّنًة في حياتِهم.

أطاعوا السّيّد ولبُّوا دعوتَه المُتأّخرَة غيرَ سائلينَ عن األجِر.

عملوا بجديّةٍ وطواعيةٍ مقابَل أجٍر مُعيٍَّن تمَّ االتّفاقُ عليه.

ساوَى بين الجميع موّزعً مراحمَه على العاملينَ بحسِب نعمتهِ ومحبّته.

حملوا في قلوِبهم نوايا سيّئًة تجاهَ اآلخرين.

ُكوفئوا كسابقيهم في العمل، لمُجرّدِ أنّهم وثقوا بكرِم السّيّدِ وأطاعوه.

هََكَذا يَُكونُ اآْلخِرُونَ أَوَّلِينَ.

وَاأْلَوَّلُونَ آخِِرينَ.

بعــد تحليلــي للمثــِل أشــرحُ المقصــودَ بقــوِل صاحــِب الكــرم »هََكــَذا يَُكــونُ اآْلخِــرُونَ أَوَّلِيــنَ وَاأْلَوَّلُونَ 	 
آخِِريــنَ، أِلَنَّ َكثِيِريــنَ يُدْعَــوْنَ وََقلِيلِيــنَ يُْنتََخبُــونَ« )متى 20: 16(.
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الــرّبُّ هــو صاحــبُ الكــرِم، والمؤمنــون هــم العمــاُل فــي الكــرم، وكــرمُ الــرّبّ هــو كلُّ مــكانٍ  –
ــه كأبنــاء مُطيعيــنَ، تربُطنــا بــاهلّل  ــه، عامليــنَ بكلمتِ ــي دعوتَ ــدُ فيــه، لــذا علينــا أنُ نلبّ نحيــا ونوجَ
عالقــُة محبّــةٍ أبويـّـةٍ، فــاهلّل ال يعامُلنــا كعبيــدٍ وخــدّاٍم، بــل كأبنــاء وارثيــنَ لملكوتِــه السَّــماوي كمــا 

دعــا التّاجــر عبــدَه »يــا َصاحِــبُ«.
ــَة...«  – اعَ ــمَ الطَّ ــا تَعَلَّ ــهِ ابًْن ــعَ َكوِْن ــةِ »مَ ــِش الطاع ــي عي ــا ف ــدوًة لن ــااًل وق ــيحُ مث ــيّدُ المس كانَ السّ

)عبرانييــن 5: 8(، كمــا أعطانــا أمثلــًة كثيــرًة عــن عيــِش الّطاعــة والخدمــة، ومنهــا مثــُل الوزنــاتِ 
والعمــال فــي الحقــل، ُمعلّمــاً إيّانــا اآلتــي:

ضرورة أن تكونَ طاعتُنا ناتجًة عن عالقةِ المحبّةِ الّتي تربُطنا باهلّلِ واآلخِر، طاعًة غيرَ مشروطةٍ . 1
بنيِل المكافآت، فال نتوقَّعُ أجرًا مقابَل كّل عمٍل نقومُ به تجاه اهلل واآلخر، ألنَّ المحبَّة تقومُ 

على العطاِء ال األخذِ.
ضرورة أن نسعى كي نكونَ مواطنينَ صالحينَ مُستعدّين للعمِل بجدّيةٍ وطواعيةٍ متّى سنحَت . 2

لنا الفرصُة حتى ولو جاَءت مُتأّخرًة بعدَ طوِل انتظاٍر، كما فعَل أصحابُ السّاعةِ الحاديَة 
عشرَة، إذ باشروا العمَل غيرَ مُتكاسلينَ بمجرَّد أن دُعوا للعمِل غيرَ سائلينَ عن األجِر بل 

واثقينَ بكرِم السّيّدِ ورحمتِه، فنالوا بذلك مجدَه وبركاتِه، فاهلّل ال ينسى خدمًة ُقمْنا بها حتّى 
لو كانَت مُتأّخرًة »هََكَذا يَُكونُ اآْلخِرُونَ أَوَّلِينَ وَاأْلَوَّلُونَ آخِِرينَ، أِلَنَّ َكثِيِرينَ يُدْعَوْنَ وََقلِيلِينَ 

يُْنتََخبُون« )متى 20: 16(. 
ضرورة أن تكونَ نوايانا حسنًة تجاهَ اآلخرين، فال نحسدُ أحدًا وال نتذمَّرُ لو وجدناه يناُل . 3

النّصيبَ األكبرَ مع أنّنا نستحقُّ أكثرَ منه »هَؤُاَلِء اآْلخِرُونَ عَمُِلوا سَاعًَة وَاحِدًَة، وََقدْ سَاوَيْتَهُمْ 
ِبنَا نَحْنُ الَّذِينَ احْتَمَْلنَا ثَِقَل النَّهَاِر وَاْلحَرَّ«، فاهللُ إلهُ الجميِع يُعطينا بمحبَّةٍ وسخاٍء، وعطاياهُ 

ليسَت بحسِب استحقاقِنا بل بمُقتضى وفيِض نعمتِه، وكما أنَّ المسيحَ ماَت ألجِل الجميِع 
كذلك سيّدُ الكرِم أعطى رحمتَه لجميِع العبيدِ، فالبركاُت والنّعمُ للجميِع لكن لن يخلَص إاّل 
من اقترنَت أعمالُه باإليمانِ والثّقةِ والنوايا الحسنةِ والّطاعةِ واألمانةِ والقناعةِ »... َصارَ لِجَمِيِع 

« )عبرانيين5: 9(. الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ، سَبَبَ َخاَلٍص أَبَدٍِيّ

أعبر عن إيماني
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اعَة مُقتدِيً بالسّيّدِ المسيح في حياتي. أمأُل الجدوَل بالمطلوِب موّضحً بمثاٍل كيفَ أعيُش الطَّ

مثاٌل على عيشِ الطّاعة 	قّدمُ الطّاعة لـِ اآلياُت

».... يَْنبَغِي أَنْ يَُطاعَ اهللُ أَْكثَرَ مِنَ النَّاِس« )	عمال5: 29(.

»... وَمُسْتَْأسِِرينَ ُكلَّ فِْكٍر ِإلَى َطاعَةِ اْلمَسِيِح« )2كورنثوس 10: 5(. 

»... أَطِيعُوا وَالِدِيُكمْ فِي الرَّبِّ أِلَنَّ هََذا حَقٌّ« )	فسس 6: 1(.

»أَطِيعُوا مُرْشِدِيُكمْ وَاْخَضعُوا، أِلَنَّهُمْ يَسْهَرُونَ أِلَجِْل نُُفوسُِكمْ« 
)عبرانيين 13 :17(.

رْهُمْ أَنْ يَْخَضعُوا لِلرِّيَاسَاتِ وَالسَّاَلطِيِن، وَيُطِيعُوا، وَيَُكونُوا  »َذكِّ
مُسْتَعِدِّينَ لُِكلِّ عَمٍَل َصالٍِح« )تيطس 3: 1(.

تقويم مرحلي

وَن َحَسَب قَْصِدِه«   »َونَْحُن نَْعلَُم أَنَّ كُلَّ اأْلَْشيَاِء تَْعَمُل َمعاً لِلَْخْيِ لِلَِّذيَن يُِحبُّوَن اللَه، الَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّ

)رومية 8: 28(.  

كلمة منفعة
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أختبر نفسي : 

أمأُل الفراغاتِ اآلتيَة بالكلماتِ المُناسِبة:. 1

، وعلينا أن نطيعَ ونخدمَ  و  اعُة هي  الطَّ

 مُقتدينَ بـ  فقد صارَ لجميِع الّذين  سببَ  أبديّ. 

أضعُ خّطًا تحَت الكلماتِ المغلوطةِ في العباراتِ اآلتيةِ مُصحّحًا إيّاها.. 2

اهلل يجبرُنا على الّطاعةِ، وينتظرُ منّا أن نكونَ أمينينَ على ما وهبَنا إيّاهُ من ِنعٍم.   –

يُعلّمُنا اهلل أن نقدّمَ خدماتِنا له ولآخرينَ بما يفوقُ إمكاناتِنا وقدراتِنا.  –

الغايُة العظمى للعمِل بكالِم اهلل ووصاياه هي نيُل األجوِر والمكافآت.  –

الّطاعُة تنبعُ من أقواِل المؤمِن ولساِنه.  –

يساوي اهللُ بينَ الجميِع فيعطيهم بحسِب استحقاقِهم.  –

بحسِب فهمي الدرسَ أمأُل الجدوَل اآلتيَ بما أراهُ مُناسِبًا:. 3

من بركاِت الطّاعِةمن سماِت الطّاعِة
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ة الّدرس السابع من الوصايا إلى المحبَّ

 :�لنناقش مع

أُعدّدُ الوصايا العشر؟. 1
 

 
أوضحُ غايَة اهلِل من إعطاِء موسى الّشريعَة المكتوبَة.. 2
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أقرأ وأجيب:

ــيَ نَامُــوسٌ َقــادِرٌ أَنْ يُحِْيــيَ، لَــَكانَ ِباْلحَقِيَقــةِ اْلِبــرُّ  ــهُ لَــوْ أُعْطِ ــدُّ مَوَاعِيــدِ اهلِل؟ حَاَشــا! أَلنَّ ــِل النَّامُــوسُ ضِ »َفهَ
ــيِح  ــانِ يَسُــوعَ اْلمَسِ ــدُ مِــنْ ِإيمَ ــةِ، لِيُعَْطــى اْلمَوْعِ ِبالنَّامُــوِس. لكِــنَّ اْلكِتَــابَ أَْغَلــقَ عََلــى اْلــُكلِّ تَحْــَت اْلَخطِيَّ
ــانِ  ــى اإِليمَ ــا ِإلَ ــا عََليْنَ ــوِس، مُْغَلًق ــَت النَّامُ ــينَ تَحْ ــا مَحْرُوسِ ــانُ ُكنَّ ــاَء اإِليمَ ــا جَ ــنْ َقبَْلمَ ــونَ. وَلكِ ــنَ يُؤْمِنُ لِلَّذِي
ــاَء  ــا جَ ــدَ مَ ــنْ بَعْ ــانِ. وَلكِ ــرَّرَ ِباإِليمَ ــيِح، لَِكــيْ نَتَبَ ــى اْلمَسِ ــا ِإلَ ــوسُ مُؤَدِّبَنَ ــدْ َكانَ النَّامُ ــنَ. ِإًذا َق اْلعَتِيــدِ أَنْ يُعَْل

ــة 25-21:3(. ــؤَدٍِّب« )غاطي ــَت مُ ــدُ تَحْ ــنَا بَعْ ــانُ، لَسْ اإِليمَ
ريعُة وعودَ اهلل؟. 1 هل خالَفتِ الشَّ

 
ريعةِ في حياتِنا؟ . 2 ما دورُ الشَّ

 
كيف نتبرَّرُ من الخطيئةِ؟. 3

 

ــا،  – ــدَ عنه ــَة ويبتع ــبَ اإلنســانُ الخطيئ ــن اهلل، لِيتجنَّ ــي موســى م ــُة للنّب ــريعُة المكتوب ــت الّش أُعطِيَ
ــريعُة لــم تحــرّرُ الخاطــَئ، إنَّمــا قيّدَته ضمــنَ القوانيِن »الوصايا العشــر« )خــرو	 17:1 – 20(.  فالشَّ
ــةِ، فيُخلّــَص كلَّ  ــمَ الّشــريعَة القديمــَة بشــريعةٍ جديــدةٍ، شــريعةِ المحبّ وجــاَء يســوعُ المســيحُ لِيتمّ

مــن يؤمــنُ بــه.  
ــريعة، ظانّيــنَ أنّهــم يســتطيعونَ أن يُخلَّصــوا بهــا، فأصبحــوا عبيــدًا لمُحاولــةِ  – كانَ النـّـاسُ عبيــدًا للشَّ

حفظِهــا أو الفشــِل فــي ذلــك. ولمّــا أرســَل اهللُ ابنـَـه يســوعَ فــي الوقــتِ المُحــدَّد مــن أجلِنــا ليحمَل 
خطايانــا، حرَّرنــا بموتِــه علــى الّصليــب، فأصبَحْنــا أوالدًا هلل ولــم نعــدْ عبيــدًا للخطيئــة، فقــد »ولــدَ 

الــرّبُّ يســوعُ مــن امــرأةٍ تحــَت النّامــوِس لِيفتــديَ الّذيــن تحــَت النّامــوس« )غاطيــة 4: 4 – 5(.
ــرّبّ يســوعَ  – ســعَتِ الكنيســُة إلــى تنشــئةِ أبنائِهــا علــى التَّعليــم الُخُلقــيّ المُســتمَدّ مــن تعاليــم ال

ووصايــاه. فهــو يعلّمُنــا تعليمــًا ســماويًّا ويحرّرُنــا تحريــرًا جذريَّــًا مــن الخطيئــةِ، ويتمّــمُ المبــادئَ 
الّتــي ســبَقته ويُكمُلهــا ويُعطيهــا طابعَــًا روحيًّا،مثــاًل يقــوُل »َقــدْ سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــَل لِْلُقدَمَــاِء: اَل تَْقتـُـْل، 
وَمَــنْ َقتـَـَل يَُكــونُ مُسْــتَوِْجبَ اْلحُْكــِم أَمَّــا أَنـَـا َفَأُقــوُل لَُكــمْ: ِإنَّ ُكلَّ مـَـنْ يَْغَضــبُ عََلــى أَخِيــهِ بَاطِــاًل 
ــا  ــنْ َقــاَل: يَ ــِع، وَمَ ــتَوِْجبَ اْلمَجْمَ ــنْ َقــاَل أَلخِيــهِ: رََقــا، يَُكــونُ مُسْ ــتَوِْجبَ اْلحُْكــِم، وَمَ يَُكــونُ مُسْ
ــمُ إلــى إمــكانِ  ــمَ« )متــى 5: 21 – 22(. ويســعى هــذا التَّعلي ــاِر جَهَنَّ ــتَوِْجبَ نَ ــقُ، يَُكــونُ مُسْ أَحْمَ
مُشــارَكة المــرِء فــي األبديَّــة ابتــداًء مــن الّزمــِن الحاضــِر. فأخــالقُ اإلنجيــِل المقــدِّس هــي أخــالقُ 

ملكــوتِ اهلل.

أعبر عن إيماني
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ــرّبُّ يســوعُ  – ــَل ال ــفَ أكم ــتنتجُ كي ــى5: 21- 48( وأس ــاتِ )مت ــن اآلي ــل ع ــي اإلنجي أبحــُث ف
ــَة. ــريعَة المكتوب الّش

 

 

 

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

)المغبوط 	غسطينوس(. – »كلَّما اقتنى القدّيسونَ حبًّا هلل أعظمَ يحملونَ من أجلِه كلَّ شيء«  

»اإلنســانُ الـّـذي لــه هــذا الحــبُّ ال يخشــى شــيئًا، ألنَّ المحبَّــَة تطــردُ الخــوفَ. عندَمــا يُطــرَدُ الخــوفُ  –
تحتمُل المحبَُّة كلَّ شيء. ومن يحتمُل كلَّ شيٍء بالحبّ ال يخافُ«    )القّديس 	مبروسيوس(.

ًة، فاإلنسانُ العنيفُ يصيرُ بالحبّ أكثرَ وداعًة من أيّ حمٍل«. –  »الحبُّ يجعُل العنفَ هدوءًا، واالستباحَة عفَّ
هبّي الفم(. )القّديُس يوحنَّا الذَّ  

ما صفاُت أعظِم فضيلةٍ في المسيحيّة من خالِل النَّّص الدّيني )1 كورنثوس 13: 1 – 8(؟. 1
 

أُبيّنُ دورَ المحبَّةِ في سلوكِ المؤمِن من خالِل أقواِل اآلباء القدّيسين.. 2
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االيمــانُ، الرّجــاُء، والمحبّــُة فضائــُل إلهيّــٌة أعظمُهــا المحبّــة، فقــد علـّـمَ الــربُّ يســوعُ أنً »تُحِــبُّ  –
الــرَّبَّ ِإلهَــكَ مِــنْ ُكلِّ َقْلِبــكَ، وَمِــنْ ُكلِّ نَْفسِــكَ، وَمِــنْ ُكلِّ فِْكــِركَ، وَمِــنْ ُكلِّ ُقدْرَتِــكَ. هــذِهِ هِــيَ 
اْلوَصِيَّــُة اأُلولـَـى. وَثَاِنيَــٌة مِْثُلهـَـا تُحِــبُّ َقِريبَــكَ َكنَْفسِــكَ. لَيْــسَ وَصِيَّــٌة أُْخــرَى أَعَْظــمَ مِــنْ هَاتَيْــِن« 
ــه تعاليــمَ  ــة، فكانَــت تعاليمُ )مرقــس 12: 30 – 31(، وقــد كانَ الــربُّ يســوعُ مثالَنــا فــي المحبّ
ــوسُ،  ــُل النّام ــاِس يكتم ــةِ النّ ــة اهلل ومحبّ ــعَ اآلخــِر، فبمحبّ الحــة م ــا الصَّ ــمُ بأعمالِن ــةٍ تُترجَ محبّ

»وَمَــنْ اَل يُحِــبُّ لـَـمْ يَعْــِرفِ اهللَ، أَلنَّ اهللَ مَحَبَّــٌة« )1 يوحنــا 4: 8(.
إنَّ ثمــار الــرّوح الُقــدِس )المحبّــة، والسـّـالم، وطــوَل األنــاةِ واللّطــف...( تظهــرُ في حيــاةِ المؤمن  –

بالــربّ يســوع المســيح وبتعاليمــهِ السـّـماويّة وذلــكَ عبــرَ أعمالــهِ وتصرفاتــهِ وســلوكياتهِ. »وَأَمَّــا 
ــدَّ  ــفٌ. ضِ ــٌة تَعَفُّ ــانٌ وَدَاعَ ــاةٍ لُْطــفٌ َصــاَلحٌ، ِإيمَ ــاَلمٌ، ُطــوُل أَنَ ــٌة َفــرَحٌ سَ ــوَ: مَحَبَّ ــرُ الــرُّوِح َفهُ ثَمَ
ــوسٌ« )غاطيــة 5: 22 - 23(، فــال يوجــدُ قانــونٌ أخالقــيٌّ يَتعــارُض مــعَ  ــسَ نَامُ ــاِل هــذِهِ لَيْ أَمْثَ
هــذه الفضائــل، وبالتالــي تكــونُ النّتيجــُة إتمــامَ الغــرِض المقصــودِ مــن النّامــوس؛ أي محبّــة اهلل 

واآلخــر. 

أعبر عن إيماني

أوّضحُ كيف أترجمُ المحبَّة في حياتي اليوميّةِ. –

 

 

 

تقويم مرحلي

ــة بــال شــائبٍة، ســواٌء أكانَــت تجــاه اللــه أم تجــاه اآلخــر، عاملــن أّن  علينــا أن نضــَع ُجــلَّ اهتاماتِنــا يف حفــِظ املحبَّ

ــة. كّل فضيلــة باطلــة مــن دون محبّ

كلمة منفعة
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أختبر نفسي : 

ريعة المكتوبةِ من خالِل النَّّص الدّينيّ . 1  أوّضحُ كيفَ قدّمَ الرَّبُّ يسوعَ مفهومًا أشمَل للشَّ
)متى 5: 21 – 22(.  

 

 

 

حيحَة لكّل ممّا يأتي: . 2 أختارُ اإلجابَة الصَّ

غايُة الّشريعة المكتوبة:. 1

معرفُة الخطيئةِ وتجنُّبُها.	. الخالُص للبشر.	. 

تطبيقُ تعاليِم الرّبِّ يسوعَ.د. نيُل الملكوتِ السّماويّ.	. 

غايُة تجسُّدِ السّيّدِ المسيِح:. 2

خالُص جماعةٍ مُعيَّنةٍ من النّاس.	. إظهارُ طبيعتِه االنسانيّة.	. 

أن نصبحَ أبناًء هلل.د. السّيطرُة على الخليقة.	. 

ريعةِ، وكيفَ تحرَّرَ؟ . 3 أبيّن ممّا تعلمُت كيفَ أصبحَ اإلنسانُ عبدًا للشَّ
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الّدرس الثامن قبوُل اآلخر في اإليماِن المسيحّي

تمهيد: 

ــاكَ قواســمَ مشــتركًة  ــدَّ أنَّ هن ــاس مُبتهجــونَ ســعداُء، ال ب ــكَ النّ ــك فــي مهرجــانٍ تحتفــُل وحول ــْل أنَّ تخيّ
ــها،  ــَة نفسَ ــونَ الهوي ــها، تحمل ــَة نفسَ ــها، تتكلمــونَ اللغ ــى األرِض نفسِ ــم تعيشــونَ عل ــم، فأنت ــك وبينَه بينَ
َلت لوحــٌة  ــَة والمــودََّة، فتشــكَّ ــَة والمحبَّ ــت اإللف ــه، وهــذه القواســم المُشــترَكُة كوَّنَ تنتمــونَ للوطــن نفسِ

ــردٍ اآلخــرَ. ــِل كلِّ ف ــك وتقبُّ ــك لهــم وتقبُّلِهــم ل ــٌة فــي هــذا المهرجــانِ نتيجــَة تقبُّلِ جميل

 :�لنناقش مع

 ماذا لو. 1
وُِجدَ شخٌص في المهرجانِ ال يتكلَّم لغتي نفسَها؟

وُِجدَ شخٌص من جنسيّةٍ أخرى أتى ليشاركَ في المَهرجان؟
ما أهمّيُة تقبِّل اآلخِر في تمتيِن العالقاتِ اإلنسانيَّةِ وبناِء المُجتمَع؟. 2
قَ مبدأِ التَّعدُّدِيّةِ والمُساواة في المُجتمَع المحلّيّ في المهرجانِ.. 3 أوّضحُ تحقُّ
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قَ اهللُ مبدأَ التَّعدُّديّة للبشِر؟ – أستنتجُ من اآلياتِ السَّابقةِ كيفَ حقَّ

 

 

 

نتمّمُ إرادَة اهلل بقبوِل اآلخر، واالنفتاِح على غنى الحياةِ، ويتطلَّبُ ذلك منّا: –
التواُضع في عالقتِنا باآلخِر.. 1
ى يسوعُ جميع الحواجز التي تفصُله عن . 2 محبَّة اآلخر وتخّطي جميِع الحواجِز كما تخطَّ

السَّامريّين، وعن كّل من كانَ مُختلِفًا عنه، لنعيش حياَة األخوَّة الحقيقيّة.
قبول اآلخر المُختلِف عنّا بطباعِه وآرائِه وسلوكِه، كما َقِبَل الرّبُّ يسوعُ المسيحُ الطبيعَة . 3

اإلنسانيّة. فتجسَّدَ بطبيعتِه اإلنسانيّة آخذًا صورَة عبدٍ »لكِنَّهُ أَْخَلى نَْفسَهُ، آخًِذا ُصورََة عَبْدٍ، 
َصائِرًا فِي شِبْهِ النَّاِس« )فيليبي 2: 7(. 

ــد  – ــي المُعتَق ــة ف ــوُّع والتّعدُّدي ــيّ، فالتّن ــوُّع الدّين ــه التَّن ــوُّع ومن ــة والتّن ــا بالتَّعدُّديّ يتســمُ مُجتمعُن
وفــي نهــِج الحيــاةِ مصــدرُ غنــىً لألفــرادِ والمُجتمعــات ال مصــدرَ خــالفٍ وعــداوةٍ. فالتنــوُّع 
ال يتناقــُض مــعَ وحــدةِ المُجتمَــع وتآلفِــه وانســجامِه، فهــو يُثــري الوطــنَ الواحــد، ويُغــّذي كلَّ 
الفئــاتِ بأصالــةِ قيمِهــا وعطائِهــا وإبداعِهــا، عبــرَ العيــش المشــترك، ومعرفــةِ اآلخــِر واالعتــرافِ 

بــه وقبولِــه كمــا هــو.

أعبر عن إيماني

ابحث في الكتاب المقدس )لوقا 10: 25- 37(.

ماذا يريد يسوع 	ن يعلمنا في 
هذا المثل؟

ماذا فعل السامري؟ بماذا يختلف السامري عن الرجل الجريح وعن 
الكاهن والاوي وبماذا يتشابهون؟

تقويم مرحلي
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»لِذلَِك اقْبَلُوا بَْعُضُكْم بَْعًضا كََا أَنَّ الَْمِسيَح أَيًْضا قَِبلََنا، لَِمْجِد اللِه« )رومية 15: 7(.
كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

أضعُ إشارَة )✓( أو )✗( أمامَ العباراتِ اآلتيةِ:. 1

الكرامُة هي عطيٌَّة من اهلِل   –

قُ باحتراِم اآلخرِ  – الكرامُة تتحقَّ

السَّامري َقِبَل مُساعَدَة الجريِح فألغى إيمانَه وعقيدتَه  –

اهر  – أُصدرُ حكمًا على اآلخِر وفقًا  لشكلِه الظَّ

قُ مبدأَ التَّعدُّديّة والمُساواةِ بينَ البشرِ  – اهلل يحقِّ

أقترحُ حلواًل عمليًة للتَّخلُِّص من انتهاكاتِ كرامةِ اإلنسانِ.. 2
 

 

 

 

 
كيفَ تُطبّقُ القوَل اآلتي في حياتِك معَ اآلخرينَ؟. 3

إنَّ التّنوُّعَ يشترُط العيَش المُشترَكَ ومعرفَة اآلخِر واالعترافَ به وقبولَه كما هو.
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ترتبــُط الحضــارُة باإلبــداِع المُعَطــى للنـّـاِس مــن اهلل نفســه، كمــا أنّ تكويــنَ الحضــارةِ بمجاالتِها  –
كلِّهــا مُرتِبٌط باإلنســانِ.

ــع قســطنطين  – ــدأَت م ــي ب ــة الت ــّل الحضــارةِ البيزنطيَّ ــي ظ ــت الحضــارُة المســيحيُّة ف ــد نَمَ لق
)الرّومانــيّ( عــام 285- 337 أو ثيوذوســيوس )الرّومانــي( 347- 395، وبلَغــت ذروتَهــا 
ــرِق، إالَّ أنَّهــا  فــي عهــدِ جوســتنيانِ )البيزنطــيّ( عــامَ 527، وكانَــت واحــدًة فــي الغــرِب والشَّ
ــرِق، وفــي أيــاِم جوســتنيانِ تنامـَـت كنظــاٍم فكــريّ وروحــيّ ألنَّ آبــاَء  ــدَت فــي الشَّ وُلـِـدَت وتوطَّ
ــنَ أنّ  ــِق الحضــارةِ مؤمني ــةِ المســيحيّة وتطبي ــنَ الفكــرةِ اإليمانيَّ ــونَ بي ــوا يتحرَّك الكنيســة كان
ريــقُ لحيــاةِ اإلنســانِ، وعاَشــت كنيســُة الرّســِل واآلبــاِء هــذه  اإلنجيــَل المُقــدَّس هــو النَّهــجُ والطَّ
ــِم  ــة لتعالي ــت نفســه مُطِيع ــي الوق ــة وف ــي المُنجــزات الحضاريّ ــة مُشــاِركًة ف ــركَة التّاريخيَّ الّش

يســوعَ المســيح ومُكرّســة لهــا.

أحاَطــت الحضــاراُت اليونانيّــة والرّومانيــة علــى اختــالفِ مشــارِبها وأفكاِرهــا بالكنيســةِ  –
ــرْ للتَّراثِ  والجماعــةِ المؤمنــةِ بالمســيِح كإيمــانٍ جديــدٍ، والكنيســُة منــُذ القــرونِ األولــى لم تتنكَّ
ــة  ــيَّما اليونانيّ ــاراتِ، وال س ــى الحض ــًة عل ــدأ مُنفتح ــُث المب ــن حي ــت م ــل كانَ ــاريّ، ب الحض
ــارة  منهــا. كمــا كانَ آبــاُء الكنيســةِ مُنفتِحــون علــى مــا يتَّفــقُ منهــا مــع تفســيِرهم للبشــرى السَّ
)اإلنجيــل المقــدس( وال ســيَّما فــي القــرنِ الرابــِع للميــالد، وفــي الوقــتِ عيِنــه تصــدَّوا بجــرأةٍ 

ــة. ــاداتِ الحضــارة الوثنيَّ لعب

أعبر عن إيماني

ما الدورُ المنوُط بنا لنسيرَ على ُخطا الكنيسةِ في عالقاتِنا بالحضاراتِ األخرى؟. 1
 

 

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

»وَلكِنَّــهُ لِــُكلِّ وَاحِــدٍ يُعَْطــى ِإْظهـَـارُ الــرُّوِح لِْلمَْنَفعَــةِ. َفِإنَّــهُ لِوَاحِــدٍ يُعَْطــى ِبالــرُّوِح َكاَلمُ حِْكمَــةٍ، وَآلَخــرَ َكاَلمُ 
ــدِ.  ــَفاٍء ِبالــرُّوِح اْلوَاحِ ــبُ شِ ــدِ، وَآلَخــرَ مَوَاهِ ــانٌ ِبالــرُّوِح اْلوَاحِ ــدِ، وَآلَخــرَ ِإيمَ ــِب الــرُّوِح اْلوَاحِ ــٍم ِبحَسَ عِْل
وَآلَخــرَ عَمَــُل ُقــوَّاتٍ، وَآلَخــرَ نُبُــوٌَّة، وَآلَخــرَ تَمِْييــُز اأَلرْوَاِح، وَآلَخــرَ أَْنــوَاعُ أَْلسِــنَةٍ، وَآلَخــرَ تَرْجَمَــُة أَْلسِــنَةٍ. 

 وَلكِنَّ هذِهِ ُكلَّهَا يَعْمَُلهَا الرُّوحُ اْلوَاحِدُ ِبعَيِْنهِ، َقاسِمًا لُِكلِّ وَاحِدٍ ِبمُْفرَدِهِ، َكمَا يََشاُء«  
)1 كورنثوس  12: 7 - 11(.  



55

ما دورُ المواهِب التي منحَنا إيّاها الروحُ القدسُ في بناِء الكنيسةِ برأيك؟. 1
 

 
ما موهبتُك؟ وما الدَّورُ الذي ترغبُ في أن تقومَ به بحسِب موهبتك لتسهمَ في بناِء كنيستِك . 2

والحضارة اإلنسانيّة؟
 

 

 

ــركُة الحيَّــُة  – إنّ المؤمــنَ ال يســتطيعُ أن يعيــَش إيمانـَـه خــارجَ كنيســتِه، ألنَّ الحيــاَة فيهــا هــي الشَّ
والفريــدُة مــعَ السَّــيّد المســيِح، ومــن خاللِهــا ينمّــي مــا وهبـَـه اهللُ مــن مواهــبَ فكريَّــة وجســديَّة 

فــي مجــاالتِ الحيــاةِ كلِّهــا.

ــيدِ  – ــذي يشــهدُ للسَّ ــدسُ ال ــروحُ الق ــو ال ــا واحــدٌ ه ــرةٍ مصدرُه ــبَ كثي ــُة بمواه ــمُ الكنيس تنع
المســيِح، ويعلــنُ عــن شــخصِه وعملـِـه لتحقيِق غايــةٍ إلهيَّة؛ كموهبــةِ النبوَءة والتّعليــِم واإلعالناتِ 
اإللهيــة والتكلـّـِم بألســنةٍ وصنــِع العجائــِب، »لِيَُكــنْ ُكلُّ وَاحِــدٍ ِبحَسَــِب مَــا أََخــَذ مَوْهِبَــًة، يَْخــدِمُ 
ــةِ«)1 بطــرس 4: 10(، »فليــسَ  ــةِ اهلِل اْلمُتَنَوِّعَ ــا بَعُْضُكــمْ بَعًْضــا، َكــوَُكاَلَء َصالِحِيــنَ عََلــى ِنعْمَ ِبهَ
مــن حــقّ أحــدٍ أن يفتخــرَ بمــا نالـَـه مَجانــًا وال أن يحتقــرَ مَــن ليــسَ لــه نفــسُ الموهبــة. الــرُّوح 
القــدسُ يــوّزعُ مواهبـَـه بحســِب مشــيئتِه اإللهيَّــة، وبســلطانه، بحســِب مــا يناســبُ كلَّ شــخٍص، 

ومــا فيــه نفــعُ الــكل«. )القّديــس يوحنـّـا الّذهبــّي الفــم(.

علــى كّل إنســانٍ أن يســتثمرَ مواهبَــه علــى قــدِر طاقتِــه بمــا يعــودُ بالفائــدةِ فــي مُجتمعِــه ووطِنــه،  –
ــِم. اَل  ــورُ اْلعَالَ ــمْ نُ ــه: »أَْنتُ ــرّبُّ يســوعُ المســيحُ بقول ــا ال ــه كمــا علّمَن ــاء حضارت ــي بن فيُســهمُ ف
يُمْكِــنُ أَنْ تُْخَفــى مَدِينـَـٌة مَوُْضوعَــٌة عََلــى جَبـَـل، وَاَل يُوقـِـدُونَ سِــرَاجًا وَيََضعُونـَـهُ تَحْــَت اْلمِْكيَــاِل، 
بَــْل عََلــى اْلمَنـَـارَةِ َفيُضِــيُء لِجَمِيــِع الَّذِيــنَ فـِـي اْلبَيْــتِ. َفْليُضِــْئ نُورُُكــمْ هَكــَذا ُقــدَّامَ النَّــاِس، لَِكــيْ 
يـَـرَوْا أَعْمَالَُكــمُ اْلحَسَــنََة، وَيُمَجِّــدُوا أَبَاُكــمُ الَّــذِي فِــي السَّــمَاوَاتِ اَل تَُظنُّــوا أَنِّــي ِجْئــُت أَلْنُقــَض 
ــُزوَل  ــى أَنْ تَ ــمْ: ِإلَ ــوُل لَُك ــقَّ أَُق ــي اْلحَ ــَل. َفِإنِّ ــْل أُلَكمِّ ــَض بَ ــُت أَلْنُق ــا ِجْئ ــاَء مَ ــوسَ أَِو اأَلْنِبيَ النَّامُ

  »  السَّمَاُء وَاأَلرُْض اَل يَُزوُل حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُْقَطٌة وَاحِدٌَة مِنَ النَّامُوِس حَتَّى يَُكونَ اْلُكلُّ
)متى 5: 14 – 18(.  

أعبر عن إيماني
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أفسّر اآلية اآلتية: . 1
ــانٌ، لَــهُ  ــا اإِلْخــوَُة؟ مَتَــى اجْتَمَعْتُــمْ َفــُكلُّ وَاحِــدٍ مِْنُكــمْ لَــهُ مَْزمُــورٌ، لَــهُ تَعْلِيــمٌ، لَــهُ لِسَ ــوَ ِإًذا أَيُّهَ ــا هُ »َفمَ

ــانِ« )1 كورنثــوس14: 26(. ــٌة. َفْليَُكــنْ ُكلُّ َشــيٍْء لِْلبُْنيَ ــهُ تَرْجَمَ ــاَلنٌ، لَ ِإعْ

 

 

تقويم مرحلي

»بالّنعمة ننمو، وبالخدمِة نسمو، وباملحبَِّة يتناسُق البنياُن«.
كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

أقرأُ اآلياتِ اآلتيَة وأجيبُ:. 1
»فِــي اْلبَــدِْء َكانَ اْلَكلِمَــُة، وَاْلَكلِمَــُة َكانَ عِْنــدَ اهلِل، وََكانَ اْلَكلِمَــُة اهللَ. هــَذا َكانَ فِــي اْلبَــدِْء عِْنــدَ اهلِل. ُكلُّ َشــيٍْء 
ِبــهِ َكانَ، وَِبَغيْــِرهِ لـَـمْ يَُكــنْ َشــيٌْء مِمَّــا َكانَ. فِيــهِ َكانـَـتِ اْلحَيَــاُة، وَاْلحَيَــاُة َكانـَـْت نـُـورَ النَّــاِس، وَالنُّــورُ يُضِــيُء 

ْلمَُة لَمْ تُدِْرْكهُ«   ْلمَةِ، وَالظُّ  فِي الظُّ
)يوحنا1: 1 - 5(.  

ما النّورُ الّذي تتحدَُّث عنه اآلياُت السَّابقة؟	. 
 

 

ما الدَّورُ الذي يجبُ أن يقومَ به اإلنسانُ المسيحيُّ ليكونَ نورًا يشعُّ في أرجاِء وطِنه ومجتمعِه 	. 
والعالِم؟
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أعطِ مثااًل عن أحد مجاالتِ الحضارةِ اإلنسانيَّة التي أشرَقت فيها المسيحيُّة.	. 
 

 

 

 

 

ابكةِ أو من أيّ مصدٍر آخرَ موثوٍق عن إسهاماتِ المسيحيّةِ في الحضارةِ اإلنسانيَّةِ . 2 أبحُث في الشَّ
 في اثنيِن من مجاالتِ العلوِم المُختلِفة مع ذكِر األمثلةِ.

المجاُل األول:

 

 

 

 

 

  

المجاُل الثّاني:
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الّدرس العاشر المؤمُن والعولمُة

 :�لنناقش مع

اقرأُ الّصورَ السّابقَة ألتعرّفَ بعَض فوائد العولمة. . 1
 

 

 
ورتَين األخيرتَين.. 2 أذكرُ المُفارقَة الّتي تظهرُ في الصُّ
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أقرأ وأجيب:

»وَلَمَّــا حََضــرَ يـَـوْمُ اْلَخمْسِــينَ َكانَ اْلجَمِيــعُ مَعًــا ِبنَْفــٍس وَاحـِـدَةٍ، وََصــارَ بَْغتـَـًة مِــنَ السَّــمَاِء َصــوٌْت َكمـَـا مِــنْ 
ــنْ  ــا مِ ــمٌَة َكَأنَّهَ ــنٌَة مُْنَقسِ ــمْ أَْلسِ ــرَْت لَهُ ــينَ، وََظهَ ــُث َكانُــوا جَالِسِ ــأَلَ ُكلَّ اْلبَيْــتِ حَيْ ــوِب ِريــٍح عَاصَِفــةٍ وَمَ هُبُ
ــنَةٍ  ــونَ ِبَأْلسِ ــدَأُوا يَتََكلَّمُ ــدُِس، وَابْتَ ــرُّوِح اْلُق ــنَ ال ــعُ مِ ــأَلَ اْلجَمِي ــمْ. وَامْتَ ــدٍ مِْنهُ ــى ُكلِّ وَاحِ ــتََقرَّْت عََل ــاٍر وَاسْ نَ
ــرُوا، أِلَنَّ  ــورُ وَتَحَيَّ ــعَ اْلجُمْهُ ــوُْت، اجْتَمَ ــَذا الصَّ ــارَ هَ ــا َص ــوا... َفَلمَّ ــرُّوحُ أَنْ يَْنطُِق ــمُ ال ــا أَعَْطاهُ ــرَى َكمَ أُْخ
ــسَ  ــرَى لَيْ ــٍض: أَتُ ــمْ لِبَعْ ــوا َقائِلِيــنَ بَعُْضهُ ــهِ. َفبُِهــَت اْلجَمِيــعُ وَتَعَجَّبُ ــونَ ِبُلَغتِ ــمَعُهُمْ يَتََكلَّمُ ــدٍ َكانَ يَسْ ُكلَّ وَاحِ
جَمِيــعُ هَــؤُاَلِء اْلمُتََكلِّمِيــنَ جَلِيلِيِّيــنَ؟ َفَكيـْـفَ نَسْــمَعُ نَحـْـنُ ُكلُّ وَاحـِـدٍ مِنَّــا لَُغتـَـهُ الَّتِــي وُلِــدَ فِيهَــا؟ ... نَسـْـمَعُهُمْ 
ــونَ  ــى أَنْ يَُك ــا عَسَ ــٍض: مَ ــمْ لِبَعْ ــنَ بَعُْضهُ ــوا َقائِلِي ــعُ وَارْتَابُ ــرَ اْلجَمِي ــِم اهلِل!. َفتَحَيَّ ــنَتِنَا ِبعََظائِ ــونَ ِبَأْلسِ يَتََكلَّمُ

ــَذا؟« )	عمــال 2: 1 – 12(. هَ

تدعو رسالُة السّيّدُ المسيحُ إلى العالِم في النّّص السّابِق إلى كّل ما يأتي؛ ما عدا:. 1

تقدير قيمة كلِّ الحضاراتِ البشريّة.	. احترام القيمةِ المُطَلقة لإلنسان كفرد.	. 

 تنوُّع الحضاراتِ في إطاٍر من التّآلف	. 
والتّكامل بينَها.

عوب.د.  القضاء على اإلرث الحضاريّ للشُّ

أقارنُ بينَ موقفِ الجمهوِر عندَما سمعوا التَّالميَذ يتكلّمونَ بلغاتٍ مُتنوّعةٍ، وبينَ موقفِ النّاس من . 2
العولمةِ في عصرنا؟
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حــلَّ الــرّوحُ القــدس علــى تالميــذ يســوعَ، إذ كانــوا مُجتمِعيــنَ فــي أورشــليمَ فــي مــكانٍ واحــدٍ  –
ــه أخــَذ التاّلميــُذ يتكلَّمــونَ بلغــاتٍ  ــماء. وبحلولِ بُعَيــدَ صعــودِ الــرّبّ يســوعَ المســيح إلــى السّ
ــَذ  ــماء، فأخ ــةٍ تحــَت السّ ــن كلِّ أمَّ ــوعٌ م ــليمَ جم ــي أورش ــقَ أن كانَ ف ــد اتَّف ــم. وق ــِر لغتِه غي
ــاعَ يســوعَ  ــنَ ســمعوا أتب ــعُ حي ــَش الجمي ــِب اهلل. فدُهِ ــم بعجائ ــم ويحدِّثونَه الرّســُل يخاطبونَه
ــدَ هــذه الجماهيــرَ علــى اختــالفِ  الجليلييــن يحدِّثــون كالًّ منهــم بلغتــه. فخطابُهــم الّــذي وحَّ
ــِغ الفــوارقَ فيمــا بينَهــم، بــل دفــعَ بهــم فــي اتّجــاه واحــدٍ هــو ســماعُ كلمــةِ  مشــارِبهم لــم يُل

ــيرُ علــى هَدْيهــا. ــاةِ والخــالِص والسّ الحي

العولمــُة ليســت هدًفــا فــي حــدِّ ذاتهــا، بــل هــي ممــرٌّ إلــى بلــوِغ كلمــةِ الحيــاةِ إلــى اإلنســانيّةِ  –
جمعــاَء. وتحمــُل فــي طياتِهــا مشــروعًا وحدويّــًا يتحّقــقُ مــن خــالِل احتــراِم خصائــِص 
ــا  ــص والمزاي ــذه الخصائ ــحِق ه ــالِل س ــن خ ــسَ م ــا، ولي ــاتِ ومزاياه ــخاِص والمُجتمع األش
ُل  ــودُ تشــكِّ ــي ال تع ــةِ الّت ــه الخاصَّ ــه وهويتِ ــُظ كلُّ إنســانٍ بلغتِ ــي هــذا الجــوّ يحتف ــا. ف وإلغائه

ــن. ــعَ اآلخري ــل م ــن التّواُص ــه م ــًا يمنعُ عائق

تشــجّعُ الكنيســُة أبناَءهــا علــى اســتخداِم وســائِل األعــالِم اســتخدامًا صحيحــًا ونافعــًا، والسّــعي  –
إلــى تطويِرهــا بشــكٍل حســٍن فــي ســبيِل النّمــوّ االنســانيّ وتحقيــِق العدالــةِ والسّــلِم فــي المُجتمَِع 
ــيّد المســيح،  ــدٌ ونافــعٌ بمــا يتوافــقُ مــع تعاليــم السّ فــي ضــوِء الخيــِر العــام، وانتقــاء مــا هــو جيّ
كمــا تُشــجّع علــى مواكبــةِ التطــوُّر التّقنــي نَظــرًا إليجابياتـِـه العديــدةِ بمــا فيهــا وســائُل التّواُصــل 
ــدٍ  ــت كلَّ شــيٍء جدي ــع، وواكبَ ــاوَل الجمي ــي مُتن ــَة ف ــت المعرف ــت المســافاتِ وجعَل ــي قرَّبَ الت
ومُتطــوِّر. » ُكلُّ اأَلْشــيَاِء تَحِــلُّ لـِـي، لكِــنْ لَيْــسَ ُكلُّ اأَلْشــيَاِء تُوافِــقُ. ُكلُّ اأَلْشــيَاِء تَحِــلُّ لـِـي، لكِــنْ 

اَل يَتَسَــلَُّط عََلــيَّ َشــيٌْء. )1 كورنثــوس6: 12(. 

أعبر عن إيماني

ــدُوا  ــنََة، وَيُمَجِّ ــمُ اْلحَسَ ــرَوْا أَعْمَالَُك ــاِس، لَِكــيْ يَ ــدَّامَ النَّ ــْئ نُورُُكــمْ هََكــَذا ُق ــِم... َفْليُضِ ــورُ اْلعَالَ ــمْ نُ »أَْنتُ
ــى 5: 14 – 16(. ــمَوَاتِ« )مت ــي السَّ ــذِي فِ ــمُ الَّ أَبَاُك

أوّضحُ من خالِل اآليةِ السّابقةِ كيفَ نواكبُ العولمَة من مَنظوٍر إيمانيّ؟ –

 

 

تقويم مرحلي
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أقرأ وأجيب:

ــًة  ــدُوا بُْقعَ ــمْ وَجَ ــرًْقا أَنَّهُ ــمْ َش ــي ارْتِحَالِِه ــدََث فِ ــدًَة. وَحَ ــًة وَاحِ ــدًا وَلَُغ ــاًنا وَاحِ ــا لِسَ ــتِ اأْلَرُْض ُكلُّهَ »وََكانَ
فـِـي أَرِْض شِــْنعَارَ وَسَــَكنُوا هُنـَـاكَ. وََقــاَل بَعُْضهُــمْ لِبَعْــٍض: هَُلــمَّ نَْصنـَـعُ لِبًْنــا وَنَْشــِويهِ َشــيًّا«. َفــَكانَ لَهُــمُ اللِّبْــنُ 
يــِن. وََقالـُـوا: هَُلــمَّ نَبْــِن أِلَْنُفسِــنَا مَدِينـَـًة وَبُرْجـًـا رَأْسـُـهُ ِبالسَّــمَاِء.  مَــَكانَ اْلحَجَــِر، وََكانَ لَهُــمُ اْلحُمَــرُ مَــَكانَ الطِّ
وَنَْصنـَـعُ أِلَْنُفسِــنَا اسْــمًا لِئـَـالَّ نَتَبَــدَّدَ عََلــى وَجـْـهِ ُكلِّ اأْلَرِْض. َفنـَـَزَل الــرَّبُّ لِيَْنُظــرَ اْلمَدِينـَـَة وَاْلبُــرْجَ اللََّذيْــِن َكانَ 
ــِل.  ــمْ ِباْلعَمَ ــَذا ابْتِدَاؤُهُ ــدٌ لِجَمِيعِِهــمْ، وَهَ ــانٌ وَاحِ ــدٌ وَلِسَ ــوََذا َشــعْبٌ وَاحِ ــا. وََقــاَل الــرَّبُّ: هُ بَنُــو آدَمَ يَبْنُونَهُمَ
وَاآْلنَ اَل يَمْتَِنــعُ عََليِْهــمْ ُكلُّ مَــا يَْنــوُونَ أَنْ يَعْمَُلــوهُ. هَُلــمَّ نَْنــِزْل وَنُبَْلِبــْل هُنـَـاكَ لِسَــانَهُمْ حَتَّــى اَل يَسـْـمَعَ بَعُْضهُــمْ 

لِسَــانَ بَعْــٍض. َفبَدَّدَهُــمُ الــرَّبُّ مِــنْ هُنـَـاكَ عََلــى وَجْــهِ ُكلِّ اأْلَرِْض...« )تكويــن 11: 1 – 9(.

كيفَ كانَت حاُل البشِر في العهدِ القديم؟. 1
 

 

 
ما المحاولُة التي أرادَ البشرُ القيامَ بها في النّص السّابق؟. 2

 

 

 
ما ردُّ فعِل اهلل على مُحاوَلةِ البشِر، ولماذا؟. 3

 

 

 





63

أختبر نفسي : 

أضعُ إشارَة )✓( أو )✗( أمامَ العباراتِ اآلتيةِ:. 1
جعَلت العولمُة المعرفَة في مُتناوِل الجميع.   –

تقبُل الكنيسُة أن تهيمنَ حضارٌة واحدٌة على العالِم بنظامِها االقتصاديّ واالجتماعيّ.  –

 تعمُل الكنيسُة على استثماِر التّقنياتِ الحديثةِ لِتعزيِز القيِم اإلنسانيّة وتبادُِل األخباِر بينَ األممِ  –
 
حيحَة لكّل ممّا يأتي:. 2 أختارُ اإلجابَة الصَّ

من آثاِر العولمةِ المُدمّرةِ على األفرادِ والمُجتمعات: –

تقريبُ الثّقافاتِ ونقِل التكنولوجيا 	. التّقدّمُ العلميُّ والتّكنولوجيّ. 	. 
لدوِل العالِم الثّالث.

تشجيعُ المُبادَالتِ الحرَّة.د. ثراُء الدّوِل المُسيطرةِ على حساِب الدّول الفقيرة.	. 

تعمُل الكنيسُة جاهدًة لكي تغدو العولمُة في كّل ما يأتي؛ ما عدا: –

تعزيز التّضامُن بينَ البشر.	. خدمة الخيِر العام.	. 

تجاهل تراثِ الّشعوب.د. خدمة الفردِ البشريّ.	. 

تتميُّز الرّسالُة المسيحيُّة باألمَميَّة والّشموليّة. إذ إنَّ الخطابَ المسيحيّ يتوجَّهُ إلى كلِّ إنسانٍ، بغضِّ . 3
النّظر عن الّزمانِ والمكانِ الّلذين يعيُش فيهما وعن الحضارةِ الّتي ينتمي إليها. فاألمميُّة بُعدٌ أساسيٌّ 

من أبعادِ الرّسالة المسيحيّة؛ إذ إنَّ لها جذورًا كتابيًّة واضحًة. لذلك فإنَّ هذه الّظاهرة ال تُرِبُكها، 
بل بالعكس، تتناسبُ مع رسالتِها الّشاملة. ولما كانت المسيحيُّة تمتلكُ هي األخرى مَشروعًا 

أمميًّا، فهي قادرٌة أن تسدِّدَ، بقيمِها وتعاليمِها، هذه الحركة بما يعودُ بالخيِر على البشريّةِ جمعاَء.

ــًة أبيّــنُ مــن خاللِهــا أهــمّ الخطــواتِ الّتــي ينبغــي اتّباعَهــا لمواجهَــةِ 	  فــي ضــوء القــول السّــابق أقتــرحُ خطَّ
تحدّيــاتِ العولمة.
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المنهجية المتبعة:

يســتخدُم الُمتعّلــُم منهــَج دراســِة حالــٍة مــا، لُيحــّدَد مــن خالِلهــا ُمشــكلًة أو قضّيــًة 
ُمعاصــرًة وُيطّبــَق معــارَف ومهــاراٍت ليجيــَب عــن أســئلٍة واقعّيــٍة مــن الحيــاِة اليومّيــة. 

ُمســتخِدمًا بذلــَك مهــاراِت حــّل الُمشــكالِت والّتفكيــر الناقــد.

يتواصــُل الُمتعّلــُم مــَع اآلخريــَن بالّطرائــق الّســمعّية والمرئّيــة واإللكترونّيــة للّتعبيــِر 
عــن ِفَكــِره وجمــِع المعلومــاِت، ويســتخدُم مهــاراِت حــّل الُمشــِكالِت، ويعمــُل ُمنفــِردًا 

أو ضمــَن مجموعــة.

يضع عنوانًا لبحث يختاره بالتّعاون مع المدرّس. –

يجمع معلومات متنوعة من مصادر مختلفة: )مراجع دينيّة، مقاالت علميّة، الّشابكة »اإلنترنت«...(. –

يستخدم خطوات حّل المشكالت لتحديد المشكلة موضوع الدّراسة. –

يجمع معلومات حول المشكلة المحدّدة ويحدّد خيارات الحّل ودراستها. –

يحلّل المعلومات ويصنّفها ويرتّبها. –

يحدّد العالقات بين األسباب والنتائج ويقارن بينها ويحدّد إيجابيات الموضوع وسلبياته. –

يوّضح تأثير الموضوع الذي يبحثه على الفرد والمجتمع. –

يبــدي الــرأي اإليمانــي »رأي الكنيســة« فــي هــذا الموضــوع )رأي أحــد اآلبــاء أو آيــات مــن الكتــاب  –
المقــدّس(. 

حلقة بحث )1(
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يبدي رأيه الّشخصيّ في هذا الموضوع. –

يقترح حلواًل للمشكالت الناتجة عن سلبيات الموضوع. –

يختار الحّل األنسب واألمثل من بين الحلول المقترحة. –

يستنتج الخالصة من الموضوع أكانت )علميّة، أم دينيّة، أم عمليّة...(. –

يكتسب مهارة التوثيق العلمي للفَِكر التي يقتبسها والمراجع التي يستخدمها. –

مالحظات: 

ــركُ  – ــاِب، ويُت ــاِب قائمــٌة لبعــِض الموضوعــاتِ المُقترَحــة موجــودٌة فــي آخــِر الكت ــرُ ضمــنَ الكت يتواف
ــتوى  ــاب وللمُس ــوى الكت ــجمًة لمحت ــبًة ومُنسَ ــا مُناسِ ــاتٍ يرونَه ــة موضوع ــة إضاف ــم/ للمُعلّم للمُعلّ

ــن. ــيّ للمُتعلّمي العقل

ــره  – ــودُ تقدي ــذا الموضــوع يع ــة، وه ــة أو فرديّ ــة جماعيّ ــن أن تكــونَ هــذه األوراقُ البحثيّ ــن المُمكِ م
ــة. ــم/ للمُعلّم للمُعلّ

تــان  – ــُص لهــا حّصــٌة درســيّة أو حصَّ ــف وتُعــدُّ بمثابــةِ درٍس ويخصَّ تُناقــُش هــذه األوراق البحثيّــة فــي الصَّ
أو أكثــر، وتُحتسَــبُ درجــُة أعمــاِل الّطالــب بنــاًء عليهــا.

يُنّفــُذ المُتعلّمــونَ حلقتَيــن بحثيّتَيــن فــي العــام الدّراســي، حلقــة بحــثٍ فــي نهايــةِ الفصــل األوّل، وحلقــة  –
بحــثٍ فــي نهايــةِ الفصــل الثانــي.
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الّدرس الحادي عشر كالُم اهلِل روٌح وحياٌة

قضيٌة للُمناَقشة

ــهريّ للفصــِل األوِّل لمــادَّةِ اللّغــةِ العربيّــة للّصــفّ األوّل الثّانــوي أنّهــا كانَــت  أظهــرَت نتائــجُ االختبــاِر الشَّ
ــةِ  ــاليبُ تنمي ــا »أس ــةٍ للمُناَقشــة عنوانُه ــا بطــرِح قضيّ ــدرّسُ حلَّه ــعب، حــاوَل المُ ــي إحــدى الّش ــًة ف مُتدنّي

القــراءةِ«، ووضعَهــا فــي جــدوٍل، وطلــبَ مــن الّطــالِب مُتابَعــَة مــلِء الجــدوِل اآلتــي:

	ساليُب تنميِة القراءِة

لبةِ على القراءة المعبّرة والممثّلة للمعنى.. 1 تدريبُ الطَّ
تدريبُ الطلبةِ على التّذوِّق الجمالي للنّّص.. 2
معالجُة الكلماتِ الجديدةِ باستخدامِها في جمٍل مُفيدةٍ.. 3
تنظيمُ األفكاِر في أثناِء القراءة.. 4
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 

10 . 

بعدَ مُشاركتِك في حّل القضيَّة المطروحةِ معَ زمالئِك استنتجْ فوائدَ المُطالَعة.	 
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أقرأ وأجيب:

ْنِبيَــاُء أَمَــا َكانَ يَْنبَغِــي أَنَّ  يمَــانِ ِبجَمِيــِع مَــا تََكلَّــمَ ِبــهِ اأْلَ   َفَقــاَل لَهُمَــا: أَيُّهَــا اْلَغِبيَّــانِ وَاْلبَطِيئَــا اْلُقُلــوِب فِــي اإْلِ
ْنِبيَــاِء يَُفسِّــر لَهُمـَـا اأْلُمُــورَ  اْلمَسـِـيحَ يَتََألَّــمُ ِبهَــَذا وَيَدُْخــُل ِإلـَـى مَجـْـدِهِ؟. ثـُـمَّ ابْتـَـدَأَ مِــنْ مُوسـَـى وَمِــنْ جَمِيــِع اأْلَ

ــَة ِبــهِ فِــي جَمِيــِع اْلُكتـُـِب« )لوقــا 24: 25 - 27(. اْلمُْختَصَّ

ما قصدُ الرّبِّ يسوعَ من حديثِه مع التّلميَذين وشرحِه لهما؟ –

 

ــًا،  – ــًا إلهيّ ــه كتاب ــُل من ــا يجع ــه، وهــذا م ــروح القــدس وإلهام ــدَّسُ بوحــِي ال ــابُ المُق نَ الكت دُِوّ
ــعُ أســفاره تتَّفــقُ فيمــا  ــةٍ مــن الفكــِر والهــدفِ فجمي ــابُ المُقــدَّسُ بوحــدةٍ عجيب ــُز الكت ويتميَّ

ــه علــى: أعلنَت
مصدرها اإللهيّ: »أَنَّهُ لَمْ تَْأتِ نُبُوٌَّة َقطُّ ِبمَشِيئَةِ ِإْنسَانٍ، بَْل تََكلَّمَ أُنَاسُ ٱهلِل ٱْلقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ . 1

مِنَ ٱلرُّوِح ٱْلُقدُِس« )2 بطرس1: 21(.
حاجةِ اإلنسانِ الخاطئِ للخالِص وعدِم قدرتِه تخليَص نفسِه »هُوََذا حَمَُل ٱهلِل ٱلَّذِي يَرَْفعُ . 2

َخطِيََّة ٱْلعَالَِم« )يوحنا1: 29(.
ةٍ بمجيِء الرَّبّ يسوعَ وموتِه الخالصيّ وقيامتِه ومجيئهِ الثاني ليرَث المؤمِنُ . 3 نبوَءاتٍ خاصَّ

اِء وَمَعَ ٱْلعَُظمَاِء يَْقسِمُ َغِنيمًَة، مِنْ أَجِْل أَنَّهُ سََكبَ  ملكوتَه السّماويّ »لَِذلِكَ أَْقسِمُ لَهُ بَيْنَ ٱأْلَعِزَّ
 لِْلمَوْتِ نَْفسَهُ وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ، وَهُوَ حَمََل َخطِيََّة َكثِيِرينَ وََشَفعَ فِي ٱْلمُْذِنِبينَ«  

)إشعيا 53: 12(.  
ــَة  – عنــدَ قــراءةِ الكتــاِب المُقــدَِّس يظهــرُ لنــا تعاُقــبُ األحــداثِ، فالعهــدُ القديــمُ يــروي لنــا بداي

ــقوطِ )خطيئــة آدم( وتعاُقــِب األجيــاِل والوعــدِ بالخــالِص وحضــوِر اهلل  الكــونِ والخلــِق والسّ
لكثيــٍر مــن األشــخاِص المُختاريــن مثــل: إبراهيــم وموســى، وصــواًل الــى مجــيِء السـّـيّدِ المســيِح 
ــقُ مــن خــالِل الكنيســةِ التــي يعمــُل  بدايــَة العهــدِ الجديــدِ وتحقيــِق الخــالِص، ومــا زال يتحقَّ
ــرّوِح القــدِس ونســيرُ نحــن المؤمنيــن بإيمــانٍ ورجــاٍء نحــوَ كنيســةِ  فيهــا المســيحُ بوســاطةِ ال

ــماِء التــي هــي غايــُة التَّدبيــِر اإللهــيّ )1 تيموثــاوس 2: 4(. السَّ

أعبر عن إيماني
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»تَسْــُكنْ فِيُكــمْ َكلِمَــُة ٱْلمَسِــيِح ِبغًِنــى، وَأَْنتـُـمْ ِبــُكلِّ حِْكمَــةٍ مُعَلِّمُــونَ وَمُْنــذِرُونَ بَعُْضُكــمْ بَعًْضــا، ِبمََزامِيرَ 
وَتَسَــاِبيحَ وَأََغاِنــيَّ رُوحِيَّــةٍ، ِبِنعْمَــةٍ، مُتَرَنِّمِيــنَ فِــي ُقُلوِبُكمْ لِلرَّبِّ« )كولوســي3: 16(.  

أحدّدُ مصدرَ الحكمةِ في سلوكِ المؤمِن المسيحيّ؟ 	 

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

ــي اْلِبــرِّ، لَِكــيْ  ــعٌ لِلتَّعْلِيــِم وَالتَّوِْبيــِخ، لِلتَّْقِويــِم وَالتَّْأدِيــِب الَّــذِي فِ ــنَ اهلِل، وَنَافِ ــى ِبــهِ مِ ــوَ مُوحً ــاِب هُ »ُكلُّ اْلكِتَ
ــٍح« )2 تيموثــاوس 3: 16 - 17(. ــٍل َصالِ ــُكلِّ عَمَ ــا لِ ــاًل، مُتََأهِّبً ــانُ اهلِل َكامِ يَُكــونَ ِإْنسَ

من يساعدك لتكون إنسانًا صالحًا، ولِمَ؟ –

 

يُعــدُّ الكتــابُ المُقــدّسُ عالقــَة حــبّ بيــنَ اهلل واإلنســان، وهــذه العالقــُة تحتــاجُ الــى اســتمراريّةٍ  –
فــي قــراءة الكتــاِب المُقــدّس حتـّـى تتعمّــقَ هــذه الّصلــة لتبنـّـي القلــبَ والفكــرَ والرّوحَ لإلنســانِ، 
ــرّوِح  ــةِ ال ــى موهب ــاةِ الفــردِ والجماعــةِ، مُســتِندًة إل ــه قاعــدًة لحي ــعَ الكنيســَة لجعلِ هــذا مــا دف
القــدِس الّــذي يديرُهــا ويقودُهــا، وقــد أقــرَّت معاييــرَ العتمادِهــا العهــدَ الجديــد بأناجيلِــه 

ــا يوحنــا، وهــي: األربعــةِ، وأعمــاِل الرّســِل، ورســائِل بولــسَ، والرّســائِل الجامعــةِ، ورؤي
أن يكونَ من تدويِن أحدِ التاّلميذِ أو الرّسِل. . 1
أن يتوافقَ محتواهُ مع حقيقةِ الوحِي اإللهيّ وتعليِم الرّسل. . 2
أن يكونَ مُستعمَاًل في االحتفاالتِ الكنسيّةِ الطقسيّة.. 3
تشــجّعُ الكنيســُة أبناَءهــا علــى قــراءةِ الكتــاِب المقــدِّس والعيــِش بتعاليمِــه والتّأمُّــل بــه والتّعزيــةِ  –

ــاِء القدّيســينَ  ــواِل اآلب ــه ألق ــةِ، وتُوصــي بالرّجــوِع لتفســيِر آياتِ ــه ضــدَّ الخطيئ ــه والتَّســلُّح ب من
ــًا، فالكنيســة هــي حافظــُة اإليمــانِ والموَكلــُة بشــرِح الكتــاِب المُقــدَّس لذلــكَ  تفســيرًا الهوتيّ

يجــبُ أن نقــر	َه بـــ :
هيبةٍ وخشوٍع وتقوىً وتأمٍُّل؛ ألنَّ اهللَ يخاطبُنا، ونطلبُ إرشادَ الرّوح القدس ليفتحَ أذهانَنا . 1

ويساعدَنا على فهم ما نقرأُ فهمًا صحيحًا.
شوٍق وإيمانٍ، ألنَّها رسالٌة وصَلتنا من اهلل الذي أحبَّنا وأرادَنا أن نكونَ معه في الملكوتِ.. 2

أعبر عن إيماني
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هبيّ الفم، وأبرُز قيمَة كلمةِ الكتاِب المُقدَِّس في حياتي.	  أقرأُ قوَل القدّيِس يوحنّا الذَّ

ــًة مــن النــاِر، إنّهــا تُليــنُ قســوَة النَّفــس، وتهيّئُهــا  ــةِ هــي أكثــرُ فعاليَّ »كلمــٌة واحــدٌة مــن الكتــِب اإللهيَّ
ــزعُ الّشــهواتِ  ــرَ، وتَن مي ــرّوحَ، وتُنّقــي الضَّ ــوّي ال ــاِب المُقــدَّس تُق ــٍح. ومعرفــُة الكت لــكّل عمــٍل صال
اغيــة، وتُعمّــقُ الفضيلــَة، وتتســامى بالعقــل، وتُعطــي قــدرًة علــى مواجهــةِ المفاجــآتِ غيــِر المُنتَظرة،  الطَّ
ــيطانِ، وتنقُلنــا إلــى السَّــماء عيِنهــا، وتُحــرّرُ اإلنســانَ مــن الجســدِ، وتَهبُــه  وتَحمــي مــن ضربــاتِ الشَّ

هبــّي الفــم(. يــران« )القّديــس يوحنـّـا الذَّ أجنحــًة للطَّ

تقويم مرحلي

تتجلّى أهميُّة الكتاِب المُقدَِّس في حياتي من خالِل: –

 

 

ُس عــرَب التّاريــخ يف حياتِنــا، وال يــزاُل ُمســتمراً، يقوُدنــا مــن ظــالِم الخطيئــِة إىل حيــاِة الغفــراِن  َعِمــَل الكتــاُب املُقــدَّ

ــُق عنَدمــا نرتجــُم إميانَنــا  ــالم، وينــُي طريَقنــا، ويســاعُدنا عــى اتّخــاِذ الخيــاراِت املُناِســبة، وهــذا يتحقَّ واملحبَّــة والسَّ

ــِه« )يعقــوب 2: 17(. عمــالً صالحــاً »َهَكــَذا اإلميــان أَيًْضــا، إِْن لَــْم يَُكــْن لَــُه أَْعــَاٌل، َميِّــٌت يِف َذاتِ

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

أقرأُ قوَل القدّيِس توما األكويني وأجيبُ: . 1
»يُعــرَفُ الكتــابُ المُقــدَّس بقلــِب المســيِح، وهــذا القلــبُ كانَ مُغَلقــً قبــَل اآلالِم ألنَّ الكتابــَة كانَــت 
غامضــًة، ولكــنَّ الكتابــَة قــد تفتَّحَــت بعــدَ اآلالم، إذ إنَّ الذيــن أدركــوا معرفتَهــا بعدئــذٍ يقــدّرونَ ويميّــزونَ 

ــي(. ــا األكوين ــوَءاتِ« )توم ــي يجــبُ اتّباعُهــا فــي تفســيِر النّب ــَة الت الّطريق

إالمَ يرمُز الكتابُ المُقدَّسُ؟ –

 

ُل بشرِح الكتاِب المُقدَّس وتفسيره؟ – مَِن الموكَّ
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أرتّبُ األحداَث اآلتيَة بحسِب ورودِها في الكتاِب المُقدَّس بَدًءا من األقدِم إلى األحدثِ.. 2
الخطيئُة- الوعدُ بالخالِص- بدايُة الكونِ- اختيارُ األنبياِء- معموديُّة يوحنّا المَعمدان- بدايُة 

لبُ والقيامُة- المجيُء الثَّاني. الكرازةِ- الصَّ

نواجهُ في حياتِنا الكثيرَ من المُتغيّرات، فالتَّطوُّر التكنولوجيّ يسيرُ بسرعةٍ كبيرةٍ أثَّرَت في شخصيَّة . 3
اإلنسانِ، ولكنَّ الكتابَ المُقدَّس واضحٌ وصريحٌ بالثَّبات والتَّمسُّكِ باإليمانِ بالرَّبّ يسوعَ؛ ألنَّ 
تعاليمَه ال تتغيّرُ بتغيُِّر العصور وكلمتَه ثابتٌة إلى األبدِ وتتناسبُ معَ كّل زمانٍ ومكانٍ »َفِإنِّي اْلحَقَّ 

أَُقوُل لَُكمْ: ِإلَى أَنْ تَُزوَل السَّمَاُء وَاأْلَرُْض اَل يَُزوُل حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُْقَطٌة وَاحِدٌَة مِنَ النَّامُوِس حَتَّى 
يَُكونَ اْلُكّل« )متى5: 18(.

أكتبُ موقفًا تعرْضُت له فلجأُت فيه لتعاليِم الرَّبّ يسوعَ أِلخذِ القراِر المُناسِِب بشأِنه.	. 
 

 

 

 

بيّنْ رأيَك كمؤمٍن في كالِم اإلنجيِل أنه »نافعٌ في كّل زمانٍ ومكانٍ«.	. 
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الّدرس الثاني عشر معّلُم المسكونِة ورسوُل األمم

أقرأ وأجيب:

أتأمل الصور اآلتيَّةُ ثمَّ أجيب:

سوُل عدبولُس الرَّ يوحنا ويعقوُ	 ابنا الرَّ

بطرُس الّرسولالمر	ةُ التّائبة 

خصياتِ اآلتية:. 1 قادَ السَّيدُ المسيحُ الكثيرينَ إلى تحوّالتٍ جذريَّةٍ في حياتِهم، أذكرُ أثرَها في الشَّ
بطرسُ الرَّسول تحوََّل من  إلى  –

ابنا الرّعد يعقوبُ ويوحنّا تحوَّال من  إلى  –

المرأُة التائبُة تحوَّلَت من  إلى  –

بولسُ الرَّسوُل تحوََّل من  إلى  –
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أقرأ وأجيب:

ــةِ وََطَلــبَ  ــاًل عََلــى تاََلمِيــذِ الــرَّبِّ، َفتََقــدَّمَ ِإلَــى رَئِيــِس اْلَكهَنَ ــدُّدًا وََقْت ــَزْل يَْنُفــُث تَهَ ــا َشــاوُُل َفــَكانَ لَــمْ يَ »أَمَّ
ــاًء، يَسُــوُقهُمْ  ــااًل أَوْ ِنسَ ِريــِق، ِرجَ ــا مِــنَ الطَّ ــدَ أُنَاسً ــائَِل ِإلَــى دِمَْشــقَ، ِإلَــى اْلجَمَاعَــاتِ، حَتَّــى ِإَذا وَجَ مِْنــهُ رَسَ
ــمَاِء،  ــرَقَ حَوْلَــهُ نُــورٌ مِــنَ السَّ ــًة أَبْ مُوثَقِيــنَ ِإلَــى أُورَُشــلِيمَ. وَفِــي َذهَاِبــهِ حَــدََث أَنَّــهُ اْقتَــرَبَ ِإلَــى دِمَْشــقَ َفبَْغتَ
ــا  ــَت يَ ــنْ أَْن ــاَل: مَ ــي؟. َفَق ــاَذا تَْضَطِهدُِن ــاوُُل! لِمَ ــاوُُل، َش ــهُ: َش ــاًل لَ ــا َقائِ ــمِعَ َصوًْت ــى اأْلَرِْض وَسَ ــَقَط عََل َفسَ
ــوَ  ــاَل وَهُ ــسَ«. َفَق ــكَ أَن تَرُْفــسَ مَنَاخِ ــبٌ عََليْ ــَت تَْضَطِهــدُهُ. َصعْ ــذِي أَْن ــوعُ الَّ ــا يَسُ ــاَل الــرَّبُّ: أَنَ ــيِّدُ؟. َفَق سَ
ــاَذا  ــكَ مَ ــاَل لَ ــَة َفيَُق ــِل اْلمَدِينَ ــمْ وَادُْخ ــرَّبُّ: ُق ــهُ ال ــاَل لَ ــَل؟. َفَق ــدُ أَنْ أَْفعَ ــاَذا تُِري ــارَبُّ، مَ ــرٌ: يَ ــدٌ وَمُتَحَيِّ مُرْتَعِ
يَْنبَغِــي أَنْ تَْفعَــَل. ... َفنَهَــَض َشــاوُُل عَــِن اأْلَرِْض، وََكانَ وَهـُـوَ مَْفتـُـوحُ اْلعَيْنَيْــِن اَل يُبْصِــرُ أَحَــدًا. َفاْقتـَـادُوهُ ِبيَــدِهِ 
وَأَدَْخُلــوهُ ِإلـَـى دِمَْشــقَ. وََكانَ ثاََلثـَـَة أَيَّــاٍم اَل يُبْصِــرُ، َفَلــمْ يَــْأُكْل وَلـَـمْ يَْشــرَبْ. وََكانَ فِــي دِمَْشــقَ تِْلمِيــٌذ اسْــمُهُ 
َقاِق  حَنَاِنيَّــا، َفَقــاَل لـَـهُ الــرَّبُّ فـِـي رُؤْيَــا: يَــا حَنَاِنيَّــا!. َفَقــاَل: هََأنـَـَذا يَــارَبُّ. َفَقــاَل لـَـهُ الــرَّبُّ: ُقــمْ وَاْذهَــبْ ِإلـَـى الزُّ
ــي،  ــوََذا يَُصلِّ ــهُ هُ ــمُهُ َشــاوُُل. أِلَنَّ ــيًّا اسْ ــاًل َطرْسُوسِ ــوَذا رَجُ ــتِ يَهُ ــي بَيْ ــتَقِيمُ، وَاْطُلــبْ فِ ــهُ اْلمُسْ الَّــذِي يَُقــاُل لَ
وََقــدْ رَأَى فِــي رُؤْيَــا رَجُــاًل اسْــمُهُ حَنَاِنيَّــا دَاخِــاًل وَوَاضِعـًـا يـَـدَهُ عََليْــهِ لَِكــيْ يُبْصـِـرَ... اْذهَــبْ! أِلَنَّ هَــَذا لـِـي ِإنـَـاٌء 
مُْختـَـارٌ لِيَحْمِــَل اسْــمِي أَمَــامَ أُمَــٍم وَمُُلــوكٍ وَبَِنــي ِإسْــرَائِيَل. أِلَنِّــي سَــُأِريهِ َكــمْ يَْنبَغِــي أَنْ يَتََألَّــمَ مِــنْ أَجْــِل اسْــمِي. 
َفمََضــى حَنَاِنيَّــا وَدََخــَل اْلبَيْــَت وَوََضــعَ عََليْــهِ يَدَيْــهِ وََقــاَل: أَيُّهَــا اأْلَُخ َشــاوُُل، َقــدْ أَرْسَــَلِني الــرَّبُّ يَسُــوعُ الَّــذِي 
ِريــِق الَّــذِي ِجْئــَت فِيــهِ، لَِكــيْ تُبْصِــرَ وَتَمْتَلِــَئ مِــنَ الــرُّوِح اْلُقــدُِس. َفلِْلوَْقــتِ وََقــعَ مِــنْ عَيْنَيْــهِ  َظهَــرَ لـَـكَ فِــي الطَّ
َشــيٌْء َكَأنَّــهُ ُقُشــورٌ، َفَأبَْصــرَ فِــي اْلحَــاِل، وََقــامَ وَاعْتَمَــدَ. وَتَنَــاوََل َطعَامًــا َفتََقــوَّى. وََكانَ َشــاوُُل مَــعَ التَّاَلمِيــذِ 

 الَّذِينَ فِي دِمَْشقَ أَيَّامًا«  
)	عمال 9: 1- 19(.  

حيحَة ممّا يأتي:	  أختارُ اإلجابَة الصَّ

كانَت حياُة بولسَ الرَّسوِل األولى تتَّسمُ بكّل ما يأتي؛ ما عدا: –

العنف القاسي.	. الغيرة الدّينيَّة.	. 

العيش من أجِل امتدادِ ملكوتِ المَسيح.د. اضطهاد الكنيسة األولى.	. 

اختارَ السَّيدُ المسيحُ بولسَ الرَّسوَل لكّل ما يأتي؛ ما عدا: –

يتألَّمُ من أجِل المسيح.	. يحمُل البشرى إلى األمم.	. 

يصبحُ رسوَل النّعمة.د. يندمُ على سماِع الكلمة.	. 
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بولــسُ الرَّســوُل هــو شــاوُل الّطرسوســي، ولــدَ فــي طرســوسَ فــي واليــةِ كيليكيــَة لعائلــةٍ يهوديَّــةٍ  –
رومانيَّــةٍ وكانَ قائــدًا فــي الجيــِش الرُّومانــيّ، تعلّــمَ حرفــَة صنــِع الخيــاِم لِيلجــَأ إلــى االكتســاِب 
منهــا إذا احتــاجَ. ولمّــا أتــمَّ تحصيــَل مــا يمكــنُ تحصيلــه فــي طرســوسَ أُرسِــَل إلــى أورشــليمَ، 

ــريعةِ والفلســفةِ.  ليتبحَّــرَ فــي الشَّ

ــدَ  – ــم عن ــتفانوس ثيابَه ــِس إس ــةِ القدّي ــي محاكم ــهودُ ف ــعَ الشُّ ــنَ خل ــسَ حي ــٍر لبول كانَ أوُّل ذك
ــم  ــوةٍ، ول ــيحيّين بقس ــادِ المس ــامَ باضطه ــمَّ ق ــهيدَ األوََّل. ث ــم الشَّ ــا بقتلِه ــه، وكانَ راضيً رجلي
ــهُ يــؤدّي خدمــَة  يكتــفِ بمهاجمتِهــم فــي أورشــليمَ بــل الحَقهــم فــي خارِجهــا. وهــو يظــنُّ أنَّ

اهلل والنَّامــوس.

رؤيــُة شــاوَل ليســوعَ علــى طريــِق دمشــقَ قلبَــتِ األمــورَ رأســًا علــى عقــب، ووصَلــت بــه إلــى  –
ــقَ رجــاَء اإلنســانِ وجعَلــت بولــسَ رســواًل لألمــم  اإليمــانِ بيســوعَ المســيِح ابــِن اهلل الــذي حقَّ
وكاِرزًا باإلنجيــل يحمــُل الكلمــَة فــي رحالتِــه بوعظـِـه ورســائلِه: »أَلنِّــي لَسْــُت أَسْــتَحِي ِبِإْنِجيــِل 
اْلمَسِــيِح، أَلنَّــهُ ُقــوَُّة اهلِل لِْلَخــاَلِص لِــُكلِّ مَــنْ يُؤْمِــنُ: لِْليَهُــودِيِّ أَوَّاًل ثـُـمَّ لِْليُونَاِنــيِّ« )روميــة 1:16(.

أعبر عن إيماني

ما قصدُ الرب يسوع بقوله: »أِلَنَّ هََذا لِي ِإنَاٌء مُْختَارٌ« )	عمال 9: 15(؟. 1
 

 

 
ما المهمَُّة الموكلُة لحنانيا الرَّسول، وما دورُه في حياةِ بولسَ الرَّسول؟. 2

 

 

 

تقويم مرحلي
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أقرأ وأجيب:

ــِم، لِْلوَْقــتِ ...اْنَطَلْقــُت 	  ــنَ اأْلُمَ ــهِ بَيْ ــرَ ِب ــيَّ أِلُبَشِّ ــهُ فِ ــنَ ابْنَ ــهِ، أَنْ يُعْلِ ــرَّ اهللَ... وَدَعَاِنــي ِبِنعْمَتِ ــا سَ ــنْ لَمَّ »وَلَكِ
ــرَّفَ  ــدُْت ِإلَــى أُورَُشــلِيمَ أِلَتَعَ ــِنينَ َصعِ ــدَ ثَــاَلثِ سِ ــمَّ بَعْ ــُت أَيًْضــا ِإلَــى دِمَْشــقَ. ثُ ــمَّ رَجَعْ ــةِ، ثُ ِإلَــى اْلعَرَِبيَّ

ــة 1: 15- 18(. ــرُسَ«. )غاطي ِببُْط

ْخــوَُة إَنَِّنــي مِــرَارًا َكثِيــرًَة َقَصــدُْت أَنْ آتـِـيَ ِإلَيُْكــمْ.. لِيَُكــونَ لـِـي ثَمـَـرٌ فِيُكــمْ أَيًْضــا َكمـَـا فِــي سَــائِِر 	  »أَيُّهـَـا اإْلِ
اأْلُمَــِم« )روميــة 1: 13(.

»...أَنَّ جَسَــدَُكمْ هُــوَ هَيْــَكٌل لِلــرُّوِح اْلُقــدُِس الَّــذِي فِيُكــمُ، الَّــذِي لَُكــمْ مـِـنَ اهلِل، وَأَنَُّكمْ لَسْــتُمْ أِلَْنُفسِــُكمْ؟   	 
)1كورنثوس 6: 19(.

»اِْقبَُلونَا. لَمْ نَْظلِمْ أَحَدًا. لَمْ نُْفسِدْ أَحَدًا. لَمْ نَْطمَعْ فِي أَحَدٍ« )2 كورنثوس 7: 2(.	 

َفْلتَهَــبْ رَجَُلهَــا« 	  َفْليُحِــبَّ ُكلُّ وَاحِــدٍ امْرَأَتَــهُ هََكــَذا َكنَْفسِــهِ، وَأَمَّــا اْلمَــرْأَُة  »وَأَمَّــا أَْنتُــمُ اأْلَْفــرَادُ، 
)	فســس 5: 33(.

»اِْفرَحُــوا فِــي الــرَّبِّ ُكلَّ حِيــٍن، وَأَُقــوُل أَيًْضــا اْفرَحُــوا. لِيَُكــنْ حِْلمُُكــمْ مَعْرُوًفــا عِْنــدَ جَمِيــِع النَّــاِس. اَلــرَّبُّ 	 
َقِريــبٌ« )فيلبي 4: 5(.

»َفــِإنْ ُكْنتُــمْ َقــدْ ُقمْتُــمْ مَــعَ اْلمَسِــيِح َفاْطُلبُــوا مَــا َفــوْقُ، حَيْــُث اْلمَسِــيحُ جَالِــسٌ عَــنْ يَمِيــِن اهلِل« 	 
)كولوســي 1: 3(.

ــاًل 	  ــونَ لَيْ ــنُ عَامُِل ــِل اهلِل، وَنَحْ ــمْ ِبِإْنِجي ــِرُز لَُك ــا نَْك ــا، ِإْذ ُكنَّ ــا وََكدَّنَ ــوَُة تَعَبَنَ ْخ ــا اإْلِ ــرُونَ أَيُّهَ ــمْ تَْذُك َفِإنَُّك
ــالونيكي 3: 6 - 8(. ــمْ..« )1 تس ــدٍ مِْنُك ــى أَحَ ــَل عََل ــيْ اَل نُثَقِّ ــارًا َك وَنَهَ

ــةِ، فِــي 	  ــي اْلمَحَبَّ ــي التََّصــرُّفِ، فِ ــي اْلــَكاَلِم، فِ ــْل ُكــنْ ُقــدْوًَة لِْلمُؤْمِِنيــنَ: فِ ــدٌ ِبحَدَاثَتِــكَ، بَ ــتَِهنْ أَحَ »اَل يَسْ
ــارَةِ« )1 تيموثــاوس 4: 12(. هَ ــي الطَّ ــانِ، فِ يمَ ــي اإْلِ الــرُّوِح، فِ

»ِإلَــى تِيمُوثَــاوُسَ االِبْــِن اْلحَِبيــِب: ِنعْمَــٌة وَرَحْمَــٌة وَسَــاَلمٌ مِــنَ اهلِل اآْلِب وَاْلمَسِــيِح يَسُــوعَ رَبِّنَــا« 	 
.)2  :1 )2 تيموثــاوس 

يمَــانِ اْلمُْشــتَرَكِ: ِنعْمَــٌة وَرَحْمَــٌة وَسَــاَلمٌ مِــنَ اهلِل اآْلِب وَالــرَّبِّ 	  ِريــِح حَسَــبَ اإْلِ »ِإلـَـى تِيُطــسَ، االِبْــِن الصَّ
يَسُــوعَ اْلمَسِــيِح مَُخلِّصِنـَـا« )تيطــس 1: 4(.

»بولُسُ، أَسِيرُ يَسُوعَ اْلمَسِيِح، وَتِيمُوثَاوُسُ اأْلَُخ، ِإلَى فِلِيمُونَ اْلمَحْبُوِب وَاْلعَامِِل مَعَنَا« )ِفِليمُون1:1َ(.	 

ْنِبيَــاِء َقدِيمًــا، ِبَأْنــوَاٍع وَُطــرٍُق َكثِيــرَةٍ، 2 َكلَّمَنـَـا فِــي هَــذِهِ اأْلَيَّــاِم اأْلَخِيــرَةِ فِــي 	  »اهللُ، بَعْــدَ مَــا َكلَّــمَ اآْلبَــاَء ِباأْلَ
ابِْنــهِ، الَّــذِي جَعََلــهُ وَاِرًثــا لِــُكلِّ َشــيٍْء« )عبرانييــن1: 1 - 2(.
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من خالِل اآلياتِ السَّابقة أعدّدُ الرَّسائَل التي كتبَها بولسُ، وأُحدّدُ إلى من وجَّهَها.. 1
 

 

 
من أينَ انطلَقْت كرازُة بولسَ الرَّسوِل؟. 2

 

 

 
في أيّ آيةٍ ربَط بولسُ الرَّسوُل بينَ القوِل والفعِل؟. 3

 

 

 
ماذا طلبَ بولسُ الرسوُل من تلميذِه تيموثاوس؟. 4
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انطلــقَ بولــسُ الرَّســوُل »ليْخــدمَ الــرَّبَّ ِبــُكلِّ تَوَاُضــٍع وَدُمُــوٍع َكثِيــرَةٍ وَِبتَجَــاِربَ أََصابَْتــه ِبمََكاِيــدِ  –
ــٍع«  ــاَل مَاِن ــرَةٍ ِب ــُكلِّ مُجَاهَ ــيِح ِب ــوعَ اْلمَسِ ــرَّبِّ يَسُ ــِر ال ــود، َكاِرزًا ِبمََلُكــوتِ اهلِل وَمُعَلِّمــًا ِبَأمْ اْليَهُ
ــه.  ــرَّبُّ يســوعُ ألجل ــه ال ــا فعَل ــن م ــار اآلخري ــن إخب ــسُ ع ــوانَ بول ــم يت ــال 28: 31(. ول )	عم

ــه منــُذ تجديــدِه حتَّــى استشــهادِه يعمــُل بــال كلــٍل مــن أجــِل ملكــوتِ اهلل. وقضــى كلَّ أيامِ

وقد تركَ لنا بولسُ الرسول فيها رسائَل عدًّة هي: –
إلى أهِل تسالونيكي األولى والثانية في سنة 52 و53 ميالديّة.. 1
إلى أهِل غالطية في سنة 56-57 ميالدية. . 2
إلى أهِل كورنثوس األولى والثانية في سنة 57 و58 ميالديّة.. 3
إلى أهِل رومية في سنة 58 ميالديّة.. 4
إلى أهِل كولوسي وأفسس وفيليبي وفليمون سنَة 61-63 ميالديّة.. 5
إلى العبرانيّين سنَة 64 ميالدية. . 6
إلى تيموثاوس األولى والثانية سنَة 67 ميالديّة.. 7
لــم يكــنْ بولــسُ الرَّســوُل مُعلّمــًا وكارزًا فقــط، لكنَّــه تُعلـّـمُ أيضــًا حرفــًة صنــعَ الخيــاِم ليلجــَأ إلــى  –

ــًا مــن أحــدٍ، بــل يشــتغُل بتعــٍب  ــزًا مَجّان ــأكُل خب ــه ال ي ــُث إنَّ ــاجَ. حي االكتســاِب منهــا إذا احت
وكــدٍّ ليــاًل نهــارًا كــي ال يثقــَل علــى أحــدٍ ليــسَ مــن أجــل نفسِــه فقــط، بــل كانَ يســتوفي بعمــِل 
يديــه أيضــًا حاجــاتِ الَّذيــنَ معَــه »َفِإنَّنَــا أَيًْضــا حِيــنَ ُكنَّــا عِْندَُكــمْ، أَوَْصيْنَاُكــمْ ِبهــَذا: أَنَّــهُ ِإنْ َكانَ 

أَحَــدٌ اَل يُِريــدُ أَنْ يَْشــتَغَِل َفــاَل يَــْأُكْل أَيًْضــا« )2 تســالونيكي 3: 10(.

عُــِرفَ بولــسُ الرَّســوُل اإلنســانُ بمحبَّتِــه الفياضــةِ ومشــاعِره تجــاهَ تالميــذِه، الــذي كانَ يرعاهم  –
ويهتــمُّ بهــم مــن خــالِل رســائلِه، ويشــارُكهم أتعابَهــم وآالمَهــم، إنَّــه بولــسُ الــذي يكــرّمُ المــرأة، 

ــاب ومعانــاَة الضعيــف. ويــدركُ نفســيََّة المســنّ ويفهــمُ طبيعــَة الشَّ

 من خالِل رسائِل بولسَ الرَّسوِل نفهمُ اآلتي:  –
ــرَ المؤمنيــن بمــا لهــم فــي المســيِح يســوعَ، وحــثَّ  صلَّــى وشــكرَ اهلل مــن أجــِل المؤمنيــن، وذَكّ
ــِض  ــاعِر المري ــي مش ــرَ ف ــدائدِ، فكَّ ــاتِ والش ــتِ األزم ــي وق ــى ف ــٍن حت ــرِح كلَّ حي ــى الف عل
ــَل لحــّل المَشــكالتِ بيــنَ األشــخاِص، وأعطــى نصائــحَ أُســريّة  والحزيــِن وســعى لراحتِهــم، تدخَّ
حيــِح، واهتــمَّ أيضــًا بالدُّخــوِل إلــى أعمــاٍق  لتأســيِس بيــوتٍ ســليمةٍ، وشــجّعَ علــى السّــلوكِ الصَّ

جديــدةٍ فــي العالقــةِ مــعَ اهلل، وبوصــوِل بشــارةِ اإلنجيــِل للجميــِع، وشــدّدَ إيمــانَ كثيريــن.

أعبر عن إيماني
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ماذا يمكنُ أن نتعلّمَ من حياةِ بولسَ؟. 1
 

 

تقويم مرحلي

ـَـا أَْحيَــاُه يِف اإْلِميـَـاِن، إِميـَـاِن  »َمــَع الَْمِســيِح ُصلِبْــُت، فَأَْحيَــا اَل أَنـَـا، بـَـِل الَْمِســيُح يَْحيَــا يِفَّ. فـَـَا أَْحيـَـاُه اآْلَن يِف الَْجَســِد، فَِإنَّ

ابـْـِن اللــِه، الَّــِذي أََحبَِّنــي َوأَْســلََم نَْفَســُه أِلَْجــِي« )غالطيــة 2: 20(.

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

أتتبعُ الخرائَط اآلتيَة ألتعرّفَ إلى رحالتِ بولسَ الرَّسوِل واألماكِن الّتي كرََز بها: . 1

الّرحلة األولى

 األماكــنُ: 

الّرحلة الثانية

 األماكــنُ: 

الّرحلة الثالثة

 األماكــنُ: 

الّرحلة األخيرة

 األماكــنُ: 
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الّدرس الثالث عشر درُب اآلالِم وفرُح القيامِة

أقرأ وأجيب:

ــيّدُ المســيحُ هــو المســيّا  ــيدِ المســيِح منــُذ أكثــر مــن 700 ق.م، فــكانَ السّ ــَأ إشــعيا النّبــي عــن آالِم السَّ تنبَّ
قــً بذلــك تلــكَ النّبــوَءات: المُنتَظــر مُحقِّ

»مُحْتََقــرٌ وَمَْخــُذوٌل مِــنَ النَّــاِس، رَجُــُل أَوْجَــاٍع وَمُْختَِبــرُ اْلحَــَزنِ، وََكمُسَــتٍَّر عَْنــهُ وُجُوهُنـَـا، مُحْتََقــرٌ َفَلــمْ نَعْتـَـدَّ 
ِبهِ.

لكِــنَّ أَحَْزانَنـَـا حَمََلهَــا، وَأَوْجَاعَنـَـا تَحَمََّلهَــا. وَنَحْــنُ حَسِــبْنَاهُ مَُصابـًـا مَْضرُوبًــا مِــنَ اهلِل وَمَْذلُواًل. وَهـُـوَ مَجْرُوحٌ 
أَلجْــِل مَعَاصِينـَـا، مَسْــحُوقٌ أَلجْــِل آثَامِنـَـا. تَْأدِيــبُ سَــاَلمِنَا عََليـْـهِ، وَِبحُبُــِرهِ ُشــفِينَا. ُكلُّنـَـا َكَغنـَـٍم َضَلْلنـَـا. مِْلنـَـا ُكلُّ 
ــا هُــوَ َفتََذلَّــَل وَلَــمْ يَْفتَــحْ َفــاهُ. َكَشــاةٍ تُسَــاقُ  ــهِ ِإْثــمَ جَمِيعِنَــا. ُظلِــمَ أَمَّ ــهِ، وَالــرَّبُّ وََضــعَ عََليْ وَاحِــدٍ ِإلَــى َطِريقِ
يهَــا َفَلــمْ يَْفتـَـحْ َفــاهُ. ... وَجُعِــَل مَــعَ اأَلْشــرَاِر َقبْــرُهُ، وَمَــعَ َغِنــيٍّ عِْنــدَ  بْــِح، وََكنَعْجَــةٍ َصامِتـَـةٍ أَمَــامَ جَازِّ ِإلـَـى الذَّ
. أَمَّــا الــرَّبُّ َفسُــرَّ ِبــَأنْ يَسْــحََقهُ ِباْلحَــَزنِ. ِإنْ جَعَــَل  مَوْتِــهِ. عََلــى أَنَّــهُ لـَـمْ يَعْمَــْل ُظْلمـًـا، وَلـَـمْ يَُكــنْ فِــي َفمِــهِ غِــشٌّ
نَْفسَــهُ َذِبيحَــَة ِإْثــٍم يَــرَى نَسْــاًل تَُطــوُل أَيَّامُــهُ، ...، وَعَبـْـدِي اْلبـَـارُّ ِبمَعِْرَفتِــهِ يُبـَـرِّرُ َكثِيِريــنَ، وَآثَامُهُــمْ هـُـوَ يَحْمُِلهَــا.  
اِء وَمَــعَ اْلعَُظمَــاِء يَْقسِــمُ َغِنيمَــًة، مِــنْ أَجْــِل أَنَّــهُ سَــَكبَ لِْلمَــوْتِ نَْفسَــهُ وَأُحْصِــيَ  لِذلِــكَ أَْقسِــمُ لـَـهُ بَيْــنَ اأَلعِــزَّ

مَــعَ أَثَمَــةٍ، وَهُــوَ حَمَــَل َخطِيَّــَة َكثِيِريــنَ وََشــَفعَ فِــي اْلمُْذِنِبيــنَ«. )إشــعيا 53: 12-1(

يّد المسيح في سفِر المزامير: كما ذُِكَرت نبوءاٌت عن آالمِ السَّ

ــنْ َخاَلصِــي،  – ــاَذا تَرَْكتَِنــي، بَعِيــدًا عَ ــدَاوُدَ ِإلِهــي، ِإلِهــي، لِمَ ــورٌ لِ ــِح. مَْزمُ بْ ــاِم اْلمَُغنِّيــنَ عََلــى أَيَِّلــةِ الصُّ »إِلمَ
ــنْ َكاَلِم َزفِيــِري؟« )مزاميــر 22: 1(. عَ

»يَِبسَــْت مِْثــَل َشــْقَفةٍ ُقوَّتِــي، وَلَصِــقَ لِسَــاِني ِبحَنَكِــي، وَِإلـَـى تُــرَاِب المَــوْتِ تََضعُِنــي. أَلنَّــهُ َقــدْ أَحَاَطــْت  –
ِبــي كِاَلبٌ. جَمَاعَــٌة مِــنَ اأَلْشــرَاِر اْكتَنََفْتِنــي. ثََقبُــوا يَــدَيَّ وَِرجَْلــيَّ. أُحْصِــي ُكلَّ عَِظامِــي، وَهُــمْ يَْنُظــرُونَ 

وَيَتََفرَّسُــونَ فِــيَّ. يَْقسِــمُونَ ثِيَاِبــي بَيْنَهُــمْ، وَعََلــى لِبَاسِــي يَْقتَِرعُــونَ« )مزمــور22: 18-15(. 
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قْت في األحداثِ اآلتية:. 1 أستخرجُ من اآلياتِ السَّابقةِ النّبوَءاتِ الَّتي تحقَّ

النبوءاتاألحداث

صمُت المسيِح أمامَ مُتَّهميه.

عذابُ السَّيّد المسيح معَ المُجِرمين وصالتُه للخطأة.

موُت السّيّد المسيِح كذبيحةِ خطيّةٍ.

رفُض السّيّد المسيِح من خاّصيته.

دفنُ السّيّدِ المسيِح في قبٍر لرجٍل غنيّ.

ليب. عبارٌة قالَها السَّيّدُ المسيحُ على الصَّ

عََطُش السَّيدِ المسيِح على الصليب.

تعبُ السَّيّدِ المسيِح ودقُّ المَساميِر في يدَيه ورجَليه.

تقاسُمُ ثياِب السيّدِ المسيِح واالقتراعُ عليها.

أقرأ وأجيب:

ــةِ، وَيُْقتَــُل،  ــةِ وَاْلَكتَبَ ــاِء اْلَكهَنَ ــيُوِخ وَرُؤَسَ ــنَ الشُّ ــانِ يَتََألَّــمُ َكثِيــرًا، وَيُرَْفــُض مِ ــنَ اإِلْنسَ ــاًل: ِإنَّــهُ يَْنبَغِــي أَنَّ ابْ »َقائِ
وَفِــي اْليَــوِْم الثَّالِــثِ يَُقــومُ. وََقــاَل لِْلجَمِيــِع: ِإنْ أَرَادَ أَحَــدٌ أَنْ يَْأتـِـيَ وَرَائِــي، َفْليُْنكِــرْ نَْفسـَـهُ وَيَحْمِــْل َصلِيبَــهُ ُكلَّ 
يَــوٍْم، وَيَْتبَعِْنــي. َفــِإنَّ مَــنْ أَرَادَ أَنْ يَُخلِّــَص نَْفسَــهُ يُهْلُِكهـَـا، وَمَــنْ يُهْلِــكُ نَْفسَــهُ مِــنْ أَجْلِــي َفهــَذا يَُخلُِّصهـَـا. أَلنَّــهُ 

مَــاَذا يَْنتَفِــعُ اإِلْنسَــانُ لـَـوْ رَبــحَ اْلعَالـَـمَ ُكلَّــهُ، وَأَهَْلــكَ نَْفسَــهُ أَوْ َخسـِـرَهَا؟« )لوقــا 9: 22 - 25(.
أستخرجُ من اآلياتِ السَّابقةِ ما يدلُّ على معرفةِ السّيّدِ المسيِح بما سيحدُُث معَه.. 1

 
روُط الَّتي ينبغي على المُؤمِن أن يُتمّمَها لِيتبعَ السَّيدَ المسيحَ ويشارَكه آالمَه؟. 2 ما الشُّ
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أعلــمَ السَّــيّدُ المســيحُ التالميــَذ بوضــوٍح مــا ســيحدُث لــه، وشــرَحَ لهــم أنَّ عليــه أواًل أن يتألَّــمَ  –
ويمــوَت ثــمَّ يقــومَ ثانيــًة مــن األمــواتِ، وســوف يجــيء يومــًا مــا بمجــدٍ عظيــٍم ليقيــمَ ملكوتَــه 
األبــديَّ، لذلــك يطلــبُ الــرَّبُّ يســوعُ ممَّــن يريــدُ اتّباعَــه إنــكارَ ذاتِــه وحمــَل صليِبــه ومشــاركتَه 
ــلّحينَ  ــة مُتس ــاةِ األبديَّ ــاَء الحي ــا رج ــرًة لن ــت اآلالمُ كبي ــا كانَ ــه، مهم ــه ل ــليمَ حياتِ ــه وتس آالمَ

ــةِ ونعمــةِ الــرُّوِح القــدس. باإليمــانِ والمحبَّ

فــي األســبوِع العظيــِم المُقــدَّس يشــاركُ المؤمِنــونَ السَّــيّدَ المســيحَ آالمـَـه، مــا جعلــه أقــدسَ أيــاِم  –
السَّــنةِ الكنســيَّة، ألنَّــه أســبوعُ خالصِنــا، كمــا أنّ اهللَ خلــقَ العالــمَ فــي أســبوٍع )أســبوع الخلــق( 
فقــد جــدَّدَه لنحيــا مــن جديــدٍ فــي أســبوٍع )أســبوع الفــداء(، وهــو األســبوعُ األخيــرُ مــن حيــاةِ 
السَّــيّدِ المســيِح علــى األرِض، وفيــه نعيــُش أهــمَّ أســراِر إيماِننــا المســيحيِّ السّــرّ الفصحــيّ، أي 
ليــب وقيامتــه، واألســبوعُ العظيــمُ المقــدس يمتــدُّ مــن أحــدِ  ــيد المســيح علــى الصَّ مــوت السّ

ــعانين إلــى أحــدِ الُفصــح.  الشَّ

أعبر عن إيماني

حيحَة لكّل ممّا يأتي: أختارُ اإلجابَة الصَّ

تتجلَّى أهمّيُّة األسبوِع العظيِم المُقدَِّس في كّل ما يأتي؛ ما عدا:. 1

أسبوع تأسيِس األسراِر الكنسية.	. أسبوع خالصِنا.	. 

أسبوع مُشارَكةِ المسيِح آالمَه. د. أسبوع الخلق.	. 

نتبعُ السَّيّدَ المسيحَ في كّل ما يأتي؛ ما عدا:. 2

االتكال على السَّيّد المسيح المُخلّص.	. إنكار الّذات.	. 

االفتخار بقدراتِنا.د. قبول اآلالم برجاء.	. 

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

ــرَ. وَِإَذا  ــرَا اْلَقبْ ــرَى لِتَْنُظ ــمُ اأُلْخ ــُة وَمَرْيَ ــمُ اْلمَجْدَلِيَّ ــاَءْت مَرْيَ ــبُوِع، جَ ــِر أَوَِّل اأُلسْ ــدَ َفجْ ــبْتِ، عِْن ــدَ السَّ »وَبَعْ
ــاِب، وَجََلــسَ  ــِن اْلبَ ــرَ عَ ــرَجَ اْلحَجَ ــاَء وَدَحْ ــمَاِء وَجَ ــنَ السَّ ــَزَل مِ ــاَلكَ الــرَّبِّ نَ ــٌة حَدَثَــْت، أَلنَّ مَ َزْلَزلَــٌة عَظِيمَ
ــوَاتٍ.  ــارُوا َكَأمْ ــرَّاسُ وََص ــدَ اْلحُ ــهِ ارْتَعَ ــنْ َخوْفِ ــِج. َفمِ ــَض َكالثَّْل ــهُ أَبْيَ ــرِْق، وَلِبَاسُ ــرُهُ َكاْلبَ ــهِ.  وََكانَ مَْنَظ عََليْ
َفَأجَــابَ اْلمَــاَلكُ وََقــاَل لِْلمَرْأَتَيْــِن: اَل تََخاَفــا أَْنتُمَــا، َفِإنِّــي أَعَْلــمُ أَنَُّكمَــا تَْطُلبَــانِ يَسُــوعَ اْلمَْصُلــوبَ. لَيْــسَ هُــوَ 
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ــِريعًا ُقــواَل  ــا سَ ــا فِيــهِ. وَاْذهَبَ ــعَ الَّــذِي َكانَ الــرَّبُّ مُْضَطِجعً ــا اْنُظــرَا اْلمَوْضِ ــا َقــاَل! هَُلمَّ ــهُ َقــامَ َكمَ ــا، أَلنَّ ههُنَ
لِتاََلمِيــذِهِ: ِإنَّــهُ َقــدْ َقــامَ مِــنَ اأَلمْــوَاتِ. هَــا هُــوَ يَسْــِبُقُكمْ ِإلـَـى اْلجَلِيــِل. هُنـَـاكَ تَرَوْنـَـهُ. هَــا أَنـَـا َقــدْ ُقْلــُت لَُكمَــا« 

ــى28: 1 - 7(. )مت

أُكمُل العباراتِ اآلتيَة: . 1
الحدُث العظيمُ التي تتحدَُّث عنه اآليُة 

من براهيِن قيامةِ السَّيدِ المسيح 

ــُش المســيحيّونَ  – ــاِم هــذا األســبوع، يعي ــن أيّ ــوٍم م ــي كّل ي ــدَِّس: ف ــِم المُق ــامُ األســبوِع العظي أي
ــى  ــه عل ــن حياتِ ــِر م ــي األســبوِع األخي ــيّدُ المســيحُ ف ــها السَّ ــي عاَش ــن األحــداثِ الّت ــًا م حدَث

األرِض:

ــيدِ 	  ــرَ مجــيِء السَّ ــي ذك ــه نُحي ــعانين. وفي ــه عشــيَة أحــدِ الشَّ ــسُ ب ــُل الكنائ ــازر: تحتف ــبُت ِلع س
المســيِح مــن أريحــا إلــى القــدس، حيــُث أقــامَ لِعــازر مــن بيــِن األمــواتِ، وهــي صــورٌة ســابقٌة 

ــن بيــِن األمــوات. ــه هــو مِ لقيامتِ

ــعانين: وفيــه نعيــُش دخــوَل يســوعَ الملــكِ المُنتصِــِر إلــى أورشــليمَ  بيــنَ هتــافِ 	  	حــُد الشَّ
وفرحِهــم. الجماهيــِر 

ــِش اللحظــاتِ 	  ــونَ لعي ــة، يجتمــعُ المؤمن ــاِم الثاّلث ــاء: فــي هــذه األي ــاء واألربع ــن والثّاث ــامُ االثني 	ي
ــام  ــذه األي ــاُز ه ــةِ، وتمت ــوَ اآلالِم والقيام ــه نح ــي طريقِ ــيح ف ــيّد المس ــاةِ السَّ ــن حي ــرةِ م األخي

ــدٍَم كنســيَّةٍ صباحــًا ومســاًء. ــوٍس وخِ بطق

 الثّاثيّةُ الفصحيّة: 	 
إنّ ثالثيّــَة آالِم الــرَّبّ وقيامتِــه )الخميــس، الجمعــة، السّــبت(، التــي تنتهــي بأحــدِ الفصــح، هــي 
قمّــُة الحيــاةِ اللّيتورجيّــة فــي الكنيســةِ. تبــدأُ هــذه الثاّلثيــة بخميــِس األســراِر ويُدعى كذلــكَ، ألنَّ 

السّــيّدَ المســيحَ أسَّــسَ فيــه بعــَض األســراِر المُقدَّســة؛ ســرّ القربــانِ المُقــدّس وســرّ الكهنــوت(.

أعبر عن إيماني
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خميُس األسراِر في الطقِس الكنسي، يتضمنُ:	 

الُة التي تدورُ حوَل خبِز الحياةِ والساعاتِ األخيرةِ من حياةِ . 1 صاة الّسحر: وهي الصَّ
المُخلّص، وفي صبيحةِ هذا اليوِم يقومُ البطريرك بتكريِس زيوتِ الميرون المُقدَّس للسَّنواتِ 

عُ هذه الزيوُت على سائِر الكنائِس عالمًة للّشركة بينها. القادِمة، وتُوزَّ
اس اإللهّي: ترتكُز صلواُت القدّاس اإللهيّ على القربانِ المُقدَِّس الذي . 2 صاة الغرو	 والقدَّ

وضعَه السَّيّدُ المسيحُ في مساِء تلكَ الليلةِ )لوقا22: 23-14(.
حفلة الغسلِ: يُقامُ احتفاُل غسِل األرجِل في الكنائِس كما فعَل السّيّدُ المسيحُ معَ تالميذِه . 3

)يوحنا13: 17-1(.  

ــدَّاسُ 	  ــامُ الق ــُث ال يق ــيّدَ المســيحَ آالمَ الخــالِص. حي ــونَ السَّ ــة: يُشــاِركُ المؤمن ــة العظيم الجمع
ــى  ــونِ إل يت ــه )مــن بســتان الزَّ ــيّدِ المســيِح وصلِب ــى آالِم السَّ ــواُت عل ل ــل ترتكــُز الصَّ اإللهــيّ، ب

ــنُ: ــةِ(، وتتضمَّ الجلجل

عُ علــى مــدى نهــاِر الجمعــةِ وتُذَكــرُ فيهــا مراحــُل آالِم  – ســة: وهــي صلــواٌت تتــوزَّ ــاعات المُقدَّ السَّ
السَّــيدِ المســيِح.

ــيّد المســيِح: يُقــامُ مســاًء ويرتكــُز علــى آالِم السّــيّدِ المســيِح وموتـِـه. وتمتــاُز هــذه الرّتبــُة  – جنَّــاز السَّ
بصلواتِهــا التــي تبيّــنُ أهميّــَة مــوتِ السـّـيّدِ المســيِح ومعانيــه الخالصيّــة.

ســبت النـّـور: تــدورُ الّصلــواُت حــوَل النـّـوِر الــذي يرمــُز إلــى قيامــةِ السّــيّد المســيح، الــذي مــأَل 	 
ــي  ــور ف ــسُ بســبتِ الن ــاُل الرئي ــمُّ االحتف قــِس الكنســيّ يت ــي الطَّ ــِر، وف ــه ظلمــَة القب ــوِر قيامتِ بن
كنيســةِ القيامــةِ، ويرتكــُز االحتفــاُل حــوَل النـّـوِر المُقــدَِّس الــذي يرمــُز إلــى إعــالنِ قيامــةِ السَّــيّدِ 

المســيِح، وذلــكَ وســَط فــرِح المؤمنيــنَ وابتهاِجهــم.

لــواُت التــي تعكــسُ فــرحَ المؤمنيــنَ بقيامــةِ السَّــيّد 	  	حــد الفصــح: يقــامُ قــداسٌ إلهــيٌّ تُتلــى فيــه الصَّ
المســيح فيتبادلــونَ التّهانــي بالعيــدِ قائليــنَ: المســيحُ قــامَ حّقــًا قــامَ.

أعبر عن إيماني

كيفَ أشاركُ عائلتي عيَش أيّاِم األسبوِع العظيِم المَُقدَّس؟

 

تقويم مرحلي
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ــا هــو حــبٌّ  ــا، إّن ــٍق به ــا وتســليٍم عمي ــٍل كامــٍل فيه ــِص وعــن تأمُّ » كلُّ أســبوٍع ال يكــوُن ُمنحــِدراً مــن آالِم املُخلّ

ــوس(. ــس كربيان ــٌل« )القّدي باط

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

 متى نرتُّل هذه العبارَة، وما سببُ قولِها؟. 1
»هَذا هُوَ اْليَوْمُ الَّذِي َصنَعُهُ الرَّبُّ، نَبْتَِهجُ وَنَْفرَحُ فِيهِ« )مزمور118: 24(.

 

 

 
ما أثرُ االحتفاالتِ اللّيتورجيّة في تنميةِ اإليمانِ المسيحيّ؟. 2

 

 

 
أُرتّبُ األحداَث اآلتيَة بحسِب أسبوِع اآلالِم العظيِم المُقدَّس.. 3

تسليمُ يهوَّذا للسَّيّد المسيح. 	 

استقباُل أهِل أورشليمَ السَّيدَ المسيحَ كملكٍ مُنتصٍِر. 	 

ليب. 	  يسوعُ المسيحُ على الصَّ

جُنَّاُز السَّيدِ المسيح. 	 

ظهورُ المالكِ لمريمَ المجدليَّةِ عندَ القبر. 	 

إقامُة السَّيدِ المسيِح إلعازرَ من بيِن األمواتِ. 	 

العشاُء األخيرُ للسَّيّد المسيِح معَ تالميذِه. 	 
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ريُق والحقُّ والحياُة الّدرس الرابع عشر أنا هو الطَّ

أقرأ وأجيب:

أقرأُ الّصورَ اآلتيَة وأجيبُ:

أنا هو  )يوحنا8: 12(أنا هو  )يوحنا6: 35(

أنا هو  )يوحنا15: 1(أنا هو  )يوحنا6: 35(

أنا هو  )يوحنا10: 11(
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من خالِل الّصوِر السّابقةِ مَن هو السَّيدُ المسيحُ؟. 1
 

ريقَ الحقيقيَّ لحياتي.. 2 أبيّنُ كيفَ يكونُ السَّيدُ المسيحُ الطَّ
 

أقرأ وأجيب:

ــاِزُل َكثِيــرٌَة، وَِإالَّ َفِإنِّــي ُكْنــُت َقــدْ  ــتِ أَِبــي مَنَ ــي بَيْ ــوا ِبــي. فِ ــاهلِل َفآمِنُ ــمْ تُؤْمِنُــونَ ِب »اَل تَْضَطــِربْ ُقُلوبُُكــمْ. أَْنتُ
ُقْلــُت لَُكــمْ. أَنَــا أَمْضِــي أِلُعِــدَّ لَُكــمْ مََكاًنــا، وَِإنْ مََضيْــُت وَأَعْــدَدُْت لَُكــمْ مََكاًنــا آتِــي أَيًْضــا وَآُخُذُكــمْ ِإلَــيَّ، 
ِريــقَ.  َقــاَل لـَـهُ تُومَــا:  حَتَّــى حَيْــُث أَُكــونُ أَنـَـا تَُكونـُـونَ أَْنتـُـمْ أَيًْضــا، وَتَعَْلمُــونَ حَيْــُث أَنـَـا أَْذهَــبُ وَتَعَْلمـُـونَ الطَّ
ــقُ  ِري ــوَ الطَّ ــا هُ ــوعُ: أَنَ ــهُ يَسُ ــاَل لَ ــقَ؟. َق ِري ــِرفَ الطَّ ــدِرُ أَنْ نَعْ ــفَ نَْق ــبُ، َفَكيْ ــنَ تَْذهَ ــمُ أَيْ ــنَا نَعَْل ــيِّدُ، لَسْ ــا سَ يَ
وَاْلحَــقُّ وَاْلحَيَــاُة. لَيـْـسَ أَحَــدٌ يَْأتـِـي ِإلـَـى اآْلِب ِإالَّ ِبــي. لـَـوْ ُكْنتـُـمْ َقــدْ عَرَْفتُمُوِنــي لَعَرَْفتـُـمْ أَِبــي أَيًْضــا. وَمِــنَ اآْلنَ 

ــوهُ«. )يوحنــا 14: 1 - 6(.  تَعِْرُفونَــهُ وََقــدْ رَأَيْتُمُ

أمأُل الجدوَل اآلتيَ بما هو مطلوبٌ استنادًا إلى النّّص الدّينيّ السَّابق:	 

الفكرةاآلية

يحّذرُنــا السـّـيّدُ المســيحُ مــن القلــِق واالضطــراِب مُقدّمــً 
لنــا اإليمــانَ كعــالٍج للمُعافــاة مــن القلــِق.

ريِق إذ يُعـِـدُّ الموضعَ  ذهــابُ السَّــيدِ المســيِح هــو منــحٌ للطَّ
لنــا ويُعطينــا حــقَّ العبــوِر إلــى مَملكةِ المجــدِ األبديّ.

ــدٌ  ــسَ أَحَ ــاُة. لَيْ ــقُّ وَاْلحَيَ ــقُ وَاْلحَ ِري ــوَ الطَّ ــا هُ أَنَ
ــي.  ــى اآْلِب ِإالَّ ِب ــي ِإلَ يَْأتِ

مأنينــَة  ــماء، ويُعطينــا الطَّ يدعونــا إلــى بيــتِ أبيــه إلــى السَّ
ــماَء مُتَّســعٌة للجميــع. بــأنَّ هلل أبنــاًء كثيريــن، وأنَّ السَّ

ــا.  ــي أَيًْض ــمْ أَِب ــي لَعَرَْفتُ ــدْ عَرَْفتُمُوِن ــمْ َق ــوْ ُكْنتُ لَ
وَمِــنَ اآْلنَ تَعِْرُفونَــهُ وََقــدْ رَأَيْتُمُــوهُ.
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قــاَل يســوعُ »	نــا هــو الطّريــُق والحــقُّ والحيــاةُ ليــَس 	حــٌد يأتــي إلــى اآلِ	 إالّ بــي«؛ أي أنَّــه هــو الطريــُق  –
ــه  ليــِب وموتِ ــه وفدائــه لنــا علــى الصَّ ــدَ ذلــكَ بتعاليمِــه ومواعظِ الحقيقــيُّ للحيــاة مــع اهلل، فجسَّ
ريــقَ إلــى السَّــماِء والحيــاَة األبديَّــة، فنؤمــنُ ونَثبُــُت  وقيامتِــه وصعــودِه إلــى السَّــماء، هيَّــَأ لنــا الطَّ
ــى فــي  ــة وآالمِنــا حتّ فيــه وهــو فينــا لينطلــقَ بنــا إلــى حضــِن اآلب، ويرعانــا فــي حياتِنــا اليوميَّ
يِّــِق، أَلنَّــهُ  عــِب، ومــن دوِنــه نَضــلُّ »اُدُْخُلــوا مِــنَ اْلبَــاب الضَّ ريــِق الّضيــِق الصَّ أثنــاء السّــيِر فــي الطَّ
ِريــقُ الَّــذِي يُــؤَدِّي ِإلـَـى اْلهَــاَلكِ، وََكثِيــرُونَ هُــمُ الَّذِيــنَ يَدُْخُلــونَ مِْنــهُ!«  وَاسِــعٌ اْلبـَـابُ وَرَحْــبٌ الطَّ

)متــى 7: 13(.

ــدًا، ألنَّ مصــدرَه اهلل، ويعنــي اهلل  – ــرُ أب ــَت، الّــذي ال يتغيَّ ــيَء الثّاب المســيحُ هــو الحــقُّ ويَعنــي الشَّ
ذاتـَـه، فاإلنســانُ بســبِب الخطيئــةِ َفَقــدَ معرفــَة اهلِل، أمَّــا المســيحُ فهــو الوحيــدُ الـّـذي يعرُفــه، وهــو 
الـّـذي أعلــنَ الحــقَّ، أعلــنَ اهللَ وأدخَلــه إلــى العالــِم فــي شــخصِه، فالــذي يدركُ المســيحَ يــدركُ اهلل 
اآلِب. المســيحُ هــو الحــقُّ ألنَّــه كلمــُة اهلل، الــذي ينبغــي أن نؤمــنَ بــه ونشــهدَ لــه حتـّـى المــوت، 
وبعدَمــا أكمــَل الــرّبُّ يســوعُ المســيحُ رســالتَه الخالصيَّــة وعدَنــا بمجــيِء روِح الحــقّ، الــرّوِح 
ــةِ كّل الحــقّ ويعلّمَهــم  ــى معرف ــنَ إل ــي الكنيســة، وليرشــدَ المؤمني ــدِس ليشــهدَ للمســيح ف الق
ويثبّتَهــم فيــه، ولمــا كانَ دورُ الــرّوِح القــدِس أن يقــودَ البشــرَ إلــى فهــِم حقيقــةِ اإليمــان، فهــو 

أيضــًا يُدعــى الحــقّ »... وَالــرُّوحُ هُــوَ الَّــذِي يَْشــهَدُ، أِلَنَّ الــرُّوحَ هُــوَ اْلحَــقُّ« )1يوحنــا 5: 6(. 

ليــب  – المســيحُ هــو الحيــاةُ الحقيقيّــة، وهــو يهبُنــا الحيــاَة األبديّــة، لقــد مــاَت المســيحُ علــى الصَّ
ليفتدينــا ويعطينــا حياتـَـه، وبموتـِـه وقيامتِــه مــن بيــِن األمــواتِ وهــبَ لنــا الحيــاَة ليقودَنــا بروحِــه 
القــدوس. فقــد أتــى ليعطيَنــا الخــالَص فــال يمــوُت مَــن يؤمــنُ بــه، بــل ينتقــُل الــى الحيــاةِ األبديّــة 

بانتقالـِـه مــن هــذا العالــم. »أِلَنَّ لـِـيَ اْلحَيَــاَة هـِـيَ اْلمَسـِـيحُ وَاْلمَــوُْت هـُـوَ ِربْــحٌ« )فيلبــي 1 : 21(.

أعبر عن إيماني

أكمُل العباراتِ اآلتيَة: 

صفاُت اآلِب السَّماويّ الذي عرََّفنا عليه السَّيدُ المسيحُ  –

ريقَ إلى  – صعودُ السَّيّدِ المسيِح إلى السَّماِء هيَّأ لنا الطَّ

الحياُة الحقيقيَُّة تَعني  –

تقويم مرحلي
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أقرأ وأجيب:

يمَانِ الَّذِي فِي . 1 مَكَ لِْلَخاَلِص، ِباإْلِ ُفولِيَّةِ تَعِْرفُ اْلُكتُبَ اْلمَُقدَّسََة، اْلَقادِرََة أَنْ تُحَكِّ »أَنَّكَ مُْنُذ الطُّ
)2 تيموثاوس 3: 15(. اْلمَسِيِح يَسُوعَ«.  

مَانِ ابْتَدَأَ يَسُوعُ يَْكِرُز وَيَُقوُل: تُوبُوا أِلَنَّهُ َقدِ اْقتَرَبَ مََلُكوُت السَّمَاوَاتِ« )متى 4: 17(.. 2 »مِنْ َذلِكَ الزَّ
)	فسس5: 9(.. 3   » »أِلَنَّ ثَمَرَ الرُّوِح هُوَ فِي ُكلِّ َصاَلٍح وَِبٍرّ وَحٍَقّ
»حِينَئِذٍ َقاَل يَسُوعُ لِتاََلمِيذِهِ: ِإنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَْأتِيَ وَرَائِي َفْليُْنكِرْ نَْفسَهُ وَيَحْمِْل َصلِيبَهُ وَيَْتبَعِْني« . 4

)متى16: 24(.  
»وَصِيًَّة جَدِيدًَة أَنَا أُعْطِيُكمْ: أَنْ تُحِبُّوا بَعُْضُكمْ بَعًْضا. َكمَا أَحْبَبْتُُكمْ أَنَا تُحِبُّونَ أَْنتُمْ أَيًْضا بَعُْضُكمْ . 5

)يوحنا 13: 34(. بَعًْضا«. 

أكمُل الجدوَل وفقًا لآياتِ السَّابقة:	 

	طَبِّقُها في حياتي من خاِل	ناُل الحياةَ األبديَّة بـاآلية

1

2

3

4

5



88

ــة، فننــال  – ــيّدُ المســيحُ أنَّ طريــقَ الملكــوتِ يبــدأُ مــن األرِض اســتعدادًا للحيــاةِ األبديَّ يعلّمُنــا السّ
الحيــاَة األبديَّــة مــن خــالل 

محــدودة ألنّــه أحبَّنــا قبــَل تأســيِس 	  اإليمــاِن بــاهللِ ومحبَِّتــه وخاِصــه. نؤمــنُ ونَثِــقُ بــاهلِل وبمحبَّتِــه الالَّ
ليــب. وفعــُل اإليمــانِ يحتــاجُ  ــد اإللهــيّ وفدائِــه علــى الصَّ العالــِم، فقــد أعلــنَ لنــا محبَّتَــه بالتَّجسُّ
ــماويّ،  ــه السَّ ــَة ملكوتِ ــاَء اهلل وورث ــرُ أبن ــان نصي ــةٍ وحــبّ ورجــاٍء، فنحــنُ باإليم ــى إرادةٍ وثق إل
وباإليمــانِ نعمــُل مــا يُرضــي اهلل ونُصلّــي ونصــومُ ونعيــُش أســرارَ الكنيســةِ، ونحيــا حياتَنــا 
ُفولِيَّــةِ تَعْــِرفُ اْلُكتُــبَ اْلمَُقدَّسَــَة، اْلَقــادِرََة  الكنســيّة، ونؤمــنُ بــكالِم اهلل ووعــودِه »وَأَنَّــكَ مُْنــُذ الطُّ
ــاوس 3: 15(. َفْلنَحــيَ  ــوعَ« )2 تيموث ــيِح يَسُ ــي اْلمَسِ ــذِي فِ ــانِ الَّ ــكَ لِْلَخــاَلِص، ِباإِليمَ مَ أَنْ تُحَكِّ
ــة. ــاةِ األبديّ ــا الدّخــوَل إلــى الحي ــَة، وتمنحُن مأنين ــالمَ والطَّ ــا الرَّجــاءَ والسَّ ــاةَ اإليمــان التــي تهبُن حي

التوبــة والرجــوع الــى اهلل: الخطيئــة هــي انفصــال عــن اهلل والعيــش فــي الظلمــة بعيــدًا عنــه، وعندمــا 	 
ــوعُ  ــدَأَ يَسُ ــانِ ابْتَ مَ ــكَ الزَّ ــنْ ذلِ ــة »مِ ــى التوب ــا إل ــه كان يدعون ــرب يســوع المســيح دعوت ــدأ ال ب
ــمَاوَاتِ« )متــى 17:4(. فاإلنســان الخاطــئ  ــهُ َقــدِ اْقتَــرَبَ مََلُكــوُت السَّ ــوا أَلنَّ يَْكــِرُز وَيَُقــوُل: تُوبُ
يحيــا فــي قلــق وعــدم ســالم وفقــدان للرجــاء والفــرح وهــا هــو الــرب يحذرنــا إننــا إن لــم نَتـُـبْ 

ــوا َفجَمِيعُُكــمْ َكذلِــكَ تَهْلُِكــونَ« )لوقــا 13: 3(.  ــْل ِإنْ لَــمْ تَتُوبُ فســنهلك. »َكالَّ! أَُقــوُل لَُكــمْ: بَ

ــد 	  ــال المســيحي وال ب ــاة الكم ــى حي ــا مدعــوون إل ــروح: إنن ــر ال ــر وثم ــة والب ــاة الفضيل ــش حي عي
ــدًا تُْقَطــعُ وَتُْلَقــى...« )متــى 7: 19(.   ــرًا جَيِّ ــعُ ثَمَ أن نثمــر ثمــر البــر والــروح »ُكلُّ َشــجَرَةٍ اَل تَْصنَ
فالثمــار الصالحــة هــي ثمــار اإليمــان العامــل بالمحبــة وتعبيــرًا عــن محبتنــا هلل في إطاللةٍ مســيحيةٍ 
لــكل محتــاج وحزيــن وبائــس، وألن اهلل رحيــم فإنــه يطلــب منــا الثمــر علــى مقــدار الوزنــات 
ــا عمــاًل صالحــًا  ــح  به ــات ونرب ــا أن ننمــي هــذه الوزن ــا ولكــن علين ــات المتاحــة لن واإلمكان

نكنــزه لنــا لدخــول الملكــوت الســماوي، وهكــذا نحيــا الحيــاة األبديــة التــي دعينــا لهــا.

أعبر عن إيماني

ــرُجُ  ــهُ، َفيَْخ ــوِر َصوْتَ ــي اْلُقبُ ــنَ فِ ــعُ الَّذِي ــمَعُ جَمِي ــا يَسْ ــاعٌَة فِيهَ ــي سَ ــهُ تَْأتِ ــَذا، َفِإنَّ ــنْ هَ ــوا مِ »اَل تَتَعَجَّبُ
الدَّيْنُونَــةِ«  قِيَامَــةِ  ِإلَــى  السَّــيِّئَاتِ  وَالَّذِيــنَ عَمُِلــوا  اْلحَيَــاةِ،  قِيَامَــةِ  ِإلَــى  الِحَــاتِ  الصَّ َفعَُلــوا   الَّذِيــنَ 
)يوحنا 5: 28 - 29(.  

الحة – السَّيئة( بحسِب اآليةِ السَّابقة؟  	   ما نتيجُة كلٍّ من األعماِل )الصَّ
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عفــاِء والحكمــَة  َة للضُّ الــُح، إنَّــك تفتــُح أحضانَــَك لرجــوِع الَخطــأِة، ولقبــوِل التائبــن، ولتهــَب القــوَّ أيُّهــا الرّاعــي الصَّ

ــالَم للقلقــَن واإلميــاَن للجاحديــن، فأنــَت غافــُر الخطايــا، ومانــُح  للجهَّــاِل واملحبَّــَة للمحرومــَن والرجــاَء للبائســَن والسَّ

العطايــا وكنــُز كّل الــربكاِت.

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

حيحَة لكّل ممّا يأتي:. 1 أختارُ اإلجابَة الصَّ
من الّصفاتِ اإللهيَّة للسيّدِ المسيِح أنَّه: –

مُخلُّص العالِم.	. الحقُّ والحياُة.	. 

الحُ.	.  كلُّ ما سبقَ صحيح.د. المعلّمُ الصَّ

أناُل الملكوَت السَّماويَّ من خالِل كّل ما يأتي؛ ما عدا: –

الرَّجاء باألرضيَّات والسَّماويات.	. الثّقة باهلل ومحبَّته.	. 

عيش األسرار المُقدَّسة.د. عيش الملكوتِ السَّماوي.	. 

 أفسّرُ اآليتَين األتيتَيِن:. 2
»فِي بَيْتِ أَِبي مَنَاِزُل َكثِيرٌَة« )يوحنا 14: 2(.

 

 

ــمَاوَاتِ«  ــوُت السَّ ــرَبَ مََلُك ــدِ اْقتَ ــهُ َق ــوا أِلَنَّ ــوُل: »تُوبُ ــِرُز وَيَُق ــوعُ يَْك ــدَأَ يَسُ ــانِ ابْتَ مَ ــكَ الزَّ ــنْ َذلِ »مِ
)متــى4: 17(.

 

 
أكتبُ ثالثَة أهدافٍ في حياتي أسعى من خاللِها لعيِش الملكوتِ ابتداًء من األرِض.. 3
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ة الّدرس الخامس عشر الكنيسُة عنصرٌة ُمستِمرَّ

أقرأ وأجيب:

اسمي:  
موهبتي: 

اسم زمييل: 
موهبتُه: 

اسم زمييل: 
موهبتُه: 

ورة السّابقة؟	  ما المقصودُ من الصُّ

 

 

ما النّعمُة التي أطلبُها لتساعدَني على تنميةِ مواهبي لخدمةِ الكنيسة؟	 

 

 

ما الحدُث الذي به وهبَ اهلل التاّلميَذ مواهبَ مُتعدّدًة؟ 	 
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أقرأ وأجيب:

»وَلَمَّــا حََضــرَ يـَـوْمُ اْلَخمْسِــينَ َكانَ اْلجَمِيــعُ مَعًــا ِبنَْفــٍس وَاحـِـدَةٍ، وََصــارَ بَْغتـَـًة مِــنَ السَّــمَاِء َصــوٌْت َكمـَـا مِــنْ 
ــنْ  ــا مِ ــمٌَة َكَأنَّهَ ــنٌَة مُْنَقسِ ــمْ أَْلسِ ــرَْت لَهُ ــينَ، وََظهَ ــُث َكانُــوا جَالِسِ ــأَلَ ُكلَّ اْلبَيْــتِ حَيْ ــوِب ِريــٍح عَاصَِفــةٍ وَمَ هُبُ
ــنَةٍ  ــونَ ِبَأْلسِ ــدَؤوا يَتََكلَّمُ ــنَ الــرُّوِح اْلُقــدُِس، وَابْتَ ــأَلَ اْلجَمِيــعُ مِ ــمْ. وَامْتَ ــدٍ مِْنهُ ــتََقرَّْت عََلــى ُكلِّ وَاحِ ــاٍر وَاسْ نَ

ــمُ الــرُّوحُ أَنْ يَْنطُِقــوا« )	عمــال 2 : 1- 4(.  ــا أَعَْطاهُ أُْخــرَى َكمَ

َط اآلتي بحسِب النَّّص الدّينيّ السَّابق: أُكمُِل المُخطَّ

يوُم حلوِل  ..................يوُم وحدِة املؤمن�
يوُم انطالِق

الكنيسِة إىل العا�

اآلية: 

ُهبُوب ِريٍح َعاِصَفٍة

َوَمَألَ كُّل الْبَيِْت َحيُْث

كَانُوا َجالِِسَ�. 

اآلية: 

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

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

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

اآلية: 

َولَ�َّ َحَرضَ يَْوُم الَْخْمِسَ� 

كَاَن الَْجِميُع َمًعا

ِبَنْفٍس َواِحَدٍة.

يوُم العنرصة هو: 
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ــوم الخمســين بعــدَ  – ــرُّوحُ القــدسُ فــي الي ــة حــلَّ ال ــنَ فــي العلي ــُذ مُجتمِعي فــي حيــن كانَ التَّالمي
عــود اإللهــيّ بشــكِل ألســنةٍ ناريَّــة وحــلَّ عليهــم، فامتلــؤوا مــن  القيامــة، واليــوِم العاشــِر بعــدَ الصُّ
ــوا،  ــرُّوح أن ينطق ــم ال ــا أتاه ــب م ــدّدةٍ بحس ــاتٍ مُتع ــون بلغ ــذوا يتكلَّم ــدِس، وأخ ــرّوح الق ال
ــالدَ  ــومُ العنصــرة مي ــدَّ ي ــرونَ بكلمــة اهلل، وهكــذا انطلقــت الكنيســة، فعُ ــوا يُبّش ــا انطلق وعندَه
ــومَ:  ــومُ العنصــرةِ ي ــك غــدا ي ــم، وبذل ــي العال ــدَء كرازتِهــا وانتشــاِرها ف الكنيســة وانطالَقهــا وب

وحدة المؤمنين: حيُث كانَ الجميعُ في حالةِ اتّفاٍق وانسجاٍم، وكانَ عندَهم فكرٌ واحدٌ 	. 
وتوقُّعاٌت مُشترَكة، فقد أطاعوا ربَّهم ومُعلّمَهم حينَ طلبَ منهم أن يمكثوا في أورشليمَ. 

»فِيمَا هُوَ مُجْتَمِعٌ مَعَهُمْ أَوَْصاهُمْ أَنْ اَل يَبْرَحُوا مِنْ أُورَُشلِيمَ، بَْل يَْنتَظِرُوا مَوْعِدَ اآْلِب الَّذِي 
سَمِعْتُمُوهُ مِنِّي« )	عمال4: 1(.

سل والتّاميذ من رجاٍل ونساٍء: فالريحُ تُشيرُ إلى طبيعةِ 	.  حلول الّروحِ القدسِ وامتاء جميِع الرُّ
الرّوح القدس غيِر المرئيَّة. »اَلرِّيحُ تَهُبُّ حَيُْث تََشاُء، وَتَسْمَعُ َصوْتَهَا، لَكِنَّكَ اَل تَعَْلمُ مِنْ 

أَيْنَ تَْأتِي وَاَل ِإلَى أَيْنَ تَْذهَبُ. هََكَذا ُكلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ الرُّوِح« )يوحنا 3: 8(، والنَّار تكشفُ 
عن طبيعةِ الرُّوِح القدِس ودوِره في تطهيِر قلوِب المؤمنينَ من الخطايا وتُشعُل في قلوِبهم 

المحبََّة، وحلَّ على شكِل ألسنةٍ مُنقسِمةٍ للداللةِ على أنَّ لكّل منهم موهبًة، وعماًل يُحدّدُه له 
الرُّوحُ، وهذه المواهبُ تتكامُل لبناِء جسدِ المسيِح؛ أي الكنيسة .

انطــالقُ الكنيســةِ إلــى العالــِم فــي يــوِم الخمســين حيــُث إنَّ نعمــَة الــرُّوِح القــدِس أعَطــت  –
ــنَ  ــيحُ، فأعل ــرَّبُّ المس ــم ال ــا أوصاه ــم كم ــِع األم ــالص لجمي ــارَة الخ ــوا بش ــذَ أن يُبلغ التَّالمي
العديــدُ مــن الجمــوِع عــن إيماِنهــم واعتمــدوا وانضمُّــوا إلــى الكنيســة، »وََكانـُـوا يُواظِبُــونَ عََلــى 
ــْت  ــٍس وََكانَ ــي ُكلِّ نَْف ــوْفٌ فِ ــارَ َخ ــوَاتِ وََص َل ــِز، وَالصَّ ــِر اْلُخبْ ــِرَكةِ، وََكسْ ــِل، وَالشَّ ــِم الرُّسُ تَعْلِي
ــا، وََكانَ  ــوا مَعً ــوا َكانُ ــنَ آمَنُ ــعُ الَّذِي ــِل. وَجَمِي ــدِي الرُّسُ ــى أَيْ ــرَى عََل ــرٌَة تُجْ ــاٌت َكثِي ــبُ وَآيَ عَجَائِ
ــِع،  ــنَ اْلجَمِي ــمُونَهَا بَيْ ــا وَيَْقسِ ــوا يَِبيعُونَهَ ــاُت َكانُ ــاَلكُ وَاْلمُْقتَنَيَ ــمْ ُكلُّ َشــيٍْء مُْشــتَرًَكا. وَاأَلمْ عِْندَهُ
َكمَــا يَُكــونُ لِــُكلِّ وَاحِــدٍ احْتِيـَـاجٌ. َكانـُـوا ُكلَّ يَــوٍْم يُواظِبُــونَ فِــي اْلهَيْــَكِل ِبنَْفــٍس وَاحـِـدَةٍ. وَِإْذ هُــمْ 
ــبِّحِينَ اهللَ،  ــٍب، مُسَ ــاَطةِ َقْل ــاٍج وَبَسَ ــامَ ِبابْتِهَ عَ ــونَ الطَّ ــوا يَتَنَاوَلُ ــوتِ، َكانُ ــي اْلبُيُ ــَز فِ ــرُونَ اْلُخبْ يَْكسِ
ــعِْب. وََكانَ الــرَّبُّ ُكلَّ يَــوٍْم يَُضــمُّ ِإلَــى اْلَكِنيسَــةِ الَّذِيــنَ يَْخُلُصــونَ«  وَلَهُــمْ ِنعْمَــٌة لـَـدَى جَمِيــِع الشَّ

ــل 2: 42 – 47(.  ــال الرس )	عم

أعبر عن إيماني
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»لكِنَُّكــمْ سَــتَنَالُونَ ُقــوًَّة مَتـَـى حَــلَّ الــرُّوحُ اْلُقــدُسُ عََليُْكــمْ، وَتَُكونـُـونَ لِــي ُشــهُودًا فِــي أُورَُشــلِيمَ وَفِــي 
ُكلِّ اْليَهُودِيَّــةِ وَالسَّــامِرَةِ وَِإلـَـى أَْقَصــى اأْلَرِْض« )	عمــال 1: 8(.

من خالِل اآليةِ السَّابقة اذكِر الوعدَ الَّذي وعدَ به السيّدُ المسيحُ تالميَذه.

 

 

 

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

ــفٌ. ضِــدَّ  – وَأَمَّــا ثَمَــرُ الــرُّوِح َفهُــوَ: مَحَبَّــٌة، َفــرَحٌ، سَــاَلمٌ، ُطــوُل أَنـَـاةٍ، لُْطــفٌ، َصــاَلحٌ، ِإيمـَـانٌ، وَدَاعَــٌة، تَعَفُّ
 أَمْثَاِل هَذِهِ لَيْسَ نَامُوسٌ«  

)غاطية 5: 22(.  

»وَمَتَــى جَــاَء اْلمُعَــزِّي الَّــذِي سَُأرْسِــُلهُ أَنَــا ِإلَيُْكــمْ مِــنَ اآْلِب، رُوحُ اْلحَــقِّ، الَّــذِي مِــنْ عِْنــدِ اآْلِب يَْنبَثِــقُ،  –
 َفهُوَ يَْشهَدُ لِي. وَتَْشهَدُونَ أَْنتُمْ أَيًْضا أِلَنَُّكمْ مَعِي مِنَ االِبْتِدَاِء«  

)يوحنا 15: 26 – 27(.  

ــيِح  – ــوعَ اْلمَسِ ــِم يَسُ ــاهُ أُعْطِيــكَ: ِباسْ ــي َفِإيَّ ــذِي لِ ــِن الَّ ــبٌ، وَلَكِ ــٌة وَاَل َذهَ ــي فِضَّ ــسَ لِ ــاَل بُْطــرُسُ: لَيْ »َفَق
النَّاصِــِريِّ ُقــمْ وَامْــِش!. وَأَمْسَــَكهُ ِبيَــدِهِ اْليُمْنَــى وَأََقامَــهُ، َففِــي اْلحَــاِل تََشــدَّدَْت ِرجْــاَلهُ وََكعْبَــاهُ، َفوَثَــبَ 

 وَوََقفَ وََصارَ يَمْشِي، وَدََخَل مَعَهُمَا ِإلَى اْلهَيَْكِل وَهُوَ يَمْشِي وَيَْطُفرُ وَيُسَبِّحُ اهللَ«  
)	عمال 3: 6 – 8(.  

أُكمُل الجدوَل اآلتي وفقًا لآياتِ السَّابقة: 	 

ثمارُ الرّوِح القدس.

صفاُت الرّوِح القدِس.

من تأثيِر عمِل الرّوح القدس على التاّلميذ. 



94

ــذي يتســاوى بالجوهــر 	  ــدّوِس ال ــوثِ الق ــِم الثَّال ــن أقاني ــث م ــومُ الثّال ــدسُ هــو األقن ــرُّوحُ الق ال
ــومَ  مــع اآلب واالبــن، كانَ يعمــُل فــي الرّســِل طــواَل حياتِهــم، بعــدَ أن حــلَّ عليهــم ومأَلهــم ي
الخمســين، وكانَ »القــوََّة« التــي انتظرَهــا الرُّســُل وهــم فــي حالــةٍ صــالةٍ دائمــةٍ، فأخذوهــا ونالوها. 
وكانَ »القائــدُ« الــذي يوجـّـهُ كلَّ تحركاتِهــم وخدماتِهــم وأفكاِرهــم. وكانَ »الفعُل« الذى اســتطاعَ 

أن يغيّــرَ النّــاسَ، وشــعوبَ األرض، لتؤمــنَ بالســيّد المســيح إلهــًا مُتجسّــدًا وفادِيــًا ومُخلّصــًا.

إنَّ الرّوحَ القدس يقومُ بأعماٍل جوهريّةٍ كثيرةٍ في حياةِ المؤمِن، منها:	 

ــُت اْلعَالـَـمَ عََلــى َخطِيَّــةٍ وَعََلــى  – يبكــُت اإلنســانَ علــى خطايــاه ليتــوبَ عنهــا، »وَمَتـَـى جَــاَء َذاكَ يُبَكِّ
ِبــٍرّ وَعََلــى دَيْنُونـَـةٍ« )يوحنــا 16: 8(.

ــى  – ــدُُكمْ ِإلَ ــوَ يُرْشِ ــقِّ، َفهُ ــاَء َذاكَ، رُوحُ اْلحَ ــى جَ ــا مَتَ ــِق الخــالص، »وَأَمَّ يرشــدُ اإلنســانَ إلــى طري
ــةٍ«  ــوٍر آتِيَ ــمُ ِبــهِ، وَيُْخِبرُُكــمْ ِبُأمُ ــمَعُ يَتََكلَّ ــا يَسْ ــْل ُكلُّ مَ ــهِ، بَ ــمُ مِــنْ نَْفسِ ــقِّ، أِلَنَّــهُ اَل يَتََكلَّ جَمِيــِع اْلحَ

ــا 16: 13(. )يوحن

يُذّكــرُ اإلنســانَ بكلمــاتِ الــرّبّ فــي المواقــفِ المُختلِفــة »أَمَّــا اْلمُعَــزِّي، الــرُّوحُ اْلُقــدُسُ، الَّــذِي  –
ــا ُقْلتُــهُ لَُكــمْ« )يوحنــا 14:26(. رُُكــمْ ِبــُكلِّ مَ ــُلهُ اآْلبُ ِباسْــمِي، َفهُــوَ يُعَلِّمُُكــمْ ُكلَّ َشــيٍْء، وَيَُذكِّ سَيُرْسِ

ــنٌَة مُْنَقسِــمٌَة َكَأنَّهَــا مِــنْ نَــاٍر  – يُقــدّسُ اإلنســانَ ويطهّــرُه مــن أدنــاِس الخطيئــةِ، »وََظهَــرَْت لَهُــمْ أَْلسِ
ــمْ« )	عمــال2: 3(. ــدٍ مِْنهُ ــتََقرَّْت عََلــى ُكلِّ وَاحِ وَاسْ

يُثمــرُ فــي اإلنســان ثمــارَ روِح اهلل القــدوس، »أَمَّــا ثَمَــرُ الــرُّوِح َفهُــوَ: مَحَبَّــٌة، َفــرَحٌ، سَــاَلمٌ، ُطــوُل  –
أَنَــاةٍ، لُْطــفٌ، َصــاَلحٌ، ِإيمَــانٌ« )غاطيــة 5: 22(.

ــُلهُ  – ــا اْلمُعَــزِّي، الــرُّوحُ اْلُقــدُسُ، الَّــذِي سَيُرْسِ يُعطــي اإلنســانَ مواهــبَ فــي كّل ضيقــةٍ تُقابُلــه، »أَمَّ
ــا ُقْلتُــهُ لَُكــمْ« )يوحنــا 14: 26(. رُُكــمْ ِبــُكلِّ مَ ــوَ يُعَلِّمُُكــمْ ُكلَّ َشــيٍْء، وَيَُذكِّ ــمِي، َفهُ اآْلبُ ِباسْ

يشــفعُ لنــا فــي حياتنــا »وََكَذلِــكَ الــرُّوحُ أَيًْضــا يُعِيــنُ َضعََفاتِنـَـا، أِلَنَّنـَـا لَسْــنَا نَعَْلــمُ مَــا نَُصلِّــي أِلَجْلِــهِ  –
َكمَــا يَْنبَغِــي. وَلَكِــنَّ الــرُّوحَ نَْفسَــهُ يَْشــَفعُ فِينـَـا ِبَأنَّــاتٍ اَل يُْنَطــقُ ِبهَــا« )روميــة 8: 26(.

يكشــفُ لنــا الكتــابُ المُقــدَّس صفــاتِ الــرّوِح القــدس، فهــو أزلــيٌّ كائــنٌ بذاتــه، كلـّـيُّ المعرفــة، 	 
قــادرٌ علــى كّل شــيء.

أعبر عن إيماني

ما الصفاُت التي يتحلَّى بها المؤمِنُ المُمتلُِئ بنعمةِ الرّوِح القدِس؟ –

 

 

تقويم مرحلي
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ــاِة،  الحــات، ورازُق الحي ــُز الصَّ ، كن ــُئ الــكلَّ ــاويُّ املُعــزّي، روُح الحــّق، الحــارُض يف كّل مــكاٍن، املال »أيُّهــا امللــُك السَّ

الــُح نفوَســنا«. ــْص أيُّهــا الصَّ ــا مــن كّل دنــٍس، وخلّ ــمَّ واســكْن فينــا، وطّهرْن هلُ

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

َقها.. 1 أستخرجُ من اآلياتِ اآلتيةِ كلماتِ السَّيّد المسيح وتحقُّ

كلماُت يسوعَ اآلية
لتاميِذه

تحقُّقُها

ــى  ــمْ ِإلَ ــَث مَعَُك ــرَ لِيَمُْك ــا آَخ يً ــمْ مُعَزِّ ــنَ اآْلِب َفيُعْطِيُك ــبُ مِ ــا أَْطُل »أَنَ
ــرَاهُ  ــهُ اَل يَ ــهُ، أِلَنَّ ــمُ أَنْ يَْقبََل ــتَطِيعُ اْلعَالَ ــذِي اَل يَسْ ــقِّ الَّ ــدِ، رُوحُ اْلحَ اأْلَبَ
وَاَل يَعِْرُفــهُ، وَأَمَّــا أَْنتـُـمْ َفتَعِْرُفونـَـهُ أِلَنَّــهُ مَاكِــٌث مَعَُكــمْ وَيَُكــونُ فِيُكــمْ. اَل 

ــا 14: 16 -18(. ــمْ« )يوحن ــي ِإلَيُْك ــي آتِ ــى. ِإنِّ ــمْ يَتَامَ أَْترُُكُك

»وَمَتـَـى جَــاَء اْلمُعَــزِّي الَّــذِي سَُأرْسِــُلهُ أَنَا ِإلَيُْكــمْ مِــنَ اآْلِب، رُوحُ اْلحَقِّ، 
الَّــذِي مِــنْ عِْنــدِ اآْلِب يَْنبَثِــقُ، َفهـُـوَ يَْشــهَدُ لِي« )يوحنــا 15: 26(.

 أفسّرُ ما يأتي:. 2
يُعدُّ الرُّوحُ القدسُ المرشدَ والمُعّزي والمُبّكت.

 

يُعدُّ يومُ العنصرةِ يومَ ميالدِ الكنيسةِ األرضيَّة.

 
أكتبُ عن حياةِ أحدِ الرّسِل وعملِه بعدَ العنصرة.. 3
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الّدرس السادس عشر العائلُة كنيسٌة صغيرٌة

أقرأ وأجيب:

 
ــِم  ــارّ بتعلي ــاَة عمــٍل وصــالةٍ، قــامَ بهــا يوســفُ الب ــُة المُقدَّســُة حي عاَشــت العائل
السّــيّدِ المســيِح مهنــَة النّجــارة واهتمَّــت مريــمُ العــذراُء بعائلتِهــا، وأخــَذ كلٌّ مــن 
ــريعُة،  ــت عليهــا الشَّ الوالديــن بتعليــم الّطفــِل يســوعَ طقــوسَ األعيــادِ التــي نصَّ
ــدَ اهلل  ــةِ الطفــِل يســوعَ لينمــوَ بالنّعمــةِ والقامــةِ والحكمــةِ عن ــا بتربي كمــا اهتمَّ

والنــاس.

القدّيســان يواكيــم وحنـّـة جـَـدّا المســيح اإللــه، قدَّمــا للعالــم والــدَة اإللــهِ الفائقــَة 
ــةِ  اع ــي الطَّ ــا ف ــااًل لن ــت مث ــِم، وكانَ ــكّل العال ــرحَ ل ــت الف ــي أعَط ــةِ الت القداس

والخضــوِع لمشــيئةِ اهلل.

وجــانِ المُبــارَكانِ القدّيــسُ باســيليوسُ الّشــيُخ والقدّيســُة إيميليــا؛ أهديــا  الزَّ
العالـَـم القدّيسـَـين: باســيليوس الكبيــر، وبطــرس أســقف سبســطيا، وغريغوريــوس 
أســقف نصيــص، وبنكراتيــوس النّاســك، ومكرينــا البــارة الحكيمــة؛ هــذه العائلة 

مــدَّتِ الكنيســة والعالــم بنــوٍر مــن نــور ال يغيــبُ وعلــٍم يفــوقُ كلَّ العلــوم.

ما المُشترَكُ بينَ هذه العائالتِ الثاّلث؟. 1
 

ما دورُ الوالدين في تنشئةِ األبناِء بحسِب تعاليم المسيح؟. 2
 

برأيك، ما العوامُل الواجبُ تواُفرها في العائلةِ لتكونَ كنيسًة صغيرًة؟. 3
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أقرأ وأجيب:

ــِل  – ــنْ أَجْ ــاَل: مِ ــى؟ وََق ــرًا وَأُْنثَ ــا َذَك ــدِْء َخَلَقهُمَ ــنَ اْلبَ ــقَ مِ ــذِي َخَل ــمْ أَنَّ الَّ ــا َقرَأْتُ ــمْ: أَمَ ــاَل لَهُ ــابَ وََق »َفَأجَ
هــَذا يَْتــرُكُ الرَّجُــُل أَبَــاهُ وَأُمَّــهُ وَيَْلتَصِــقُ ِبامْرَأَتِــهِ، وَيَُكــونُ االْثنـَـانِ جَسـَـدًا وَاحِــدًا .ِإًذا لَيْسـَـا بَعْــدُ اْثنَيْــِن بَــْل 

جَسَــدٌ وَاحِــدٌ. َفالَّــذِي جَمَعَــهُ اهللُ اَل يَُفرُِّقــهُ ِإْنسَــانٌ« )متــى19: 4- 6(.

ــي  – ــي فِ ــةِ الَّتِ ــوعَ،......وَعََلى اْلَكِنيسَ ــيِح يَسُ ــي اْلمَسِ ــي فِ ــِن مَعِ ــاَل اْلعَامَِليْ ــكِالَّ وَأَكِي ــى ِبِريسْ ــلِّمُوا عََل »سَ
بَيْتِِهمَــا...« )روميــة 16: 3- 5(.

حيُث يوجَدُ المسيحُ هناك تكونُ الكنيسُة )القديس اغناطيوس(. –

متى أسَّسَ اهلل العائلَة وبارَكها؟. 1
 

واجَ؟. 2 كيفَ قدّسَ السّيّدُ المسيحُ الزَّ
 

ما أهمّيُّة حضوِر اهلل في العائلةِ المسيحيَّة؟. 3
 

بــدأتِ الكنيســُة أيــامَ الرُّســل فــي بيــوتِ المؤمنيــن علــى مثــاِل أكيــال وزوجتــه بريســكال اللّذيــن  –
سَــرّهما أن يفعــال كلَّ مــا بوســعِهما لتســهيِل خدمــةِ بولــس اإلرســاليَّة، فكانــوا يصرفــون جــزءًا 
مــن وقتِهــم فــي صناعــةِ الخيــام ومعظــمَ الوقــت الباقــي لمُســاعَدة النَّــاس فــي ســماِع البشــارة، 

ويفتحــون بيوتَهــم لالجتمــاع مــن أجــِل العبــادة فكانــوا مثــااًل لنشــِر النـّـور للعالــم.
إنّ اتّحــادَ الرَّجــل والمــرأة فــي المســيح يؤلـّـفُ كنيســًة صغيــرًة، فدخوُل العروســين إلى الكنيســةِ  –

واج يكــونُ بينَهمــا  هــو دخــوٌل إلــى ملكــوتِ المســيح، والعهــدُ الــذي يُقــامُ فــي صــالةِ ســرِّ الــزَّ
ــاَة الملكــوتِ علــى  مــن جهــةٍ، وبينَهمــا وبيــنَ المســيِح مــن جهــةٍ أخــرى، فتعيــُش العائلــُة حي
ــرٌة  ــل هــي صــورٌة مُصغَّ ــاةٍ بشــريّةٍ، ب ــت مُجــرَّدَ حي ــًة، وهــي ليسَ ــحُ كنيســًة بيتيَّ األرض، وتصب

للملكــوتِ وخبــرٌة مُعاشــٌة لــه.
ــم، والمســيحُ بحضــوره  – ــي العال ــاء- هــي مــكانُ حضــوِر اهلل ف ــُة– بنظــر الكنيســة واآلب العائل

اإللهــيّ فــي تشــكيل العائلــة، وفــي نشــاطاتها المُختلِفــة، يُحــوُّل البيــَت وكلَّ مَــن فيــه )العائلــة( 
ليصيــروا أيقونــَة اهلل الحيّــة، ويحــوُّل الحــبَّ البشــريَّ فيــه إلــى حــٍبّ جديــدٍ يكتســبُه مــن »نفحــةِ 

يبــة« )2 كورنثــوس2: 15(، فتجعلــه )كنيســًة صغيــرًة(.  المســيح الطَّ

أعبر عن إيماني
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ما الذي يميُّز العائلَة المسيحيَّة؟. 1
 

كيف تصبحُ العائلُة كنيسًة صغيرًة؟. 2
 

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

 أَيُّهَا الرِّجَاُل، أَحِبُّوا ِنسَاَءُكمْ َكمَا أَحَبَّ اْلمَسِيحُ أَيًْضا اْلَكِنيسََة وَأَسَْلمَ نَْفسَهُ أَلجْلِهَا«   –
)	فسس5: 25(.  

ــاَلتٍ، عَفِيَفــاتٍ،  – »لَِكــيْ يَْنَصحْــنَ اْلحَدَثَــاتِ أَنْ يَُكــنَّ مُحِبَّــاتٍ لِِرجَالِِهــنَّ وَيُحِْببْــنَ أَوْاَلدَهُــنَّ، مُتَعَقِّ
 مُاَلِزمَاتٍ بُيُوتَهُنَّ، َصالِحَاتٍ، َخاضِعَاتٍ لِِرجَالِِهنَّ، لَِكيْ اَل يُجَدَّفَ عََلى َكلِمَةِ اهلل« 

)تيطس2: 5-4(.  

ــاء أن  – ــى اآلب ــي عل ــزل. ينبغ ــي المن ــن ف ــاُة الوالدَي ــنَ هــو حي ــدّسُ األوالدَ ويجعُلهــم صالحي ــا يق »إنّ م
يُعطــوا ذواتِهــم لمحبَّــة اهلل، وأن يصبحــوا مثــَل القدّيســينَ بالقــرب مــن أوالدِهــم بوداعتِهــم وصبِرهــم 

ومحبَّتهــم لهــم«. )القّديــس بورفيريــوس الرائــي(.

»وأنتم أيُّها اآلباُء، ال تغيظوا أوالدَكم، بل ربُّوهم بتأديِب الرَّب وإنذاره« )	فسس6: 4(. –

أستنتجُ من اآلياتِ السَّابقةِ أدوارَ كلٍّ من اآلتي:	 

دوُر األبناء:  

دوُر الزَّوجة:  

دوُر الزَّوج:  

٢
١

دورُه	 املشرتك:  
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أفضُل طريقةٍ لتربيةِ األطفاِل في الرَّب هي قداسُة الوالدَين عبرَ عيشهما ثمارَ الرّوح. –

ــي  – ــاُة ف ــة، فالحي ــو بالمحبَّ ــعَ اإليمــانِ ومشــتَل النّم ــِل ومصن ــِش الفضائ ــرَ عي ــُة مُختبَ ــرُ العائل تُعتبَ
األســرةِ تتأسَّــسُ علــى مجموعــة مــن القيــم المســيحيَّة واإلنســانيَّة التــي تجعُلهــا ســعيدًة ومُتحابَّــًة 
ومُتَّحــدًة علــى مثــاِل العائلــةِ المُقدَّســة )يوســف، مريــم، والّطفــل يســوع( ومــن أهــمّ هــذه القيــم:

عوبات التي تواجهُها بروِح التّضحية . 1 المحبَُّة المُتبادَلة الَّتي تُساعدُ األسرَة على تجاوُز الصُّ
والخدمة واألمانة، هذه المحبَُّة صورٌة بشريَّة للمحبَّة الثَّالوثيَّة بينَ اآلِب واالبِن والرُّوح القدس.

ات: »ليسَ ألحدٍ حبٌّ أعظمُ من هذا: »أن يضعَ أحدٌ نفسَه ألجِل أحبائه« . 2 التّضحيُة ونكرانُ الذَّ
)يوحنا 15: 13(.  

المُسامَحُة والغفرانُ واألمانُة والوداعُة والتّواُضع.. 3
يتجلَّى دورُ الوالدين اللَّذين يمثاّلن يدَ اهلل في تربيةِ األبناء وتأديِبهم من خالل:  –

تنشئِتهم تنشئًة جسديًّة، وتوجيههم حتى ينموا في مخافةِ الرّبّ، واحترام الوالدين، 	. 
واكتساب العادات الّصالحة، وأسلوب الحياة الذي يجبُ أن يعيشوه بروح المحبَّة ليكونوا 

مواطنينَ صالحين؛ »وأمّا يسوعُ فكانَ يتقدَّمُ في الحكمة والقامة والنّعمة، عند اهلل والنّاس« 
)لوقا2: 52(.  

تنشئتهم تنشئًة روحيًَّة، وتعليمهم كلمَة اهلل وإرشادهم إلى طريق الرَّبّ لمنفعتِهم ونموّهم 	. 
الرّوحيّ وترسيخ روح اإليمان والقداسة بالسّيّد المسيح الذي هو هدُفها ورجاؤها، من 

خالل:

الّصالة اليوميّة التي يشاركُ فيها جميعُ أعضاِء العائلة.	 

الة الفرديّة لكّل عضٍو من أعضائِها.	  الصَّ

القراءة اليوميّة للكتاِب المُقدَّس التي تُغّذي الرّوح.	 

المُشارَكة العائليّة في الخدمة اللّيتورجيّة وخدمة الكنيسة.	 

يترتّبُ على األبناء: –

الطّاعة: »أيُّها األوالدُ، أطيعوا والديكم في كّل شيٍء ألنّ هذا مُرضيٌّ في الرَّبّ« )كولوسي3: 20(.

اإلكــرام: »أكــِرم أبــاكَ وأمَّــك«، التــي هــي أوُّل وصيــةٍ بوعــدٍ، لكــي يكــونَ لكــم خيــرٌ، وتكونــوا طــواَل 
األعمــار علــى األرض« )	فســس6: 2- 3(.

أعبر عن إيماني
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أذكرُ أعمااًل جديدًة أقومُ بها تجعُل عائلتي كنيسًة صغيرًة. 	 

 

 

تقويم مرحلي

العائلــُة هــي التــي متــدُّ الكنيســَة بجاعــِة املؤمنــن، وهــي مبثابــِة الخمــية التــي تخّمــُر العجــَن كلَّــه، كــا يعلُّمنــا 

ــَاَواِت َخِمــيًَة أََخَذتَْهــا اْمــَرأٌَة َوَخبَّأَتَْهــا يِف ثثاَلَثـَـِة أَكْيـَـاِل  س: »قـَـاَل لَُهــْم َمثـَـالً آَخــَر: يُْشــِبُه َملَُكــوُت السَّ الكتــاُب املُقــدَّ

َدِقيــق َحتَّــى اْختََمــَر الَْجِميــُع« )متــى13: 33(، ومنهــا تتشــكَُّل الكنيســُة الجامعــُة الّناميــة يف اإلميــاِن والتَّقــوى واملحبَّة 

عــى أســاِس الــرَّّب يســوَع.

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

أفسّرُ قوَل القدّيس يوحنّا الّذهبيّ الفم: لِيُكن بيتُكم كلّه كنيسة.. 1
 

أتعاونُ معَ رفاقي لِتصميم خّطةٍ )نشرة( موجَّهةٍ لفئة ما ترشدُهم فيها كيف يجعلون عائالتِهم . 2
كنيسًة صغيرًة.

الفئُة املُستهَدفة: 

مضموُن النَّرشة:

الهدُف: 
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الّدرس السابع عشر الحياُة المسيحّية حياُة شهادٍة

كانَ إغناطيــوسُ تلميــذًا ليوحنّــا المُتكلّــم بالاّلهــوت، وخليفــًة للرُّســل 
ــة ســنَة 68م، وجاهــدَ  ــى أنطاكي ــً عل ــرَ. فقــد صــارَ أســقفً ثاني ــي عَش االثن
دفاعــً عــن  اإليمــان علــى عهــد طرائيانــوس، الــذي اقتــادَه إلــى رومــا 
ــا  ــنَة 107م. أمَّ ــهادةِ س ــَل الّش ــاَل إكلي ــذا ن ــود، وهك ــأكاًل لألس ــرَحَ م ليُط
ــريفة فجمعَهــا المؤمنــونَ باجتهــادٍ ونقلوهــا إلــى أنطاكيــة،  بقايــا عظامِــه الشَّ
وقــد لُّقــبَ هــذا القدّيــسُ متوّشــحً بــاهلل، ألنَّــه كانَ قــد أحــرَز اهلل ســاكنً فــي 
ــول هــو نفســه:  ــك كان يق ــه. ولذل ــار محبَّت ــه متأجّجــً بن ــه، وكان قلب نفسِ
»إنَّنــي أنــا قمــحٌ هلل، فســبيلي أن أُطحَــنَ بأنيــاِب الوحــوش لكــي أصيــرَ خبــزًا 
نقيّــً«. مُقتديــً بالــرَّبّ يســوع، كمــا قــاَل القدّيــسُ بولــسُ الرَّســوُل: »َفُكونـُـوا 

مُتَمَثِّلِيــنَ ِبــاهلِل َكَأوْاَلدٍ أَحِبَّــاَء، وَاسْــُلُكوا فِــي اْلمَحَبَّــةِ َكمَــا أَحَبَّنـَـا اْلمَسِــيحُ أَيْضــً وَأَسْــَلمَ نَْفسَــهُ أَلجْلِنـَـا، ُقرْبَاًنــا 
ــون األوّل مــن كّل عــام. ــًة« )	فســس 5: 2(. تحتفــُل الكنيســُة لذكــراه فــي 20 كان ــًة َطيِّبَ ــًة هلِل رَائِحَ وََذِبيحَ

 :�لنناقش مع

لماذا دُعيَ القدّيسُ إغناطيوسُ »بالمُتوّشِح باهلل«؟. 1
كيفَ حافَظ القدّيسُ إغناطيوسُ على إيماِنه؟. 2

تميَّــَز شــهداُء المســيحيّة بحماســتِهم وشــجاعتِهم وإيماِنهــم ووداعتِهــم وصبِرهــم واحتمالِهــم 
وفرحِهــم باالستشــهادِ، فقــدْ كانــوا يُقبلــونَ إلــى المــوتِ بفــرٍح وهــدوٍء ووداعــةٍ تُذهــُل مُضطِهديهــم. 
ــم  ــدِّم المســيحيُّون ذواتِه ــدَّمَ ويق ــا ق ــا، حينَم ــى صوِره ــي أبه ــة المســيحيَّة ف ــو قصَّ فاالستشــهادُ ه
ــِل  ــُة الكــرازةِ باإلنجي ــِل، هــو قصَّ ــةِ األعــداِء ولــكلِّ الفضائ نمــاذجَ للحــبّ والبــذِل واإليمــانِ ومحبَّ
للعالــِم أجمــعَ، وللخليقــةِ كلِّهــا. فاإليمــانُ المســيحيّ كانَ ينتشــرُ بســرعةٍ، ويمتــدُّ بشــهادةِ الــدَّم أكثــرَ 
مــن انتشــاره بالوعــظ والتَّعليــم. وإذا كانَــت المســيحيَُّة هــي الحــبّ، فالمــوُت فــي ســبيلها هــو قمَّــة 
ــهداِء واالستشــهادِ فــي  الحــبّ، بهــذه النّظــرةِ المُقدَّســة الفاحِصــة نظــرَ المؤمنــون والكنيســُة إلــى الشُّ

تاريخِهــا.



102

أقرأ وأجيب:

»َفَلمَّــا سَــمِعُوا هــَذا حَِنُقــوا ِبُقُلوِبِهــمْ وََصــرُّوا ِبَأسْــنَاِنِهمْ عََليـْـهِ. وَأَمَّــا هـُـوَ َفَشــَخَص ِإلـَـى السَّــمَاِء وَهُــوَ مُمْتَلِــٌئ 
مـِـنَ الــرُّوِح اْلُقــدُِس، َفــرَأَى مَجْــدَ اهلِل، وَيَسُــوعَ َقائِمًــا عـَـنْ يَمِيــِن اهلِل. َقــاَل: هَــا أَنـَـا أَْنُظــرُ السَّــمَاوَاتِ مَْفتُوحَــًة، 
ــٍس  ــهِ ِبنَْف ــوا عََليْ ــمْ، وَهَجَمُ ــدُّوا آَذانَهُ ــٍم وَسَ ــوْتٍ عَظِي ــوا ِبَص ــِن اهلِل. َفَصاحُ ــنْ يَمِي ــا عَ ــانِ َقائِمً ــنَ اإِلْنسَ وَابْ
ــهُ  ــاُل لَ ــابٍّ يَُق ــيْ َش ــدَ ِرجَْل ــمْ عِْن ــوا ثِيَابَهُ ــهُودُ َخَلعُ ــوهُ. وَالشُّ ــةِ وَرَجَمُ ــاِرجَ اْلمَدِينَ ــوهُ َخ ــدَةٍ، وَأَْخرَجُ وَاحِ
َشــاوُُل. َفَكانـُـوا يَرْجُمُــونَ إسْــتَِفانُوسَ وَهُــوَ يَدْعُــو وَيَُقــوُل: أَيُّهَــا الــرَّبُّ يَسُــوعُ اْقبَــْل رُوحِــي. ثـُـمَّ جَثـَـا عََلــى 

 رُْكبَتَيْهِ وََصرََخ ِبَصوْتٍ عَظِيٍم: يَارَبُّ، اَل تُقِمْ لَهُمْ هذِهِ اْلَخطِيََّة. وَِإْذ َقاَل هَذا رََقدَ«  
)	عمال الّرسل 7: 54 - 60(.  

أقاِربُ بينَ تضحيةِ الرَّبّ يسوعَ المسيِح بنفسِه، وتمثُِّل القدّيس إستيفانوس بها في الجدول اآلتي:. 1

	ُّ يسوعُ المسيُح القّديُس إستيفانوسالرَّ
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لقــد شــهدَ القدّيــسُ اســتيفانوس للحــقّ واإلنجيــِل، وقــدَّمَ برهانــًا علــى اإليمان المســيحيّ، أقوى  –
مــن كّل شــهادةٍ. وشــاهدَ المســيحَ فــي مجــدِه، فصــارَ فيمــا بعــدُ شــهيدًا، »أَمَّــا هُــوَ َفَشــَخَص ِإلـَـى 
السَّــمَاِء وَهُــوَ مُمْتَلِــٌئ مِــنَ الــرُّوِح اْلُقــدُِس، َفــرَأَى مَجْــدَ اهلِل، وَيَسُــوعَ َقائِمًــا عَــنْ يَمِيــِن اهلِل . َفَقــاَل: 
هـَـا أَنـَـا أَْنُظــرُ السَّــمَوَاتِ مَْفتُوحَــًة، وَابْــنَ اإِلْنسـَـانِ َقائِمًــا عَــنْ يَمِيــِن اهلِل. َفَصاحـُـوا ِبَصــوْتٍ عَظِيــٍم 
وَسَــدُّوا آَذانَهُــمْ، وَهَجَمُــوا عََليْــهِ ِبنَْفــٍس وَاحِــدَةٍ« )	عمــال55:7- 60(. وقــد أظهــرَت الكنيســُة 

ســماتِ القدّيــس اســتيفانوس أوّل الّشــهداء بأنـّـه: 
امتأَل من الرّوح القدس. . 1
كرَز وجاهرَ عالنيًة باإليمان بيسوعَ المسيح، ودُعيَ للتّوبةِ ونواِل نعمةِ المعموديَّة على اسم . 2

المسيح. 
فِح وطلِب الغفرانِ وعدِم التَّذمُّر. تلكَ . 3 الةِ والصَّ هادةِ بالصَّ قدَّمَ حياتَهُ برهانًا على صدِق الشَّ

هادُة آلالِم المسيِح وشركةِ المجدِ العتيدِ كي يُعلنَ.  هي الشَّ
تعــرََّض المســيحيُّونَ األوائــُل الضطهــاداتٍ عنيفــةٍ، ممَّــا أدَّى الستشــهاد عــددٍ كبيــٍر مــن  –

ــًا ومُخلّصــًا لهــم.  ــن جاهــدوا فــي ســبيِل الدّفــاع عــن إيماِنهــم بالمســيح ربَّ المســيحيّين، الذي
ــان  ــن اإليم ــم ع ــبُ يردعُه ــن التَّعذي ــم يك ــهادِهم. فل ــَل استش ــِب قب ــوا يتعرَّضــونَ للتَّعذي وكان
بالمســيح، بــل كانَ ســببًا يجعــُل النّعمــة فــي قلوبهــم، تحــوَّل الحــزنَ إلــى فــرٍح والّضيــقَ إلــى 

ــةٍ. تعزي

أعبر عن إيماني

هادة.	  أستنتجُ الّصفاتِ الَّتي تحلّى وتقوَّى بها المسيحيّون الذين قِبلوا الشَّ
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ــهداء القدّيســين. حيــُث كانَ يقوِّيهم ويشــجِّعهم على تحمُّل  للــرّوِح القــدس دورٌ مُهــمٌّ فــي حيــاةِ الشُّ
اآلالِم مــن أجــِل المســيح ويرافُقهــم بصــورةٍ علنيَّــةٍ ويتكلَّــمُ عليهــم »َفمَتـَـى سَــاُقوُكمْ لِيُسَــلِّمُوُكمْ، َفــاَل 
تَعْتَنُــوا مِــنْ َقبْــُل ِبمَــا تَتََكلَّمُــونَ وَاَل تَهْتَمُّــوا، بَــْل مَهْمَــا أُعْطِيتُــمْ فِــي تِْلــكَ السَّــاعَةِ َفِبذلِــكَ تََكلَّمُــوا. 

أَلنْ لَسْــتُمْ أَْنتـُـمُ اْلمُتََكلِّمِيــنَ بَــِل الــرُّوحُ اْلُقــدُسُ« )مرقــس 13: 11(. 

هادِة المسيحيّة: سماُت الشَّ

الّشهادُة لإليمان: أن نشهدَ باهلل الواحدِ مُثلَّثِ األقانيم، وبالفداِء وصلِب المسيح وقيامتِه وحياةِ . 1
الدَّهر اآلتي »جَاهِدْ ِجهَادَ اإِليمَانِ اْلحَسَنَ، وَأَمْسِكْ ِباْلحَيَاةِ اأَلبَدِيَّةِ« )1 تيموثاوس6: 12(.

هادُة للحقّ: أن يشهدَ المسيحيُّ للحقّ الذي يؤمنُ به ويدعو اآلخرينَ إليه »وتعرفونَ الحقَّ . 2 الشَّ
والحقّ يحرّرُكم« )يوحنا 8: 32(.

هادُة للفضيلة: إنَّ اهللَ دعانا لحياةِ التَّقوى والفضيلة »كمَا أَنَّ ُقدْرَتَهُ اإِللِهيََّة َقدْ وَهَبَْت لَنَا ُكلَّ . 3 الشَّ
مَا هُوَ لِْلحَيَاةِ وَالتَّْقوَى، ِبمَعِْرَفةِ الَّذِي دَعَانَا ِباْلمَجْدِ وَاْلَفضِيَلةِ« )2 بطرس 1: 3(.

هادة المسيحيّة: مجاالُت الشَّ

هداء جاهروا بإيماِنهم وأعلنوه بقوةٍ وجرأةٍ، وكثيرًا ما ربحَت شهادتُهم . 1 م: فالشُّ شهادةٌ بالدَّ
للملكوت جموعًا آمنوا بالمسيح وطلبوا أن يموتوا شهداَء، »وَاَل تََخاُفوا مِنَ الَّذِينَ يَْقتُُلونَ 
اْلجَسَدَ وَلكِنَّ النَّْفسَ اَل يَْقدِرُونَ أَنْ يَْقتُُلوهَا، بَْل َخاُفوا ِباْلحَِريِّ مِنَ الَّذِي يَْقدِرُ أَنْ يُهْلِكَ 

النَّْفسَ وَاْلجَسَدَ كَِليِْهمَا فِي جَهَنَّمَ« )متى10: 28(.
شهادةٌ بالقول: أن يشهدَ المسيحيُّ للمسيح ويدعو اآلخرين إلى أن يؤمنوا به، »َفُكلُّ مَنْ يَعْتَِرفُ . 2

ِبي ُقدَّامَ النَّاِس أَعْتَِرفُ أَنَا أَيًْضا ِبهِ ُقدَّامَ أَِبي الَّذِي فِي السَّمَوَاتِ« )متى10: 32(. 
شهادةٌ بالكرازة: هي عمُل كل مؤمٍن دُعيَ على اسم المسيح، وصارَ المسيحُ نصيبًا له. وقد . 3

كانَ الرُّسُل القدِّيسون قدوًة لنا، »لَيْسَ أَنْ اَل سُْلَطانَ لَنَا، بَْل لَِكيْ نُعْطِيَُكمْ أَْنُفسَنَا ُقدْوًَة حَتَّى 
تَتَمَثَُّلوا ِبنَا« )2 تسالونيكي 3: 9(.

ــس  – ــا بالنّف ــي أبناؤه ــذا يضح ــه، ل ــاعَ عن ــن والدّف ــى الوط ــاَظ عل ــا الحف ــُة أبنْاَءه ــم الكنيس تُعلّ
ــه. ــن وحمايتِ ــراِب الوط ــى ت ــاظِ عل ــًة للحف رخيص

أعبر عن إيماني
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أبيّنُ دورَ الرّوِح القدِس في حياتي ألكونَ شاهِدًا حقيقيًا للمسيح.. 1
 

 
أذكرُ أمثلًة من حياتي تعكسُ شهادتي للمسيح.. 2
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ــه  ــه وســلوكيّاتِه وأقوالِ ــه بالقــوِل والفعــِل مــن خــالِل أعالِ ــرَّّب يســوَع يف حياتِ ــوَم لل يشــهُد املؤمــُن املســيحيُّ الي

ــا  ــا يعلُّمن ــه ك ــه يف حيات ــَة الل ــُس كلم ــًة تعك ــرآًة حقيقيَ ــوُن م ــه، فيك ــِته وُمجتَمع ــن يف كنيس ــه باآلخري وعالقاتِ

ُس: »أَنْتـُـْم نـُـوُر الَْعالـَـِم. الَ مُيِْكــُن أَْن تُْخَفــى َمِديَنــٌة َمْوُضوَعــٌة َعــَى َجبَــل والَ يُوِقــُدوَن رِسَاًجــا َويََضُعونـَـُه  الكتــاُب املُقــدَّ

اَم النَّــاِس، لـِـَيْ يـَـَرْوا  تَْحــَت الِْمْكيَــاِل، بـَـْل َعــَى الَْمَنــارَِة فَيُــِيُء لَِجِميــعِ الَِّذيــَن يِف الْبَيْــِت فَلْيُِضــْئ نُوُركـُـْم هَكــَذا قـُـدَّ

ــَمَواِت« )متــى 5: 14 – 16(. ــِذي يِف السَّ ــُم الَّ ــُدوا أَبَاكُ ــُم الَْحَســَنَة، َومُيَجِّ أَْعَالَُك

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

حيحة:. 1 أختارُ اإلجابَة الصَّ
كلُّ ما يأتي يعبِّرُ عن مجاالتِ الّشهادةِ المسيحيّة؛ ما عدا: –

شهادة بالدم.د. شهادة بالقول.	. شهادة باإليمان.	. شهادة بالكرازة.	. 

هادةِ المسيحيّةِ هي كلُّ ما يأتي؛ ما عدا:  – سماُت الشَّ

هادة لإليمان.	.  هادة للحقّ.	. الشَّ هادة للفضيلة.	. الشَّ هادة بالقول د. الشَّ الشَّ
من دون الفعل. 

هادة المسيحيّة:. 2 أعدّدُ بركاتِ الشَّ
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الّدرس الثامن عشر أنا الّربُّ إلُهك

 :�لنناقش مع

أرســَل الــرَّبُّ اإللــهُ إيليــا النَّبــيّ إلــى الملــكِ 
ــعب  أحــاب يُعلِمـُـه انزعاجــه منــه لتشــجيعِه الشَّ
علــى عبــادةِ األوثــان، لكــنّ الملــكَ لــم يســمع 
ــدىً  ــَل ن ــن يُهطِ ــرَّبَّ ل ــا: »إنَّ ال ــه إيلي ــه فأجابَ ل
وال مطــرًا فــي هــذه السّــنين إالَّ حيــنَ أعلــنُ 
نواحــي  إلــى  وانصــرفَ  ترَكــه،  ثــمَّ  ذلــك« 
األردن، وبعــدَ مضــيِّ ســني القحــطِ والجفــافِ 
الّتــي اســتمرَّت ثــالَث ســنواتٍ؛ عــادَ إيليــا إلــى 
ــزَل المطــرَ  ــى إلــى اهلل ليُن الملــك أحــاب وصلّ
مُظِهــرًا بذلــك للنَّــاس قــوَّة اهلل العظيمــَة بعــد أن 

ــان. ــةِ األوث فشــَلت صــالُة كهن

ــعبُ علــى وجوههــم ســاجدينَ وهتفــوا قائليــن: »الــرَّبُّ  اســتجابَ اهلل لصــالةِ إيليــا وأنــزَل المطــرَ، فخــرَّ الشَّ
هــو اهلل اإللــهُ الحقيقــيّ«، وبعــدَ أيــاٍم أرســل اهلل خيــواًل وعربــاتٍ مــن نــاٍر ليأخــَذ إيليــا إلــى السَّــماء، فلــم يــرَ 

أحــدٌ إيليــا بعــدَ ذلــك.

 :�لنناقش مع

عب بإلهِ إيليا؟. 1 كيفَ آمنَ الشَّ
 

سمحَ اهللُ بحجِب المطرِ عن األرِض، فما الغايُة من ذلك؟ ناقش ذلك.. 2
 

 
في عالمِنا الكثيرُ من العباداتِ الخاطئةِ، اذكر ما تعرُفهُ عنها.. 3
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أقرأ وأجيب:

ــااًل مَْنحُوًتــا ُصــورًَة.. اَل  – ــعْ لَــكَ تِمْثَ ــٌة أُْخــرَى أَمَامِــي. اَل تَْصنَ ــوَ الــرَّبُّ ِإلَهُــكَ... اَل يَُكــنْ لَــكَ آلِهَ ــا هُ »أَنَ
ــورٌ« )تثنيــة 5: 6- 9(. ــا الــرَّبُّ ِإلَهُــكَ ِإلَــهٌ َغيُ ــنَّ، أِلَنِّــي أَنَ ــنَّ وَاَل تَعْبُدْهُ ــجُدْ لَهُ تَسْ

ــدَأُ، وَحَيْــُث يَْنُقــبُ السَّــاِرُقونَ  – »اَل تَْكِنــُزوا لَُكــمْ ُكنُــوًزا عََلــى اأْلَرِْض حَيْــُث يُْفسِــدُ السُّــوسُ وَالصَّ
وَيَسْــِرُقونَ. بَــِل اْكِنــُزوا لَُكــمْ ُكنُــوًزا فِــي السَّــمَاِء، حَيْــُث اَل يُْفسِــدُ سُــوسٌ وَاَل َصــدَأٌ، وَحَيْــُث اَل يَْنُقــبُ 
ــى 6: 21-19(. ــا« )مت ــكَ أَيًْض ــونُ َقْلبُ ــاكَ يَُك ــُزكَ هُنَ ــونُ َكْن ــُث يَُك ــهُ حَيْ ــِرُقونَ،  أِلَنَّ ــاِرُقونَ وَاَل يَسْ سَ

ــدَ  – ــاَلِزمَ اْلوَاحِ ــبَّ اآْلَخــرَ، أَوْ يُ ــدَ وَيُحِ ــَض اْلوَاحِ ــا أَنْ يُبْغِ ــهُ ِإمَّ ــيِّدَيِْن، أِلَنَّ ــدٌ أَنْ يَْخــدِمَ سَ ــدِرُ أَحَ - »اَل يَْق
ــى6: 24(. ــاَل« )مت ــوا اهللَ وَاْلمَ ــدِرُونَ أَنْ تَْخدِمُ ــرَ. اَل تَْق ــرَ اآْلَخ وَيَحْتَقِ

»وَِإنَّمـَـا أَُقــوُل: اسْــُلُكوا ِبالــرُّوِح َفــاَل تَُكمُِّلــوا َشــهْوََة اْلجَسَــدِ. أِلَنَّ اْلجَسَــدَ يَْشــتَِهي ضِــدَّ الــرُّوِح وَالــرُّوحُ  –
ــدِ  ــاُل اْلجَسَ ــدُونَ... وَأَعْمَ ــا اَل تُِري ــونَ مَ ــى تَْفعَُل ــرَ، حَتَّ ــا اآْلَخ ــاِومُ أَحَدُهُمَ ــَذانِ يَُق ــدِ، وَهَ ــدَّ اْلجَسَ ضِ
ــرٌَة،  ــامٌ، َغيْ ــدَاوٌَة، خَِص ــحْرٌ، عَ ــانِ، سِ ــادَُة اأْلَوْثَ ــارٌَة، عِبَ ــٌة، دَعَ ــارٌَة، نَجَاسَ ــى، عَهَ ــيَ: ِزًن ــي هِ ــرٌَة، الَّتِ َظاهِ
سَــَخٌط، تَحَــزُّبٌ، شِــَقاقٌ، ِبدْعَــٌة، حَسَــدٌ، َقْتــٌل، سُــْكرٌ، بََطــرٌ، وَأَمْثـَـاُل هَــذِهِ الَّتِــي أَسْــِبقُ َفَأُقــوُل لَُكــمْ عَْنهَــا 
ــونَ مََلُكــوَت اهلِل« )غاطيــة 5: 16 –21(. ــذِهِ اَل يَِرثُ ــَل هَ ــونَ مِْث ــُت أَيًْضــا: ِإنَّ الَّذِيــنَ يَْفعَُل ــبَْقُت َفُقْل ــا سَ َكمَ

أمأُل الجدوَل بالمطلوِب استنادًا إلى اآلياتِ السَّابقة:	 

الّسبب في ذلك	يُّهما 	فضل؟

عبادةُ األوثانعبادةُ اهلل

كنوزُ الّسماءكنوزُ األرض

عبادةُ المالعبادةُ اهلل

	عماُل الجسد	عماُل الّروح
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لوحَــي  – المكتوبــَة علــى  ــريعَة  الشَّ لــهُ  وَأرســَل  اإلنســانَ علــى صورتِــهِ ومثالِــهِ،  اهللُ  خلــقَ 
حجٍر)الوصايــا العشــِر( الّتــي ســلّمها لنبيِّــه موســى؛ نَهـَـت أولــى هــذهِ الوصايــا عــن اإليمــانِ بإلــه 
رنــا فيهــا مــن صناعــةِ منحــوتٍ وَعبادتِــهِ أو اإليمــانِ بــأيِّ قــوَّةٍ  آخــرَ ســواه، وَالثَّانيــة تكمُِّلهــا حذَّ

ــِق. ــوَّة اهلِل الخال ــِر ق أخــرى غي

تنوّعَت مظاهرُ العباداتِ القديمُة معَ تطوُِّر الحضاراتِ وَفيما يأتي بعٌض منها: –
األصنام الحجريّة والخشبيّة: كانَ يصنعُها اإلنسانُ بيده ويعبدُها قبَل معرفةِ اهلل، مُعتقِدًا أنّها . 1

تغضبُ وتلعنُ وتمنعُ المطرَ أو تُعطيه لألرض. وال تزاُل مظاهرُها إلى يومِنا هذا في بعِض 
الّشعوِب.

الّسحر والّشعوذة والّدجل وقراءة الحّظ والمُستقبَل: إنَّ مَن يلجُأ إلى مثِل هذه األساليِب يُهمل . 2
وجودَ اهلل وعمَله في حياتِه مُعتقِدًا أنه استغنى عن قدرتِه ووجدَ حلواًل أنجحَ للحصول على 

ما يحتاجُه.
حّب المال: مِن البشِر من يختارُ إلهًا من نوٍع مُختلفٍ وهو الماُل وجمعُ الثّروة، فيصبح هذا . 3

همَّه األوَّل فيخسرَ حياتَه الحقيقيّة بجواِر اهلل بتحوُّلِه إلى عبدٍ لمالِه )لوقا12: 21-16(.
الّسلطة: يسعى البعُض للوصول إلى السّلطة مُكرِّسًا إيَّاها لتحقيِق مصالحِه الّشخصيَّة، ممَّا . 4

يجعُله استغالليًّا وصوليًّا أنانيًّا مُتسلّطًا على النّاس مُتكبّرًا، وسلطتُه تحكمُه وتكونُ إلهًا له.
المُتعة واللّذة الجسديّة والفكريّة: يميُل اإلنسانُ إلشباِع غرائِزه وحواسِه )النّظر، السّمع، اللّمس، . 5

التّذوّق، الّشمّ(  مُتَّبعًا سلوكاتٍ غيرَ مقبولةٍ؛ كاإلدمانِ على التّكنولوجيا والمُخدّرات والّصور 
الجنسيّة والخمر والمُقامَرة، فيصبح أسيرًا لها ال يستطيعُ العودَة عن طريقها.

أعبر عن إيماني

ــهُمْ  ــوا أَْنُفسَ ــانِ، وََطعَنُ يمَ ــِن اإْلِ ــوا عَ ــوْمٌ َضلُّ ــاهُ َق ــذِي ِإذِ ابْتََغ ــرُوِر، الَّ ــُكلِّ الشُّ ــٌل لِ ــاِل أَْص ــة اْلمَ »مَحَبَّ
 ِبَأوْجَاٍع َكثِيرَةٍ«  

)1 تيموثاوس6: 10(.  

أستنتجُ من اآليةِ السّابقةِ نتائجَ محبّةِ الماِل على اإلنسان. –

 

 

تقويم مرحلي
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أقرأ وأجيب:

»َفَكَذلِكَ ُكلُّ وَاحِدٍ مِْنُكمْ اَل يَْترُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ، اَل يَْقدِرُ أَنْ يَُكونَ لِي تِْلمِيًذا« )لوقا14: 33(. –

عف. – إنّ الّشهوَة أصُل الّشروِر كلّها. الجسدُ يشتهي ضدَّ الرّوح بسبِب الضَّ

قد تُخطِئ طمعًا بإشباِع شهوةٍ جسديَةٍ... فإذا باللّذة تنقضي وتبقى الخطيئُة. –

احرص أاّل تجعَل مالبسَك أغلى شيٍء فيك حتّى ال تجدَ نفسَك أرخَص ممَّا ترتدي. –

ــنُ  – ــهوة ال يمك ــا. الّش ــد فين ــة تولَ ــِل المحبّ ــهوة( لِنجع ــة والّش ــانِ )المحبّ ــيئانِ مُختلِف ــانِ ش ــي اإلنس ف
ــهوُة. ــدَ الّش ــُة وتخم ــَل المحبّ ــى تكتم ــُص حتّ ــهوة تنق ــدُ والّش ــَة تزي ــِل المحبّ ــا... فْلنَجع إبادته

كلُّ مــا يُفــِرحُ اإلنســانَ فهــو لِلحظــة، وكلُّ مــا يُحــزنُ اإلنســانَ فــي هــذه الحيــاة هــو لِلحظــة. ولكــن  –
كّل مــا هــو أبــديٌّ فهــو جديــرٌ بــكّل لحظــة. )المغبــوط 	غســطينوس(.

أبيّنُ كيفَ أستطيعُ االنتصارَ على شهواتِ الجسد من خالل ما سبق؟. 1
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أســاَء اإلنســانُ اســتخدامَ حرّيَّتــه ومالـَـه لتلبيــةِ رغباتـِـه وأهوائِــهِ، وَســعى للمجــدِ والسّــلطةِ بســبِب  –
كبريائــه، وَالحيــاُة المعاصــرُة بمــا تقدّمُــه مــن تطــوٍُّر تكنولوجــيّ وتقانــيّ تجعُلــه عبــدًا ألهوائــه 

وَتُغنيهــا وتُقوّيهــا أكثــرَ ممَّــا كانـَـت عليــهِ لــدى اإلنســان فــي الماضــي. 

ــن  – ــوُت، م ــمَّ الم ــن ثَ ــةِ وم ــا للخطيئ ــي تَدفعُن ــادِنا الّت ــهواتِ أجس ــُط ش ــن اهلِل يضب ــرابُ م االقت
خــالل:

اإلصغاء لتعاليمِ ربِّنا يسوعَ المسيح: فالربُّ يسوعُ المسيحُ في الكتاِب المُقدَّس:. 1
حّذرَنا من الغنى الّذي يقودُنا لنكونَ عَبيدًا لثرواتنا »اَل يَْقدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَْخدِمَ سَيِّدَيِْن، أَلنَّهُ ِإمَّا 	. 

أَنْ يُبْغَِض اْلوَاحِدَ وَيُحِبَّ اآلَخرَ، أَوْ يُاَلِزمَ اْلوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ اآلَخرَ اَل تَْقدِرُونَ أَنْ تَْخدِمُوا 
اهللَ وَاْلمَاَل« )متى6: 24(، ونهانا عن جعِل جمِع الثروة أوََّل اهتماماتِنا فيتحوّل مالُنا لصنٍم 
رَ  نعبدُه فنخسر حياتَنا معَ اهلل »وََضرَبَ لَهُمْ مَثاًَل َقائِاًل: ِإْنسَانٌ َغِنيٌّ أَْخَصبَْت ُكورَتُهُ،  َفَفكَّ

فِي نَْفسِهِ َقائِاًل: مَاَذا أَعْمَُل، أَلنْ لَيْسَ لِي مَوْضِعٌ أَجْمَعُ فِيهِ أَْثمَاِري؟  وََقاَل: أَعْمَُل هَذا: 
اَلتِي وََخيْرَاتِي، وَأَُقوُل لِنَْفسِي: يَا نَْفسُ  أَهْدِمُ مََخاِزِني وَأَبِْني أَعَْظمَ، وَأَجْمَعُ هُنَاكَ جَمِيعَ َغّ

لَكِ َخيْرَاٌت َكثِيرٌَة، مَوُْضوعٌَة لِسِِنينَ َكثِيرَةٍ. اِسْتَِريحِي وَُكلِي وَاْشرَِبي وَاْفرَحِي! َفَقاَل لَهُ اهللُ: 
يَاَغِبيُّ!  هذِهِ اللَّيَْلَة تُْطَلبُ نَْفسُكَ مِْنكَ، َفهذِهِ الَّتِي أَعْدَدْتَهَا لِمَنْ تَُكونُ؟ هَكَذا الَّذِي يَْكِنُز 

لِنَْفسِهِ وَلَيْسَ هُوَ َغِنيًّا هلِل« )لوقا12: 16 -31(.
الحة تجاه اآلخر، فاتّباعُ الرّبّ يسوعَ 	.  دَعانا لكنِز كنوٍز لنا في السّماء وذلك بأعمالِنا الصَّ

اتِ واألهواِء األرضيَّةِ والغنى الّزائفِ لنصبحَ تالميَذه ونكونَ معَه  يعني التَّخلّي عن الملذَّ
في الملكوتِ السّماويّ »َفَكَذلِكَ ُكلُّ وَاحِدٍ مِْنُكمْ اَل يَْترُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ، اَل يَْقدِرُ أَنْ يَُكونَ 
لِي تِْلمِيًذا« )لوقا14: 33( فمَن يسيرُ بحسِب تعاليمِه ال تستطيعُ الثروُة واحتياجاتُه اليوميَّة 
أن تتسلَّط عليه فيثقَ أنَّ اهللَ الضمانُ الوحيدُ لحياته »لِذلِكَ أَُقوُل لَُكمْ: اَل تَهْتَمُّوا لِحَيَاتُِكمْ 
عَاِم،  ِبمَا تَْأُكُلونَ وَِبمَا تَْشرَبُونَ، وَاَل أَلجْسَادُِكمْ ِبمَا تَْلبَسُونَ. أَلَيْسَتِ اْلحَيَاُة أَْفَضَل مِنَ الطَّ

وَاْلجَسَدُ أَْفَضَل مِنَ اللِّبَاِس؟... لكِِن اْطُلبُوا أَوَّاًل مََلُكوَت اهلِل وَِبرَّهُ، وَهذِهِ ُكلُّهَا تَُزادُ لَُكمْ. َفاَل 
تَهْتَمُّوا لِْلَغدِ، أَلنَّ اْلَغدَ يَهْتَمُّ ِبمَا لِنَْفسِهِ. يَْكفِي اْليَوْمَ َشرُّهُ« )متى6: 34-25(.

نسعى لكسِب محبّة النّاس: وهو الّطريقُ الّذي سلَكهُ الرّبُّ يسوعُ حتّى َضحّى بنفسهِ من أجلِنا.. 2
نتقيُّد بالتّعاليم األخاقيّة للكنيسة: الّتي ترفُض عبادَة األصناِم بكّل أشكالها، ألنّها تدمّر اإلنسانَ . 3

وتبعدُه عن اهلل.

أعبر عن إيماني
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 »الجسدُ أداٌة، ال يُبغُِض أَحدٌ اأَلداَة أو يكرهُها، وَلكن يُبغُِض من يُسيُء استخدامَها«  
)القّديس يوحنّا الّذهبّي الفم(.  

كيفَ تطبّقُ قوَل القدّيس يوحّنا الّذهبيّ الفم السابقَ في حياتك؟ –

 

 

تقويم مرحلي

ْســَت اأْلَرَْض فَثَبَتـَـْت. َعــَى أَْحَكاِمــَك ثَبَتـَـِت  ــَمَواِت. إِىَل َدْوٍر فـَـَدْوٍر أََمانَتـُـَك. أَسَّ »إِىَل اأْلَبـَـِد يـَـا رَبُّ كَلَِمتـُـَك ُمثَبَّتـَـٌة يِف السَّ

ــاَك،  ــَى َوَصايَ ْهــِر اَل أَنْ ــٍذ يِف َمَذلَِّتــي. إِىَل الدَّ ــُت ِحيَنِئ ِت، لََهلَْك ــذَّ ــَك لَ يَعتُ ــْن رَشِ ــْم تَُك ــْو لَ ــُكلَّ َعِبيــُدَك. لَ ــْوَم، أِلَنَّ الْ الْيَ

أِلَنَّــَك ِبَهــا أَْحيَيْتَِنــي. لَــَك أَنَــا فََخلِّْصِنــي، أِلَنِّ طَلَبْــُت َوَصايَــاَك« )مزامــر119: 94-89(.

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

أضعُ كلمَة )صحيحة( أو )مغلوطة( بجانِب العباراتِ اآلتية:. 1

الماُل هو صنمٌ يعبدُه كلُّ غنيٍّ.  –

عندَما نسعى إلشباِع َشهواتِنا وَنُهمُل خالَقنا تتحوَُّل شهواتُنا لَصنٍم نعبدُهُ.  –

ماَل اإلنسانُ لتلبيةِ أهوائِهِ بكبرياٍء فأساَء استخدامَ حرّيّته فسقَط في الخطيئةِ.  –

بمساعدةِ اآلخر نَكنُز ألنفسِنا ُكنوزًا حقيقيًّة.  –
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ما قصدُ الرّبُّ يسوعُ بقوله: »َفَكَذلِكَ ُكلُّ وَاحِدٍ مِْنُكمْ اَل يَْترُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ، اَل يَْقدِرُ أَنْ يَُكونَ لِي . 2
تِْلمِيًذا« )لوقا14: 33(؟، وكيفَ يمكنُك أن تسلكَ كتلميذٍ له؟

 

 

 

بانِ أنَّ حرّيَّتَهم تكمنُ فيما يعيشونَهُ من انفالتٍ خلقيٍّ . 3 في حياتِنا المُعاصِرةِ يظنُّ بعُض الشُّ
وَاجتماعيٍّ فأصبحوا فريسًة ألهوائِهم وانقادوا إلدمانِ الجنِس وَالمُخدِّراتِ وَتحوَّلوا لمجرمينَ 

 جانحينَ وَوصَل بعُضهم للموتِ بأمراٍض خطيرةٍ أو بجرعةٍ زائدةٍ.
 فماذا تفعُل لو:

تعرْضَت إلغواٍء كهذا؟
 

 

 

تعرَض أحدُ أصدقائكَ لهذهِ التّجربةِ؟
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الّدرس التاسع عشر المؤمُن يحبُّ وطَنه

َط اآلتي: أقرأُ ثمَّ أكمُِل المُخطَّ

أسُس ا�ُواطنة الّصالحة

القيم العامةالحقوقالواجباتالتّعامل مع اآلخراالنت�ء

احرتام

الّرأي اآلخر

االعتزاز

بالهويّة الوطنيّة

املُحافَظة عىل

املُمتلكات العاّمة
الصدقحّق التعلّم

أذكرُ بعَض المواقفِ التي أبيّنُ من خاللِها أنّي مواطنٌ صالحٌ.	 

 

 

 

أحدّدُ أعمااًل صالحًة أخرى تفيدُ المُجتمَع.	 
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أقرأ وأجيب:

ــيًْئا  – ــنَ َش ــدَةٍ، مُْفتَكِِري ــٍس وَاحِ ــدٌَة ِبنَْف ــٌة وَاحِ ــمْ مَحَبَّ ــدًا وَلَُك ــرُوا فِْكــرًا وَاحِ ــى تَْفتَكِ ــي حَتَّ ــوا َفرَحِ »َفتَمِّمُ
ٍب أَوْ ِبعُجْــٍب، بَــْل ِبتَوَاُضــٍع، حَاسِــِبينَ بَعُْضُكــمُ اْلبَعْــَض أَْفَضــَل مِــنْ أَْنُفسِــِهمْ. اَل  وَاحِــدًا، اَل َشــيًْئا ِبتَحَــزُّ
ــوَ آلَخِريــنَ أَيًْضــا« )فيلبــي 2: 2- 4(. ــا هُ ــدٍ ِإلَــى مَ ــْل ُكلُّ وَاحِ ــهِ، بَ ــوَ لِنَْفسِ ــا هُ ــدٍ ِإلَــى مَ تَْنُظــرُوا ُكلُّ وَاحِ

إنَّ مــا يطلبُــه منّــا بولــسُ الرَّســوُل فــي حياتِنــا اليوميَّــة أن نقــدّمَ حياتَنــا كلَّهــا ذبيحــَة حــبٍّ هلل ونســلّمَ  –
ــا مــعَ يســوعَ المســيِح، وأن نحمــَل فكــرَه فيكــونُ ســلوكنا مــن  ــه مــن خــالِل اتّحادِن ــاَة كلَّهــا ل الحي
الحــةِ الخيــرةِ مــن  صميــم إيماننــا. ويتجلَّــى ذلــك فــي »ســعينا مُتعاونيــن بعضنــا مــعَ بعــٍض لألعمــاِل الصَّ
الــِح وأعمــاِل الرَّحمــةِ ومُســاعَدة المرضــى والمُحتاجيــن دونَ  دقــاتِ والــكالِم الصَّ خــالِل تقديــِم الصَّ
ــُص مــن  ــا، ونتخلَّ ــرَّبّ، ونجــدّدُ عقولَن ــى اآلخــر، عندَهــا نهــبُ أجســادَنا ذبيحــًة لل ــِل أحــدٍ عل تفضي

شــكِل العالــِم الزائــِل، ونحمــُل الحــقَّ األبــديَّ فــي داخلِنــا« )القديــس غريغوريــوس(. 

ما خطواُت المُحاَفظة على الوطِن وخدمتِه وحمايتِه كما تُعلِّمُنا اآليُة؟. 1
 

 
أترجمُ ما تعلَّمْتُه من اآليةِ وقوِل القدّيِس غريغوريوس إلى سلوكٍ مُعبّرًا عن حبّي وطني.. 2
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ــُة،  – ــي الكنيس ــةٍ ه ــةٍ روحيَّ ــى عائل ــي إل ــا ينتم ــن خاللِه ــه م ــرةٍ، لكنَّ ــي أس ــدُ ف ــانٍ يولَ كلُّ إنس
 وجماعــةٍ أكبــرَ هــي المُجتمـَـعُ، وإلــى أرٍض هــي الوطــنُ، وحــبُّ الوطِن بمَــن فيه واجــبٌ ُخُلقيّ.

والمؤمــنُ بالــرّبّ يســوعَ المســيِح مواطــنٌ صالــحٌ يحافــُظ علــى وطِنــه كمــا يحافــُظ علــى نفسِــه 
مــن خــالل:

الدّفاع عنه.. 1
تحمُّل المسؤوليَّات نحوَه والسَّعي لتطويره.. 2
اإلسهام في إيجاد الحلول للمُشكِالت التي يُعاني منها.. 3

ــه ويســعى لحــّل  ــُل معَهــم همومَ ــه، ويتحمَّ ــاِء الوطــِن يشــتركُ معَهــم فــي خيراتِ فهــو جــزٌء مــن أبن
ــه، ألنَّ اهللَ أعطــى  ــنَ أبنائِ ــن بي ــِم والتَّضامُ ــدِل والتفاهُ ــالِم والع ــاِء السَّ ــي إرس مُشــكِالته، ويســهمُ ف

ــم. ــا بينَه ــاون فيم ــا بالتّع ــي يســتثمروها وينمّوه ــع البشــر ك األرَض لجمي

ــي  – ــي تنمّ ــا الت ــا ومنه ــه كلَّه ــيدُ المســيحُ الرّســَل ليشــهدوا للحــقّ، وينشــروا تعاليمَ أرســَل السّ
ــة، ومُســاعَدة  ــة واالجتماعيّ ــالتِها الرُّوحيّ ــأداِء رس ــتمرَّت الكنيســُة ب األخــالقَ اإلنســانيّة، واس
أبنائِهــا ليكونــوا أعضــاَء فاعليــنَ فــي مُجتمِهــم يقدّمــونَ واجباتِهــم أواًل ويحصلــونَ علــى 

ــوُّره. ــع وتط ــاِء المُجتمَ ــي بن ــم، ويســهمون ف حقوقِه

أعبر عن إيماني

قــاَل القدّيــسُ بولــسُ الرَّســول: »َفَأعُْطــوا اْلجَمِيــعَ حُُقوَقهُــمُ: اْلِجْزيَــَة لِمَــنْ لـَـهُ اْلِجْزيَــُة. اْلِجبَايَــَة لِمَــنْ لـَـهُ 
اْلِجبَايَــُة. وَاْلَخــوْفَ لِمَــنْ لـَـهُ اْلَخــوْفُ. وَاإِلْكــرَامَ لِمَــنْ لـَـهُ اإِلْكــرَامُ« )روميــة13: 7(.

أوّضحُ دعوَة بولسَ الرّسوِل المؤمنينَ لِمُمارَسة حقوقِهم وتأديةِ واجباتِهم تجاه وطِنهم. –

 

 

ــَض  – ــك؟ أُعطــي بع ــي حياتِ ــٍن ف ــٍن مؤم ــه كمُواط ــاَل يســوعَ المســيِح وتعاليمَ ــُل أفع ــف تتمثّ كي
ــة. األمثل

 

 

تقويم مرحلي
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أقرأ وأجيب:

قــاَل بولــسُ الرّســوُل: »لِتَْخَضــعْ ُكلُّ نَْفــٍس لِلسَّــاَلطِيِن اْلَفائَِقــةِ، أَلنَّــهُ لَيْسَ سُــْلَطانٌ ِإالَّ مِنَ اهلِل، وَالسَّــاَلطِينُ  –
اْلَكائِنَــُة هِــيَ مُرَتَّبَــٌة مِــنَ اهلِل، حَتَّــى ِإنَّ مَــنْ يَُقــاِومُ السُّــْلَطانَ يَُقــاِومُ تَرْتِيــبَ اهلِل، وَاْلمَُقاِومُــونَ سَــيَْأُخُذونَ 
ــرِّيرَةِ. أََفتُِريــدُ أَنْ اَل تََخــافَ  ــْل لِلشِّ ــةِ بَ الِحَ ــاِل الصَّ ــا لِأَلعْمَ ــوا َخوًْف امَ لَيْسُ ــكَّ ــِإنَّ اْلحُ ــًة. َف ــِهمْ دَيْنُونَ أَلْنُفسِ
ــرَّ  ــنْ ِإنْ َفعَْلــَت الشَّ ــاَلِح! وَلكِ ــهُ َخــادِمُ اهلِل لِلصَّ ــدْحٌ مِْنــهُ، أَلنَّ ــاَلحَ َفيَُكــونَ لَــكَ مَ ــِل الصَّ ــْلَطانَ؟ اْفعَ السُّ
ــرَّ. لِذلِــكَ  َفَخــفْ، أَلنَّــهُ اَل يَحْمِــُل السَّــيْفَ عَبًَثــا، ِإْذ هـُـوَ َخــادِمُ اهلِل، مُْنتَقـِـمٌ لِْلَغَضــِب مِــنَ الَّــذِي يَْفعَــُل الشَّ
مِيــِر. َفِإنَُّكــمْ أَلجْــِل هــَذا تُوُفــونَ  يَْلــَزمُ أَنْ يُْخَضــعَ لـَـهُ، لَيْــسَ ِبسَــبَِب اْلَغَضــِب َفَقــْط، بَــْل أَيًْضــا ِبسَــبَِب الضَّ
اْلِجْزيَــَة أَيًْضــا، ِإْذ هُــمْ ُخــدَّامُ اهلِل مُواظِبُــونَ عََلــى ذلِــكَ ِبعَيِْنــهِ. َفَأعُْطــوا اْلجَمِيــعَ حُُقوَقهُــمُ: اْلِجْزيَــَة لِمَــنْ 

 لَهُ اْلِجْزيَُة. اْلِجبَايََة لِمَنْ لَهُ اْلِجبَايَُة. وَاْلَخوْفَ لِمَنْ لَهُ اْلَخوْفُ. وَاإِلْكرَامَ لِمَنْ لَهُ اإِلْكرَامُ«  
)رومية 13: 1- 7(.   

أشرحُ قوَل القدّيِس بولسَ الرَّسول: »أَلنَّهُ لَيْسَ سُْلَطانٌ ِإالَّ مِنَ اهلِل«.. 1
 

 

 

 

 
ما دورُ الّضميِر في إعطاِء كّل ذي حٍقّ حقَّه؟. 2
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يُعلّمُنــا الــرّبُّ يســوعُ: »أَعُْطــوا مَــا لَِقيَْصــرَ لَِقيَْصــرَ وَمَــا هلِل هلِل« )مرقــس 12: 17(، مؤّكــدًا أهمّيّــَة  –
ــه،  ــه، وتمتُّعــه بالحقــوِق المشــروعة ل ــه تجــاهَ كّل مواطــٍن فــي مُجتمَعِ ــِن بواجباتِ ــزاِم المؤمِ الت
ــاَء  ــا جَ ــه. »وَلَمَّ ــذي عــاَش في ــه بالمــكان ال الحــَة مــن خــالِل التزام ــَة الصَّ ــا المُواطن كمــا يُعلّمُن
ــُة  ــذِهِ اْلحِْكمَ ــَذا ه ــنَ لِه ــنْ أَيْ ــوا: مِ ــوا وََقالُ ــى بُِهتُ ــمْ حَتَّ ــي مَجْمَعِِه ــمْ فِ ــهِ َكانَ يُعَلِّمُهُ ــى وََطِن ِإلَ

ــى 13: 54(. ــوَّاُت؟« )مت وَاْلُق
يعلّمنــا القديــسُ بولــسُ الرّســوُل احتــرامَ كّل مَــن هــم فــي منصــٍب، إكرامــًا للــرَّبّ نفسِــه، وذلــك  –

ألنهَّــم مرتبــونَ مــن قبــِل اهلل »لِتَْخَضــعْ ُكلُّ نَْفــٍس لِلسَّــاَلطِيِن اْلَفائَِقــةِ، أَلنَّــهُ لَيْــسَ سُــْلَطانٌ ِإالَّ مِــنَ 
ــْلَطانَ يَُقــاِومُ تَرْتِيــبَ اهلِل،  ــنْ يَُقــاِومُ السُّ ــنَ اهلِل، حَتَّــى ِإنَّ مَ ــٌة مِ ــيَ مُرَتَّبَ ــةُ هِ ــاَلطِينُ اْلَكائِنَ اهلِل، وَالسَّ

وَاْلمَُقاِومـُـونَ سَــيَْأُخُذونَ أَلْنُفسِــِهمْ دَيْنُونـَـًة« )روميــة 13: 2-1(. 
ــماء،  – ــي السَّ ــه ف ــى األرِض وقلبُ ــُش عل ــِب، يعي ــماويُّ القل ــخٌص س ــو ش ــيُّ ه ــنُ الحقيق المؤم

ــاَلمَ  ــوا سَ ــه، ويســعى لســالمه »وَاْطُلبُ ــُش في ــذي يعي ــدِه ال ــٌص لبل ــه مُخلِ ــتِ ذاتِ ــي الوق ــه ف لكنَّ
ــاَلمٌ«  ــاَلمِهَا يَُكــونُ لَُكــمْ سَ ــهُ ِبسَ ــا ِإلَــى الــرَّبِّ، أَلنَّ ــوا أَلجْلِهَ ــا، وََصلُّ ــبَيْتُُكمْ ِإلَيْهَ ــي سَ ــةِ الَّتِ اْلمَدِينَ
)	رميــا 29:7(. ويعيــُش بحســِب قوانيــنَ إلهيّــةٍ مُعَلنــةٍ بوضــوٍح فــي كلمــةِ اهلل تتفــقُ مــعَ قوانيــِن 
ــُش  ــذي يعي ــدِ ال ــه أم بالبل ــن حولَ ــت بمَ ــه، ســواء أكانَ ــع والوطــن، وتحكــمُ كلَّ عالقاتِ المُجتمَ
ــاةِ فــي بلــده،  ــة النّاظِمــة لمختلــفِ جوانــِب الحي ــِن الوضعيّ ــه، كمــا يســلكُ بحســِب القواني في

ــِر العــام. ــا تســعى للخي ــلطة طالَم فالمؤمــنُ يكــونُ مــع السّ

أعبر عن إيماني

»أَخِيرًا أَيُّهَا اإِلْخوَُة ُكلُّ مَا هُوَ حَقٌّ، ُكلُّ مَا هُوَ جَلِيٌل، ُكلُّ مَا هُوَ عَادٌِل، ُكلُّ مَا هُوَ َطاهِرٌ، ُكلُّ مَا . 1
هُوَ مُسِرٌّ، ُكلُّ مَا صِيتُهُ حَسَنٌ، ِإنْ َكانَْت َفضِيَلٌة وَِإنْ َكانَ مَدْحٌ، َففِي هذِهِ اْفتَكِرُوا« )فيليبي4: 8(.

أوّضحُ دورَ أبناِء الوطِن في حمايتِه وتقدُّمه استنادًا إلى اآليةِ السَّابقة. –

 

 

 أوّضــحُ كيــفَ تفعّــُل فضيلــَة الخيــِر فــي ســلوكِك تجــاهَ وطِنــك فــي ضــوِء اآليــة اآلتيــة. –
»وَاْطُلبُــوا سَــاَلمَ اْلمَدِينَــةِ الَّتِــي سَــبَيْتُُكمْ ِإلَيْهَــا، وََصلُّــوا أَلجْلِهَــا ِإلـَـى الــرَّبِّ، أَلنَّــهُ ِبسَــاَلمِهَا يَُكــونُ 

لَُكــمْ سَــاَلمٌ« )	رميــا 29: 7(.

 

 

تقويم مرحلي
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ــَداَس  ــا َويُ ــَرَح َخارًِج ٍء، إاِلَّ ألَْن يُطْ ــَيْ ــُد لِ ــُح بَْع ــُح؟ الَ يَْصلُ ــَاَذا مُيَلَّ ــُح فَِب ــَد الِْملْ ــْن إِْن فََس ــُح األَرِْض، َولِك ــْم ِملْ »أَنْتُ

ــُه  ــا َويََضُعونَ ــُدوَن رِسَاًج ــل، َوالَ يُوِق ــَى َجبَ ــٌة َع ــٌة َمْوُضوَع ــى َمِديَن ــُن أَْن تُْخَف ــِم. الَ مُيِْك ــوُر الَْعالَ ــْم نُ ــاِس. أَنْتُ ــَن النَّ ِم

اَم النَّــاِس، لـِـَيْ يـَـَرْوا  تَْحــَت الِْمْكيَــاِل، بـَـْل َعــَى الَْمَنــارَِة فَيُــِيُء لَِجِميــعِ الَِّذيــَن يِف الْبَيْــِت. فَلْيُِضــْئ نُوُركـُـْم هَكــَذا قـُـدَّ

ــَاَواِت« )متــى 5: 13 – 14(. ــِذي يِف السَّ ــُم الَّ ــُدوا أَبَاكُ ــَنَة، َومُيَجِّ ــُم الَْحَس أَْعَالَُك

كلمة منفعة

أختبر نفسي : 

أبيّنُ أثرَ السّلوكاتِ والمواقفِ اآلتيةِ في المُجتمَع:. 1

	ثُرها في المجتمعالعبارةُ

المُشارَكةُ مع اآلخرين. 

التَساُمُح واإلخاص.

الغشُّ واالحتكار.

الحواُر وتقبُّل اآلخر.

األمُن واألمان.

الهدُر واستنزاُف الطّاقة.

أسمّي وطني ومدينتي أو بلدتي أو قريتي، وأبيّن ماذا يعني لي االنتماء؟. 2
 

 

أبيّنُ رأيي كمؤمٍن في بعِض المواقفِ التي تؤّكد واجبَ حبّ الوطِن والدّفاع عنه.. 3
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الّدرس العشرون المؤمُن والقانوُن

أقرأ وأجيب:

شريعُة حمورابي )قوانين حمورابي(:

تُعــدُّ قوانيــنُ حمورابــي مــن أقــدِم القوانيــِن المُســجَّلة فــي 
التّاريــِخ، وقــد ســنّها الملــكُ البابلــيُّ حمورابــي فــي القــرن الثامن 
ــوِل  ــودٍ بط ــى عم ــن عل ــذه القواني ــرَت ه ــد حُفِ عشــر ق.م، وق
ســبع أقــداٍم ونصــفٍ مــن حجــِر الديوريــت األســود تحــَت مــا 
يُســمَّى )مســلة حمورابــي(، والمحفوظــة اآلن فــي مُتحَــف 
اللّوفــر بباريــس، وتحتــوي علــى 12 قســمً و282 مــادَّة تعالِــجُ 
ــة والسّياســيَّة،  ــة واالجتماعيَّ ــاة االقتصاديَّ مُختلــفَ شــؤونِ الحي
وهــي علــى جانــٍب كبيــٍر من الدّقَّــة لواجبــاتِ األفــرادِ وحقوقِهم 
فــي المُجتمَــع كّل بحســِب وظيفتِــه ومســؤوليّتِه، وتضــمُّ قوانيــنُ 
حمورابــي أحكامــً مُهمَّــة تخــصُّ قضايــا المُجتمَــع كلَّهــا فضــاًل 
عــن عــددٍ مــن العقوبــات التــي ســتقعُ علــى مــن يَقــومُ بمُخالَفــة 

تلــكَ القوانيــن.

أستنتجُ تعريفًا للقانون.. 1
 

 
ماذا شمَلت قوانينُ حمورابي؟. 2

 

 

ما فائدُة وجودِ القانونِ؟	 
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أقرأ وأجيب:

١. أنا هو الرب إلهك ال

    يكن لك اله غ�ي

٢. ال تصنع لك �ثاال

٣. ال تحلف باطالً 

    باسم الرب

٤. احفظ يوم الرب

٥. أكرم أباك وأمك

الوصايا العرش

٦.   ال تقتل

٧.   ال تزن

٨.   ال ترسق

٩.   ال تشهد بالزور

١٠. ال تشته مقتنى

      غ�ك

أصنّفُ الوصايا العشرَ وفقَ الجدول.. 1

وصايا تنظُّم عاقةَ اإلنساِن بنفِسه وباآلخريِن وبالمجتمعوصايا تنظُّم عاقةَ اإلنساِن باهللِ

ما الغايُة المُشترَكة بينَ الوصايا العشِر والقوانيِن في أيامِنا هذه؟. 2
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ــُة الوصايــا العشــِر إلــى أنَّ اهللَ هــو الــذي أعطاهــا شــريعًة مكتوبــًة لموســى النَّبــيّ،  – ترجــعُ أهمّيّ
لتنظيــِم عالقــةِ اإلنســان بــاهلل، وعالقــةِ اإلنســانِ بأخيــه اإلنســانِ، وتســمّى شــريعُة العهــدِ ألنَّهــا 
تربــُط البشــرَ بــاهلل، ولقــد أعطانــا اهلل فــي الوصايــا العشــِر مجموعــًة مــن القوانيــن التــي تُســاعدُنا 
علــى محبَّــةِ اهلل والقريــب، فمَــن يتّبعْهــا ينــْل بركــًة مــن اهلل ويعــْش حيــاًة أكثــرَ قربــًا منــه، فالوصايا 

عرَّفتنــا كيــفَ نبتعــدُ عــن الخطيئــة بإرادتِنــا إن كنـّـا نختــارُ العيــَش مــع اهلل. 
نعيــُش فــي مُجتمــٍع تضبُطــه قوانيــنُ تســعى لتحقيــِق الخيــِر العــام لــه ولجميــِع أفــرادِه، وهــذه  –

ــم  ــى حياتِه ــة عل ــاعدُهم للمُحاَفظ ــي تس ــل ه ــاس، ب ــى النّ ــاًل عل ــاًل ثقي ــت حِم ــنُ ليسَ القواني
ــاٍم. ــِش بســالٍم ووئ والعي

أعبر عن إيماني

أَتَحِدُّ القوانينُ من حرّيةِ اإلنسانِ أم تعّزُزها؟ أفسّرُ إجابتي.. 1
 

 

تقويم مرحلي
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 :�لنناقش مع

ــي  ــدٍ ف ــارع - تكســير مِقعَ ــي الّش ــات ف ــي النّفاي ــةِ )رم ــا اآلتي ــن القضاي ــن م ــي اثنتَي ــع مجموعت ــارُ م أخت
ــال فــي المدرســة - اســتراق  ــق خــارجَ ممــرّ المُشــاة - اســتعمال الهاتــف النّقَّ ــور الطري الحديقــة - عب
النّظــر إلــى ورقــةِ اآلخــر فــي االمتحــان - نشــر خبــٍر كاذٍب علــى إحــدى وســائِل التَّواُصــل االجتماعــيّ(، 

وأناقُشــها وفــقَ اآلتــي:

القضيّةُ المُختارَة: 

اآلثاُر الّسلبيّةُ المُترتّبةُ عليها: 

القانونُ الواجُب تطبيقُه: 

الثّماُر اإليجابيّةُ فيما لو تَمّ االلتزامُ بهذا القانون:

القضيّة المُختارة

اآلثار السلبيّة المُترتّبة عليها: 

القانونُ الواجبُ تطبيُقه: 

الثّمارُ اإليجابيَّة فيما لو تمَّ االلتزامُ بهذا القانون:
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العالقــاُت البشــريُّة قديمــٌة قــدمَ الّزمــان، وعندَمــا زادَ عــددُ النـّـاس احتاجـَـت هــذه العالقــات إلــى  –
ــليم، لذلــكَ كانَ ال بــدَّ مــن وجــودِ  مبــادئَ وقوانيــنَ تحكمُهــا للمُحافظــةِ عليهــا بشــكلِها السّ
القانــونِ فــي المُجتمَــع، وهــو عبــارٌة عــن مجموعــةِ القواعــدِ واألنظمــة التــي تُطبّــقُ علــى جميــِع 
ــع؛ لصــونِ حقوقِهــم والمُحافظــةِ عليهــا، وترتبــُط القوانيــنُ بتطبيــق العقوبــةِ فــي  أفــراد المُجتمَ

حــاِل مُخالَفتِهــا أو عصياِنهــا.
هبيــة بقولِــه: »وََكمَــا تُِريــدُونَ أَنْ  – تعلّمُنــا الكنيســُة المقدَّســُة أنَّ الــرّبَّ يســوعَ أعطانــا القاعــدَة الذَّ

ــمْ أَيًْضــا ِبِهــمْ هَكــَذا« )6: 31(. وتُحــدّدُ هــذه اآليــة عالقتَنــا بــاهلل  ــَل النَّــاسُ ِبُكــمُ اْفعَُلــوا أَْنتُ يَْفعَ
وتعلّمُنــا أن نترجمَهــا عمــاًل صالحــًا مــع اآلخريــن مــن خــالل ضبــطِ ســلوكِنا وأقوالِنــا وأفعالِنــا 
ــدمُ  ــونَ ويخ ــرمُ القان ــٍح يحت ــٍن صال ــاِء مواط ــى بن ــُل إل ــك نص ــًا، وبذل ــنا أيض ــبةِ أنفس ومحاس

ــه باآلخــر. ــع مــن خــالِل عالقتِ المُجتمَ
ُص أهمّيُة القانونِ فيما يأتي: – تتلخَّ

دعمُ السّالِم واألمن واالستقرار في المُجتمَع.	 

التوفيقُ بين المصالح المتعارضة لمصلحة الفرد والمُجتمَع.	 

المُحاَفظــُة علــى حريـّـاتِ األفــرادِ وصوِنهــا وحمايتِهــا، واحتــراِم حرّيّــة المُعتَقــدات فــي وحــدةٍ 	 
مُتكامِلــةٍ لبنــاِء المُجتمَــع.

المُحاَفظُة على القيِم االجتماعيّة التي تُساعِدُ في بناِء الكنيسةِ والمُجتمَع.	 

تحقيــقُ العــدِل والمُســاواة بيــنَ النـّـاس، فعندَمــا يُوجَــدُ القانــونُ الواحــدُ والواضــحُ فإنـّـه يُحافِــظ 	 
علــى حقــوِق األفــرادِ للعيــِش فــي مُجتمَــٍع مُتماسِــكٍ سياســيًّا، واقتصاديّــًا، واجتماعيّــًا.

ــوِق هــذا 	  ــات األخــرى، وصــونُ حق ــن المُجتمَع ــِع بغيرهــم م ــرادِ المجتم ــاتِ أف ــمُ عالق تنظي
ــه. ــادة قوّتِ ــع وزي المُجتمَ

أعبر عن إيماني

أذكرُ بعَض القوانين التي تَُطبَّقُ من واجبي االلتزامُ بتطبيقها.. 1
 

 

تقويم مرحلي

»رِسَاٌج لِرِْجِي كَالَُمَك َونُوٌر لَِسِبيِي« )مزمور119: 105(.
كلمة منفعة
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أختبر نفسي : 

ما األسبابُ التي أدَّت إلى ظهوِر القوانين، وما نتائجُ االلتزاِم بتطبيقِها؟. 1
 

 

هبيّة التي علّمَنا إيّاها الرَّبّ يسوعُ، وما أثرُها في عالقتِي باآلخرين . 2 ما أثرُ تطبيِق القاعدةِ الذَّ
والمُجتمَع؟

 

 
برأيك، هل يجبُ أن تكونَ القوانينُ ثابتًة أم مُتغيّرة؟ أفسّرُ إجابتي.. 3

 

 
أمأُل الجدوَل بالسّلوكاتِ المُعبّرة عن التزامي بالقوانين اآلتية:. 4

الّسلوكات المُناسبة لالتزام بهالقانون

قانونُ الّسير

قانونُ المُحافَظة على المُمتلَكاِت 
العاّمة

قانونُ المُحافَظة على البيئِة

قانونُ المُحافَظة على الكنيسة
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المنهجية المتبعة:

يســتخدُم الُمتعّلــُم منهــَج دراســِة حالــٍة مــا، لُيحــّدَد مــن خالِلهــا ُمشــكلًة أو قضّيــًة 
ُمعاصــرًة وُيطّبــَق معــارَف ومهــاراٍت ليجيــَب عــن أســئلٍة واقعّيــٍة مــن الحيــاِة اليومّيــة. 

ُمســتخِدمًا بذلــَك مهــاراِت حــّل الُمشــكالِت والّتفكيــر الناقــد.

يتواصــُل الُمتعّلــُم مــَع اآلخريــَن بالّطرائــق الّســمعّية والمرئّيــة واإللكترونّيــة للّتعبيــِر 
عــن ِفَكــِره وجمــِع المعلومــاِت، ويســتخدُم مهــاراِت حــّل الُمشــِكالِت، ويعمــُل ُمنفــِردًا 

أو ضمــَن مجموعــة.

يضع عنوانًا لبحث يختاره بالتّعاون مع المدرّس. –

يجمع معلومات متنوعة من مصادر مختلفة: ) مراجع دينيّة، مقاالت علميّة، الّشابكة »اإلنترنت«...(. –

يستخدم خطوات حّل المشكالت لتحديد المشكلة موضوع الدّراسة. –

يجمع معلومات حول المشكلة المحدّدة ويحدّد خيارات الحّل ودراستها. –

يحلّل المعلومات ويصنّفها ويرتّبها. –

يحدّد العالقات بين األسباب والنتائج ويقارن بينها ويحدّد إيجابيات الموضوع وسلبياته. –

يوّضح تأثير الموضوع الذي يبحثه على الفرد والمجتمع. –

يبــدي الــرأي اإليمانــي »رأي الكنيســة« فــي هــذا الموضــوع ) رأي أحــد اآلبــاء أو آيــات مــن الكتــاب  –
المقــدّس (.  

حلقة بحث )2(
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يبدي رأيه الّشخصيّ في هذا الموضوع. –

يقترح حلواًل للمشكالت الناتجة عن سلبيات الموضوع. –

يختار الحّل األنسب واألمثل من بين الحلول المقترحة. –

يستنتج الخالصة من الموضوع أكانت )علميّة، أم دينيّة، أم عمليّة...(. –

يكتسب مهارة التوثيق العلمي للفَِكر التي يقتبسها وللمراجع التي يستخدمها. –

مالحظات: 

ــركُ  – ــاِب، ويُت ــاِب قائمــٌة لبعــِض الموضوعــاتِ المُقترَحــة موجــودًة فــي آخــِر الكت ــرُ ضمــنَ الكت يتواف
ــتوى  ــاب وللمُس ــوى الكت ــجمًة لمحت ــبًة ومُنسَ ــا مُناسِ ــاتٍ يرونَه ــة موضوع ــة إضاف ــم/ للمُعلّم للمُعلّ

ــن. ــيّ للمُتعلّمي العقل

ــره  – ــودُ تقدي ــذا الموضــوع يع ــة، وه ــة أو فرديّ ــة جماعيّ ــن أن تكــونَ هــذه األوراقُ البحثيّ ــن المُمكِ م
ــة. ــم/ للمُعلّم للمُعلّ

تــان  – ــُص لهــا حّصــٌة درســيّة أو حصَّ ــف وتُعــدُّ بمثابــةِ درٍس ويخصَّ تُناقــُش هــذه األوراق البحثيّــة فــي الصَّ
أو أكثــر، وتُحتسَــبُ درجــُة أعمــاِل الّطالــب بنــاًء عليهــا.

يُنّفــُذ المُتعلّمــونَ حلقتَيــن بحثيّتَيــن فــي العــام الدّراســي، حلقــة بحــثٍ فــي نهايــةِ الفصــل األوّل، وحلقــة  –
بحــثٍ فــي نهايــةِ الفصــل الثانــي.
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عناويُن حلقاِت بحٍث ُمقتَرحة للّصّف األّول الثانوي

العناويُن المقترحةالرقم

كيفَ أواجهُ التَّحدّيات العصرية؟1

دور العائلة في الكنيسة والمجتمع2

فاعلية الكتاب المُقدَّس في حياتي3

الكنيسة والعولمة4

مسؤوليتي تجاه وطني5

مفهوم الزواج المسيحي6

إلى أينَ تتَّجهُ حياتي؟7

الكنيسة المقدسة شاهدة وشهيدة8

الخطيئة والتوبة9

الصوم والصالة10

اإليمان والرجاء 11

المهاراُت الحياتيّة )تمكين الّذات، المواطنة الفعّالة، 12
التفكير النّقديّ، احترام التّنوُّع(


