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ُمقّدَمٌة
أبناءَنا الطاّلب، زمالءَنا المدّرسين، وزميالِتنا المدّرسات:

      بنــاءً علــى خطـّـِة وزارِة التّربيــِة فــي الجمهوريـّـِة العربيـّـِة الّســوريِّة والمركــِز الوطنــّي لتطويــِر المناهــِج التّربويـّـِة 
نُقــّدمُ لكــم كتــاَب الطّالــِب للصــف الثّانــي الثّانــوّي العــامِ لمــادِّة التربيــِة الدينيّــِة المســيحيِّة بأســلوِبه التّربــوّي 

، وترتقــي بــه األخــالُق. ُز بــه الّســلوُك اإليجابــيُّ الجديــِد الــذي يُعــَزّ

      يَتضّمــُن الكتــاُب ســتَّ وحــداٍت دراســيٍّة، وتضّمنــِت الّوحــدةُ موضوعــاٍت متنّوعــةً تمثـّـُل محــاور عُِرَضــْت 
ــِة  ــمِ األخالقيّ ــيح، والقي ــي المس ــاِة ف ــيحيّة، والحي ــدِة المس س، والعقي ــدَّ ــاب الُمق ــن: الكت ــٍة م ــورٍة متكامل بص
والعالقــاِت اإلنســانيّة، والقضايــا الُمعاصــرة، باإلضافــِة إلــى حلقــاِت البحــِث التــي تُشــّكُل فيمــا بينَهــا وحــدًة 

ــةً. متكامل

ــاِء المنهــاِج، وعُِرَضــت الموضوعــاُت بأســلوٍب يُمّكــُن الطّالــَب مــن عيــِش  ــِر فــي بن       أُعتِمــَد مُدخــُل المعايي
ّــِة. ــه اليومي ّــِة ســلوكاً واقعيّــاً فــي حياِت ــمِ التّربوي الخبــراِت والِقيَ

      ُصّممــِت الــّدروُس وفــق منهجيـّـٍة تربويـّـٍة ناشــطٍة مُتتاِبعــٍة ومُتراِبطــٍة تبــدأُ بتهيئــٍة )منظـّـمٍ متقــّدمٍ(، ثــمَّ الُمرتكــِز 
س(، ثــمَّ أنشــطٍة تطبيقيـّـٍة متنّوعــٍة تُنمــّي مهــاراِت التّفكيــِر العليــا نحــو:  الكتابــّي )نصــوص مــن الكتــاب الُمقــدَّ
ــَر  ــّزُز التّفكي التّحليــِل والتّركيــِب واالســتنتاِج والتّقويــمِ...، وتســاعُد الطّالــَب علــى حــّل المشــكالِت، كمــا تُع
ــن  ــداً ع ــط؛ بعي ــم النّش ّ ــا التعل ــٍة منه ــتراتيجيّاٍت متنّوع ــق اس ــه وف ــكاَر لدي ــداَع واالبت ــي اإلب ــذي ينّم ّ ــَد ال النّاق
أســلوِب الحفــِظ والتّلقيــِن، ليكــوَن المتعلـّـُم محــوَر العمليـّـِة التعليميـّـِة التّربويـّـِة فتُســتثَمُر اإلمكانــاُت كافــةً فــي 
تنميــِة ثــرواِت الوطــنِ والمحافظــِة عليهــا، وينتهــي كلُّ درسٍ بتقويــمٍ يكــونُ بمنزلــِة تغذيــٍة راجعــٍة لِفَكــِر الــّدرِس.

      يُكلَّــُف الطـّـالُب بحلقــاِت بحــٍث، حيــُث يتضّمــُن الكتــاُب قائمــةَ عناويــَن لموضوعــاٍت متنوعــٍة، إضافــةً إلــى 
، أي بمعــدِل  المنهجيــِة الُمتبعــِة إلعداِدهــا، ويُطلــب مــن كلِّ طالــب إعــداد حلقــِة بحــٍث فــي كلِّ فصــٍل دراســيٍّ

رِة.  ، وتُناقــُش فــي الحصــة الّدرســيَِّة الُمقــرَّ حلقتيــن فــي العــام الدراســيِّ

      يتضّمــُن الكتــاُب موضوعــاٍت معاصــرًة تُســاعُد فــي بنــاِء شــخصيٍّة إيجابيـّـٍة متوازنــٍة، وتحقيــِق مبــدأ المســؤوليِّة 
ــِل  ّ ــّرأي، وتقب ــرامِ ال ــِة المســتدامِة، واســتخدامِ أســلوِب الحــواِر، واحت ــاِت التّنمي ــِة ومتطلب ــِة والمجتمعيّ ّ الفردي

اآلخــِر، وتعزيــِز انتماِئــه للمجتمــِع اإلنســانّي.

      نأمــُل مــن زميالِتنــا الُمدّرســات وزمالِئنــا الُمدّرســين توظيــَف هــذه األنشــطِة والتدريبــاِت التّقويميـّـِة وحلقــاِت 
ــا  ــمِ، وتزويدن ّ ــِة التّعل ّ ــرين لعملي ــوا مُيّس ــةَ ليكون ّ ــا التّربوي ــتخلصيَن دالالِته ــِل، مس ــِو األمث ــى النَّح ــِث عل البح

ــاِب إلــى المســتوى األمثــل. بمالحظاتهــم ومقترحاتهــم البنّــاءِة إن ُوجــدْت للوصــوِل بالكت

      كمــا نرجــو مــْن الّســادِة أوليــاِء األمــوِر األكارم أن يكونــوا عونــاً ألوالدهــم مــْن خــالِل متابعــِة ســلوِكهم، وأْن 
يكونــوا قــدوًة لهــم لتطبيــِق كّل مــا يتعلـّـُق بالقيـّـمِ واألخــالِق؛ ِلتُصبــَح ســلوكاً حياتيـّـاً مُعاشــاً.

؛ والنّموَّ الّروحّي المطلوب.       متمنّيَن للجميِع النّجاَح الّدائَم والُمستِمرَّ

                                                                                                       المؤلّفون
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الوحدة الثّانية
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ينونِة 34أمثاُل الدَّ

40الحياةُ المسيحيّةُ حياةُ التزامٍ

الوحدة الثّالثة
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الوحدة الخامسة
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فهرس المحتويات
اني الفصل الثَّ
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- ارتبــَط مفهــومُ الكلمــِة اإللهيـّـة باالبــِن الُمتجّســِد، كلمــة اهلل الـّـذي حــلَّ بيننــا ”لِكنَّــُه أَْخلـَـى نَْفَســُه، آِخــًذا 
ُصــوَرَة َعبـْـٍد، َصاِئــًرا ِفــي ِشــبِْه النَّاِس”)فيلبــي7:2(، وكلمــةُ اهلل تُنيــُر وتُضــيءُ فــي الظـّـالمِ ”َوالنُّــوُر يُِضــيءُ ِفــي 
س توّضــُح معنــى كلمــة اهلل وفاعليتَهــا  الظُّلَْمــِة، َوالظُّلَْمــةُ لـَـْم تُْدِرْكــُه” )يوحنــا5:1(، وبشــرى اإلنجيــل الُمقــدَّ

فــي حيــاِة كّل مــن يُؤمــُن بــه.  

أعبُّر بكلماٍت مُناسبٍة عن العباراِت اآلتيِة: 

أتناقُش مع زمالئي في إيجاِد الكلماِت الّتي يقولُها الكاهنُ في األسراِر التّاليِة مُعتِمداً على معلوماتي الّسابقِة.

- في سّر المعموديِّة قبَل تغطيِس المعموِد: ...................................................................................... القدس.

- في سّر الّزواِج عندما يمسُك الكاهُن اإلكليلين ويضُعهما فوَق رأَسي العروسين: ........................ القدس.

- في سّر الّشكِر اإللهّي ) اإلفخارستيا( قبَل الُمناَولِة: ...................................................................... تقّدموا.

الّدرس األّول فاعلّيُة الكلمِة اإللهّية

الكلمةُالعباراُت

...............................................الكلمةُ الّتي تُعّزُز عالقتي مَع اهلل

...............................................الكلمةُ الّتي تؤّكُد محبّتي ألبَويَّ  

...............................................الكلمةُ الّتي تربُط بيَن العروَسين

ُه بها إلى جاري المريض ...............................................الكلمةُ الّتي أتوجَّ

مُ بها نحَو َصديقي الّذي نجح بالشهادِة الثانويّة  ...............................................الكلمةُ الّتي أتقدَّ

1

نشاط

نشاط
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ــَر َوأَعْطـَـى التَّالَِميــَذ َوقـَـاَل: خُــُذوا ُكلـُـوا. هــَذا هـُـَو  - ”َوِفيَمــا هـُـْم يَأُْكلـُـوَن أََخــَذ يَســوع الُْخبـْـَز، َوبـَـاَرَك َوَكسَّ
َّــِذي ِللَْعْهــِد  َجَســِدي. َوأََخــَذ الـْـَكأَْس َوَشــَكَر َوأَعْطَاهُــْم قَاِئــالً: اْشــَربُوا ِمنَْهــا ُكلُُّكــْم، ألَنَّ هــَذا هُــَو دَِمــي ال

َّــِذي يُْســَفُك ِمــْن أَْجــِل َكِثيِريــَن ِلَمغِْفــَرِة الَْخطَايـَـا” )متــى28-26:26(. الَْجِديــِد ال

1. ما أهميّةُ كلماِت الّرّب يَسوع في ترسيِخ إيماِننا؟

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

2. كيَف أتحقَُّق من فاعليِّة كلمِة اهلل في حياتي؟
........................................................................................................................................................    

- يَســوُع المســيُح هــو كلمــةُ اهلل الُمتجّســُد ومــلءُ الوحــي اإللهــي، أتــى إلــى العالــمِ ِليتّمــَم مشــيئةَ 
اآلِب الّســماوّي، وينقــل تعاليَمــه إلينــا لتكــوَن مصابيــَح تُنيــُر حياتَنــا وتُقــّومُ أفعالَنــا.

- الكنيسةُ تنمو وتحيا بكالمِ اهلل، ففاعليّةُ كلمِة اهلل:  

1.  تَظهُر في حياِة الكنيسة األسرارية والطقسية، وصلواتها.

2.  تُساِنُد الكنيسةَ على مّر التّاريِخ لتحفَظ اإليمان من جيل إلى جيل.

وِح القــدِس إلنعــاِش حيــاِة الكنيســِة وتَغذيِتهــا بطــرٍق مُختِلفــٍة واســتمرارها عبــر  ة الــرُّ 3.  تلــُج بقــوَّ
األجيــال. 

4.  توجُّه حياَة اإلنساِن، وتساعُده في أن يسلَك حياًة مسيحيّةً حقَّة.

س،  - انتقــَل كالمُ اهللِ وديعــةَ إيمــاٍن إلــى جميــع األجيــاِل عبــَر التّقليــِد الّشــريِف والكتــاِب الُمقــدَّ
ــُم العــذراءُ مُســتودََع الكلمــِة اإللهيّــِة  ُس لــكالمِ اهلل، وقــد كانَــت مري فهمــا المســتودُع الُمقــدَّ
 . بِّ ــرَّ ــةُ ال ــا أَمَ َ ــَوذَا أَن ــُم: هُ ــْت مَْريَ ــها ”فََقالَ ــِة وعيِش ــِة اإللهيّ ــوِل الكلم ــي قب ــا ف ــِد مثلَن الُمتجّس
ِليَُكــْن ِلــي َكَقْوِلــَك. فََمَضــى ِمــْن ِعنِْدهَــا الَْمــالَُك” )لوقــا 38:1(، كذلــك كاَن التالميــذ والّرســُل 

والقّديســوًن.

أُعّبُ عن إمياين

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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- أقارُن من خالِل اآلياِت )متى24:7-27( بيَن مَن يسمُع كلمةَ اهللِ ومَن ال يسمُعها.

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

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

ــى  ــْت َعلَ ُ ــَت فَاثْب ْ ــا أَن َّ ــَن. َوأَم ــَن َومَُضلِّي ــى أَْردَأَ، مُِضلِّي مُوَن ِإلَ ــيَتََقدَّ ــَن َس ِري ــَراَر الُْمَزوِّ ــاَس األَْش ــنَّ النَّ - ”َولِك
ــاِدَرَة أَْن  ســةَ، الَْق ُــَب الُمقدَّ ــِرُف الُْكت ــِة تَْع ــُذ الطُُّفوِليَّ ْ َّــَك مُن ــَت. َوأَن ــْن تََعلَّْم ــا ِممَّ ــَت، َعاِرفً ــَت َوأَيَْقنْ ــا تََعلَّْم مَ
ــٌع  ــَن اهللِ، َونَاِف ــِه ِم ــَو مُوًحــى ِب َّــِذي ِفــي الَْمِســيِح يَســوع. ُكلُّ الِْكتَــاِب هُ َمــَك ِللَْخــالَِص، ِباإِليَمــاِن ال تَُحكِّ
، ِلَكــْي يَُكــوَن ِإنَْســاُن اهللِ َكاِمــالً، مُتَأَهِّبًــا ِلــُكلِّ َعَمــل  َّــِذي ِفــي الِْبــرِّ ِللتَّْعِليــمِ َوالتَّْوِبيــِخ، ِللتَّْقِويــمِ َوالتَّأِْديــِب ال

ــاوس17-13:3(.  ــٍح” )2تيموث َصاِل

َّا أَنَْت فَاثْبُْت َعلَى مَا تََعلَّْمَت َوأَيَْقنَْت، َعاِرفًا ِممَّْن تََعلَّْمَت”؟ 1. ما قصُد القّديِس بولَس في قوله: ”َوأَم

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

2. كيَف تؤثُّر الكلمةُ اإللهيّةُ في حياتي؟
........................................................................................................................................................    

ــذي  ّ ــدِس ال ــّروِح الق ــوَن بوحــي ال ــه اإلنجيليّ ــد كتبَ ــن اهلل، فق ــه م ُس موحــًى ب ــدَّ ــاُب الُمق - الكت
ــه  ــه ويوبَّخ ــه ويُقّومَ ــه، وليوجَّه ــه من تَ ــاُن قوَّ ــأ، ِليســتمدَّ اإلنس ــن الخط ــم ع ــم وعصَمه َهه وجَّ
يُســوَن  ةٌ قـَـطُّ ِبَمِشــيئَِة ِإنَْســاٍن، بـَـْل تََكلََّم أُنـَـاُس اهللِ الِْقدِّ َّــُه لـَـْم تـَـأِْت نُبـُـوَّ ويصونـَـه مــن أّي خطــأ ”ألَن

ــه. ــه فهمــاً لحياِت ــُدِس” )2بطــرس21:1(، ويعطي وِح الُْق ــرُّ ــَن ال ــوِقيَن ِم مَُس

أُعّبُ عن إمياين

تقويٌم مرحيلٌّ

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:



9

- للكلمِة اإللهيِّة أثٌر عظيٌم في حياِة المؤمنينَ، فهي قادرةٌ على أن:

1.  تنّقَي القلَب وتنتزَع الّشهواِت الطّاغيةَ منه.

2.  تُليَّن قساوَة النَّفِس وتُقّومَها وتُهذبها وتُهيِّئها لكّل عمٍل صالٍح.

3.  تتسامى بالعقِل، تُعّمَق الفضيلةَ، وتحمي من ضرباِت األهواء. 

4.  تنمّي خبراِتنا الّشخصية للعيش بما يتوافُق مَع تعاليمِ الّسيِّد المسيِح.

ّب. سين للرَّ سين مُكرَّ 5.  تنقلَنا إلى الّسماِء، وتجعلَنا مُقدَّ

ائــمِ وقبولهــا بحريــة وإرادٍة ثابتــة، لتكــوَن فاعلــةً فــي حياتنــا  - تدعونــا كلمــةُ الــّرّب لالســتعداِد الدَّ
إلتمــامِ مشــيئِة اهلل فنحيــا حيــاًة جديــدًة، حيــاة أبنــاء الملكــوت.

- أكتُب كلماٍت تكوُن بمثابِة صالِة امتناٍن هلل أعبّر فيها عن إيماني.

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

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

ــاِمًعا  ــٌد َس َّــُه ِإْن َكاَن أََح ــُكْم. أِلَن ــَن نُُفوَس ــْط َخاِدِعي ــاِمِعيَن فََق ــِة، اَل َس ــَن ِبالَكِلَم ــوا َعاِمِلي ُ ــْن ُكون ”َولَِك
ــُه َومََضــى،  َــَر ذَاتَ َّــُه نَظ ــْرآٍة، فَِإن ــي ِم ــِه ِف ــَه ِخلَْقِت ــًرا َوْج ــِبُه َرُجــاًل نَاِظ ــَذاَك يُْش ــاًل، فَ ــَس َعاِم ــِة َولَيْ ِللَْكِلَم

ــوب 24-22:1(. ــَو” ) يعق ــا هُ ــَي مَ ــِت نَِس َوِللَْوقْ

تقويٌم مرحيلٌّ

كلمُة منفعٍة:
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1.   أقرأُ وأجيُب:

ــا  ــَم أَنَّ لَــُه َزمَانً ــا، َوَعِل ــاٍن َوثاَلَِثيــَن َســنَةً. هــَذا َرآهُ يَســوع مُْضطَِجًع ــَرٌض مُنْــذُ ثََم ــِه مَ ــاَك ِإنَْســاٌن ِب ”َوَكاَن هُنَ
َك  َكِثيــًرا، فََقــاَل لـَـُه: أَتُِريــُد أَْن تَبـْـَرأَ؟ أََجابـَـُه الَْمِريــُض: يـَـا َســيُِّد، لَيـْـَس ِلــي ِإنَْســاٌن يُلِْقيِنــي ِفــي الِْبْرَكــِة مَتـَـى تََحــرَّ
اِمــي آَخــُر. قـَـاَل لـَـُه يَســوع: قـُـمِ. اْحِمــْل َســِريَرَك َوامِْش. فََحــاالً بَِرئَ اإِلنَْســاُن  الَْمــاءُ. بـَـْل بَيْنََمــا أَنـَـا آٍت، يَنـْـِزُل قُدَّ
َوَحَمــَل َســِريَرهُ َومََشــى. َوَكاَن ِفــي ذِلــَك الْيـَـْومِ َســبٌْت... بَْعــَد ذِلــَك َوَجــَدهُ يَســوع ِفــي الَْهيـْـَكِل َوقـَـاَل لـَـُه: هـَـا 
. فََمَضــى اإِلنَْســاُن َوأَْخبـَـَر الْيَُهــودَ أَنَّ يَســوع هـُـَو  أَنـْـَت قـَـْد بَِرئـْـَت، فـَـالَ تُْخِطــئْ أَيًْضــا، ِلئَــالَّ يَُكــوَن لـَـَك أََشــرُّ

َّــِذي أَبـْـَرأَهُ” )يوحنــا 15-5:5(. ال

- كيَف شفى الّرب يسوع المريض؟ وماذا صنَع المريُض بعَد شفاِئه؟

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

2.   أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ في كّل ممَّا يأتي:

- من أعماِل الكلمِة اإللهيِّة الفاعلِة فينا:

   أ.    قساوة النّفس مع القريب.                                  ج.    تنقية القلب وانتزاُع الّشهوات منه.

ب.     تنمية التجارب بما يتوافق مع أطماعنا.                   د.    االستسالم للّشّك والوهم.

- ليس من نتائج التقاء الكلمة اإللهيّة مع إرادة اإلنسان:

   أ.     تكامل العمل اإللهّي.                                       ج.    تحقُُّق مشيئِة اهلل.

ب.     خلُق حياٍة جديدٍة وإنساٍن جديٍد.                         د.    ابتعاد اإلنسان عن الكلمة اإللهية

3.   أقرأُ وأجيُب:

ِنِس، َومَُخالََفاِت الِْعلْمِ الَْكاِذِب االْسمِ”    - ”يَا ِتيُموثَاُوُس، اْحَفِظ الَْوِديَعةَ، مُْعِرضاً َعِن الَْكالَمِ الْبَاِطِل الدَّ
                                                                                              )1تيموثاوس20:6(

بِّ  َّا َكِلَمةُ الرَّ  - ”ألَنَّ: ُكلَّ َجَسٍد َكُعْشٍب، َوُكلَّ مَْجِد ِإنَْساٍن َكَزهِْر عُْشٍب. الُْعْشُب يَِبَس َوَزهُْرهُ َسَقَط، َوأَم
ْرتُْم ِبَها” )1بطرس25-24:1(. َِّتي بُشِّ       فَتَثْبُُت ِإلَى األَبَِد. َوهِذِه ِهَي الَْكِلَمةُ ال

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس
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الّدرس الّثاني مسيرُة الخالِص

ً نناقُش معا

- ماذا أفعل إن كنُت أريُد أن أسلَك بحسب تعاليم السيِد المسيِح في كّل من الموقفين اآلتيين؟

1.  كيَف سقَط اإلنساُن األّوُل في الخطيئِة؟

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

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

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

2.   كيَف نناُل الخالَص من خطايانا؟

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

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

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

ً نناقُش معا

القضّية األولى: 

دعاني صديقي لشرِب الّسجائِر، واستهزأ بي ألني لم أجّرب ذلك.

القضية الّثانية:

ــاً للمشــاركة فــي القــّداس اإللهــّي يــوم األحــد، فصادفــت صديقــي فــي الطّريــق،  كنــت ذاهب
ــه للعــِب كــرِة القــدمِ.  ــِل الذّهــاِب إلــى الكنيســِة والذّهــاب مَع ــّح علــّي بتأجي فأل
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َُّه َونَْحُن بَْعُد خُطَاةٌ مَاَت الَمِسيُح أِلَْجِلنَا” ) رومية 5: 8(. 1.   ”َولَِكنَّ اهللَ بَيََّن مََحبَّتَُه لَنَا، أِلَن

ـِذي هُــَو يَســوُع الَمِســيُح”  َـّ ـِذي ُوِضــَع، ال َـّ ـُه اَل يَْســتَِطيُع أََحــٌد أَْن يََضــَع أََساًســا آَخــَر غَيْــَر ال َـّ  2.   ”فَِإن
                                                                                                     )1كورنثوس 3: 11(. 

َّــُه مَْوُجــودٌ،  ــُن ِبأَن ــي ِإلَــى اهللِ يُْؤِم َّــِذي يَأِْت َّــُه يَِجــُب أَنَّ ال ــاٍن اَل يُْمِكــُن ِإْرَضــاُؤهُ، أِلَن ــُدوِن ِإيَم ــْن ِب  3.   ”َولَِك
َِّذيَن يَطْلُبُونَُه” )عبرانين 11: 6(. َُّه يَُجاِزي ال        َوأَن

َــا أُِريــَك  ــَك، َوأَن ــُدوِن أَعَْماِل َــا ِلــي أَعَْمــاٌل. أَِرِنــي ِإيَمانَــَك ِب ْــَت لَــَك ِإيَمــاٌن، َوأَن ــٌل: أَن ــوُل قَاِئ  4.   ”لَِكــْن يَُق
       ِبأَعَْماِلي ِإيَماِني” )يعقوب2: 18(.

اإلجابةُصيغة السؤالرقم اآلية

...................................................................................................من هو مصدُر الخالِص؟1

...................................................................................................من هو أساُس الخالِص؟2

...................................................................................................ما هو طريُق نواِل الخالصِ؟3

...................................................................................................ما هو برهاُن الخالِص؟4

ــى  ــه، بعــد أن خلقــه عل ــه وعــدم طاعت ــى اهلل وعصيان ــة بســبب تمــرد اإلنســان عل ــدت الخطيئ - ول
ــا  ــح به ــِه وجن ــٍل ســامٍ. لكــن اإلنســان أســاءَ اســتعماَل حريت ــه حــرًّ ذو إرادٍة وعق ــه كمثال صورت
 نحــو الّشــر والخطيئــة بــدل أن يســتعملها لنمــوه الروحــي وتمجيــد اهلل والســعي للحيــاة مــع اهلل 
فكانــت خطيئــة آدم وحــواء التــي امتــدت آثارهــا مــن مــرٍض ومــوٍت علــى البشــرية جمعــاء فباتــت 

بحاجــة إلــى الخالص.

- مفهــومُ الخــاصِ: الخــالُص المســيحيُّ هــو تحريــر البشــرية مــن حيــاة الخطيئــة، بنعمــِة اهلل، يَنَْعــُم بــه 
الذيــن يقبلــوَن الخــالَص بإيمــاٍن بالــّرب يســوع المســيح الــذي افتدانــا علــى الصليــب وقدم نفســه 
ــاة الفردوســية  ــة ليســتعيدوا الحي ــة الحقيقي ــاة التوب ــون حي ــا فيحي ــةً هللِ عــن خطايان ذبيحــةً مرضي
فــي حضــن اهلل اآلب ثانيــة. فبــآدم دخلــت الخطيئــةُ إلــى العالــم وبالــرب يســوع وحــدهُ حصــل 

الخــالص للجنــس البشــرّي. )يوحنــا6:14؛ أعمــال الّرســل12:4( .

أُعّبُ عن إمياين

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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وفيما يأتي توضيٌح ألساس الخالص: 

أ.  مصــدُر الخــاص: هــو اهللُ المحــبُّ العظيــُم، فقــد أكمــَل اهللُ عمــَل الخــالص لمحبِّتــه الكبيــرة ورحمته 
ونعمِتــه الّتــي أنعــَم بهــا علينــا في الّســيِّد المســيح. 

ب. أســاُس الخــاص: هــو الّســيُّد المســيُح، إّن الخــالَص المؤّســَس علــى عمِل الّســيّد المســيِح الكفارّي 
الــذي أتمَّــه فــوَق صليــِب الجلجلة.

ج. طريُق نواِل الخاصِ: اإليماُن هو الوسيلة الّتي بها يناُل الفردُ الخالَص )عبرانيين11 :6(.

ــَم  ــٍة أو تعالي ــدٍة عقليّ دَ عقي ــرَّ ــس مُج ــُم، فالخــالُص لي ــيُّ القوي ــلوُك التّق ــاصِ: هــو الّس ــانُ الخ  د. بره
كنســيٍة، بــل هــو تغييــٌر جــذريٌّ فــي حيــاِة الفــرِد الـّـذي يقبــُل الّســيَّد المســيَح. وبرهــاُن الخــالِص 

ــُر الجــذري فــي الفكــر والــروح والســلوك يجســده المؤمــن أعمــاالً صالحــة. هــو التّغيي

هـ . تأكيُد الخاصِ: يستطيُع المؤمُن أن يتأّكَد من خالِصه بناءً على األسِس اآلتيِة:

1.   كلمة اهلل الّصادقة ومواعيده األمينة.

2.   عمل الّسيّد المسيح الكفارّي العظيم.

3.   شهادة الّروِح القدس، فالمؤمن يتيقُن خالَصه على أساِس شهادِة الّروِح القدِس داخلَه

ــار،  ــزّكا العّش ــه ك ــن خالِص ــَن م ــاَل الخــالَص تيّق ــن ن ــا أّن كلَّ مَ ــُث تُرين ــة: حي ــة الكتابيّ 4.   األمثل
ــة. ــم المجدليّ ــامرية، ومري ــرأة الّس والم

 5.   قــّوة اهلل الحاِفظــة: الّتــي تؤّكــُد خــالَص الُمؤمــِن وهــذا هــو وعــُد الّســيِّد المســيح األميــن
”ِخَراِفي تَْسَمُع َصْوِتي، َوأَنَا أَعِْرفَُها فَتَتْبَُعِني..” ) يوحنا 10: 29-27(. 
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- أذكُر بعَض األعماِل الّتي تساعُدني في نيِل الخالصِ على الّصعيِد الروحُي االجتماعّي واألُسرّي.

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

- أستنتُج من اآلياِت اآلتيِة بركاِت الخالِص. 

  بركاُت الخالصاآلية 

ــا  ــيِح، َوأَعْطَانَ ــوع الَمِس ــِه ِبيَس ــا ِلنَْفِس َّــِذي َصالََحنَ ــَن اهللِ، ال ــُكلَّ ِم ــنَّ ال ”َولَِك
........................................ِخْدمَــةَ الُمَصالََحــِة” )2كورنثــوس 5: 18(.

َِّذيــَن تَْحــَت  مَــاِن، أَْرَســَل اهللُ ابْنَــُه .. ِليَْفتَــِدَي ال ـا َجــاءَ ِمــْلءُ الزَّ ”َولَِكــْن لَمَـّ
ـَي )غاطيــة 4: 5-4(. ........................................النَّامُــوِس، ِلنَنَــاَل التَّبَنِـّ

ــُه اهللُ  مَ َّــِذي قَدَّ ــيِح، ال ــوع الَمِس َّــِذي ِبيَس ــَداِء ال ــِه ِبالِف ــا ِبِنْعَمِت انً ــَن مَجَّ ِري ”متَبَرِّ
ــاِلَفِة ْفــِح َعــِن الَخطَايَا السَّ ِه، ِمــْن أَْجــِل الصَّ ظَْهــاِر ِبــرِّ  َكفَّــاَرًة ِباإِليَمــاِن ِبَدِمــِه، إِلِ

........................................ ِبِإمَْهاِل اهللِ”)رومية 3: 25-24(.

”َعاِلِميــَن هـَـَذا: أَنَّ ِإنَْســانَنَا الَعِتيــَق قـَـْد ُصِلــَب مََعــُه ِليُبْطـَـَل َجَســُد الَخِطيَّــِة، َكــْي 
........................................اَل نَُعــودَ نُْســتَْعبَُد أَيًْضــا ِللَْخِطيَّــِة” )رومية 6: 6(.

نشاط
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ًة قدامََك قْل لنفِسَك: - عنَدما ترى المائدَة مُعدَّ

!ًّ ا - من أجِل جسِده ال أعودُ أكوُن تراباً ورماداً، وال أكوُن سجيناً بل حرَّ

ــماويّةَ، والحيــاَة الخالــدَة، ونصيــَب المالئكِة،  ــماءَ، وأتقبــُل الخيــراِت السَّ ــى السَّ  - مــن أجــل )الجســد أترجَّ
    والمناجاَة مَع المسيح! 

- ُسّمَر هذا الجسُد بالمساميِر وُجِلَد، وال يعودُ يقدُر عليه الموُت!

َّه الجسُد الذي لُطَّخ بالّدماِء وطُِعَن، ومنه خرَج الينبوعان الُمخلّصاِن للعالم. )القّديس يوحنَّا ذهبّي الفم( -  إن

ِس في خالِصنا ونمّونا الّروحّي. 1.  أذكُر فاعليّةَ سّر الشكر اإللهي الُمقدَّ

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

ِس وذبيحِة الّسيِّد المسيِح على الّصليب. 2.  أذكُر أوجَه الّشبِه بيَن سّر الشكر اإللهي الُمقدَّ
........................................................................................................................................................    

- بركاُت الخاصِ:

لخطايانــا كفــارًة  وِنلْنــا  بالفــداِء  ْرنــا  تبَرّ قــد  المســيح  الّســيّد  فبخــالِص  والكفــارةُ:  الفــداءُ   أ: 
                                                                                                )رومية 3: 25-24(.

ب: غفراُن الخطايا: فقد قُّدمَ الّسيُّد المسيُح كفارًة عنا لكي تُغَفَر لنا خطايانا )رومية3: 25-24(.

 ج: إزالــةُ اللّعنــة: افتدانــا الّســيُّد المســيُح مــن لعنــة النّامــوس إذ قــد حمــَل عنّــا اللّعنــةَ وأزالَهــا
                                                                                                       )غاطية 3 :13(.

ــد” فبخــالِص  ــق الَفاِس ــان الَعِتي ــا ”اإِلنَْس ــد أفســَدت طبيعتن ــةُ ق ــِت الخطيئ د: إبطــاُل الفســاد: إن كانَ
الّســيِّد المســيِح قــد أُبِطــل الفســادُ، وصرنــا خليقــةً جديــدًة ”اإِلنَْســان الَجِديــد الَمْخلـُـوق ِبَحَســِب 

اهللِ ِفــي الِبــرِّ َوقََداَســِة الَحــقِّ” )أفســس 4: 24-22(.

أُعّبُ عن إمياين

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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ــاَة  ــا الحي ــادَ لن ــه، وأع ــوَت بموِت ــيُح الم ــيُّد المس ــَل الّس ــاة: أبط ــادةُ الحي ــوِت وإع ــاُل الم هـــ: إبط
)2تيموثــاوس 1: 10(.  ”... َوالُخلُــودَ  الَحيَــاَة  َوأَنَــاَر  بقيامتــه،”... 

و: الحريـّـةُ مــن الخطيئــِة: ِنلنــا حريتَنــا بخــالِص الّســيّد المســيِح عنَدمــا حمــَل عنــا خطايانــا، وحّررنــا 
مــن عبوديِتهــا ”... ِليُبْطـَـَل َجَســُد الَخِطيَّــِة، َكــْي اَل نَُعــودَ نُْســتَْعبَُد أَيًْضــا ِللَْخِطيَّــِة” )روميــة 6:6(.

ي: الُمصالحــةُ: إن العــداوَة الّتــي كانـَـت بيــَن اإلنســاِن واهلل ، قــد ُرِفعــت اآلَن بخــالِص الّســيّد المســيِح 
َّــِذي َصالََحنـَـا  الـّـذي صالَحنــا مــَع اهلل اآلب، وأعطانــا خدمــةَ الُمصالَحــة ”َولِكــنَّ الـْـُكلَّ ِمــَن اهللِ، ال

ِلنَْفِســِه ِبيَُســوَع الَْمِســيِح، َوأَعْطَانـَـا ِخْدمـَـةَ الُْمَصالََحــِة” )2كورنثــوس 5: 18(.

ز: التّبنـّـي: الّســيُّد المســيُح هــو ابــُن اهلل اآلِب بالطبيعــِة، وعنَدمــا أتــّم خالَصنــا أعطانــا أن نكــوَن أبنــاءَ 
اهلل بالتّبنـّـي وورثتــه )غاطيــة4: 5-4(.

ــدُّ  ــِب، ويمت ــى الّصلي ــّي عل ــيِح الخالص ــيِّد المس ــِل الّس ــدادٌ لعم ــو امت ــي ه ــكر اإلله ــرَّ الش - إّن س
عبــَر األجيــاِل مــن خــالِل هــذا الســّر الــذي يكشــف بــه الّســيِّد المســيِح أبعــادَ محبتــِه لنــا قائــالً: 
”َكَمــا أََحبَِّنــي اآلُب َكذِلــَك أَْحبَبْتُُكــْم أَنـَـا. اُثْبُتـُـوا ِفــي مََحبَِّتــي” )يوحنــا 15 :9( فباشــتراكنا المتواتــر 
ــاة  ــه فنتأهــل لحي ــة المســيح ونتحــد ب ــة ونثبــت فــي محب ــة اإللهي ــه نشــترك فــي عشــاء المحب في

الملكــوت الســماوي.

أقرأُ وأجيُب: 

”َودََعــا الَْجْمــَع مـَـَع تاََلِميــِذِه َوقـَـاَل لَُهــْم: مـَـْن أََرادَ أَْن يَأِْتــَي َوَراِئــي فَلْيُنِْكــْر نَْفَســُه َويَْحِمــْل َصِليبـَـُه َويَتْبَْعِنــي. 
فـَـِإنَّ مـَـْن أََرادَ أَْن يَُخلِّــَص نَْفَســُه يُْهِلُكَهــا، َومـَـْن يُْهِلــُك نَْفَســُه ِمــْن أَْجِلــي َوِمْن أَْجــِل اإِلنِْجيِل فَُهــَو يَُخلُِّصَها. 

َّــُه مـَـاذَا يَنْتَِفــُع اإِلنَْســاُن لـَـْو َرِبــَح الَعالـَـَم ُكلَّــُه َوَخِســَر نَْفَســُه؟” )مرقــس8: 36-34(. أِلَن

- أذكــُر بعــَض االختيــاراِت الّشــخصيِّة الّتــي تســاعُدني علــى ربــِح نفســي مــَع الّســيِّد المســيِح مُســتِعيناً 
باآليــِة الّســابقة؟.

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

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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ــا  ََّم ــِد، فَِإن ــي الَْجَس ــاهُ اآْلَن ِف ــا أَْحيَ . فََم ــيَّ ــا ِف ــيُح يَْحيَ ــِل الَمِس ــا، بَ َ ــا اَل أَن ــُت، فَأَْحيَ ــيِح ُصِلبْ ــَع الَْمِس ”م
ــة2: 20(. ــي” )غاطي ــُه أِلَْجِل ــلََم نَْفَس ــي َوأَْس َّــِذي أََحبَِّن ــِن اهللِ، ال ــاِن ابْ ــاِن، ِإيَم يَم ــي اإْلِ ــاهُ ِف أَْحيَ

1.   أضُع كلمة )صحيحة( أو )مغلوطة( بجانِب العباراِت اآلتيِة:

َِّة بموِت الّسيِّد المسيِح على الّصليِب.                                      َُّف تاريُخ خالصِ البشري • يتوق
• يستطيُع المؤمُن أن يتيقََّن خالَصه على أساِس شهادِة الّروحِ القدِس.                                      
• برهاُن الخالصِ هو محبّةُ اهللِ.                                                                             
• أساُس الخالصِ هو دمُ الّسيِّد المسيِح.                                                                   

2.   أفّسر ما يأتي:

- أوجُه الّشبِه بيَن سّر الشكر اإللهي وذبيحِة الّسيِّد المسيِح على الّصليب.

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

- ُرفَعِت العداوةُ الّتي كانَت قائمةً بيَن اإلنساِن واهلل .

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

3.   أعّددُ بركاِت الخالِص، وأشرُح واحدًة.
.............................................................................................................................................................

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس

كلمُة منفعٍة:
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الّدرس الّثالث َليَس بالُخبِز َوحَدُه َيحَيا اإلنسان

بُّ اإِللــُه، فََقالـَـْت ِللَْمــْرأَِة: أََحقًّــا قـَـاَل اهللُ  َِّتــي َعِملََهــا الــرَّ َّــِة ال ي - ”َوَكانـَـِت الَْحيَّــةُ أَْحيـَـَل َجِميــِع َحيََوانـَـاِت الْبَرِّ
ــَجَرِة  َّــا ثََمــُر الشَّ الَ تـَـأُْكالَ ِمــْن ُكلِّ َشــَجِر الَْجنَّــِة؟ فََقالـَـِت الَْمــْرأَةُ ِللَْحيَّــِة: ِمــْن ثََمــِر َشــَجِر الَْجنَّــِة نـَـأُْكُل، َوأَم
ــاهُ ِلئَــالَّ تَُموتـَـا. فََقالـَـِت الَْحيَّــةُ ِللَْمــْرأَِة: لـَـْن تَُموتـَـا!  َِّتــي ِفــي َوَســِط الَْجنَّــِة فََقــاَل اهللُ: الَ تـَـأُْكالَ ِمنـْـُه َوالَ تََمسَّ ال
. فـَـَرأَِت الَْمــْرأَةُ أَنَّ  ــرَّ َّــُه يـَـْومَ تـَـأُْكالَِن ِمنـْـُه تَنَْفِتــُح أَعْيُنُُكَمــا َوتَُكونـَـاِن َكاهللِ َعاِرفَيـْـِن الَْخيـْـَر َوالشَّ بـَـِل اهللُ َعاِلــٌم أَن
ــَجَرَة َشــِهيَّةٌ ِللنَّظـَـِر. فَأََخــَذْت ِمــْن ثََمِرهَــا َوأََكلـَـْت،  ََّهــا بَِهَجــةٌ ِللُْعيـُـوِن، َوأَنَّ الشَّ ــَجَرَة َجيِّــَدةٌ ِلــأَْكِل، َوأَن الشَّ

َوأَعْطـَـْت َرُجلََهــا أَيًْضــا مََعَهــا فـَـأََكَل” )تكويــن3: 6-1(.

 1. أســتخرُج مــن النـّـّص اآليــةَ الُمناســبةَ لــكّل أســلوٍب مــن األســاليِب الّتــي يســتخدمُها الّشــيطاُن إلســقاِطنا 
   في الخطيئِة.

أ .  التّشكيُك في كالمِ اهلل.

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

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

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

ب .  الكذُب في الحقائِق الّروحيّة.

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

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

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

ب. ج.  تجميُل الخطيئِة في عيِن الُمجرَّ

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

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

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

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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ــَن  ــاًرا َوأَْربَِعي ــَن نََه ــا َصــامَ أَْربَِعي ــَد مَ ــْن ِإبِْليــَس. فَبَْع َب ِم ــرَّ وِح ِليَُج ــرُّ ــَن ال َّــِة ِم ي ــَد يَســوع ِإلَــى الْبَرِّ ُــمَّ أُْصِع ”ث
ُب َوقـَـاَل لـَـُه: ِإْن ُكنـْـَت ابـْـَن اهللِ فَُقــْل أَْن تَِصيــَر هــِذِه الِْحَجــاَرةُ خُبـْـًزا. مَ ِإلَيـْـِه الُْمَجــرِّ لَيْلـَـةً، َجــاَع أَِخيــًرا. فَتََقــدَّ
ُــمَّ  ــمِ اهللِ. ث ــْن فَ ــُرُج ِم ــٍة تَْخ ــُكلِّ َكِلَم ــْل ِب ــاُن، بَ ــا اإِلنَْس ــَدهُ يَْحيَ ــِز َوْح ــَس ِبالُْخبْ ُــوٌب: لَيْ ــاَل: مَْكت ــاَب َوقَ فَأََج
ــُه َعلَــى َجنَــاِح الَْهيْــَكِل، َوقَــاَل لَــُه: ِإْن ُكنْــَت ابْــَن اهللِ فَاطـْـَرْح  ســِة، َوأَْوقََف ــِة الُمقدَّ أََخــَذهُ ِإبِْليــُس ِإلَــى الَْمِدينَ
َّــُه يُوِصــي ماَلَِئَكتَــُه ِبــَك، فََعلَــى أيَاِديِهــْم يَْحِملُونَــَك ِلَكــْي الَ تَْصــِدمَ  َّــُه مَْكتـُـوٌب: أَن نَْفَســَك ِإلَــى أَْســَفُل، ألَن
بَّ ِإلَهــَك. ثـُـمَّ أََخــَذهُ أَيًْضــا ِإبِْليــُس ِإلـَـى َجبـَـل  ب الــرَّ ِبَحَجــٍر ِرْجلـَـَك. قـَـاَل لـَـُه يَســوع: مَْكتـُـوٌب أَيًْضــا: الَ تَُجــرِّ
ا، َوأََراهُ َجِميــَع مََماِلــِك الَْعالـَـمِ َومَْجَدهـَـا، َوقـَـاَل لـَـُه: أُعِْطيــَك هــِذِه َجِميَعَهــا ِإْن َخــَرْرَت َوَســَجْدَت  َعــال ِجــدًّ
َّــاهُ َوْحــَدهُ تَْعبُُد.ثـُـمَّ  بِّ ِإلِهــَك تَْســُجُد َوِإي َّــُه مَْكتـُـوٌب: ِللــرَّ ِلي.ِحينَِئــٍذ قـَـاَل لـَـُه يَســوع: اذْهَــْب يـَـا َشــيْطَاُن! ألَن

تََرَكــُه ِإبِْليــُس، َوِإذَا ماَلَِئَكــةٌ قـَـْد َجــاءَْت فََصــاَرْت تَْخِدمُــُه” )متــى4: 11-1(.

- أذكُر ما تعلّمتُه من ردّ الّسيِّد المسيِح على الّشيطاِن في كّل من التّجارِب الّسابقِة.

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

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

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

- التّجربــة: اختبــاٌر روحــّي نــرى فيــه عمــَل اهلل فينــا بقــّوٍة كــي يقــّوي إيمانَنــا وينقيَنــا لنصــَل إلــى أبهــى 
َّــِذي  صــورٍة عنــَد اتّحادنــا مَعــه فــي الملكــوِت الّســماوّي، ”مــا أَْضيـَـَق الْبـَـاَب َوأَْكــَرَب الطَِّريــَق ال
َّــُه ِبِضيَقــاٍت َكِثيــَرٍة يَنْبَِغــي  َِّذيــَن يَِجُدونـَـُه!” )متــى7: 14(، ”... أَن يـُـَؤدِّي ِإلـَـى الَْحيـَـاِة، َوقَِليلـُـوَن هـُـُم ال
أَْن نَْدخُــَل مَلَُكــوَت اهللِ” )أعمــال الّرســل22:14( لذلــك علينــا أن نجاهــَد لنســتحَقّ الملكــوَت فــإن 

كاَن النّعيــم فــي هــذه الّدنيــا مــا كنـّـا نشــتاُق للنّعيــمِ الّســماوّي. 

ــّرُب  ــى يُج ــة األول ــارِب، فالتّجرب ــِة التّج ــة مواجه ــانيّة كيفيّ ــه اإلنس ــيُح بطبيعِت ــيُّد المس ــا الّس - علَّمن
الّشــيطان اإلنســاَن فــي احتياِجــه اإلنســانّي )للطعــام– العاطفــة– األمان...(، ويســتخدمُ فــي تجربته 
أّوالً التّشــكيَك فــي حقيقــِة بنّوتنــا هلل، ويســعى لتجميــِل الخطيئــة فــي أعيُننــا، ويغرينــا لنتبــَع الطّريــَق 

الّســهَل لتأميــن احتياجنــا اإلنســانّي بالغــّش، والطّمــع، والّشــهوة، والغضــب.

أُعّبُ عن إمياين

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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ــيُّد  ــة، فالّس ــا الّروحانيّ ــاِب احتياجاتن ــى حس ــِة عل ــوِر األرضيّ ــَم باألم ــي نهت ــا لك ــك يدفعن      وبذل
المســيُح كان قــادراً بطبيعِتــه اإللهيـّـة علــى أن يعمــَل مــن الحجــارة أوالداً إلبراهيــم، ولكنـّـه أرادَ 
 . أن يعلَّمنــا أّن الّشــبَع بكلمــِة اهلل هــو شــبٌع أبــديٌّ أمـّـا تلبيــةُ االحتياجــاِت األرضيـّـِة فهــي شــبٌع وقتــيٌّ
وفــي التّجربــة الثّانيــة أعطانــا فكــرًة عــن الّزهــد فــي أمجــاِد العالــمِ الّزائلــِة، وأن نخــدمَ اهلل باتّضــاٍع، 
فقــد رفــَض رمــَي نفســه مــن فــوِق جنــاِح الهيــكِل محمــوالً علــى أيــدي مالئكِتــه مُحّققــاً شــهوَة 
العظمــِة والكبريــاء،ِ وعــدم اختبــاِر محبـّـِة اهلل واهتمامــه فينــا. وفــي التّجربــة الثّالثــة يعــرُض الّشــيطاُن 
ــَل  ــَل مقاب ــلطةَ والمجــَد الباط ــَع والّس ــُل الطّم ــا يمث ــو م ــه وه ــمِ وجمال ــَق العال ــوَع بري ــى يَس عل

الّســجوِد هلل الواحــِد الــذي يمنَحنــا الخيــراِت والمكافــآِت األبديـّـة.

- كيــَف نعيــُش اآليــةَ اآلتيــةَ فــي حياِتنــا: ”لَيـْـَس ِبالُخبـْـِز َوْحــَدهُ يَْحيـَـا اإِلنَْســاُن، بـَـْل ِبــُكلِّ َكِلَمــٍة تَْخــُرُج 
ِمــْن فـَـمِ اهللِ” )متــى4:4( ؟

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

- ”مُْكتَِئِبيــَن ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء، لِكــْن غَيـْـَر مُتََضاِيِقيــَن. مُتََحيِِّريــَن، لِكــْن غَيـْـَر يَاِئِســيَن. مُْضطََهِديــَن، لِكــْن غَيـْـَر 
بِّ يَســوع، ِلَكــْي تُظَْهــَر  مَتُْروِكيــَن. مَطُْروِحيــَن، لِكــْن غَيـْـَر هَاِلِكيــن َحاِمِليــَن ِفــي الَْجَســِد ُكلَّ ِحيــٍن ِإمَاتـَـةَ الــرَّ

َحيـَـاةُ يَســوع أَيًْضــا ِفــي َجَســِدنَا” )2كورنثــوس4: 10-8(.

ــي  ــُروَراٍت، ِف ــي َض ــَداِئَد، ِف ــي َش ــٍر، ِف ــٍر َكِثي ــي َصبْ امِ اهللِ: ِف ــدَّ ــنَا َكُخ ــُر أَنُْفَس ــْيٍء نُظِْه ــي ُكلِّ َش ــْل ِف - ”بَ
ِضيَقــاٍت، ِفــي َضَربـَـاٍت، ِفــي ُســُجوٍن، ِفــي اْضِطَرابـَـاٍت، ِفــي أَتَْعــاٍب، ِفــي أَْســَهاٍر، ِفــي أَْصــَوامٍ،  ِفــي طََهــاَرٍة، 
ِة اهللِ  ، ِفــي قـُـوَّ وِح الُْقــُدِس، ِفــي مََحبَّــٍة ِبــالَ ِريـَـاٍء،  ِفــي َكالَمِ الَْحــقِّ ِفــي ِعلـْـمٍ، ِفــي أَنـَـاٍة، ِفــي لُطـْـٍف، ِفــي الــرُّ

ــاِر” )2كورنثــوس6: 7-4(. ــِن َوِللْيََس ــرِّ ِللْيَِمي ِبِســالَِح الِْب

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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1.  ما الّذي يدفُعنا إلى تحمُِّل الّضيقات؟
........................................................................................................................................................    

2.  كيَف نكوُن خّداماً حقيقيَن هلل في مواجهِة التّجارب؟
........................................................................................................................................................    

ِبيــَن«”  بـًـا يَْقــِدُر أَْن يُِعيــَن الُمَجرَّ َّــَم مَُجرَّ َّــُه ِفــي مـَـا هـُـَو قـَـْد تَأَل َب ”ألَن - اختــاَر الّســيُّد المســيُح أن يُجــرَّ
ٌب ِفــي ُكلِّ  )عبرانييــن2: 18( و”ألَْن لَيـْـَس لَنـَـا َرِئيــُس َكَهنـَـٍة غَيـْـُر قـَـاِدٍر أَْن يَْرِثــَي ِلَضَعَفاِتنـَـا، بـَـْل مَُجــرَّ

َشــْيٍء ِمثْلُنـَـا، ِبــالَ َخِطيَّــٍة” )عبرانييــن4: 15(.

- يعلّمُنا الّسيُّد المسيُح من تجارِبه على الجبل:

1.   أنّهــا ليســت للخطــأة لخطاياهــم وإنّمــا لجميــِع النـّـاِس واألكثــر للقّديســيَن واألبــرار، ”َكِثيــَرةٌ ِهــَي 
” )مزمــور34: 19(. بُّ يــِه الــرَّ يــِق، َوِمــْن َجِميِعَهــا يُنَجِّ دِّ باَلَيـَـا الصِّ

2.   أنـّـه بطبيعِتــه اإلنســانيّة اســتطاَع أن يحــارَب ويغلــَب الّشــيطان فرســَم لنــا طريــَق الجهــاِد والنّصــِر 
علــى إبليــس.

ر مــن رغبــاِت الجســِد وتدريِب اإلرادة وضبــِط النّفِس واالتضاِع  3.   أّن الّصــومَ يســاعُدنا علــى التّحــرُّ
أمــامَ اهلل فــي مواجهــِة التّجارب. 

 : ُس عن التّجارب أنَّ كما يعلّمُنا الكتاُب المُقدَّ

1.   اهلل ال يســمُح بتجربــٍة تفــوُق طاقاِتنــا البشــريّة، فــاهلل يعــرُف مــدى احتمــاِل كّل منـّـا ”لـَـْم تُِصبُْكــْم 
بـُـوَن فـَـْوَق مـَـا تَْســتَِطيُعوَن، بـَـْل َســيَْجَعُل  َّــِذي الَ يََدعُُكــْم تَُجرَّ َّةٌ. َولِكــنَّ اهللَ أَِميــٌن، ال تَْجِربـَـةٌ ِإالَّ بََشــِري

مـَـَع التَّْجِربـَـِة أَيًْضــا الَمنَْفــَذ، ِلتَْســتَِطيُعوا أَْن تَْحتَِملـُـوا” )1كورنثــوس10: 13(.

2.   التّجربةَ تأتي ومَعها الحلُّ فال توجُد تجربةٌ من دوِن مَنَفٍذ أو معونٍة إلهيّة )1كورنثوس10: 13(.

3.   التّجــارَب الّتــي يســمُح بهــا اهللُ هــي للخيــِر، فهــو يتّدخــُل كــي ال يفقــَد المؤمــُن ســالمَه الّداخلــي 
وَن َحَســَب  َِّذيــَن هـُـْم مَْدعـُـوُّ ُّــوَن اهللَ، ال ”َونَْحــُن نَْعلـَـُم أَنَّ ُكلَّ األَْشــيَاِء تَْعَمــُل مَعــاً ِللَخيـْـِر ِللَِّذيــَن يُِحب

قَْصــِدِه” )روميــة8: 28(.

4.   الّضيقــةَ ليَســت دائمــةً، وســيأتي عليهــا وقــٌت وتعبــًر بســالمٍ، لذلــك يجــًب أاّل نضعــَف أو نفقــَد 
الثّقــةَ فــي معونــِة اهلل وحفظــه.

أُعّبُ عن إمياين
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- كيَف نستطيُع أن نواجَه ما يعترًض حياتَنا من تجارَب؟

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

تقويٌم مرحيلٌّ

َعٍة” )يعقوب1: 2(. ”ِاْحِسبُوهُ ُكلَّ فََرحٍ يَا ِإْخَوِتي ِحينََما تََقُعوَن ِفي تََجاِرَب مُتَنَوِّ

1.   أصّحُح المغلوَط في العباراِت اآلتية:

•   واجَه الّسيُّد المسيُح التّجارَب بطبيعِته اإللهيِّة. .....................................................................................
•   يسمُح اهللُ بتجربِتنا بما يفوُق طاقتَنا البشريّةَ. ........................................................................................
•   الخطأةُ هم وحَدهم مَْن يتعّرضوَن للتّجارِب. .......................................................................................

2.   أستنتُج الفكرَة الخاطئةَ من كّل موقٍف من المواقِف اآلتيِة وأذكُر الصواَب منها.

أ.   صديقي يدفُعني للقيامِ بفعٍل غيِر محموٍد، ويقوُل لي إنَّ اهللَ قادٌر أن ينّجيَني من الّسقوِط.
........................................................................................................................................................    

رة، ويصلّي أن يأتَي في اإلمتحان ممَّا ذاكره، وإذا لم يحدث ذلك يشكُّ في   ب.   تلميذٌ ال يذاكُر واجباِته المقرَّ
       معونِة اهللِ ومحبِّته.

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

 ج.   تهتــمُّ بعــُض األمهــاِت بتربيــِة أبناِئهــن جســديّاً دوَن االهتمــامِ بتربيِتهــم روحيـّـاً بحجــِة أن ال وقــَت للتّعليمِ 
      الّدينّي والخدمة في الكنيسة.

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس

كلمُة منفعٍة:
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الّدرس الّرابع  اإليماُن فضيلٌة إلهّيٌة

ــزه  َّــذي ميَّ ــا اإلنســاُن ال ــدأُ، وأن ــَف أب لســُت أعــرُف كي
اهللُ بعطايــا وهبــاٍت يحلــُم الكثيــروَن بهــا ويتمنُونَهــا، 
ــٍل  ــتقرٍة وعم ــرٍة مُس ــمَّ أُس ــٍة ث ــٍح وأُمٍ فاضل ــن أٍب صال م
ــةً.  ــاًة كريم ــا حي ــا لنحي ــه،  يكفين ــأَس ب ــدرُّ دخــالً ال ب يُ
وأكادُ أجــزمُ أنّــَك اآلَن تتســاءَل، مــا الُمشــكلةُ إذن؟!  
َّنــي جاهــٌل، وأنــا ال أســتحُق  الُمشــكلةُ يــا ســيّدي هــَي أن
َّتــي حبانــي اهللُ بهــا، فأنــا بالُمقابــِل عبــٌد  النعــَم الكثيــرَة ال
ــيطُر  ــي تُس ــهواِت الت ــاداِت الســيئة والشَّ ــَن الع ــِر ِم للكثي
علــّي وتذلّنــي، ولقــد حاولــُت مــراراً أْن أتغيَّــَر وأْن أُقلــَع 
عــن تلــَك العــاداِت الســيّئِة، لكــن ال فائــدَة، فكثيــراً مــا 
فــَح والغفــران، ســائالً اهللَ أْن  ــةَ والصَّ ــاً التّوب ــُت طالب صلّي
يُعطيَنــي البدايــةَ الجديــدة. وكثيــراً مــا عاهــْدُت نفســي أْن 
ــاً أْن أشــعَر  ــد، لكــن كانــت النتيجــةُ دوم ــدأَ مــن جدي أب
بالنّصــرِة وأختبرهــا ليــومٍ أو لعــّدِة أيـّـامٍ قالئــل، ثــّم أعــودُ 
ــي  ــَي حيات ــذِه ه ــة، وه ــّرًة أخــرى للخطيئ ــد م ــن جدي م
لســنواٍت طويلــٍة بــال أدنــى أمــٍل أو رجــاٍء. هــل ِمــْن كلمــٍة 

ــْن حــٍل لمشــكلتي؟ ــَك لتقولهــا لــي أو ِم لدي

ً نناقُش معا

-  أجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:

1.   اقترُح الحلوَل المناسبةَ للمشكلِة السابقِة.
........................................................................................................................................................   

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

ــي تكــوُن َّت ــاِة ال ــاهللِ والحي ــاُن ب ــا اإليم ــي مصدره َّت ــِة ال ّ ــاِة األخالقي ــَن الحي ــالف بي ــُن أوجــَه االخت  2.   أبيّ
     على خالِف ذلَك.

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

........................................................................................................................................................   
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”َودََعا الَْجْمَع مََع تاَلَِميِذِه َوقَاَل لَُهْم: مَْن أََرادَ أَْن يَأِْتَي َوَراِئي فَلْيُنِْكْر نَْفَسُه َويَْحِمْل َصِليبَُه َويَتْبَْعِني. فَِإنَّ مَْن 
َُّه مَاذَا يَنْتَِفُع  أََرادَ أَْن يَُخلَِّص نَْفَسُه يُْهِلُكَها، َومَْن يُْهِلُك نَْفَسُه ِمْن أَْجِلي َوِمْن أَْجِل اإِلنِْجيِل فَُهَو يَُخلُِّصَها. ألَن

اإِلنَْساُن لَْو َرِبَح الَْعالََم ُكلَُّه َوَخِسَر نَْفَسُه؟  أَْو مَاذَا يُْعِطي اإِلنَْساُن ِفَداءً َعْن نَْفِسِه؟” )مرقس 8: 34- 37(.

َُّه مَاذَا يَنْتَِفُع اإِلنَْساُن لَْو َرِبَح الَْعالََم ُكلَُّه َوَخِسَر نَْفَسُه”؟ 1.   أوضُح قصَد السيّد المسيح بقوله: ”ألَن
........................................................................................................................................................   

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

2.   كيَف أعيُش اإليماَن المسيحيَّ فضيلةً إلهيةً؟
........................................................................................................................................................   

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

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

- اإليمــاُن فضيلــةٌ إلهيــةٌ واختيــاٌر حــرٌّ مــن اإلنســاِن للحيــاة مع اهلل، أّكــَد ذلك الرب يســوع عندما دعا 
 الجمــَع مــع تالميــذِه وقــاَل لهــم: ”مـَـْن أََرادَ أَْن يَأِْتــَي َوَراِئــي فَلْيُنِْكْر نَْفَســُه َويَْحِمــْل َصِليبـَـُه َويَتْبَْعِني” 
ــل أن ينكــَر نفســه  ــُه فقــط، ب ــزَل ذات ــرُب يســوُع اإلنســاَن ال أن يعت ــا ال ــد دع ــس 8: 34(. فق )مرق

ويحمــَل صليَبــه أي أن يتجنــَب ُكلَّ مــا هــو قديــٌم )إنســان الخطيئــة( مجاهــداً لينــاَل مــا هــو جديــٌد 
حتــى يبلــَغ إلــى مــلِء قامــِة المســيِح.

- يحيــا المؤمــُن حياتـَـه األرضيــة حامــالً صليــَب جهاداِتــه الروحيــة وآالم التجــارب كجــزٍء مــن صليــب 
الســيد المســيح، يحملــه بصبــر كثيــر وفــرحٍ كبيــر دون شــكوى أو ملــل لينــال المكافــأةَ الحســنةَ. 

- وقد أكدَّ القديُس بولُس الرســوُل أنه لم ينتفع من كّل ما ربَحه من العالم بل خســر نفســه شــر خســارٍة، 
”مـَـاذَا يَنْتَِفــُع اإِلنَْســاُن لـَـْو َرِبــَح الَْعالـَـَم ُكلَّــُه َوَخِســَر نَْفَســُه؟...” )متــى 16: 26( وذلــك عندمــا أدرَك مــلء 
الحــق والمعرفــة فــي المســيح. وانفتحــت روُحــه علــى الحياة األبديــة. ”لِكْن مـَـا َكاَن ِلــي ِربًْحــا، فَهَذا 
ِّي أَْحِســُب ُكلَّ َشــْيٍء أَيًْضا َخَســاَرًة ِمْن أَْجِل فَْضِل مَْعِرفَِة  قَْد َحِســبْتُُه ِمْن أَْجِل الَْمِســيِح َخَســاَرًة. بَْل ِإن
َِّذي ِمْن أَْجِلِه َخِســْرُت ُكلَّ األَْشــيَاِء، َوأَنَا أَْحِســبَُها نَُفايَةً ِلَكْي أَْربََح الَْمِســيَح”               الَْمِســيِح يَُســوَع َربِّي، ال
                                                                                                        )فيليبي 3: 7- 8(.

أُعّبُ عن إمياين
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- أبيُّن معنى: مجاهديَن لنناَل ما هو جديٌد حتى نبلَغ إلى ملء قامِة المسيح؟

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

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

- قــال القديــس تومــا اإلكوينــي واصفــاً قــوةَ إيمــاِن التالميــِذ االثنــي عشــَر: ”لقــد كانــوا قليليــن، بســطاء 
وفقــراءَ، منهكيــَن بســبِب صلــِب معلّمهــم، لكــن الكثيريــَن مــن الحكمــاِء والنبــالِء واألغنيــاِء اهتــدوا فــي 

وقــٍت قصيــٍر عنــد ســماِع تبشــيرهم” )القديــس تومــا اإلكوينــي(.

كيَف أعيُش إيماَن التالميِذ االثني عشَر في حياتي؟

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

َِّتي هللِ  قْنَا الَْمَحبَّةَ ال  - ”مَِن اعْتََرَف أَنَّ يَُسوَع هَُو ابُْن اهللِ، فَاهللُ يَثْبُُت ِفيِه َوهَُو ِفي اهللِ.  َونَْحُن قَْد َعَرفْنَا َوَصدَّ
     ِفينَا. اهلَلُ مََحبَّةٌ، َومَْن يَثْبُْت ِفي الَْمَحبَِّة، يَثْبُْت ِفي اهللِ َواهللُ ِفيِه” )1 يوحنا 4: 15 – 16(.

1.   أوضح كيف أعيُش المحبةَ في حياتي مع اهللِ واآلخر؟
........................................................................................................................................................   

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

 - ”فَِإْن ُكنْتُْم قَْد قُْمتُْم مََع الَْمِسيِح فَاطْلُبُوا مَا فَْوُق، َحيُْث الَْمِسيُح َجاِلٌس َعْن يَِميِن اهللِ. اهْتَمُّوا ِبَما فَْوُق 
     الَ ِبَما َعلَى األَْرِض”  )كولوسي 3: 2-1(.

1.   أبيّن كيف أستطيع الثبات بإيمان في كرمِة المسيح ألكون غصناً فاعالً فيها؟
........................................................................................................................................................   

........................................................................................................................................................   
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- اإليمــاُن هــو فضيلــةٌ إلهيــةٌ يهبهــا اهلل لنــا لننــال الخــالص، ولكــي نحيــا اإليمــاَن الحــقَّ نحتــاُج إلــى 
ــه  ــي معموديت ــه ف ــن اإلنســاُن إيمانَ ــث يعل ــروح القــدس حي ــي مــن ال نعمــٍة مــن اهلل وعــوٍن داخل
َّــا اإِليَمــاُن فَُهــَو الثَِّقــةُ ِبَمــا يُْرَجــى َواإِليَقــاُن ِبأُمـُـوٍر الَ تـُـَرى”   لتنمــو نعمــة الــروح القــدس فيــه ”َوأَم

                                                                                             )عبرانيين 11: 1(.

ــروح القــدس  ــرب يســوع المســيح وبال ــاهلل اآلب ضابــط الــكل وبال ــل اإليمــان المســيحي ب - يتمث
ــة  ــراف بمعمودي ــولية وباالعت ــة الرس س ــة المقدَّ ــدة الجامع ــة الواح ــن اآلب وبالكنيس ــق م المنبث

ــة. ّ ــاة األبدي ــا وترجــي الحي ــرة الخطاي واحــدة لمغف

- إيمــاُن كنيســتنا المقّدســة إيمــاٌن واحــٌد، ألن لنــا ربــاً واحــداً وروحــاً واحــداً، ومعموديــة واحــدة. 
وقــد حافظــت الكنيســة علــى هــذا اإليمــان بنعمــة الــروح القــدس.

- ينبــوع حياتنــا األخالقيـّـة اإليمــاُن بــاهلل الــذي يكشــف لنــا محبتــه، وإهمــاُل الحقيقــِة الموحــى بهــا 
ّــِة التــي نشــهدها، والتــي تقــومُ علــى تأليــه مــا ليــس  أو رفُضهــا يفّســُر كلَّ االنحرافــات األخالقي
ــدة. إذ يكــرم اإلنســان ويجــلُّ الســلطة أو  ــّرب الوحي ــى ســيادَة ال ــي تأب ــن الت ــادِة الوث ــه، وعب بإل
اللــذَة أو المــاَل عوضــاً عــن اهللِ متجاهــالً العبــادَة لإللــِه الواحــد.”الَ يَْقــِدُر أََحــٌد أَْن يَْخــِدمَ َســيَِّديِْن، 
ــِدُروَن  ــَر. الَ تَْق ــَر اآلَخ ــَد َويَْحتَِق ــالَِزمَ الَْواِح ــَر، أَْو يُ ــبَّ اآلَخ ــَد َويُِح ــَض الَْواِح ــا أَْن يُبِْغ ــُه ِإمَّ َّ  ألَن

أَْن تَْخِدمُوا اهللَ َوالَْماَل” )متى 6: 24(.

- إنَّ اإليمــان يشــبه النافــذة التــي تســتقبل ضــوء الشــمس لينيــر داخــل الغرفــة ككل، كذلــك اإليمــاُن 
بــاهلل يجعــل نــور اهلل ينفــذ إلــى داخــل النفــس فيمنحهــا البهجــة والفــرح وبإيماننــا بالكلمــة اإللهيــة 
نواجــه التجــارب ونحّقــق االنتصــار علــى الّشــر بنعمــة اإليمــان التــي يعطينــا إياهــا اهلل والتــي هــي 
دافعنــا فــي الحيــاة األرضيـّـة ورجاؤنــا فــي الملكــوت الّســماوي حيــث ننعــم بنــور اهلل فــي الحيــاة 

األبديّة.

أُعّبُ عن إمياين
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قال القديس باسيليوس الكبير: »ال يليُق بنا أن نتهاوَن مع أّي فكٍر شريٍر خاطٍئ«. 

1.    أوضح المقصود من قول القديس باسيليوس الكبير.
...............................................................................................................................................  

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

تقويٌم مرحيلٌّ

”إنّنــا نُنكــُر أنفَســنا عندمــا نتجنـّـُب كلَّ مــا هــو قديــٌم مجاهديــَن لننــاَل مــا هــو جديــٌد حتــى نبلــَغ إلــى 
قيــاِس مــلِء قامــِة المســيح” )القديــُس يوحنـّـا الّذهبــي الفــم(.

كلمُة منفعٍة:

اِت الّتي تُؤهلني الختبار إيماني والثبات به: 1.   أقرأُ مع مجموعتي النَّصَّ اآلتي، واستخلُص مراحَل مراجعِة الذَّ

- اختـَـِر الوقــَت المناســَب، أْي َضــْع جــدوالً يســاعُدَك علــى إنجــاِز مــا تريــُده. َضــْع خطَّــةَ مراجعــٍة فــي فتــرٍة 
ــَن مــن تقويــمِ مــا أتَممــَت إنجــازه، وتقــّرَر مــا إْن كاَن جيـّـداً أم ال. أحياناً  دٍَة ومدروســٍة، كــي تتمكَّ زمنيـّـٍة محــدَّ
َّــَع فشــَل بعــِض مشــاريعَك، وهنــا ال تَخــْف أو تخجــْل مــن االعتــراِف بفشــلك كحــدٍث طبيعــّي  ال بــدَّ أن تتوق
َّــذي قُمــَت  ــجاعةُ الكافيــةُ لالعتــراِف بفشــِل النَّشــاِط ال يجــُب أن يختبــَره كلُّ إنســان، لذلــَك لتكــْن لديــَك الشَّ

َّــه غيــُر مُنتــٍج، وقبــوِل التَّخلـّـي عنــه كــي تبــدأَ مــن جديــٍد بمــا هــو أفضــل. بــِه ووجــدَت أن

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

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

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

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

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

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس
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الّدرس الخامس  كالُم اهلل في حياِة المؤمِن
2

ِباألْنِبيَــاِء قَِديًمــا،  ـَم اآْلبَــاءَ  بَْعــَد مَــا َكلَـّ ”اهللُ، 
هَــِذِه  ِفــي  َكلََّمنَــا  َكِثيــَرٍة  َوطُــُرٍق  ِبأَنْــَواٍع 
ــا  ــُه َواِرثً ــِذي َجَعلَ َّ ــِه، ال ــي ابِْن ــَرِة ِف َّــامِ األَِخي األَي
ــَن” ــَل الَْعالَِمي ــا َعِم ــِه أَيًْض َّــِذي ِب ــْيٍء، ال ــُكلِّ َش  ِل
                                  )عبرانيين 1: 2-1(.

-  ما سبب ُتواصِل اهلل مَع البشر؟
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

َِّذي ِبِه ُسِرْرُت” )متى3: 17( ”... هََذا هَُو ابِْني الَْحِبيُب ال
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- أمأُ الجدوَل اآلتي بالمطلوِب:

كلّمَنا اهلل

في العهِد الجديِدفي العهِد القديمِ

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

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

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

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

”ِلذِلــَك اطَْرُحــوا ُكلَّ نََجاَســٍة َوَكثـْـَرَة َشــّر، فَاقْبَلـُـوا ِبَودَاَعــٍة الَْكِلَمــةَ الَْمغُْروَســةَ الَْقــاِدَرَة أَْن تَُخلِّــَص نُُفوَســُكْم. 
َّــُه ِإْن َكاَن أََحــٌد َســاِمًعا ِللَْكِلَمــِة  َولِكــْن ُكونـُـوا َعاِمِليــَن ِبالَْكِلَمــِة، الَ َســاِمِعيَن فََقــْط َخاِدِعيــَن نُُفوَســُكْم. ألَن
َّــُه نَظـَـَر ذَاتـَـُه َومََضــى، َوِللَْوقـْـِت نَِســَي  َولَيـْـَس َعاِمــالً، فـَـَذاَك يُْشــِبُه َرُجــالً نَاِظــًرا َوْجــَه ِخلَْقِتــِه ِفــي ِمــْرآٍة،  فَِإن
َّــِة َوثَبَــَت، َوَصــاَر لَيْــَس َســاِمًعا نَاِســيًا بَــْل  ي مَــا هُــَو. َولِكــْن مَــِن اطَّلـَـَع َعلـَـى النَّامُــوِس الَْكاِمــِل نَامُــوِس الُْحرِّ

َعاِمــالً ِبالَْكِلَمــِة، فَهــَذا يَُكــوُن مَغْبُوطـًـا ِفــي َعَمِلــِه” )يعقــوب1: 25-21(

1.   أستنتُج من اآلياِت اآلتيِة ما يوافُقها في المعنى من )يعقوب1: 25-21(: 

ما يقابلُها في )يعقوب1: 21-25(آياٌت من مثلِ الّزارع

ْرُع هَُو َكالَمُ اهلل” )لوقا8: 11(. ................................................................................”هَذا هَُو الَْمثَُل: الزَّ

َِّذيــَن يَْســَمُعوَن، ثـُـمَّ  ــْوِك هُــُم ال َّــِذي َســَقَط بَيْــَن الشَّ ”َوال
اِتَها،  يَْذهَبـُـوَن فَيَْختَِنُقــوَن ِمــْن هُُمــومِ الَْحيـَـاِة َوِغنَاهـَـا َولَذَّ

................................................................................َوالَ يُنِْضُجــوَن ثََمــًرا” )لوقــا8: 14(.

َِّذيَن يَْســَمُعوَن الَْكِلَمةَ  َِّذي ِفي األَْرِض الَْجيَِّدِة، هَُو ال ”َوال
بـْـِر”  فَيَْحَفظُونََهــا ِفــي قَلـْـٍب َجيِّــٍد َصاِلــٍح، َويُثِْمــُروَن ِبالصَّ
................................................................................                                                  )لوقا8: 15(.

2.   ما دوُر كلمِة اهلل في حياتي، وكيَف عليَّ قبولُها؟
........................................................................................................................................................    

نشاط

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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ســة، وفــي مثــِل الــّزارع يوّضــُح الّســيُّد المســيُح لنــا أّن البــذرَة  - الكِلمــة: كِلمــةُ اهلل فــي الكتــِب الُمقدَّ

هــي كلمــةُ اهلل الّتــي تحتــاُج إلــى الظـّـروِف المناســبِة لتنمــَو، كالقلــِب النّقــي األميــِن الخالــي مــن 

كّل شــّر وحقــٍد )أحجــار وشــوك(، فقبولُنــا لكلمــِة اهلل بــروِح الوداعــِة واالتّضــاِع قــادٌر علــى أن 

ــَن يَْعَملُــوَن  َِّذي ــِل ال ــَد اهللِ، بَ ــَراٌر ِعنْ ْ ــْم أَب ــوَس هُ ــَمُعوَن النَّامُ ــَن يَْس َِّذي ــَس ال ــنا ”ألَْن لَيْ ّــَص نفوَس يُخل

ُروَن” )روميــة 2: 13(.  ِبالنَّامُــوِس هُــْم يُبَــرَّ

- مـَـن يســمُع الكلمــةَ وال يعمــُل بهــا يُشــبهُه الّرســوُل يعقــوُب بَمــن يــرى وجَهــه فــي مــرآٍة فيكتشــف 

ــمٍ ووعــٍظ، فيذهــب  ــن تعلي ــا يســمُعه م ــا ينســى م ــه إذ يســمع كلمــةَ اهلل ولكــن ســرعاَن م عيوبَ

ويُغــادر المــكان، ويَنســى صورتـَـه حــاالً فــال يُعّمــُق الكلمــةَ فــي داخِلــه، وال يُثمــُر ثمــراً صالحــاً 

فــي حياِتــه، فيضيــع تأثيُرهــا تمامــاً وكأنـّـه لــم يســمْعها، علــى عكــِس مَــن ينظــُر فــي مــرآٍة ويدقـّـُق 

ليــرى عيوبَــه؛ أي يَســتِمُع لــكالمِ اهلل ويَقبلــه ثــمَّ يَعمــُل بــه ليصــوَب عيوبَــه.

َّــِة( الـّـذي أكملـَـه الّســيُّد المســيُح  ي - العمــُل بــكالمِ اهلل يعنــي العمــَل بالنامــوِس الكامــِل )نَامـُـوِس الُْحرِّ

ــُت  ــا ِجئْ ــاءَ. مَ ــوَس أَِو األَنِْبيَ ــَض النَّامُ ــُت أِلَنُْق ــي ِجئْ ِّ ــوا أَن ُّ ــاَل ”اَل تَظُن ــا ق ــده عنَدم ــا أّك ــذا م وه

ــوب  ــيِح المكت ــيِّد المس ــوُس الّس ــو نام ــة ه ــوُس الحريّ ــى5: 17(، ونام ــَل” )مت ــْل أِلَُكمِّ ــَض بَ أِلَنُْق

بالــّروِح القــدس علــى القلــوِب فيُحــّوُل القلــَب الحجــري إلــى قلــِب لحــمٍ )حزقيــال11: 19(، فيُطيــُع 

ــه طريــَق العمــِل بحســِب  ّــاً بالمســيِح، ويختــاُر بحريِّت ّــٍة حب الوصيّــةَ ال عــن خــوٍف بــل عــن حري

تعاليِمــه ومشــيئِته، فعنَدمــا حّررنــا الّســيُّد المســيُح بقــّوِة الــّدمِ مــن ُســلطان الخطيئــِة صرنــا أبنــاءَ 

ــَن بالكلمــِة ال ســامعيَن ناســيَن. ســامعيَن عاملي

أُعّبُ عن إمياين

َِّة ِعنَْدَك” )يوحنا 6: 68( ، ِإلَى مَْن نَذْهَُب؟ َكالَمُ الَْحيَاِة األَبَِدي ”فَأََجابَُه ِسْمَعاُن بُطُْرُس: يَا َربُّ

- ما السبيُل لتحقيق خالص نفوِسنا؟

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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ــا ُســِرْرُت ِبــِه َوتَنَْجــُح  ــةً، بَــْل تَْعَمــُل مَ َِّتــي تَْخــُرُج ِمــْن فَِمــي. الَ تَْرجــُع ِإلـَـيَّ فَاِرغَ ”هَكــَذا تَُكــوُن َكِلَمِتــي ال
ــا أَْرَســلْتَُها لَــُه” )أشــعياء55: 11(. ِفــي مَ

- ما تأثيُر كلمِة اهللِ في حياِة المؤمِن؟

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

- أستنتُج من اآلياِت اآلتيِة سماِت الكلمِة اإللهيّة:

سماُت الكلمِة اإللهيِّةاآليةُ

 ”َوَكأَطَْفــال مَْولُوِديــَن اآلَن، اْشــتَُهوا اللَّبـَـَن الَْعْقِلــيَّ الَْعِديــَم الِْغــشِّ ِلَكــْي تَنُْموا ِبِه”
                                                                                                                                 )1بطرس 2: 2(

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

”َواآلَن أَْســتَْوِدعُُكْم يـَـا ِإْخَوِتــي هللِ َوِلَكِلَمــِة ِنْعَمِتــِه، الَْقــاِدَرِة أَْن تَبِْنيَُكــْم َوتُْعِطيَُكــْم 
ســيَن” )أعمــال 20: 32(. ِميَراثـًـا مـَـَع َجِميــِع الُمقدَّ

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

بِّ ِبَوْجــٍه مَْكُشــوٍف، َكَمــا فــي ِمــْرآٍة، نَتَغَيَّــُر  ”َونَْحــُن َجِميًعــا نَاِظِريــَن مَْجــَد الــرَّ

وِح”  ــرُّ بِّ ال ــرَّ ــَن ال ــا ِم ــٍد، َكَم ــى مَْج ــٍد ِإلَ ــْن مَْج ــا، ِم ــوَرِة َعيِْنَه ــَك الصُّ ــى ِتلْ  ِإلَ
                                                                       )2كورنثوس3: 18(.

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

َِّذي هَُو َكِلَمةُ اهلل” وِح ال ”َوخُُذوا خُوذََة الَْخالَِص، َوَسيَْف الرُّ
                                                                                            )أفسس6: 17(.

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

َِّتي، ألَنَّ قَْولََك أَْحيَاِني” )مزمور 119: 50(. .......................................”هِذِه ِهَي تَْعِزيَِتي ِفي مََذل

َِّذي َكلَّْمتُُكْم ِبِه” )يوحنا 15: 3(. .......................................”أَنْتُُم اآلَن أَنِْقيَاءُ ِلَسبَِب الَْكالَمِ ال

َِّتــي تَْفَعلـُـوَن َحَســنًا ِإِن انْتَبَْهتـُـْم ِإلَيَْهــا،  َّــةُ، َوِهــَي أَثْبـَـُت، ال ”َوِعنَْدنـَـا الَْكِلَمــةُ النَّبَِوي
ــَع  َ ــاُر، َويَطْل ــى أَْن يَنَْفِجــَر النََّه ــمٍ، ِإلَ ــٍع مُظِْل ــي مَْوِض ــٍر ِف ــَراٍج مُِني ــى ِس ــا ِإلَ َكَم

ــرس 1: 19(. ــْم” )2بط ــي قُلُوِبُك ــِح ِف بْ ــُب الصُّ َكْوَك

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

نشاط

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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- كلمــةُ اهلل هــو الّســيُّد المســيُح اإللــُه الُمتجّســد، وتعاليُمــه هــي دســتوُر حيــاِة المؤمــِن الّتــي توجّــُه 

وحيـّـة  فكــَره وعقلـَـه وســلوَكه وضميــَره نحــَو العمــِل الّصالــِح، هــو النـّـوُر الـّـذي يقــودُ حياتَنــا الرُّ

واألخالقيـّـة، وبــه نســتنيُر ونعكــُس صــورَة الّســيِّد المســيِح فــي أفكاِرنا وأعماِلنا، فالّســيُّد المســيُح 

ــا،  ــى حقيقِته ــنا عل ــرى أنفَس ــوِره ن ــي ن ــريِّة، وف ــور للبش ــُح النّ ــه تمن ُ ــاِة، وحيات ــُق الحي ــو خال ه

وبذلــَك نَتجنَّــُب الّســيِر فــي الظّلمــِة والّســقوَط فــي الخطيئــة، فينيــُر الطّريــَق أمامَنــا لننــاَل الحيــاَة 

األبديــة بكلمِتــه الُمحييــة، ومــن ســماِتها:

1.    تَبنــي وتُنّمــي المؤمــَن بالغــذاء الّروحــّي، فيصبــُح بالغــاً فــي اإليمــاِن، ويجــُد الّراحــةَ والّشــبَع فــي 
المســيِح يَســوَع.

2.    تُغيُّر حياتَنا، فنصبُح على صورِة الّسيِّد المسيح، ونَناُل المجَد الّسماوّي بنعمِة الّروحِ القدس.

ة إلســقاِطنا فــي الخطيئــِة، فنواجُههــا بســيِف كلمــِة اهلل الـّـذي هــو  3.    تغلــُب مكايــَد إبليــَس الُمســتمرَّ
أمضــى مــن كّل ســيٍف.

4.    تُنعش حياتَنا وتُعّزينا في ضيقاِتنا.

5.    تُنّقي حياتَنا فتثمُر فكراً وعمالً صالحاً.

6.    تُرشُدنا، فهي كالّسراِج الّذي يُنيُر حياتَنا ويُبعُدنا عن ظلمِة الخطيئِة.

أُعّبُ عن إمياين

- أذكُر موقفاً كاَن لكلمِة اهللِ فيه أثٌر فاعٌل في حياتي.

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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1.   أقرأُ وأجيُب:

َِّتــي تََكلَّــَم ِبَهــا ماََلِئَكــةٌ قـَـْد  َّــُه ِإْن َكانـَـِت الَكِلَمــةُ ال َّــَه أَْكثـَـَر ِإلـَـى مـَـا َســِمْعنَا ِلئَــالَّ نَُفوتـَـُه، أِلَن ”ِلَذِلــَك يَِجــُب أَْن نَتَنَب
َصــاَرْت ثَاِبتـَـةً، َوُكلُّ تََعــٍدّ َومَْعِصيـَـٍة نـَـاَل مَُجــاَزاًة َعاِدلـَـةً، فََكيـْـَف نَنُْجــو نَْحــُن ِإْن أَهَْملْنـَـا َخاَلًصــا هََذا ِمْقــَداُرهُ؟ 
اٍت  َِّذيــَن َســِمُعوا، َشــاِهًدا اهللُ مََعُهــْم ِبآيـَـاٍت َوَعَجاِئــَب َوقـُـوَّ َّــَت لَنـَـا ِمــَن ال بُّ ِبالتََّكلُّــمِ ِبــِه، ثـُـمَّ تَثَب قـَـِد ابْتـَـَدأَ الــرَّ

وحِ الُقــُدِس، َحَســَب ِإَرادَِتــِه” )عبرانييــن2: 4-1(.  َعــٍة َومََواِهــِب الــرُّ مُتَنَوِّ

أ.   كيَف انتقلَت كلمةُ اهلل إلينا؟ وما الّدليُل على ذلَك؟

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

ب.   ما عاقبةُ رفِض كالمِ اهلل؟
........................................................................................................................................................    

2.   أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ في كّل ممَّا يأتي:

- من سماِت الكلمِة اإللهيِّة كلُّ ما يأتي، ما عدا: 

   أ.    تُنّمي.                                                         ج.    تُضلّل.

ب.     تُنّقي.                                                         د.    تُنعش.

- )النّاظر في المرآة بتدقيٍق( بحسب قوِل الّرسوِل يعقوَب يقومُ بكّل ما يأتي، ما عدا: 

   أ.     يرى عيوبَه.                                                  ج.    يسمُع كالمَ اهلل ويقبلُه.

ب.     يعمُل بكلمِة اهلل ليصوَب عيوبَه.                            د.    يسمُع كالمَ اهلل وال يعمُل به.

َِّة(؟ ي 3.   ما المقصودُ بالنّاموِس الكامِل )نَامُوِس الُْحرِّ
.............................................................................................................................................................

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس

”ِسَراٌج ِلِرْجِلي َكاَلمَُك َونُوٌر ِلَسِبيِلي” )مزمور 119: 105(

كلمُة منفعٍة:
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الّدرس الّسادس  أمثاُل الّدينونِة

- أتبُع خطواِت استراتيجيِّة )فَّكْر- زاِوْج- شاِرْك( في اإلجابِة عن األسئلِة اآلتية:

1.    أفّكُر ببعِض األمثاِل الّتي قالَها الّسيُّد المسيُح. 

ــا الّســيُّد المســيُح، مــَع ذكــِر  ــي قالَه ــِة قائمــٍة ببعــِض األمثــاِل الّت  2.    أزاوُج زميلــي فــي الّصــّف فــي كتاب
       معاني المثِل ودالالته، والعبرة الحياتيّة الُمستفادة منه.

العبرةُ الحياتيّةُ المُستفادَة من المثلِمعاني المثلِ ودالالتُه أمثاُل الّسيِّد المسيح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط

لْنا إلى إنجازها. 3.    نُشارُك بقيّة زمالِئنا في الّصّف في عرِض القائمِة الّتي توصَّ
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نشاط

- أفتُح إنجيَل )لوقا 20: 9-19( وأقرأُ المثل:

ــا إيّاهــا الّســيُّد  ــي يعلُّمن ــُل المثــَل وفقــاً للجــدوِل اآلتــي ألتعــّرَف علــى أحــداِث المثــِل والعبــرِة الّت  - أحلِّ
    المسيُح منه.

العبرة من المثلأدواُرهم ومواقفُهم بحسِب نصِّ المثلِإالمَّ يُشيُر كلٌّ من اآلتيعنوان المثل

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

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

........................................................................................................الكرمُ ..................................................

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

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

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

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

.........................................................صاحُب الكرم .......................................

.........................................................الكّرامونَ األشرار .................................

.........................................................العبيُد ...................................................

.........................................................ابُن صاحِب الكرمِ .................................

ــه ونوايــاه والطّريقــة  - الّســيُّد المســيُح هــو الّديــاُن العــادُل؛ الـّـذي يَديــُن كلَّ إنســاٍن بحســِب أعماِل

ــن  يُخلـّـُص األبــراَر والمؤمنيــَن، ويحاكــُم الفاســديَن واألشــراَر. الّتــي يســلُك بهــا حياتَــه، فهــو مَ

- أعطانــا الّســيّد المســيح أمثلــةً كثيــرًة عــن الّدينونــِة ومنهــا مثــُل »الكّرامــون األشــرار«، وقــد أشــاَر 

مــن خاللــِه إلــى مجموعــٍة مــن الّرمــوِز والــّدالالِت والمعانــي كاآلتــي:

- صاحــُب الكــرم )اهلل( هــو ســيُّد حياِتنــا ولــه ســلطاٌن مُطلـَـٌق علــى مُختلـَـِف شــؤوِن حياِتنــا، وكرُمــه 

ــِة أو الكنيســِة وغيِرهــا،  ــِت أو العمــِل أو الوظيف ــي البي ــا ف ــي نتواجــُد فيه ــِة الّت ــُل كلَّ األمكن ّ يُمث

ّــاه.  ــا إي فحيــاةُ كٍلّ منّــا هــي بمثابــِة كــرمِ اهلل الـّـذي وهبَن

أُعّبُ عن إمياين
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امُ الــّرّب األوفيــاءُ الّذيــن اختاَرهــم اهلل وأرســلَهم ليُحــذروا الخاطئيَن  - العبيــُد هــم بحســِب المثــِل خــدَّ
ــبِب  ــرم اهلل، فتعّرضــوا بس ــَو ك ــِة نح ــم الّدينيّ ــامِ بواجباِته ــم بالقي ــم، ويُطالبوه ــوِء أعماِله ــن س م

رســالِتهم إلــى المقاومــِة والّشــتمِ والقتــِل والتّعذيــِب مــن قبــِل معلمــي الّشــريعِة ورؤســاِء الكهنــِة 

ــاَن  ــيَن والّرهب ــَل والقّديس ــاءَ والّرس ــا األنبي ــي حياِتن ــوَن ف ــم أيضــاً يُمثل ــرار، وه والفريســين األش

وكهنــةَ الكنائــِس وغيَرهــم ممَّــن كّرســوا حياتَهــم لخدمــِة اهلل ورعايــِة كرِمــه )الكنيســة(، وتفقُّــِد 

َّنــا جميعــاً بمثابــِة أبنــاٍء وعبيــٍد هلل تقــُع علــى عاِتقنــا مســؤوليّةَُ  شــؤوِن الّرعيـّـة والمؤمنيــن، كمــا أن

ــا أن يقحــَل  ــا أن يزدهــَر الكــرمُ باألعمــاِل وإمّ ــا، فإمّ ــا أمانــةُ اهلل لن صــوِن حياِتنــا )كــرم اهلل( ألنّه

ويجــفَّ مــن دون األعمــال.

- الكّرامــونَ األشــراُر هــم رؤســاءُ الكهنــِة والفريســيّون ومعلمــو الّشــريعِة الّذيــن عَصــوا اهلل وخانــوا 
األمانــةَ، فلــم يحفظــوا حــقَّ ســيِّدهم بــل طمعــوا بكرِمــه واســتغلُّوا مناصبَهــم لتحقيــِق مصاِلِحهــم 

الّشــخصيّة.

ــوَب مســاَر  ــمِ ليُص ــى العال ّــذي أرســلَه إل ــِد ال ــُن اهللِ الوحي ــيُّد المســيِح اب ــرم الّس ــِب الك ــُن صاح - اب
ــِة، فعلــى الرغــم مــن أن رســالة الســيِد المســيِح كانــت فــي نشــِر  ــا مــن الخطيئ ُرن ــا، ويُحرِّ حياتَن

المحبـّـة والّســالم فــي العالــم، فقــد تآمــَر عليــه الكثيــُر مــن رؤســاِء الكهنــِة والفريّســين الحاقديــن 

ــة  ــي المحبِّ ــَم ف ــا األعظ ــَك مثالَن ــكاَن بذل ــه، ف ــَب بصلِب ــعب ليُطال ــن الّش ــدوه مُحّرضي واضطه

ــا. ــداءً مــن أجــِل حياتن ــه ف ــّدمَ حياتَ ــِة إذ ق والتّضحي

يُعلّمُنا الّسيُّد المسيُح من خاِل مثلِ الكّرامين األشرار اآلتي:

1.    أن نكــوَن أمنــاءَ هلل، فنســتثمَر حياتَنــا ونغرَســها بــكّل مــا هــو نافــُع ومُثِمــٌر بجديـّـٍة وطواعيــٍة حتـّـى 
نعطــّي ثمــاراً جيـّـدًة، ونقــومَ بواجباِتنــا الّدينيـّـة تجــاه اهللِ والنّفــِس واآلخــر.

َّــِذي َرفََضــُه الْبَنَّاُؤوَن  2.    أنَّ يَســوَع هــو الحجــُر الـّـذي اختــاَره اهلل ليكــوَن رأَس الكنيســة، ”... الَْحَجــُر ال
ــرُف  ــن يعت ــم أعضــاءُ الكنيســة، فَم ــَن ه ــا20: 17(. و أنَّ المؤمني ــِة” )لوق اِويَ ــاَر َرأَْس الزَّ ــْد َص ــَو قَ هُ

ويُؤمــُن بــه وبــاآلِب الـّـذي أرســلَه، ويشــهُد لــه مــن خــالِل أعمالــه، يلقــى دينونــةَ الخيــِر وتكــوُن لــه 

الحيــاةُ األبديـّـةُ بالقــرِب مــن اهلل، أمـّـا مـَـن يُنكــُر وجــودَ يَســوَع فــي حياِتــه، وال يحيا بحســب الكلمِة 

اإللهيــِة التــي تدعــوه لحيــاة الفضيلــِة والّصــالحِ، يلقــى دينونــةَ الّشــر ويكــوُن مصيــُره العــذاب.
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1.    كلُّ شيء في حياِتنا هو بمثابِة كرمِ اهلل الُمعطى لنا. أذكُر بعضاً من عطايا اهلل لي.

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

2.    كيف أحافُظ على كرمِ اهلل الُمعطى لي؟

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

تقويٌم مرحيلٌّ

نشاط

- أفتُح إنجيل )متى 22: 1-14( وأقرأُ مَثَل عرِس ابن الملك.

َف أحداَث الَمثِل. - أحلُّل النّصَّ وفقاً لبطاقتَي الّدعوِة اآلتيَتين ألتعرَّ

مدعّوون للُمشاَركِة في عرِس ابِن الملِك

صاحُب الّدعوِة ............    الُمحتَفُل به ...........

المدعّووَن ......................................................

خدامُ الّدعوِة ...................................................

والئُم الّدعوِة ...................................................

شروُط حضوِر الّدعوة ......................................

مكاُن الّدعوة ...................................................

مدعّوون للُمشاَركِة في القّداس اإللهّي

صاحُب الّدعوِة ............    الُمحتَفُل به ...........

المدعّووَن ......................................................

خدامُ الّدعوِة ...................................................

والئُم الّدعوِة ...................................................

شروُط حضوِر الّدعوة ......................................

مكاُن الّدعوة ...................................................

بطاقُة الّدعوِة حسُب حياتِنا املسيحيّةبطاقُة الّدعوِة حسُب املثل
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ــبُه  ّــذي يُش ــن الملــك”، وال ــُل ”عــرس اب ــِة، وهــو مث ــالً آخــَر عــن الّدينون ــّربُّ يَســوُع مث ــا ال - أعطان

فــي مغــزاه إلــى حــٍدّ كبيــٍر مثــَل ”الكّرامــون األشــرار”، وقــد أشــاَر مــن خاللــِه إلــى مجموعــٍة مــن 
الــّدالالِت والمعانــي والّرمــوِز كاآلتــي:

ــه )أبــراراً كانــوا أم فاســديَن(       الــّربُّ هــو صاحــُب الّدعــوة، والمؤمنــوَن هــم المدعــّووَن مــن ِقبِل
للُمشــاركة فــي فــرح ابنــه الــّرّب يَســوع )القــداس اإللهــّي( وفــي أســراِر الكنيســة، وخــّدامُ الــّرّب 
ــِد  ــى جس ــامِ إل ــا لالنضم ــم لدعوِتن ــلَهم واختاَره ــن أرس ــُل والقّديســون الّذي ــاءُ والّرس ــم األنبي ه
الكنيســِة، وهــم أيضــاً الكهنــةُ خــّدامُ الكنيســِة الّذيــن أوكَل إليهــم تتميــَم القــداِس اإللهــّي بنعمــِة 
ُّــوا الدعــوَة للمشــاركة فــي وليمــة الســيد الســرية، تنــاوِل جســِد  الــّروح القــدس، مُقّدميــن للّذيــن لب
ــن أعضــاء الكنيســة  ــع المؤمني ــاً لجمي ــن لتكــون فرحــاً وخالصــاً روحي ــِه الكريمي المســيح ودم

الواحــدة.

أُعّبُ عن إمياين

- كيَف نستعدُّ جسديّاً وروحيّاً للُمشاركِة في تناوِل جسِد الّسيِّد المسيِح ودِمه الكريمين؟

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

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

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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1.   ما أوجُه الّشبِه واالختالِف بيَن مثِل الكّرامين األشرار ومثِل عرِس ابِن الملك؟

2.   أشرُح المقصودَ باآليِة اآلتيِة، موّضحاً كيَف أعمُل بها وأطبُّقها في حياتي؟

”َواِحٌد هَُو َواِضُع النَّامُوِس، الَقاِدُر أَْن يَُخلَِّص َويُْهِلَك. فََمْن أَنَْت يَا مَْن تَِديُن غَيَْرَك؟” )يعقوب4: 12(.

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

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

3.   األمثاُل الي تحّدثت عن معنى الّدينونِة كثيرةٌ. أبحُث عن مَثٍل آخَر من أمثاِل الّدينونِة.
.............................................................................................................................................................

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس

ـِة، َوِصْرتُــْم َعِبيــًدا هلِلِ، فَلَُكــْم ثََمُرُكــْم ِللَْقَداَســِة، َوالنَِّهايَــةُ َحيَــاةٌ  ـا اآْلَن ِإذْ أُعِْتْقتُــْم ِمــَن الَْخِطيَـّ َـّ ”َوأَم
ِّنَــا” ـةٌ ِبالَْمِســيِح يَســوع َرب َـّ ـا ِهبَــةُ اهللِ فَِهــَي َحيَــاةٌ أَبَِدي َـّ ـِة ِهــَي مَــْوٌت، َوأَم ـةٌ. أِلَنَّ أُْجــَرَة الَْخِطيَـّ َـّ  أَبَِدي

                                                                                               )رومية 6: 23-22(.

أوجهُ االختاِف بينَ المثلَينأوجهُ الّشبِه بينَ المثلَين

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كلمُة منفعٍة:



40

ُة حياُة التزاٍم الّدرس الّسابع   الحياُة المسيحيَّ

- أصنُّف الّسلوكياِت اآلتيةَ مُميّزاً بيَن التزاماتي تجاهَ الكنيسِة وتجاهَ الُمجتَمع.

نشاط

يسلُك بحسِب 
وصايا الكنيسِة

يلتزمُ بالقيمِ 
األخالقيِّة

يتحّمُل مسؤوليّةَ 
يكرمُ الوالَدينقراراِته

يحافُظ على 
الُممتلكاِت 

العامّة

يحترمُ حقوِق 
اآلخرين

يُفضُل المصلحةَ 
العامَّةَ عن المصلحة 

الخاصة

يعيُش كلمة 
ِس الكتاِب المقدَّ

يخدمُ ويقومُ 
بدوٍر فعَّال

يخاُف اهللَ 
ويطيعُه

يعيُش األسرار 
اإللهية

•  التزاماتي تجاهَ كنيستي ...................................................................................................................
•  التزاماتي تجاهَ مُجتَمعي ..................................................................................................................
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ً نناقُش معا

1.   كيَف أحّقُق االلتزامَ في حياتي؟
............................................................................................................................................................

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

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

2.    هل االلتزامُ ضروريٌّ للنّجاِح، ولماذا؟
............................................................................................................................................................

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

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

ــةٌ فَِفــي  ةٌ فَِبالنِّْســبَِة ِإلَــى اإِليَمــاِن، أَمْ ِخْدمَ ”َولِكــْن لَنَــا مََواِهــُب مُْختَِلَفــةٌ ِبَحَســِب النِّْعَمــِة الُْمْعطـَـاِة لَنَــا: أَنُبـُـوَّ
اِحــُم  ِّــُر فَِباْجِتَهــاٍد، الرَّ الِْخْدمَــِة، أَمِ الُْمَعلِّــُم فَِفــي التَّْعِليــمِ، أَمِ الَْواِعــُظ فَِفــي الَْوعْــِظ، الُْمْعِطــي فَِبَســَخاٍء، الُْمَدب
ــا  ــْم بَْعًض ــَن بَْعُضُك ــِر. َوادِّي ــَن ِبالَْخيْ ، مُلْتَِصِقي ــرَّ ــَن الشَّ ــوا َكاِرِهي ُ ــاٍء. ُكون ــالَ ِريَ ــْن ِب ــةُ فَلْتَُك ــُروٍر. اَلَْمَحبَّ فَِبُس

ــة10-6:12(. ــِة” )رومي ــي الَْكَرامَ ــْم بَْعًضــا ِف ــَن بَْعُضُك ِمي َّــِة، مَُقدِّ ــِة األََخِوي ِبالَْمَحبَّ

1.    كيَف نلتزمُ على مثاِل آبائنا القديسين واألبرار من حيُث الموهبِة الُمعطاِة لنا؟
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

. 2.     أذكُر أهمَّ توصيٍّة نلتزمُ بها بحسب فهمي النَّصَّ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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- تلتــزمُ الكنيســةُ منــُذ نشــأِتها بالعقيــدِة الّســليمِة واإليمــاِن الواحــِد الُمســلَّمِ إلينــا مــن الّرســِل 

ــاة الفضيلــة ألجــل  ــاء حي ــة القتن ــزامُ هــو بــذُل الجهــِد بمــؤازرة النعمــة اإللهي والقّديســيِن، فااللت

خــالص النفــس والتحــرر مــن حيــاة الخطيئــة ”َومَــا َســِمْعتَُه ِمنِّــي ِبُشــُهوٍد َكِثيِريــَن، أَْوِدعْــُه أُنَاًســا 

أُمَنـَـاءَ، يَُكونـُـوَن أَْكَفــاءً أَْن يَُعلُِّمــوا آَخِريــَن أَيًْضــا. فَاْشــتَِرْك أَنـْـَت ِفــي اْحِتَمــاِل الَْمَشــقَّاِت َكُجنـْـِدٍيّ 

ــاوس2: 3-2(. ــيِح” )2تيموث ــوع الَْمِس ــٍح ِليَس َصاِل

ــن  ــٍل م ــكّل عم ــزامِ ل ــى االلت ــوا معن ــمِ، وأعط ــاِن القوي ــِر واإليم ــُل والقّديســوَن بالفك ــزمَ الّرس - الت

ــزامِ بـــ:  ــا فــي االلت ــوا مثلَن أعماِلهــم، فكان

َــا  ــُت أَن ــِل البشــارِة إلــى أقاصــي األرِض ”َرأَيْ ــِة علــى التّعليــمِ، والثبــاِت والصــدِق فــي نَق 1.    المواظب
ــُز  ــا الَْعِزي َُّه ــَك أَي ــي ِإلَيْ ــى التََّواِل ــَب َعلَ ُ ــٍق، أَْن أَْكت ِل ِبتَْدِقي ــَن اأْلَوَّ ــْيٍء ِم ــُت ُكلَّ َش َّْع ــْد تَتَب ــا ِإذْ قَ أَيًْض

ــا1: 4-3(. ــِه” )لوق ــَت ِب َّــِذي عُلِّْم ــَكاَلمِ ال ــةَ الْ ــِرَف ِصحَّ ــُس، ِلتَْع ثَاُوِفيلُ

2.     المواظبــِة علــى إقامــِة الّصلــوات وكســِر الخبــز، مُســبّحين اهلل فــي كّل حيــن ”وَكانـُـوا يُواِظبـُـوَن 
لـَـَواِت” )أعمــال الّرســل2: 42(. ــِرَكِة، َوَكْســِر الُْخبـْـِز، َوالصَّ ُســِل، َوالشَّ َعلـَـى تَْعِليــمِ الرُّ

3.     تقســيمِ الُمقتنيــاِت واألمــالِك، وإعطــاِء كّل مـَـن يحتــاُج احتياَجــه ”َواأْلَمـْـاَلك َوالُْمْقتَنَيـَـات َكانـُـوا 
يَِبيُعونََهــا َويَْقِســُمونََها بَيـْـَن الَْجِميــِع، َكَمــا يَُكــوُن ِلــُكلِّ َواِحــٍد اْحِتيـَـاٌج” )أعمــال الّرســل2: 45(.

أُعّبُ عن إمياين

ــّرّب يَســوَع والتّبشــيِر  ــت مــن خــالِل مَســيرِة حياِتهــا بإعــالِن اســمِ ال - أذكــُر شــخصياٍت دينيّــةً التزمَ

ــا. ــِل الُمقــّدس، موّضحــاً كيــَف تجّســُد التزامَه باإلنجي

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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ــي” ــْومٍ، َويَتْبَْعِن ــُه ُكلَّ يَ ــْل َصِليبَ ــُه َويَْحِم ــْر نَْفَس ــي، فَلْيُنِْك ــَي َوَراِئ ــٌد أَْن يَأِْت ــِع: ِإْن أََرادَ أََح ــاَل ِللَْجِمي  - ”َوقَ
                                                                                                              )لوقا9: 23(.

- ”لَِكنَُّه أَْخلَى نَْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َعبٍْد، َصاِئًرا ِفي ِشبِْه النَّاِس” )فيلبي2: 7(.

1.    لماذا نعتبُر الّسيَّد المسيَح مثالَنا األعلى في االلتزامِ؟
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

2.    كيَف أكوُن مُلتِزما على مثاِل الّسيِّد المسيِح والقّديسين؟
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ــزامَ  ــوُع االلت ــّرّب يَس ــا ال ــد علّمن ــِة، فق ّ ــزامِ والمحب ــي االلت ــى ف ــا األعل ــو مثالُن ــيُّد المســيُح ه - الّس
ــا: عنَدم

ِّــي قـَـْد نََزلـْـُت  1.     حّقــَق مشــيئةَ اهلل لخــالِص البشــريّة فقــد أحبّنــا حتَّــى المــوِت علــى الّصليــب ”أِلَن
َّــِذي أَْرَســلَِني” )يوحنــا 6: 38(  ــَماِء، لَيْــَس أِلَعَْمــَل مَِشــيئَِتي، بَــْل مَِشــيئَةَ ال ِمــَن السَّ

ــْل  ــَض بَ ــُت ألَنُْق ــا ِجئْ ــاءَ. مَ ــوَس أَِو األَنِْبيَ ــَض النَّامُ ــُت ألَنُْق ِّــي ِجئْ ــوا أَن ُّ ــريعةَ ”الَ تَظُن 2.     أكمــَل الّش
ــى 17:5(. ــَل” )مت ألَُكمِّ

ُس  وُس وهــو الكمــاُل الُمطلـَـُق ”َوألَْجِلِهــْم أُقـَـدِّ 3.     دعانــا لعيــِش القداســِة والكمــاِل فهــو البــارُّ والقــدُّ
ِســيَن ِفــي الَْحــقِّ” )يوحنــا19:17( ”فَُكونـُـوا أَنْتـُـْم َكاِمِليــَن َكَمــا أَنَّ  أَنـَـا ذَاِتــي، ِليَُكونـُـوا هـُـْم أَيًْضــا مَُقدَّ

ــَماَواِت هـُـَو َكاِمــٌل” ) متــى 48:5(. َّــِذي ِفــي السَّ أَبَاُكــُم ال

أُعّبُ عن إمياين

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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- يلتــزمُ المؤمــُن بواجباِتــه ومســؤولياِته تجــاهَ كنيســتِه ومُجتَمِعــه، ويحيــا وصايــا اهلل رغــم التجــارب 
والتحديــات التــي تعتــرض حياتــه مــن خــالل:

1.     مُماَرسة التّوبِة والّصالِة والّصومِ والعطاِء.

ــقَّ  ــْم يَســوع: الَحــقَّ الَْح ــاَل لَُه ــام بأعمــاِل الخدمــِة والّرحمــِة والحــّق تجــاهَ اآلخريــن ”فََق 2.     الِقي
ــْل أَِبــي يُْعِطيُكــُم الُْخبْــَز الَْحِقيِقــيَّ ِمــَن  ــَماِء، بَ أَقـُـوُل لَُكــْم: لَيْــَس مُوَســى أَعْطَاُكــُم الُْخبْــَز ِمــَن السَّ

ــا 32:6(. ــَماِء«” ) يوحن السَّ

ــَمَواِت  ــوُت السَّ ــى اآلَن مَلَُك ــَداِن ِإلَ ــا الَْمْعَم ــامِ يُوَحنَّ َّ ــْن أَي ــِة ”َوِم ــاِة الّروحيَّ ــي الحي ــرة ف 3.     الُمثاب
يُغَْصــُب، َوالغَاِصبُــوَن يَْختَِطُفونَُه”)متــى 12:11(.

بُّ يُنِْميُكــْم َويَِزيُدُكــْم ِفــي الَْمَحبَّــِة بَْعَضُكــْم ِلبَْعــٍض َوِللَْجِميِع،  4.     الُمســامحة ومَحبـّـة اآلخريــَن ”َوالــرَّ
َكَمــا نَْحــُن أَيًْضــا لَُكــْم” )1تســالونيكي12:3(، وبذلــَك يكــوُن عضــواً فاعــالً فــي الكنيســِة الّتــي هــي 

جســُد المســيِح ”هَكــَذا نَْحــُن الَْكِثيِريــَن: َجَســٌد َواِحــٌد ِفــي الَْمِســيِح، َوأَعَْضــاءٌ بَْعًضــا ِلبَْعــٍض، ُكلُّ 

َواِحــٍد ِلآلَخــِر” ) روميــة5:12(.

ــُد مــن خاللهــا  ــةً أجّس - كعضــٍو فاعــٍل ومســؤوٍل فــي مُجتَمعــي، أذكــُر مواقــَف وســلوكياٍت حياتيّ

ــة: التزامــي تجــاهَ كّل مــن الُمؤسَّســاِت اآلتي

•  أُسَرتي .................................................................................................................................................
•  مَدرستي .............................................................................................................................................
•  مكاُن َعملي .......................................................................................................................................
•  َكنيستي ..............................................................................................................................................

تقويٌم مرحيلٌّ
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1.   أُواِئُم بيَن اآلياِت اإلنجيليِة ونوِع االلتزامِ الذي تدعونا إليه.

2.   أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ في كّل ممَّا يأتي:
- كلُّ ما يأتي من أعماِل القّديسيَن يعدُّ التزاماً مسيحيَّاً، ما عدا: 

   أ.    قبوُل األلمِ وشركةُ الّصليب.                               ج.    الحقُّ والّرحمةُ.

ب.     توزيُع الّسلطة فيما بينَهم.                                  د.    محبّةُ الجميع.

- كلُّ ما يأتي هو من بركاِت االلتزامِ المسيحّي،  ما عدا: 

   أ.     االلتزام بالقدوة الحسنة.                                   ج.    الّسمو في الّروح.

ب.     النّمو جسديّاً.                                              د.    اإلثمار في الخير.

3.   أوّضُح كيَف كاَن الّسيُّد المسيُح مثالَنا األعلى في االلتزامِ؟
.............................................................................................................................................................

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس

وحــّي وإيماِننــا. فإنّنــا نَنمــو روحيـّـاً بالجهــاِد  بااللتــزامِ ننــاُل بــركاٍت مــن اهللِ تتناســُب مــَع مفهوِمنــا الرُّ
ــَن بالقــدوِة الحســنِة لنكــوَن  ــاِة، مُلتِزمي ّــذي يَشــمُل كلَّ جوانــِب الحي ــِر ال ــُر فــي الخي الّروحــّي. ونُثِم

قــدوًة طيّبــةً لغيِرنــا وســبَب بركــٍة لكثيريــَن.

اآليات اإلنجيليّةنوعُ االلتزام

ْعَي، َحِفظُْت اإِليَماَن”                                                   1. االلتزامُ باألعماِل الّصالحة.  ........ ”قَْد َجاهَْدُت الِجَهادَ الَحَسَن، أَْكَملُْت السَّ
                                                                )2تيموثاوس7:4(.

َُّه لَيَْس ُسلْطَاٌن ِإالَّ ِمَن 2. اإليماُن الُمستقيمِ والعقيدة. الَِطيِن الَْفاِئَقِة، ألَن  ........ ”ِلتَْخَضْع ُكلُّ نَْفٍس ِللسَّ
َّبَةٌ ِمَن اهللِ”) رومية1:13(. الَِطيُن الَْكاِئنَةُ ِهَي مَُرت          اهللِ، َوالسَّ

 3. االلتزامُ بقوانيِن الّدولِة 
    والُمجتَمع.

 ........ ”فَِإذًا َحْسبََما لَنَا فُْرَصةٌ فَلْنَْعَمِل الَْخيَْر ِللَْجِميِع، َوالَ ِسيََّما 
         ألَهِْل اإِليَماِن” )غاطية10:6(.

كلمُة منفعٍة:
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الّدرس الّثامن  دوُر المسيحّيِة في بناِء الحضارِة
3

 1.   قــامَ القّديســاِن بعمــٍل عظيــمٍ بقــَي خالــداً فــي نفــوِس النـّـاس، أوّضــُح هــذا العمــَل، ونتائَجــه علــى الحضــارِة 
    اإلنسانيّة.

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

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

2.    أذكُر من قراءتي بعَض الّشخصيات الّتي ترَكت أثراً في الحضارِة اإلنسانيِّة.
.............................................................................................................................................................

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

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

ــُر القّديَســين ســرجيوس وباخــوس، يقــُع  دي
ــذي يخــصُّ  ّ ــى الجــرِف الّصخــري ال ــي أعل ف
قريــةَ معلــوال، وهــو أقــدمُ الكنائــِس فــي ســوريةَ 
والعالــمِ، حافَظــت هــذه الكنيســةُ علــى مــا 
كانَــت عليــه منــذُ إنشــائها فــي الفتــرة مــن 
312 ـ 325 للميــالد، بعــَد صــدوِر المرســوم 
ــة،  ــة الّدينيّ ّ ــمَح بالحري ــذي س ّ ــطنطينّي ال القس
ـِل  وتحمُـّ ثبــاِت  نتيجــةَ  الُمعتقــِد  وحريّــِة 
المســيحييَن االضطهــادَ الـّـذي مارَســه الّرومــان 

ــّي،  ــِش الّرومان ــن عســكريَّين فــي الجي ــا قائَدي ــُر أّن ســرجيوس وباخــوس كان هــم. ُويذَك ضدَّ
ــِة بعــد  ــدِة الوثنيّ ــى العقي ــة«، رفضــا العــودَة إل ــة ســرجيو بوليــس »الّرصاف وأصلُهمــا مــن مدين
أن اعتنقــا المســيحيّةَ واستشــهدا مــن أجِلهــا. ومــا تــزاُل هــذه الكنيســةُ شــاهدًة علــى تحمُّــِل 
وثبــاِت وتضحيــِة القّديَســين، وهــي تحتفــُظ ببعــِض األيقونــاِت الّتــي تجّســُد إيمانَهمــا العميــَق.
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ــالَمِ، َوِإلــُه الَْمَحبَّــِة  ْوا. ِاهْتَمُّــوا اهِْتَماًمــا َواِحــًدا. ِعيُشــوا ِبالسَّ َُّهــا اإِلْخــَوةُ افَْرُحــوا. ِاْكَملـُـوا. تََعــزَّ  أ.    ”أَِخيــًرا أَي

الَمِ َسيَُكوُن مََعُكْم” )2كورنثوس 13: 11(.          َوالسَّ

ب.    ”لَيَْس أِلََحٍد ُحبٌّ أَعْظَُم ِمْن هََذا: أَْن يََضَع أََحٌد نَْفَسُه أِلَْجِل أَِحبَّاِئِه” ) يوحنا 15: 13(.

ٍَّة” ) غاطية 5: 1(. َرنَا الَمِسيُح ِبَها، َواَل تَْرتَِبُكوا أَيًْضا ِبِنيِر عُبُوِدي َِّتي قَْد َحرَّ َِّة ال ي ج.    ”فَاثْبُتُوا ِإذًا ِفي الُحرِّ

ــَي ِإَرادَةُ  ــا ِه ــُروا مَ ــْم، ِلتَْختَِب ــِد أَذْهَاِنُك ــْكِلُكْم ِبتَْجِدي ــْن َش ــُروا َع ــْل تَغَيَّ ــَر، بَ هْ ــَذا الدَّ ــاِكلُوا هَ  د.    ”َواَل تَُش

اِلَحةُ الَمْرِضيَّةُ الَكاِملَةُ” )رومية12: 2(.          اهللِ: الصَّ

ـى ِلــي ُكلُّ اإِليَمــاِن َحتَـّ َوِإْن َكاَن  َوأَعْلَــُم َجِميــَع األَْســَراِر َوُكلَّ ِعلْــمٍ،  ةٌ،  نُبُــوَّ ِلــي  ”َوِإْن َكانَــْت   هـــ.   

          أَنُْقَل الِْجبَاَل، َولِكْن لَيَْس ِلي مََحبَّةٌ، فَلَْسُت َشيًْئا” )1كورنثوس 13: 2(.

ابقةُ، وأذكُر أثرها في الحضارِة اإلنسانيّة في الجدوِل اآلتي:  دُ القيَم التي تدعو إليها اآلياُت السَّ - أحدِّ

أثُرها في الحياة اإلنسانيّةالقيمةُاآليةُ

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

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

ج
.................................................................................................................................................................
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ــَح اإليمــاُن المســيحي ماهيــة العالقــة بيــن اهلل واإلنســاِن، وبالتّالــي ماهيــة العالقــِة بيــَن البشــِر  - وضَّ
أنفِســهم. فــاهللُ خالــُق الكــوِن واإلنســاِن، وقــد برهــَن بفعــِل تجّســِده وعمِلــه الخالصــي عــن عمــق 
محبتــه للبشــر كأخــوٍة فــي الطّبيعــِة اإلنســانيِّة، وأبنــاء هلل، فتحّولــت عالقــةُ اإلنســاِن بــاهلل إلــى عالقٍة 
ــِة اإلنســاِن  ّ ــَد لهوي ــِة أخــوٍة. إّن هــذا الوعــَي الجدي ــى عالق ــم إل ــاِس فيمــا بينَه ــِة النّ ــٍة وعالق ّ بنوي

وكرامِتــه وقيِمــه قــد تطــّوَر تدريجيـّـاً وأســهَم فــي بلــورِة حقــوِق اإلنســاِن األساســيِّة، ومنهــا:  

ســةً فهــي هبــةٌ مــن اهللِ. خلَقهــا اهلل اآلُب وافتداهــا الّســيُّد  أ.    الحــّق بالحيــاة: تعتبــُر الكنيســةُ الحيــاَة مُقدَّ
المســيُح، ومــا زاَل الــّروُح يقّدُســها بفعــِل النّعمــِة. وتــرى أنَّ كلَّ إنســاٍن مدعــوٌّ إلــى عيــِش الحيــاِة 
واحتراِمهــا ليــس كواجــٍب عــارٍض، وإنّمــا كتعبيــٍر عملــيٍّ عــن احتــرامِ اإلنســاِن كإنســاٍن مخلــوٍق 
علــى صــورِة اهلل ومثاِلــه ومدعــّو إلــى حيــاِة الّســعادِة األبديـّـِة. اهتــمَّ الّســيُّد المســيُح بالحيــاِة فــي 
جميــِع مظاهِرهــا. فقــامَ بُمعِجــزاٍت عديــدٍة وشــفى أســقاماً وإعاقــاٍت. والكنيســةُ تحــرُص علــى 
العنايــة بالمرضــى، وتتَّخــُذ مبــادراٍت فــي الّدفــاِع عمَّــا تُســّميه اليــومَ حضــارَة الحيــاة. وال يقتصــُر 

دفاعهــا علــى حقــوِق أبناِئهــا، بــل تنــّددُ بــكلِّ االعتــداءات علــى الحيــاِة أيـّـاً يُكــن شــكلُها.

ــى النّعمــِة ومــن  ــٍة إل ــوٌر مــن الخطيئ ــه المســيُح، هــو عب ّــذي جــاءَ ب ــة: الخــالُص ال ب.    الحــّق بالحريّ
اً  العبوديـّـِة إلــى الحريـّـِة. وهــذه الحريـّـةُ أثمــَرت بــروَز وعــٍي جديــٍد لإلنســاِن بصفِتــه شــخصاً مدعــوَّ

ُّــه علــى النّضــاِل مــن أجــل الحريـّـِة االجتماعيـّـِة والفكريـّـة. للُمشــاَركة الّروحيـّـِة مــع اهلل، ويحث

ج.    المُســاواة: مــن المبــادئ األساســيِّة الّتــي نــادَت بهــا المســيحيّةُ وال تــزاُل الُمســاواةُ فــي الكرامــِة 
ــم  ــه، وافتداهُ ــه ومثاِل ــى صورِت ــُد عل ــم اآلُب الواح ــن خلَقه ــِر الّذي ــِع البش ــَن جمي ــخصيِّة بي الّش
االبــُن الواحــُد، ويعضُدهــم الــّروُح القــدُس الواحــُد فــي تلبيــِة دعوِتهــم الّشــخصيِّة إلــى الخــالص، 
ّــِة.   بمعــزٍل عــن أّي تفرقــٍة فــي الجنــسِ أو العــرِق أو البلــِد أو الّديــنِ أو الــّرأي أو الطّبقــِة االجتماعي

د .    الّســام: تنــادي الكنيســةُ بمبــدأ الّســالمِ والتّربيــِة علــى الّســالمِ وأخالقيـّـِة الّســالمِ وثقافــِة الّســالمِ...، 
وال عجــَب فــي ذلــَك، فرســالةُ المســيِح تقــومُ أساســاً علــى الّســالم.

هـــ.    المحبـّـة اإلنســانيّة: فــي العهــِد الجديــِد، يكشــُف لنــا الّســيُّد المســيح أّن محبـّـةَ اهلل الخالــِق واآلِب 
ــه الوحيــد كــي ال  الغفــور الّرحيــم تشــمُل جميــَع البشــر. فــاهلل أحــبَّ العالــم حتـّـى إنـّـه جــادَ بابِن

يهلــَك كلُّ مَــن يؤمــُن بــه، بــل تكــوُن لــه الحيــاة األبديـّـة. 

أُعّبُ عن إمياين
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     وهــو لــم يرســْل ابنـَـه إلــى العالــم ليَديــَن العالــَم بــل ليُخلـّـَص بــه العالــم. فــاهلل محبــة، أحــبَّ اإلنســاَن 
حبــاً جمــاً فخلقــُه علــى صورتــِه كمثالــه، وأرســل إليــِه المخلــَص، وال يــزاُل يؤيــدهُ بالــروح الحــّق، 
ويدعــوه دائمــاً إلــى حيــاة المحبــة، فممارســة المحبة ميــزةٌ جوهريــةٌ لإليمان والحياة للمســيحيين، 
 يقدمهــا المؤمــُن هلل أوالً ثــّم للقريــب، ”َولَنـَـا هــِذِه الَْوِصيَّــةُ ِمنُْه: أَنَّ مـَـْن يُِحبُّ اهللَ يُِحبُّ أََخــاهُ أَيًْضا”  

                                                                                                )1يوحنا4: 21(.

و.    خدمــة اإلنســان: كــّرَس الــرُب يســوَع فــي حياتــِه األرضيــِة مفهــومَ حيــاة الخدمــِة، إذ جمــع بيــن 
ــكاَن  ــم. ف ــاة العال ــن أجــل حي ــة م ــِه المصلوب ــِة... بمحبت ــمِ والخدم ــن التعلي ــل، بي ــِة والعم الكلم
بســلطانِه يشــرُح ويشــفي .. يعلـّـم ويطعــم.. يعــُظ ويبــرر.. فشــملت محبتــه كّل حاجــات اإلنســان 
الروحيــة والماديــة. فكانــت تضحيتــُه وخدمتــُه هــي المعيــار لحيــاة المؤمنيــن وعملهــم فــي 
الكنيســة والمجتمــع، وبــات للكنيســة دوراً اجتماعيــاً فاعــالً ورائــداً فــي المجتمــع علــى صعيــد 

ــى جانــب دورهــا البشــاري. ــة إل ــة االجتماعي الخدمــة والرعاي

- مــا الـّـذي أثــاَر إعجــاَب بولــَس الّرســوِل فــي المؤمنيــَن فــي اآليــِة اآلتيــِة، ومــا األثــُر الـّـذي ترَكــه فــي 

الُمجتَمع؟

ةٌ مُنـْـذُ الَْعــامِ  َّــِذي أَفْتَِخــُر ِبــِه ِمــْن ِجَهِتُكــْم لـَـَدى الَمِكُدوِنيِّيــَن، أَنَّ أََخاِئيـَـةَ مُْســتَِعدَّ ِّــي أَعْلـَـُم نََشــاطَُكُم ال ”ألَن

َضــِت األَْكثَِريــَن” )2كورنثــوس 9: 2(. الَْماِضــي. َوغَيَْرتُُكــْم قـَـْد َحرَّ

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

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

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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ــْوِك ِعنَبـًـا، أَْو ِمــَن الَْحَســِك ِتينـًـا؟ هََكــَذا ُكلُّ َشــَجَرٍة َجيِّــَدٍة  - ”ِمــْن ِثَماِرِهــْم تَْعِرفُونَُهــْم. هـَـْل يَْجتَنـُـوَن ِمــَن الشَّ
ــاًرا  ــَع أَثَْم ــَدةٌ أَْن تَْصنَ ــِدُر َشــَجَرةٌ َجيِّ َّــةً، اَل تَْق ــاًرا َرِدي ــُع أَثَْم َّــةُ فَتَْصنَ ِدي ــَجَرةُ الرَّ َّــا الشَّ ــَدًة، َوأَم ــاًرا َجيِّ ــُع أَثَْم تَْصنَ
َّــةٌ أَْن تَْصنَــَع أَثَْمــاًرا َجيِّــَدًة. ُكلُّ َشــَجَرٍة اَل تَْصنَــُع ثََمــًرا َجيِّــًدا تُْقطـَـُع َوتُلَْقــى ِفــي النَّــاِر.  َّــةً، َواَل َشــَجَرةٌ َرِدي َرِدي

فـَـِإذًا ِمــْن ِثَماِرِهــْم تَْعِرفُونَُهــْم” )متــى 7: 16- 20(.

1.   إالمَ يدعونا السيُد يَسوُع المسيُح في اآلياِت الّسابقِة؟
........................................................................................................................................................    

2.    ما ثماُر مَسيحيّتي للحضارِة البشريِّة؟
........................................................................................................................................................    

- الّســيُّد المســيُح هــو القــّوةُ الُمحرّكــةُ للحضــارِة اإلنســانية، ألنـّـه ربــَط بيــَن الفكــِر والّســلوِك اللّذيــن 

همــا ســاعدا النّهــوِض بالمجتمــِع والحضــارة، وليَســْت وصايــاهُ وتعاليُمــه الجوهــَر الوحيــَد المؤثَّر 

علــى ســلوِك الُمجتمعــات والتّقــدمِ الحضــارّي، وإنّمــا قــدرةُ المؤمــن علــى تجســيِد إيماِنــه بتعاليــمِ 

الّســيِّد المســيِح فــي مُجتمِعــه قــوالً وفعــالً.

- غفــَر الّســيُّد المســيُح للّزانيــة والعشــار والُمهمَّشــين، ودعــا الخاطــئَ لُمشــاركِته مائــدَة الملكــوِت 

محــرراً إيــاه نفســيّاً واجتماعيـّـاً مــن قيــد الخطيئــة والشــعور بأنــه منبــوذٌ مــن اهللِ وشــعِبه. 

- تجّســدت قــدرة الّســيّد المســيح اإللهيـّـة علــى الّشــفاِء فــي إســقاِط األحمــاِل النّفســيّة واالجتماعيـّـِة 

ــَل الحســَن  ــَل الفع ــث جع ــه حي ّــذي عــاَش في ــع ال ــراِد الُمجتَم ــم أف ــى كاهــِل مُعظَ المتروكــِة عل

ر مــن  فــي الحيــاِة ليــَس مقايضــةً للملكــوِت بــل نتيجــةً وفعــالً وســلوكاً طبيعيـّـاً ناتجــاً عــن التّحــرُّ

ــه وتعاليمــه لنقتــّرَب مــن اهلل   نيــِر األعبــاِء الّســابق ذكرهــا. ولهــذا فقــد قــّدم الــّرّب يَســوُع كلماِت

وِح. أِلَنَّ الَْحــْرَف يَْقتـُـُل  امَ َعْهــٍد َجِديــٍد. اَل الَْحــْرِف بـَـِل الــرُّ َّــِذي َجَعلَنـَـا ُكَفــاًة أِلَْن نَُكــوَن خُــدَّ ”ال

ــِل  ــاُن أِلَْج نَْس ــاِن، اَل اإْلِ نَْس ــِل اإْلِ ــَل أِلَْج ــا ُجِع ََّم ــبْت ِإن ــا أنَّ ”السَّ ــي”، وعلَمن وَح يُْحِي ــرُّ ــنَّ ال َولَِك

ــا” )مرقــس 2: 27 - 28( ــبِْت أَيًْض ــَو َربُّ السَّ ــاِن هُ نَْس ــُن اإْلِ ــبِْت. ِإذًا ابْ السَّ

أُعّبُ عن إمياين
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ــُع المســيحّي  ــاذا أخــَذ المجتم ــُر لم ــن أجــِل اإلنســاِن. وهــذا يفّس ــت م ــا أنزل ــريعة إنّم      وأنَّ الّش

فــي النهضــة واالنتشــاِر ســريعاً فــي بقــاِع األرِض حيــُث قــامَ فــي أوائــِل أيّامــه علــى تعاليــمِ الــّرّب 

يَســوَع فــي المغفــرِة والُمســاواِة، فانضــمَّ اإلنســاُن لمجتمــٍع يضُعــه فــي المقّدمــِة، ويتركــه ينتــُج 

ُّــٍح بيــَن األمــِل واليــأِس  ويســاهُم فــي بنــاء حضارتــه، ويهنــأ بحياِتــه مــن دون شــكوٍك وخــوٍف وترن

حــول مســتقبِله. 

- لقــد كســَر الّســيّد المســيح كلَّ حواجــِز الطّبقيـّـة بمائــدِة الّشــركة الّتــي أجلــَس فيهــا العشــاَر والّزانَي 

والخاطــئ مــَع األكثــر صالحــاً وتديّنــاً وطهــراً، فاتحــاً الملكــوت أمــام الجميــع دون تمييز.

َّخذه في حياتي: - أتأمَّل اآلياِت اآلتيةً وأعبُر عن موقعي الذي ات

ْخــِر. فَنـَـَزَل الَْمطـَـُر،  ”فـَـُكلُّ مـَـْن يَْســَمُع أَقَْواِلــي هـَـِذِه َويَْعَمــُل ِبَهــا، أَُشــبُِّهُه ِبَرُجــٍل َعاِقــٍل، بَنـَـى بَيْتـَـُه َعلـَـى الصَّ

ــى  ــا َعلَ ًس َّــُه َكاَن مَُؤسَّ ــُقْط، أِلَن ــْم يَْس َ ــِت فَل ــَك الْبَيْ ــى ذَِل ــْت َعلَ ــاُح، َوَوقََع يَ ــِت الرِّ َّ ــاُر، َوهَب ــاءَِت اأْلَنَْه َوَج

مـْـِل. فَنـَـَزَل  ْخــِر. َوُكلُّ مـَـْن يَْســَمُع أَقَْواِلــي هـَـِذِه َواَل يَْعَمــُل ِبَهــا، يَُشــبَُّه ِبَرُجــٍل َجاِهــٍل، بَنـَـى بَيْتـَـُه َعلـَـى الرَّ الصَّ

ــا!”        ــُقوطُُه َعِظيًم ــَقَط، َوَكاَن ُس ــَت فََس ــَك الْبَيْ ــْت ذَِل ــاُح، َوَصَدمَ يَ ــِت الرِّ َّ ــاُر، َوهَب ــاءَِت اأْلَنَْه  الَْمطَــُر، َوَج

                                                                                               )متى 7: 24- 27(.

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

ْه قَلْبََك ِإلَى األَدَِب، َوأُذُنَيَْك ِإلَى َكِلَماِت الَْمْعِرفَِة” )أمثال 23: 12(. ”َوجِّ

كلمُة منفعٍة:
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1.   أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ في كّل ممَّا يأتي:
- تقبُّل اهلل في حياتي واتّخاذي إيّاه محوراً لوجودي يجعلُني:

   أ.    أتحّرُر من أعبائي.                           ج.    اتخُذ الموجوداِت وسائَل لتحقيِق مجدي الشخصي.

ب.    أنفصُل عن الكون والمجتمع.              د.    اكتفي بذاتي وأتقبُّل عطيّة اهلل وحدي.

- مجُد اهلل يتحقَُّق بكّل ما يأتي، ما عدا: 

ر اإلنساِن من الخطيئة.               ج.    بذل اإلنساِن نفَسه من أجِل كرامِة اإلنساِن    أ.     تحرُّ

ب.     اكتفاء اإلنساِن بذاته.                      د.    عيش اإلنساِن حياته بكرامة.

 2.   أضع ثمار الّروح الّتي دعا إليها بولس الّرسول في اآليات اآلتية وأذكر األثر الّذي تتركه في الفرد 
وِح فَُهَو: مََحبَّةٌ، فََرٌح، َساَلمٌ، طُوُل أَنَاٍة، لُطٌْف، َصاَلٌح،  َّا ثََمُر الرُّ        والمجتمع في الجدول اآلتي: ”َوأَم

      ِإيَماٌن،  َودَاَعةٌ، تََعفٌُّف” )غاطية 5: 22 -23( 

 3.   أبحُث في الّشابكِة عن أحِد المعالمِ الّدينيِّة األثريِّة أو إحدى الّشخصياِت في سورية، وأعّرف 
      زمالئي في الّصّف عليها، وأظِهُر دورها في بناِء الحضارِة اإلنسانيِّة

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

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس

أثُرها على المجتمعأثُرها على الفردثمرةُ الّروح

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
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الّدرس الّتاسع  الّتكافل االجتماعّي

- أتعّرُف على أنواِع التّكافُِل االجتماعّي وأمأُ الجدوَل بالمطلوِب: 

الفائدة الّتي تعمُّ على المُجتمَعأنواعُ التّكافُلِ االجتماعّي

1.  التّكافُُل األسرّي، ميزته: تعاوٌن بيَن أعضاِء األسرِة 
 لتحقيِق 

مواطنون مُحبوَن المصلحةَ العامّة. 

 2.  التّكافُُل االقتصادّي: حفُظ ثرواِت أبناِء الُمجتمِع ليتّم 
     تحقيُق العدالِة.

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

تحقيُق الّسالمِ والمحبِّة بيَن أفراِد 3.  تكافُل العباداِت: تشارٌك في الّصالة من أجِل الجميع.
الُمجتمِع.

........................................................................4.  التّكافُل العلمّي: تعاوُن الُمجتمِع لتحقيق العلم والعمل.

 5.  التّكافل الّدفاعّي: التّشاُرك والتّعاوُن للحفاِظ على 
     المصالح األمنيّة في المجتمِع وبمسؤوليّة.

نشُر الّسالمِ واألمِن بالمجتمِع.

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

َِّذيــَن آمَنـُـوا قَلـْـٌب َواِحــٌد َونَْفــٌس َواِحــَدةٌ، َولـَـْم يَُكــْن أََحــٌد يَُقــوُل ِإنَّ َشــيًْئا ِمــْن أَمَْواِلــِه  - ”َوَكاَن ِلُجْمُهــوِر ال
َِّذيــَن َكانـُـوا أَْصَحــاَب  لـَـُه، بـَـْل َكاَن ِعنَْدهـُـْم ُكلُّ َشــْيٍء مُْشــتََرًكا...ِإذْ لـَـْم يَُكــْن ِفيِهــْم أََحــٌد مُْحتَاًجــا، أِلَنَّ ُكلَّ ال
ُع  ُســِل، فـَـَكاَن يـُـوزَّ ُحُقــوٍل أَْو بُيـُـوٍت َكانـُـوا يَِبيُعونََهــا، َويَأْتـُـوَن ِبأَثَْمــاِن الَمِبيَعــاِت، َويََضُعونََهــا ِعنـْـَد أَْرُجــِل الرُّ
ُســِل بَْرنَابَــا.. ِإذْ َكاَن لـَـُه َحْقــٌل بَاَعــُه،  َّــِذي دُِعــَي ِمــَن الرُّ َعلـَـى ُكلِّ أََحــٍد َكَمــا يَُكــوُن لـَـُه اْحِتيَــاٌج. َويُوُســُف ال

ُســِل” )أعمــال الّرســل4: 32- 37(. َراِهــمِ َوَوَضَعَهــا ِعنْــَد أَْرُجــِل الرُّ َوأَتـَـى ِبالدَّ

1.   بَم امتاَز المؤمنون في الكنيسِة األولى؟ 
........................................................................................................................................................    

2.   ما موقُف المؤمنين تجاهَ مُمتلكاتهم، ولماذا؟ 
........................................................................................................................................................    

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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َّســَمت مســيرةُ حيــاِة الكنيســِة األولــى بالوحــدِة الّروحيـّـِة الّتــي ســاعَدت أعضــاءَ الكنيســِة علــى  - ات

االســتمراِر واالتّحــاد، فلــم يُكــن أحــٌد مــن هــؤالِء الُمؤمنيــن يســتأثر بمــا يملُكــه بــل كان كل شــيء 

مشــتركاً فيمــا بينهــم، ولــم يكــن هنــاك شــخص محتــاج لضروريــات الحيــاة ألنّهــم آمنــوا بــأّن مــا 

لديهــم هــو عطيــة اهلل، وبأنهــم يشــتركوَن معــاً بمــا هــو ملــٌك لــه، فكانــوا مثــاالً للمحبــة المســيحية 

فعلينــا اليــومَ االقتــداءَ بهــم لنعيــَش: 

1.   حياَة تعاوٍن وعدالٍة بيَن أفراِد الُمجتَمِع والكنيسِة لتحقيِق اإلخاِء اإلنسانّي والخيِر العام.

2.   حيــاَة خدمــٍة بتأديــِة احتياجــاِت اآلخريــَن فــي جميــِع أشــكاِلها ســواءً أكانَت روحيـّـةً أو ماديـّـةً، فرديّةً 
أو جماعيـّـةً، مُتمثّليــن بتعامـُـل الّســيِّد المســيح مــَع مُختلـَـف الّشــرائِح االجتماعيـّـِة لتأميــِن حاجاِتهم، 

ــه  ــى محبِّت ــَد عل ــا ليؤّك ــوُع معن ــّربُّ يَس ــا ال ــي صنَعه ــزاِت الّت ــن الُمعِج ــِر م ــاه بالكثي ــذي أدركن ال

كمعجــزة تكثيــر الخبــِز والّســمِك إلطعــام الجمــوع بعــد العظــة، والّشــفاءَات الّروحيـّـِة والجســديّة.

ــعُي  ــّي، وهــو الّس ــل االجتماع ــاة التكاف ــى بحي ــتها الكنيســةُ األول ــي عاَش ــاَة الّت ــومَ الحي - ندعــو الي

لتوفيــِر كّل مــا يحتاُجــه النّــاَس مــن غــذاٍء وصّحــٍة وتربيــٍة، لــكلٌّ حســب حاجتــه، وأساُســه هــو 

ــْم  ــةٌ َولَُك ــَن َراَح ــوَن ِلآْلَخِري ــْي يَُك ــَس ِلَك َّــُه لَيْ ــِة. ”فَِإن ّ ــِة والّروحي ّ ــراِت المادي الُمشــاَركة فــي الخي

عَْواِزِهــْم، َكــْي تَِصيــَر  ِضيــٌق، بَــْل ِبَحَســِب الُْمَســاَواِة. ِلَكــْي تَُكــوَن ِفــي هَــَذا الَْوقـْـِت فَُضالَتُُكــْم إِلِ

ــوس 8: 14-13(. ــاَواةُ” )2كورنث ــَل الُْمَس ــى تَْحُص ــْم، َحتَّ عَْواِزُك ــْم إِلِ فَُضالَتُُه

أُعّبُ عن إمياين

أوّضُح عيشي حياةَ  التّكافُِل االجتماعّي مع اآلخِر من النّاحية الماديِّة والمعنويِّة.

•  ماديّاً: .....................................................................................................................................................
•  معنويّاً أو روحيّاً:......................................................................................................................................

تقويٌم مرحيلٌّ
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- ”مـَـا الَمنَْفَعــةُ يـَـا ِإْخَوِتــي ِإْن قـَـاَل أََحــٌد ِإنَّ لـَـُه ِإيَمانـًـا َولَِكــْن لَيـْـَس لـَـُه أَعَْمــاٌل، هـَـْل يَْقــِدُر اإِليَمــاُن أَْن يَُخلَِّصُه؟  
ــتَْدِفئَا  ــاَلمٍ، اْس ــا ِبَس ــُم: »امِْضيَ ــا أََحُدُك ــاَل لَُهَم ، فََق ــيِّ ــوِت اليَْوِم ــِن ِللُْق ــِن َومُْعتَاَزيْ ــٌت عُْريَانَيْ ِإْن َكاَن أٌَخ َوأُْخ

َواْشــبََعا، َولَِكــْن لـَـْم تُْعطُوهَُمــا َحاَجــاِت الَجَســِد، فََمــا الَمنَْفَعــةُ؟” )يعقــوب 2: 14 -16(.

1.   ما الّشرُط المطلوُب مَع إيماِننا لنستحقَّ الخالَص؟
........................................................................................................................................................    

2.   ما واجبي تجاهَ أخي المحتاِج بحسِب إيماني المسيحّي؟
........................................................................................................................................................    

- تَعتنــي الكنيســةُ بشــكٍل عملــيٍّ بــكّل المحتاجيــن مــن الَمرضــى، والجيــاع، وكبــار الّســّن، 

واليتامــى، وضحايــا الكــوارِث واألزمــاِت، وتســعى لمكافحــِة الفقــِر والظّلــم االجتماعــّي تعبيــراً 

عــن إيماِنهــا بالــّرّب يَســوَع المســيح الـّـذي جعــَل نفَســه هــو اآلخــُر فــي حياِتنــا ”فَيُِجيــُب الَْمِلــُك 

َُّكــْم فََعلْتُُمــوهُ ِبأََحــِد ِإْخَوِتــي هـَـُؤاَلِء األصاغــر، فَِبــي فََعلْتـُـْم”  َويَُقــوُل لَُهــُم: الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: ِبَمــا أَن
                                                                                                ) متى 25: 40(.

ــاِء مُجتَمِعهــا مــن خــالِل إقامــِة بعــِض المشــاريِع  ــِر الوضــِع االقتصــادّي ألبن - تَســعى الكنيســةُ لتغيي

لتلبيــِة حاجــِة البعــِض، وتأميــن الّدخــَل للبعــِض اآلخــر، وتُحــارُب الكنيســةُ الجــوَع والعــوَز ألنّهــا 

تعتقــُد أنَّ الجــوَع ال يُهــّددُ عطيـّـةَ الحيــاِة الّتــي منَحنــا إيّاهــا اهلل فقــط، بــل يمــسُّ قدســيّةَ شــخِص 

اإلنســاِن، وفــي الوقــت ذاتــه يســيءُ إلــى اهلل ذاِتــه، لذلــك اهتمامُنــا بحاجاِتنــا الماديـّـِة أمــٌر ضروريٌّ 

ولكــنَّ اهتمامنــا بحاجــاِت إخوِتنــا الماديـّـِة فهــو أمــٌر روحــّي مُِلــٌح لنــا ”هََكــَذا اإليمــاُن أَيًْضــا، ِإْن 

لـَـْم يَُكــْن لـَـُه أَعَْمــاٌل، مَيِّــٌت ِفــي ذَاِتــِه. لَِكــْن يَُقــوُل قَاِئــٌل: أَنـْـَت لـَـَك ِإيَمــاٌن، َوأَنـَـا ِلــي أَعَْمــاٌل. أَِرِنــي 

ِإيَمانـَـَك ِبــُدوِن أَعَْماِلــَك، َوأَنـَـا أُِريــَك ِبأَعَْماِلــي ِإيَماِنــي” ) يعقــوب2: 18-17(.

أُعّبُ عن إمياين

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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- تتعــاوُن الكنيســةُ فــي إطــاِر الخدمــِة االجتماعيـّـِة مــَع المؤسَّســاِت والهيئــاِت االجتماعيـّـِة الموجودِة 

فــي الُمجتَمــِع لتحقيــِق الخيــِر العــام، فالتّعاُضــُد وتنظيــُم الُمســاَعدِة الفعَّالــة إلخوِتنــا واجــٌب علــى 

ّــكاِل علــى  ــتأميِن العمــِل ألبناِئهــا وعــدمِ االت ــٍن، وفــي الوقــِت نفِســِه تســعى الكنيســةُ لـ كّل مؤِم

الغيــِر كــي ال يقــَع اإلنســاُن فريســةَ البطالــِة والفضوليـّـِة علــى الغيــِر، لذلــك أّكــَد بولــُس الّرســوُل 

ــْم،  ــا ِعنَْدُك ــَن ُكنَّ ــا ِحي ــا أَيًْض َّنَ ــه ”فَِإن ّــه يصــوُن اإلنســاَن ويحفــُظ كرامَت ــى ضــرورِة العمــِل ألن عل

َّــُه ِإْن َكاَن أََحــٌد اَل يُِريــُد أَْن يَْشــتَِغَل فـَـاَل يَــأُْكْل أَيًْضــا” )2تســالونيكي 3: 10(. أَْوَصيْنَاُكــْم ِبَهــَذا: »أَن

َّــا مـَـْن َكاَن لـَـُه مَِعيَشــةُ الَْعالـَـمِ، َونَظـَـَر أََخــاهُ مُْحتَاًجــا، َوأَغْلـَـَق أَْحَشــاءَهُ َعنـْـُه، فََكيـْـَف تَثْبـُـُت مََحبَّةُ اهللِ  - ”َوأَم

ِفيــِه؟  يـَـا أَْواَلِدي، اَل نُِحــبَّ ِبالـْـَكاَلمِ َواَل ِباللَِّســاِن، بـَـْل ِبالَْعَمــِل َوالَْحــقِّ” )1يوحنــا 3: 17- 18(.

1.    أذكُر بعَض األعماِل الّتي أقومُ بها لتثبَت محبّةُ اهلل في قلبي. 

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

2.    أذكُر بعَض المؤّسساِت الّتي ترعاها الكنيسةُ في منطقِتك أو في منطقٍة تعرفُها. 

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

تقويٌم مرحيلٌّ

الكنيســةُ مســؤولةٌ أمــامَ اهلل والنـّـاِس عــن رفــِع مُســتوى األخــالِق ونشــِر المحبـّـِة والعدالــِة والّســالمِ بيــَن 
النـّـاِس، وتعمــُل فــي قلــِب العالــمِ لتغييــِر واقِعــه وتحّقــِق ملكــوِت اهلل علــى األرِض، فتكــوُن الخميــرة 

الّصالحــة الّتــي تخّمــُر العجيــَن.

كلمُة منفعٍة:
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1.   اقرأُ اآلية اآلتية وأجيب:

بِّ يَسوع   َعَفاءَ، مُتََذكِِّريَن َكِلَماِت الرَّ َُّكْم تَتَْعبُوَن َوتَْعُضُدوَن الضُّ َُّه هََكَذا يَنْبَِغي أَن  - ”ِفي ُكلِّ َشْيٍء أََريْتُُكْم أَن

َُّه قَاَل: مَغْبُوٌط هَُو الَعطَاءُ أَْكثَُر ِمَن األَْخِذ” )أعمال 20: 35(.      أَن

أ.    أستنتُج بعَض اآلثاِر اإليجابيِّة للعطاِء لإلنساِن الُمعطي.
........................................................................................................................................................    

ب.    أذكُر أحَد األعماِل الّتي ساعْدُت بها اآلخَر، واصفاً شعوري. 
........................................................................................................................................................   

 2.   تقومُ الّدولةُ بتأسيِس الكثيِر من المؤسَّساِت للخدمِة االجتماعيِّة ومنها جمعيّةُ اإلخاِء الّسوريِّة، 
       وتتعاون معها الكنيسة لتحقيق أهداِفها، أتَعاَوُن مع رفاقي في وضِع بعِض الَمبادئ الّتي يجُب 

      تحقيُقها لتأسيِس جمعيّة للخدمات االجتماعيّة مثالً: 

أ.    كلُّ إنساٍن له حقُّ العيِش بكرامة.         ب.    عدم تقويمِ إنساٍن بحسِب شكِله بل بحسِب قدرِته على محبِّة اآلخر.

ج.    ...........................................       د.    ..........................................................................................

هـ .     .......................................       و.     ..........................................................................................

3.   أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ وأمأُ الجدوَل بالمطلوِب:

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس

معنى أو عبرةُ من اآلياِتاآلياُت

حِّ أَيًْضا يَْحُصُد، َومَْن يَْزَرُع ِبالبََرَكاِت فَِبالبََرَكاِت أَيًْضا  حِّ فَِبالشُّ ”هََذا َوِإنَّ مَْن يَْزَرُع ِبالشُّ
...................................يَْحُصُد”)2كورنثوس 9: 6(.

ُكْم” ِت ِبرِّ مُ َويَُكثُِّر ِبَذاَرُكْم َويُنِْمي غَالَّ اِرِع َوخُبًْزا ِلْأَْكِل، َسيَُقدِّ مُ ِبَذاًرا ِللزَّ َِّذي يَُقدِّ  ”َوال
...................................                                                                             )2كورنثوس 9: 10(.

”مُْستَغِْنيَن ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِلُكلِّ َسَخاٍء يُنِْشئُ ِبنَا ُشْكًرا هلِلِ. أِلَنَّ افِْتَعاَل هَِذِه الِخْدمَِة لَيَْس يَُسدُّ 
يِسيَن فََقْط، بَْل يَِزيُد ِبُشْكٍر َكِثيٍر هلِلِ” )2كورنثوس9: 11- 12(. ...................................ِإعَْواَز الِقدِّ

َُّه ِفي اْخِتبَاِر ِضيَقٍة  َُّها اإِلْخَوةُ ِنْعَمةَ اهللِ الُمْعطَاَة ِفي َكنَاِئِس مَِكُدوِنيَّةَ،  أَن فُُكْم أَي ”ثُمَّ نَُعرِّ
َُّهْم أَعْطَْوا َحَسَب الطَّاقَِة، أَنَا  َشِديَدٍة فَاَض ُوفُوُر فََرِحِهْم َوفَْقِرِهمِ الَعِميِق ِلِغنَى َسَخاِئِهْم،  أِلَن

...................................أَْشَهُد، َوفَْوَق الطَّاقَِة، ِمْن ِتلَْقاِء أَنُْفِسِهْم” )2كورنثوس8: 1- 3(.

ُُّه اهللُ”   ”ُكلُّ َواِحٍد َكَما يَنِْوي ِبَقلِْبِه، لَيَْس َعْن ُحْزٍن أَِو اْضِطَراٍر. أِلَنَّ الُمْعِطَي الَمْسُروَر يُِحب
...................................                                                                                   )2كورنثوس 9: 7(.
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الّدرس العاشر  المؤمُن والعمُل الّتطّوعّي 

نشاط

التّضحية
البذلالعطاء

المواساة
الحزن الفرح

الخدمة 
التّطّوعالعمل

- أستخرُج من هذه الكلماِت ُجمالً في الخدمِة والبذِل والعطاِء تجاهَ اهللِ والُمجتَمع:

الجمل:    1.     ............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................     .8             

............................................................................................................................................     .9             

ً نناقُش معا

1.    كيَف يخدمُ المؤمُن اهلل في حياِته األرضيَّة؟

2.     هل يُعتبَُر العمُل التّطوعّي خدمةً؟ ولماذا؟
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أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

ةٌ فَِبالنِّْســبَِة ِإلـَـى اإِليَمــاِن، أَمْ ِخْدمَــةٌ فَِفــي  - ”َولِكــْن لَنـَـا مََواِهــُب مُْختَِلَفــةٌ ِبَحَســِب النِّْعَمــِة الُْمْعطـَـاِة لَنـَـا: أَنُبـُـوَّ
اِحــُم  ــاٍد، الرَّ ِّــُر فَِباْجِتَه ــِظ، الُْمْعِطــي فَِبَســَخاٍء، الُْمَدب ــي الَْوعْ ــُظ فَِف ــي التَّْعِليــمِ، أَمِ الَْواِع ــُم فَِف ــِة، أَمِ الُْمَعلِّ الِْخْدمَ
، مُلْتَِصِقيــَن ِبالَْخيـْـِر. َوادِّيــَن بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِبالَْمَحبَّــِة  ــرَّ فَِبُســُروٍر. اَلَْمَحبَّــةُ فَلْتَُكــْن ِبــالَ ِريـَـاٍء. ُكونـُـوا َكاِرِهيــَن الشَّ
وحِ، َعاِبِديــَن  يــَن ِفــي الــرُّ ِميــَن بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِفــي الَْكَرامـَـِة. غَيـْـَر مُتََكاِســِليَن ِفــي االْجِتَهــاِد، َحارِّ َّــِة، مَُقدِّ األََخِوي
ــاِت  ــي اْحِتيَاَج ــتَِرِكيَن ِف ــالَِة، مُْش ــى الصَّ ــَن َعلَ ــِق، مُواِظِبي يْ ــي الضَِّ ــَن ِف ــاِء، َصاِبِري َج ــي الرَّ ــَن ِف ، فَِرِحي بَّ ــرَّ ال
َِّذيــَن يَْضطَِهُدونَُكــْم. بَاِرُكــوا َوالَ تَلَْعنـُـوا. فََرًحــا مـَـَع  القّديســيَن، َعاِكِفيــَن َعلـَـى ِإَضافـَـِة الْغَُربـَـاِء. بَاِرُكــوا َعلـَـى ال

ــَع الْبَاِكيــَن.” )روميــة15-6:12(. الَْفِرِحيــَن َوبُــَكاءً مَ

عة لنا الّتي يجُب أن نمارَسها. 1.   أعّددُ أنواَع المواهِب الموزَّ
........................................................................................................................................................    

َّذين يعملوَن في الخدمِة االجتماعيّة. ابِق صفاِت ال 2.   أستنتُج من النَّّص السَّ
........................................................................................................................................................    

يقــوُل: إذ  األخيــر  اليــومِ  فــي  للّدينونــِة  ميزانــاً  االجتماعيّــةَ  الخدمــةَ  يَســوُع  الــّربُّ  جعــَل   - 

ِّــي ُجْعــُت فَأَطَْعْمتُُموِنــي. َعِطْشــُت فََســَقيْتُُموِني. ُكنـْـُت غَِريبـًـا فَآَويْتُُموِني. عُْريَانًا فََكَســْوتُُموِني.  ”ألَن

” )متــى35:25-36( مُعتبــراً العمــَل الّصالــَح تجــاهَ اآلخريَن  مَِريًضــا فَُزْرتُُموِنــي. مَْحبُوًســا فَأَتَيْتـُـْم ِإلـَـيَّ

ــُه للــّرّب نفِســه. فــإن مــا يميــُز خدمــةَ المؤمــِن لآلخريــن هــو غبطــة العطاء وبســروٍر  هــو عمــٌل موجَّ

ومحبــٍة خالصــٍة وتلقائيــة إلغاثــة المحتــاج. فأنــت مدعــوٌّ أن تحــبَّ الــكلَّ، وتعبـّـَر عــن محبَِّتــَك 

بالخدمِة.

ــي علــى حســب حاجــة المســتهدفين  ــا الحال ــِة: تنّوعــت الخدمــة المقّدمــة فــي زمنن ــواعُ الخدم - أن

ــا:  ــة. وأهمُّه بالخدم

َّــاً، والكنيســةُ تشــرُف علــى ذلك من  َّــاً ومادي 1.   خدمــةُ الفقــراِء والمحتاجيــن: أي خدمتهــم روحيَّــاً ومعنوي
خــالِل تقديــمِ الَمعونــاِت الماليَّــِة والعينيَّــِة للكثيريــن، وتســاعُدهم في إيجــاِد عمٍل ومصــدٍر للّدخِل.

أُعّبُ عن إمياين
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2.   خدمــةُ ذوي االحتياجــاِت الخاّصــة: تقديــُم الُمســاَعدِة العلميّــِة مــن خــالِل التّأهيــِل المهنــّي 
ــأن  ــى الصحــة النفســية بإعــداد دوراٍت لإلرشــاد والدعــم النفســي، وب ــِز عل ــّي. والتّركي والوظيف

ــة. ــة الطيّب ــاِن بالُمعامل يشــعروا بالحــّب والحن

3.   خدمــةُ المرضــى وذوي الحــاالِت الّصعبــة: االهتمــامُ بالحالــة الّصحيَّــة مــن خــالِل تقديــمِ العــالِج 
ــي  ــوات، ك ــي الّصل ــم ف ــالِل ذكِره ــن خ ــاً م ــم روحيَّ ــام به ــن. واالهتم ــخاصٍ مُختّصي ــَر أش عب

يشــفيَهم الــّربُّ باإليمــان. أمَّــا مرافقــةُ المرضــى والجلــوُس مَعهــم والتَّخفيــُف عنهــم تُعتبَــُر مــن 

مــة للمريــِض، والســيّما الّذيــن يعانــوَن مــن حــاالٍت صعبــٍة، وقــد وصلــوا  أهــّم العالجــاِت المقدَّ

ــرطان والُمصابيــن بفايــروس كوفيــد 19. فتكــوُن  إلــى مراحــَل مُتقّدمــٍة وحرجــٍة، كمرضــى السَّ

ــةَ أن يكــوَن  ــّدمُ الخدم ــن يق ــي مَ ــفاِء. وهــذا يســتوجب ف ــةً للعــالِج والّش ــةُ النّفســيّةُ مهّم الخدم

ــِة الّصحيَّــة والمعاملــة بمحبَّــٍة كبيــرٍة.  ــٍة بأســاليِب الوقاي علــى دراي

انـًـا أََخْذتُْم،  ــُروا بُْرًصــا. أَِقيُموا مَْوتـَـى. أَْخِرُجوا َشــيَاِطيَن. مَجَّ   يقــوُل الــّربُّ يَســوُع: ”ِاْشــُفوا مَْرَضــى. طَهِّ

انًا أَعْطُوا” )متى8:10(.   مَجَّ

انًا أَعْطُوا”؟ انًا أََخْذتُْم، مَجَّ - كيَف تفّسُر قول الّرّب ”مَجَّ

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

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

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

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

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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َّبـَـةٌ ِمَن  ــالَِطيُن الَْكاِئنـَـةُ ِهــَي مَُرت َّــُه لَيـْـَس ُســلْطَاٌن ِإالَّ ِمــَن اهللِ، َوالسَّ ــالَِطيِن الَْفاِئَقــِة، ألَن - ”ِلتَْخَضــْع ُكلُّ نَْفــٍس ِللسَّ
ــلْطَاَن يَُقــاِومُ تَْرِتيــَب اهللِ، َوالُْمَقاِومـُـوَن َســيَأْخُذُوَن ألَنُْفِســِهْم دَيْنُونـَـةً. فـَـِإنَّ الُْحــكَّامَ  اهللِ، َحتَّــى ِإنَّ مـَـْن يَُقــاِومُ السُّ
ــالََح فَيَُكــوَن لـَـَك  ــلْطَاَن؟ افَْعــِل الصَّ يَرِة. أَفَتُِريــُد أَْن الَ تََخــاَف السُّ ــرِّ اِلَحــِة بـَـْل ِللشِّ لَيُْســوا َخْوفـًـا ِلأَعَْمــاِل الصَّ
ــيَْف َعبَثًــا، ِإذْ هُــَو  َّــُه الَ يَْحِمــُل السَّ ــرَّ فََخــْف، ألَن ــالَحِ! َولِكــْن ِإْن فََعلـْـَت الشَّ َّــُه َخــاِدمُ اهللِ ِللصَّ ــْدٌح ِمنْــُه، ألَن مَ
. ِلذِلــَك يَلـْـَزمُ أَْن يُْخَضــَع لـَـُه، لَيـْـَس ِبَســبَِب الْغََضــِب فََقــْط،  ــرَّ َّــِذي يَْفَعــُل الشَّ َخــاِدمُ اهللِ، مُنْتَِقــٌم ِللْغََضــِب ِمــَن ال
امُ اهللِ مُواِظبـُـوَن َعلـَـى ذِلــَك  َُّكــْم ألَْجــِل هــَذا تُوفـُـوَن الِْجْزيـَـةَ أَيًْضــا، ِإذْ هـُـْم خُــدَّ ِميــِر. فَِإن بـَـْل أَيًْضــا ِبَســبَِب الضَّ
ــُه  ــْن لَ ــْوَف ِلَم ــةُ. َوالَْخ ــُه الِْجبَايَ ــْن لَ ــةَ ِلَم ــةُ. الِْجبَايَ ــُه الِْجْزيَ ــْن لَ ــةَ ِلَم ــُم: الِْجْزيَ ــَع ُحُقوقَُه ــِه. فَأَعْطـُـوا الَْجِمي ِبَعيِْن

الَْخــْوُف. َواإِلْكــَرامَ ِلَمــْن لـَـُه اإِلْكــَرامُ.” ) روميــة 7-1:13(.

1.   كيَف يحّقُق المؤمُن العمَل الطوعَي كخدمٍة في وطِنه؟
........................................................................................................................................................    

2.   ما هو أعظُم عمِل خدمٍة وتضحيٍة يُقّدمُه المؤمُن لوطِنه؟
........................................................................................................................................................    

- يَنتمــي كلُّ إنســاٍن إلــى عائلِتــه الّصغيــرِة؛ األســرة. وإلــى عائلِتــه الّروحيـّـِة الكبيــرِة؛ الكنيســة. وبالتّالــي 

يتبــُع جماعــةً أكبــَر فــي مُجتمِعــه، وهــو الوطــُن. كما أّن األســرَة والكنيســةَ لهما حقــوٌق وواجباٌت 

علينــا؛ كذلــك الوطــُن لــه حقــوٌق وواجبــاٌت علــى مواطنيــه. ونحــُن جــزءٌ منــه، وواجــٌب علينــا 

االنتمــاءُ إليــه والحفــاُظ عليــه كمــا نحافــُظ علــى أنفِســنا.

فواجباُت المواطِن تجاه وطِنه هي: 

ــه مــن أجــِل الحفــاِظ علــى  ــذَل دمَ ــه، أن يب ــه اإلنســاُن لوطن ــه: وهــذا أســمى مــا يقّدمُ ــاُع عن 1.   الّدف
ســالمِة أرِضــه.

2.   تحمُّــُل المســؤوليَِّة نحــَوه: فــكلُّ واحــٍد منَّــا مســؤوٌل فــي مُجتمِعــه، فــي جميــع نواحــي الحيــاِة 
العامَّــة، فعليــه أن يبــذَل جهــَده فــي األعمــاِل الحســنة، مــن أجــِل تحســيِن أوضــاِع الًمجتَمــع.

أُعّبُ عن إمياين

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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ــرِض  ــِة والم ــِر والجــوِع والبطال ــة: كالفق ــوِل للُمشــكالِت الُمجتمعيَّ ــي إيجــاِد الحل ــهامُ ف 3.   اإلس
ــة. إذ ِمــَن الّضــرورّي أن يتعــاوَن جميــع  والجهــِل... فعلــى المواطــِن التّعــاوُن مــع الجهــاِت الُمختصَّ

ــاٍت  ــاٍت ومنظّم ــدَّ مــن نشــوِء جمعي ــبِة. لذلــك كاَن الب ــوِل الُمناِس ــراد المجتمــع إليجــاِد الحل أف

إنســانيٍَّة تحــَت قيــادٍة روحيَّــٍة مــن الكنيســِة. والجميــُع مدعــٌو للتعــاوِن والعمــِل مَعهــا للُمســاَعدِة 

فــي إلغــاِء جميــِع الّســلبياِت الُمجتَمعيـّـة.

     هــذا يتــمُّ بعمــٍل تطوعــّي مــن تلقــاِء النفــس. حيــث تكــوُن الخدمــةُ مقّدمــةً مــن أجــِل اإلنســاِن نفِســه 

ــِك  ــِع، ونشــِر التّماُس ــاِء الُمجتَم ــزةٌ أساســيَّةٌ فــي بن ــَس ألجــِل العمــِل، فالعمــُل التّطّوعــّي ركي ولي

ُع هــو تقديــُم خدمــٍة مــن دوِن مُقابــٍل مــادّي، يبــادُر إليهــا اإلنســاُن بنفِســه؛  بيــَن األفــراِد. والتطــوُّ

والســيَّما فــي زمــِن الكــوارِث، ويكــوُن إمَّــا بالعطــاِء المــادّي وإمَّــا بالجهــِد الجســدّي.

مَته شخصيّةٌ معروفةٌ في حيّك خدمةً للوطن. - أتكلُّم عن عمٍل بطولّي قدَّ

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

بُّ يُِقيُمــُه، َوِإْن َكاَن قـَـْد فََعــَل َخِطيَّــةً تُغَْفــُر لـَـْه. َوَصلُّــوا بَْعُضُكــْم  ”َصــالَةُ اإِليَمــاِن تَْشــِفي الَْمِريــَض، َوالــرَّ

ألَْجــِل بَْعــٍض، ِلَكــْي تُْشــَفْوا. طَِلبـَـةُ الْبـَـارِّ تَْقتـَـِدُر َكِثيــًرا ِفي ِفْعِلَهــا” )يعقــوب16-15:5(. 

كلمُة منفعٍة:
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1.   أعّددُ أنواَع الِخدمِة الّتي طلَب الّربُّ يَسوُع أن نعملَها مَعه:
.............................................................................................................................................................

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

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

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

2.   أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ في كّل ممَّا يأتي:

- كلُّ ما يأتي من المواهِب يعدُّ خدمةً، ما عدا: 

   أ.    الُْمَعلُِّم فَِفي التَّْعِليمِ.                                       ج.    ِخْدمَةٌ فَِفي الِْخْدمَِة.

ب.     الُْمْعِطي فَِبَسَخاٍء.                                          د.    اَلَْمَحبَّةُ فَلْتَُكْن بِريَاٍء.

- على المواطِن أن يعيَش بحسِب قوانيِن مُجتمِعه من خالِل كّل ما يأتي، ما عدا: 

   أ.     حماية المرافِق العامة.                                   ج.    التقيُّد بقوانيِن المرور.

ب.     قطع أشجاِر الحدائِق من أجِل التدفئة.                د.    حفظ النشيِد الوطنّي وحماية العلم.

َُّكْم فََعلْتُُموهُ ِبأََحِد ِإْخَوِتي هُؤالَِء األََصاِغِر،........: - أكمل اآلية التالية: ”الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: ِبَما أَن

   أ.     فَِبي فََعلْتُْم. .                                   ج.    هَُو َخاِدمُ اهللِ.

ب.     فَأَعْطُوا الَْجِميَع ُحُقوقَُهُم.                د.    فَيَُكوَن لََك مَْدٌح ِمنُْه.

عّي في حياتي؟ وما أهّميتُه في حياتي؟  3.   هل مارسُت العمَل التّطوُّ
.............................................................................................................................................................

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

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس
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حلقة بحث )1(

بعة: ُة الُمتَّ المنهجيَّ

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..

- يَضُع عنواناً لبحٍث يختاُره بالتّعاوِن مَع الُمدّرس.

- يَجمُع معلوماٍت متنوعةً من مصادَر مُختلفٍة: 

   )مراجع دينيّة، مقاالت علميّة، الّشابكة »اإلنترنت«...(.

- يَستخدمُ خطواِت حّل الُمشِكالِت لتحديِد الُمشِكلِة موضوِع الّدراسة.

دة ويُحّددُ خياراِت الحّل ودراستها. - يَجمُع معلوماٍت حوَل الُمشِكلة الُمحدَّ

- يُحلُّل المعلوماِت ويصنُّفها ويرتّبُها.

- يُحّددُ العالقاِت بيَن األسباِب والنتائِج ويقارُن بينَها ويحّددُ حسناِت وسيئاِت 

    وإيجابياِت وسلبياِت الموضوع.

- يُوّضُح تأثيَر الموضوِع الذي يبحثُه على الفرِد والُمجتمِع.
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- يُبدي الرأَي اإليمانَي »رأي الكنيسة« في هذا الموضوِع.

س(.     )رأي أحد اآلباء أو آيات من الكتاب الُمقدَّ

- يُبدي رأيَه الّشخصيَّ في هذا الموضوع. 

- يَقترُح حلوالً للُمشِكالت النّاِتجة عن سلبياِت الموضوع.

- يختاُر الحلَّ األنسَب واألمثَل من بيِن الحلوِل الُمقتَرحة.

- يستنتُج الخالصةَ من الموضوِع سواءً أكانَت )علميّة، دينيّة، عمليّة...(.

- يكتسُب مهارَة التوثيِق العلمي للِفَكِر التي يقتبُسها والمراجِع التي يستخدمُها.

مالحظات: 
ــرُك  ــاِب، ويُت ــي آخــِر الكت ــاِت الُمقتَرحــة موجــودةٌ ف ــِض الموضوع ــةٌ لبع ــاِب قائم ــَن الكت ــُر ضم  - يتواف
     للُمعلـّـم/ للُمعلّمــة إضافــة موضوعــاٍت يرونَهــا مُناِســبةً ومُنَســجمةً لمحتــوى الكتــاب وللُمســتوى العقلــّي 

   للُمتعلّمين.

ــره  ــودُ تقدي ــوع يع ــذا الموض ــة، وه ــة أو فرديّ ــة جماعيّ ــذه األوراُق البحثيّ ــوَن ه ــن أن تك ــن الُممِك  - م
   للُمعلّم/ للُمعلّمة.

تــان  ــُص لهــا حّصــةٌ درســيّة أو حصَّ ــف وتُعــدُّ بمثابــِة درٍس ويخصَّ  - تُناقـَـُش هــذه األوراُق البحثيـّـة فــي الصَّ
    أو أكثر، وتُحتَسُب درجةُ أعماِل الطّالب بناءً عليها.

 - يُنّفــُذ الُمتعلّمــوَن حلقتَيــن بحثيّتَيــن فــي العــام الّدراســي، حلقــةُ بحــٍث فــي نهايــِة الفصــل األّول، وحلقــةُ 
    بحٍث في نهايِة الفصل الثّاني.
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ً نناقُش معا

1.   أبيُّن من خالِل قراءتي الّصوَر اآلتيةَ ُسبَُل التّواُصِل والحواِر مَع:

يتواصُل األصدقاءُ عبَر: ..........................           يتواصُل الُمغتربوَن عبَر: ...............................

يتواصل الّرضيُع مَع أمِّه عبَر: ........................      يتواصُل اإلنساُن مع اهللِ عبَر: ..........................

الُة في اإليماِن الَمسيحّي  الّدرس الحادي عشر  الصَّ
4
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أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ وأمأُ الجدوَل بالمطلوِب:

َماَواِت،  َِّذي ِفي السَّ َُّه يَُكوُن لَُهَما ِمْن ِقبَِل أَِبي ال ََّفَق اثْنَاِن ِمنُْكْم َعلَى األَْرِض ِفي أَيِّ َشْيٍء يَطْلُبَاِنِه فَِإن أ.   ”ِإِن ات
َُّه َحيْثَُما اْجتََمَع اثْنَاِن أَْو ثاََلثَةٌ ِباْسِمي فَُهنَاَك أَُكوُن ِفي َوْسِطِهْم” )متى18: 20-19(. أِلَن

ــا  ــي َزَوايَ ــِع َوِف ــي الَمَجاِم ــَن ِف ــوا قَاِئِمي ــوَن أَْن يَُصلُّ ُّ ــْم يُِحب َُّه ــَن، فَِإن ــْن َكالُمَراِئي ــاَل تَُك ــَت فَ ــى َصلَّيْ َ ب.   ”َومَت
َّــا أَنـْـَت فََمتـَـى َصلَّيْــَت  َُّهــْم قـَـِد اْســتَْوفَْوا أَْجَرهُــْم! َوأَم ــَواِرِع، ِلَكــْي يَظَْهــُروا ِللنَّــاِس. اَلَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: ِإن الشَّ
َّــِذي يَــَرى ِفــي الَخَفــاِء  َّــِذي ِفــي الَخَفــاِء. فَأَبـُـوَك ال فَادْخُــْل ِإلـَـى ِمْخَدِعــَك َوأَغِْلــْق بَابـَـَك، َوَصــلِّ ِإلـَـى أَِبيــَك ال
َّــُه ِبَكثْــَرِة َكاَلِمِهــْم  ُّــوَن أَن َُّهــْم يَظُن ــمِ، فَِإن ُروا الــَكاَلمَ بَاِطــاًل َكاألُمَ ــا تَُصلُّــوَن اَل تَُكــرِّ ــةً. َوِحينََم يَُجاِزيــَك َعاَلِنيَ

ــأَلُوهُ” )متــى6: 8-5(. ْــَل أَْن تَْس ــِه قَب ْ ــا تَْحتَاُجــوَن ِإلَي ــْم. أِلَنَّ أَبَاُكــْم يَْعلَــُم مَ ــبَُّهوا ِبِه ــْم. فَــاَل تَتََش ــتََجاُب لَُه يُْس

ج.   ”َوأَنـَـا أَقـُـوُل لَُكــُم: اْســأَلُوا تُْعطـَـْوا، اُطْلُبـُـوا تَِجــُدوا، ِاقَْرعـُـوا يُْفتـَـْح لَُكــْم. أِلَنَّ ُكلَّ مـَـْن يَْســأَُل يَأْخُــذُ، َومـَـْن 
يَطْلـُـُب يَِجــُد، َومـَـْن يَْقــَرُع يُْفتـَـُح لـَـُه. فََمــْن ِمنُْكــْم، َوهـُـَو أٌَب، يَْســأَلُُه ابْنـُـُه خُبـْـًزا، أَفَيُْعِطيــِه َحَجــًرا؟ أَْو َســَمَكةً، 
ــَمَكِة؟ أَْو ِإذَا َســأَلَُه بَيَْضــةً، أَفَيُْعِطيــِه َعْقَربـًـا؟ فـَـِإْن ُكنْتـُـْم َوأَنْتـُـْم أَْشــَراٌر تَْعِرفـُـوَن أَْن تُْعطـُـوا  أَفَيُْعِطيــِه َحيَّــةً بـَـَدَل السَّ
وَح الُقــُدَس ِللَِّذيــَن يَْســأَلُونَُه؟”  ــَماِء، يُْعِطــي الــرُّ َّــِذي ِمــَن السَّ  أَْوالَدَُكــْم َعطَايَــا َجيِّــَدًة، فََكــْم ِبالَْحــِريِّ اآلُب ال
                                                                                                          )لوقا11: 13-9(.

تَفسيُرهقوُل الّربِّ يَسوعَ

.............................................................. ”َحيْثَُما اْجتََمَع اثْنَاِن أَْو ثاََلثَةٌ ِباْسِمي فَُهنَاَك أَُكوُن ِفي َوْسِطِهْم”

َُّهْم قَِد اْستَْوفَْوا أَْجَرهُْم ” .............................................................. ”َومَتَى َصلَّيَْت فاََل تَُكْن َكالُمَراِئيَن.. ِإن

َِّذي يََرى ِفي الَخَفاِء يَُجاِزيَك َعاَلِنيَةً ” .............................................................. ”فَأَبُوَك ال

ُروا الَكاَلمَ بَاِطاًل ” .............................................................. ”َوِحينََما تَُصلُّوَن اَل تَُكرِّ

..............................................................”أَبَاُكْم يَْعلَُم مَا تَْحتَاُجوَن ِإلَيِْه قَبَْل أَْن تَْسأَلُوهُ ”

 ”فَِإْن ُكنْتُْم َوأَنْتُْم أَْشَراٌر تَْعِرفُوَن أَْن تُْعطُوا أَْواَلدَُكْم َعطَايَا 
َماِء ” َِّذي ِمَن السَّ ..............................................................َجيَِّدًة، فََكْم ِبالَحِريِّ اآلُب ال

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:
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- الّصــالةُ: رفــُع النّفــِس نحــَو اهللِ والدعــاءُ بنيــِل الخيــراِت الّصالحــِة منــه، ووســيلةُ التّواُصــِل الّروحيـّـِة 
بيــَن اإلنســاِن وخالِقــه، بهــا تنتعــُش روُحــه وتــزدادُ قــّوًة ومناعــةً لمواجهــِة التّجــارِب والِمحــِن، 
وتَنمــو عالقتـُـه بــاهلل فيتطّهــُر قلبـُـه ويَتنّقــى فكــُره؛ فهــي اشــتياٌق صــادٌر عــن حــبِّ المؤمــِن لخالِقــه 
وتوِقــه إليــه فيشــعَر بلــذِّة الوجــوِد مَعــه، ويــرى فيهــا متعــةً روحيـّـةً، وفيهــا تظهــُر عظمــةُ اإلنســاِن 
َّــه يســتطيُع أن يقــَف أمــامَ اهلل ويحبَّــه ويخاطبـَـه ويعرفـَـه، وكلّمــا اقتــرَب منــه زادَ بــّراً وقداســةً،  ألن
وتكــوُن الّصــالةُ قويـّـةً عنَدمــا تقتــرُن باإليمــاِن والتّواُضــِع، وبهــا يكشــُف اهلل لإلنســاِن عمَّــا يجــُب 

أن يعرفـَـه، فيُعلّمــه الحــقَّ والخيــَر ويُرشــده إلــى طريــِق الخــالص.

ــَد  ــةً عن ــا مقبول ــَف تكــوُن صالتُن ــا كي ــد علّمن ــي الّصــالِة، فق ــى ف ــا األعل ــوُع هــو مثالُن ــّربُّ يَس - ال
ــي  ــِع، فه ــي المجام ــاس ف ــامَ النّ ــر أم ــي والتّفاخ ــن التّباه ــُد ع ــب، وتبتع ــن القل ــُع م ــن تنب اهلل حي
ــفاِه دوَن  ــكالمِ بالّش ــرداِد ال ــن ت ــدةٌ ع ــى6: 5-8( بعي ــق )مت ــَن بالخاِل ــُع المؤم ــريّةٌ تجم ــةٌ س عالق
 القلــب )متــى6: 7(، وحثّنــا علــى الّصــالِة باســتمراٍر دوَن أن يغلبَنــا اليــأُس أو يســيطَر علينــا الَملـَـُل 
ــاَح  ــِل، أَمْ ِصيَ ــَف اللَّيْ ــاءً، أَمْ ِنْص ــِت، أَمََس ــي َربُّ الْبَيْ ــى يَأِْت َ ــوَن مَت ــْم اَل تَْعلَُم َُّك ــَهُروا ِإذًا، أِلَن ”ِاْس
ــِع: اْســَهُروا”  ُــُه ِللَْجِمي ــْم أَقُول ُــُه لَُك ــا أَقُول ــا! َومَ ــْم ِنيَاًم َــةً فَيَِجَدُك ــَي بَغْت ــالَّ يَأِْت يــِك، أَمْ َصبَاحــاً ِلئَ الدِّ
)مرقــس13: 35-37(، كمــا علمنــا أنّهــا الّســبيُل الوحيــُد للنّجــاِة مــن التّجــارِب ”ِاْســَهُروا َوَصلُّــوا 

َّــا الَْجَســُد فََضِعيــٌف” )متــى26: 41(، وأن نرفــَع  ــيٌط َوأَم وُح فَنَِش ــرُّ َّــا ال ــٍة. أَم ــي تَْجِربَ ــالَّ تَْدخُلُــوا ِف ِلئَ
ــَمَواِت،  َِّذي ِفي السَّ صالتَنــا لــآلِب الّســماوّي فــي كّل حيــٍن وندعــوه  ”فََصلُّــوا أَنْتـُـْم هََكــَذا: أَبَانـَـا ال
ــى اأْلَْرِض..”  ــَك َعلَ ــَماِء َكَذِل ــي السَّ ــا ِف ــيئَتَُك َكَم ــْن مَِش ــَك. ِلتَُك ُ ــأِْت مَلَُكوت ــُمَك. ِليَ ِس اْس ــدَّ ِليَتََق
ــا فــي  ــا يَســوَع المســيِح، وقــدكاَن قــدوًة لن ــاؤه المخلَّصــون بــدمِ رِبن )متــى6: 9-13(، فنحــن أبن

ــا  ــَس َكَم ــْن لَيْ ــَكأُْس، َولَِك ــِذِه الْ ــي هَ ــْر َعنِّ ــَن فَلْتَْعبُ ــاهُ، ِإْن أَمَْك َ ــا أَبَت ــِق ”يَ ــه هلل الخال ــليمِ حياِت تس
َــا بَــْل َكَمــا تُِريــُد أَنـْـَت” )متــى26: 39(، وفــي صالِتــه لآلخريــن حيــَن غفــَر للمســيئين إليــه   أُِريــُد أَن

َُّهْم اَل يَْعلَُموَن مَاذَا يَْفَعلُوَن..” )لوقا23: 34(. ”فََقاَل يَسوع: يَا أَبَتَاهُ، اغِْفْر لَُهْم، أِلَن

- شروُط الّصاِة المقبولِة والمَسموعة من اهلل أن تكونَ:

يُِعيــُن  أَيًْضــا  وُح  الــرُّ ”َوَكَذِلــَك  القــدِس  والــّروِح  المســيِح  يَســوَع  ربّنــا  باســمِ  مرفوعــةً     .1
ــا ــَفُع ِفينَ ــُه يَْش وَح نَْفَس ــرُّ ــنَّ ال ــي. َولَِك ــا يَنْبَِغ ــِه َكَم ــي أِلَْجِل ــا نَُصلِّ ــُم مَ ــنَا نَْعلَ ــا لَْس َّنَ ــا، أِلَن  َضَعَفاِتنَ

َّاٍت اَل يُنْطَُق ِبَها” )رومية8: 26(.  ِبأَن

أُعّبُ عن إمياين
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مـْـَت  2.   نابعــةً مــن قلــٍب مؤمــٍن نقــيٍّ متواضــٍع محــبٍّ خاليــاً مــن كّل حقــٍد أو اهتمــامٍ أرضــيٍّ ”فـَـِإْن قَدَّ
امَ  ــاَك قُْربَانَــَك قُــدَّ ــَك،  فَاتْــُرْك هُنَ ــيًْئا َعلَيْ ــْرَت أَنَّ أِلَِخيــَك َش ــاَك تََذكَّ ــِح، َوهُنَ قُْربَانَــَك ِإلَــى الَْمْذبَ

مْ قُْربَانـَـَك” )متــى5: 24-23(. اًل اْصطَِلــْح مـَـَع أَِخيــَك، َوِحينَِئــٍذ تََعــاَل َوقـَـدِّ الَْمْذبـَـِح، َواذْهـَـْب أَوَّ

اهلل  بمشــيئِة  للعمــِل  والقلــُب  العقــُل  فيــه  يتطابــُق  ال  تــرداداً،  الــكالمِ  ترديــِد  عــن  بعيــدًة     .3 
َّــِذي يَْفَعــُل ِإَرادََة أَِبــي  ــَمَواِت. بـَـِل ال ! يَْدخُــُل مَلَُكــوَت السَّ ، يـَـاَربُّ ”لَيـْـَس ُكلُّ مـَـْن يَُقــوُل ِلــي: يـَـاَربُّ

ــَمَواِت” )متــى7: 21(. َّــِذي ِفي السَّ ال

4.    صادقــةً فــي حرارِتهــا وتوبِتهــا، بعيــدًة عــن التّفاخــِر أمــامَ النـّـاس، فغايتُهــا التّقــّرُب مــن اهلل الخالــِق 
ُّــوَن أَْن يَُصلُّــوا قَاِئِميــَن ِفــي الَْمَجاِمــِع َوِفــي َزَوايـَـا  َُّهــْم يُِحب ”َومَتـَـى َصلَّيـْـَت فـَـاَل تَُكــْن َكالُْمَراِئيــَن، فَِإن
َّــا أَنـْـَت فََمتـَـى  َُّهــْم قـَـِد اْســتَْوفَْوا أَْجَرهـُـْم! َوأَم ــَواِرِع، ِلَكــْي يَظَْهــُروا ِللنَّــاِس. اَلَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: ِإن الشَّ
َّــِذي  َّــِذي ِفــي الَْخَفــاِء. فَأَبـُـوَك ال َصلَّيـْـَت فَادْخُــْل ِإلـَـى ِمْخَدِعــَك َوأَغِْلــْق بَابـَـَك، َوَصــلِّ ِإلـَـى أَِبيــَك ال

يـَـَرى ِفــي الَْخَفــاِء يَُجاِزيــَك َعاَلِنيـَـةً” )متــى6: 6-5(. 

مـْـَت قُْربَانـَـَك ِإلـَـى الَْمْذبـَـِح، َوهُنـَـاَك تََذكَّــْرَت أَنَّ أِلَِخيــَك  - مــا قصــُد الــّرّب يَســوَع بقوِلــه: ”فـَـِإْن قَدَّ

اًل اْصطَِلــْح مـَـَع أَِخيــَك، َوِحينَِئــٍذ تََعــاَل  امَ الَْمْذبـَـِح، َواذْهـَـْب أَوَّ َشــيًْئا َعلَيـْـَك، فَاتـْـُرْك هُنـَـاَك قُْربَانـَـَك قـُـدَّ

مْ قُْربَانـَـَك” )متــى5: 23-24(؟ َوقـَـدِّ

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

يِســيُّ فََوقـَـَف يَُصلِّــي ِفــي  َّــا الَفرِّ ــاٌر. أَم يِســيٌّ َواآلَخــُر َعشَّ - ”ِإنَْســانَاِن َصِعــَدا ِإلـَـى الَهيـْـَكِل ِليَُصلِّيـَـا، َواِحــٌد فَرِّ
ــَذا  نَــاِة، َواَل ِمثْــَل هَ ِّــي لَْســُت ِمثْــَل بَاِقــي النَّــاِس الَخاِطِفيــَن الظَّاِلِميــَن الزُّ َــا أَْشــُكُرَك أَن نَْفِســِه هََكــَذا: اَللَُّهــمَّ أَن
ــاُر فََوقـَـَف ِمــْن بَِعيــٍد، اَل يََشــاءُ أَْن يَْرفـَـَع  َّــا الَعشَّ ــُر ُكلَّ مـَـا أَقْتَِنيــِه. َوأَم تَيـْـِن ِفــي األُْســبُوِع، َوأَُعشِّ ــاِر. أَُصــومُ مَرَّ الَعشَّ

ــَماِء، بـَـْل قـَـَرَع َعلـَـى َصــْدِرِه قَاِئــاًل: اللُهــمَّ اْرَحْمِنــي، أَنـَـا الَخاِطــئَ” )لوقــا18: 13-10(. َعيْنَيـْـِه نَْحــَو السَّ
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صاةُ العّشاِرصاةُ الفريسّيأوجهُ المقارنة

............................................................................................................................المكاُن

............................................................................................................................ما ذُِكَر في الصالة

............................................................................................................................الّصفةُ 

............................................................................................................................الّصدى لدى اهلل

َّــِذي ِفــي  - للّصــالة أنــواٌع علَّمنــا إيّاهــا الــّربُّ يَســوُع قــي الّصــالة الّربيـّـة: ”فََصلُّــوا أَنْتـُـْم هََكــَذا: أَبَانـَـا ال

ــَماِء َكَذِلــَك َعلـَـى  ِس اْســُمَك. ِليَــأِْت مَلَُكوتـُـَك. ِلتَُكــْن مَِشــيئَتَُك َكَمــا ِفــي السَّ ــَماَواِت، ِليَتََقــدَّ السَّ

اأْلَْرِض. خُبَْزنـَـا َكَفافَنـَـا أَعِْطنـَـا الْيـَـْومَ. َواغِْفــْر لَنـَـا ذُنُوبَنـَـا َكَمــا نَغِْفــُر نَْحــُن أَيًْضــا ِللُْمْذِنِبيــَن ِإلَيْنـَـا. َواَل 

ــِد.  َة، َوالَْمْجــَد، ِإلَــى اأْلَبَ ــوَّ يِر. أِلَنَّ لَــَك الُْملْــَك، َوالُْق ــرِّ ــَن الشِّ ــا ِم نَ ــْن نَجِّ ــٍة، لَِك ــي تَْجِربَ ــا ِف تُْدِخلْنَ

آِميــَن” )متــى6: 9-13(. وهــي:

1.   صــاةُ التّســبيح: نُعبـّـُر فيهــا عــن إيماِننــا الثّابــِت بالثّالــوِث القــّدوِس اآلِب واالبــِن والــّروِح القــدس، 
وفيهــا نتوجّــُه هلل لنُقــّدَس اســَمه ونمّجــَده فهــو الخالــُق الـّـذي يليــُق بــه المجــُد والّســجودُ.

ــّربُّ  ــا ال ــن، ودعان ــي كّل حي ــا ف ــأّن اهلل يســتجيُب لن ــة ب ــاِن والثّق ــن اإليم ــُع م ــب: تنب ــاةُ الطّل 2.   ص
يَســوُع أن نطلــَب ملكــوَت اهلل أّوالً )متــى6: 33( فــاهلل خالُقنــا ويعــرُف حاجاِتنــا األرضيـّـةَ قبــَل أن 

نطلبَهــا، كمــا علََّمنــا أن نطلــَب مغفــرَة الخطايــا بقلــٍب نقــيٍّ ومُتواضــٍع فنصلـّـي كالعّشــاِر التّائــب: 

َــا الَْخاِطــئَ” )لوقــا18: 13(. ”اللُهــمَّ اْرَحْمِنــي، أَن

ــا  ــُز به ــّدوس، وتتميّ ــه الق ــِب روِح ــاه ومواه ــه وعطاي ــى نعِم ــا اهلل عل ــكُر فيه ــكر: نش ــاةُ الّش 3.   ص
الكنيســة بإقامِتهــا ســرِّ اإلفخارســتيا )الّشــكر اإللهــّي(. 

الّســماوّي  اآلِب  لــدى  بنــا  يشــفَع  أن  يَســوَع  الــّرّب  مــن  فيهــا  نطلــُب  الّشــفاعة:  صــاةُ     .4 
مُــوَن ِبــِه ِإلـَـى اهللِ، ِإذْ هُــَو َحــيٌّ ِفــي ُكلِّ  َِّذيــَن يَتََقدَّ ”فَِمــْن ثـَـمَّ يَْقــِدُر أَْن يَُخلـّـَص أَيًْضــا ِإلـَـى التََّمــامِ ال

ِحيــٍن ِليَْشــَفَع ِفيِهــْم” )عبرانييــن7: 25(.

أُعّبُ عن إمياين
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ــت  ــالةُ بإيمــاٍن ســواءً كان ــةً، والّص ــةً، شــفويّةً أو قلبيّ ّ ــةً، أو فردي ــا جماعيّ - يُمكــُن أن تكــوَن صالتُن

بالــكالمِ كمنــاداة األبــرص للــّرّب يَســوَع وطلِبــه الّرحمــةَ والّشــفاءَ، أم بالّصمــت كالمــرأِة النّازفــِة 

الــّدم حيــَن لمِســها ثــوَب الّســيِّد المســيح، نحصــل بهــا علــى مــا نريــُد إن كانَــت ِطلبتُنــا توافــُق 

إرادَة اهللِ ومشــيئتَه.

ــّروِح  ــِة ال ــالِة بنعم ــى الّص ــا عل ــِة أبنائه ــي تربي ــِق األســرِة المســيحيِّة ف ــى عات ــُع المســؤوليّةُ عل - تق

ــي جســِد  ــَن ف ــوا أعضــاءً فاعلي ــِة، ليكون ــِل اإللهيّ ــةً بالفضائ ــةً غنيّ ــاًة روحيّ ــدِس، ِليعيشــوا حي الق

ــيِح. المس

 - أســتنتُج المقصــودَ مــن اآليــِة: ”َصلُّــوا ِبــاَل انِْقطـَـاٍع. اْشــُكُروا ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء، أِلَنَّ هـَـِذِه ِهــَي مَِشــيئَةُ

   اهللِ ِفي الَْمِسيِح يَسوع ِمْن ِجَهِتُكْم” )1تسالونيكي5: 18-17(.

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

ــُع  ــاَربُّ أَْرفَ ــَك يَ ــي ِإلَيْ َِّن ــِدَك، أِلَن ــَس َعبْ ْح نَْف ــرِّ ــُه. فَ ــْومَ ُكلَّ ــُرُخ الْيَ ــَك أَْص ــي ِإلَيْ َِّن ، أِلَن ــاَربُّ ــي يَ ”اْرَحْمِن

ــَن ِإلَيْــَك” )مزمــور86: 5-3( اِعي ــُكلِّ الدَّ ــِة ِل ْحَم ــُر الرَّ ــٌح َوغَُفــوٌر، َوَكِثي ــاَربُّ َصاِل ْــَت يَ َّــَك أَن نَْفِســي. أِلَن

كلمُة منفعٍة:
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1.   أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ في كّل ممَّا يأتي:

- من كانَت صالتُه بالّصمِت وقُبلَت لدى اهلل: 

   أ.    العّشار.                                           ج.    النّازفة الّدم.

ب.     األبرص.                                          د.    األعمى.

- كلُّ ما يأتي من أنواِع الّصالِة، ما عدا: 

   أ.     الّشفاعة.                                          ج.    الّشكر.

ب.     المديح.                                           د.   الطّلب.

 2.   ماذا علّمنا الّرّب يَسوع بصالِته على جبِل الّزيتوِن قائالً:
     ”... لَِكْن لَيَْس َكَما أُِريُد أَنَا بَْل َكَما تُِريُد أَنَْت”  )متى26: 39(؟

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

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

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

3.   أعّددُ شروَط الّصالِة المقبولِة لدى اهلل.
.............................................................................................................................................................

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

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

 4.   أكتُب صالًة ترفُعها لآلِب الّسماوّي شاكراً إيّاه على نعِمه، تُحّقُق فيها الّشروَط لتكوَن
      مقبولةً لدى اهلل.

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

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس
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الّدرس الّثاني  عشر  كرامُة المرأِة في المسيحّية 

نشاط

1.   أنظـّـُم بالتّعــاوِن مــَع زمالئــي فــي الغرفــِة الّصفيـّـِة قائمــةً بأســماِء بعــِض الّشــخصيّاِت النّســائيِّة اللواتي كانت 
لهــنَّ أدواٌر عظيمــةٌ فــي إعــالِء شــأِن ومكانــِة الُمجتمــِع الّســورّي فــي مُختلـَـِف مجــاالِت الحياِة.

ٌ المجاُل الّذي بَرعَت فيهشخصيّةٌ نسائيّة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.   أذكُر بعَض الطّرائِق والوسائِل الّتي يتمُّ من خالِلها تكريُم الّشخصيّاِت النّاجحِة في أوطاِنهم.

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

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

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

.........................................................................................................................................................   
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ً نناقُش معا

- أردّدُ مَع زمالئي نشيَد الّسالمِ المالئكّي، ثّم أجيُب عن األسئلِة األتية:

1. مَن الَمرأةُ الُمباَركةُ بيَن النّساِء؟

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

2. مَن نادَها بالُمباَركِة بيَن النّساِء؟ ولماذا نادَها بهذا النّداء؟

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

3. ما الّدوُر العظيُم الّذي كاَن للُمباَركة بيَن النّساِء حتّى اعتُبَرت أعظَم شخصيٍّة في تاريِخ المسيحيّة؟

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

4. أذكُر طقوساً دينيّةً ومراسَم احتفاليّةً تُكّرمُ الكنيسةُ من خالِلها الُمباَركةَ بيَن النّساء.

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

5. أذكُر بعَض األلقاِب الّتي يُكّرمُ بها المسيحيّوَن الُمباَركة بيَن النّساء.
.........................................................................................................................................................  

- خلــَق اهللُ اإلنســاَن علــى صورِتــه ومثاِلــه، وميـّـَزه بالعقــِل واإلرادِة والحريـّـة، لكــنَّ اإلنســاَن األّوَل 

تـَـه  ه بذلــك تلــَك الّصــورة، وألنَّ اهللَ يحــبُّ خاصَّ أســاءَ اســتخدامَ حّريتــه بارتكابــه الخطيئــِة، فشــوَّ

لــم يَشــأْ أن يتــرَك اإلنســاَن أســيراً للخطيئــِة بــل أرســَل إلــى العالــمِ ابنَــه الوحيــَد يَســوَع المســيح 

ليــِب ِمــن عبوديـّـِة الخطيئــِة وصالَحنــا مــن جديــٍد مــع أبيــه  رنــا بفداِئــه وموِتــه علــى الصَّ الـّـذي حرَّ

الّســماوّي.

- تجّســَد الّســيُّد المســيُح فــي أحشــاِء مريــَم العــذراِء ِبنعمــِة الــّروِح القــدِس، فقــد اصطفاهــا اهلل مــن 

ــص،  ــاً للُمخلّ ــة وأمّ س ــٍة لتكــوَن مُقدَّ ــٍة وحكم ــن نعم ــا م ــَد فيه ــا وج ــا ِلم ــاِء واختاَره ــِن النّس بي

ــَن. ــاً للمســيحييَن أجمعي ــك أمّ فأصبَحــت بذل

أُعّبُ عن إمياين
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- تلّقــت مريــُم العــذراءُ بُشــرى الخــالِص بفــرحٍ وطاعــٍة وتســليمٍ تــامّ ِلمشــيئِة اهلل، مُعطيــةً إيّانــا دروســاً 

ــي  ــِة ف ــه الحكيم ــيئِة اهللِ وإرادِت ــة بَمش ــة التّام ــوع والثق ــة والخض ــع والطّاع ــي التّواُض ــةً ف عظيم

ــيدةُ مريــُم العــذراءُ يَســوَع المســيَح طواَل ســني  حياِتنــا، ولــم يِقــْف األمــُر عنــَد هــذا بــل رَعــت السَّ

حياِتــه وربّتــه ويوســف النّجــار تربيــةً قويمــةً قائمــةً علــى الّســيرِة الحســنِة واألخــالِق الحميــدِة، 

فكانــت ِنعــَم األمّهــاُت ومثــاالً صالحــاً يحتذيــَن بــه فــي تنشــئِة أطفالهــنَّ تنشــئةً مســيحيّةً صالحــةً.

- تُكــّرمُ الكنيســةُ مريــَم العــذراءَ والــدَة اإللــِه الُمتجّســِد يَســوَع المســيِح، وتُعظـّـُم دوَرهــا فــي عمــِل 

ــَد لنــا  ّــذي أتــمَّ عملَــه الخالصــّي، فــال ب ــِد ال ــه الوحي ــا نؤمــُن بــاهلل وبابِن اهللِ الخالصــّي، وبمــا أنّن

أيضــاً أن نؤمــَن بأمّنــا مريــَم العــذراِء، أمّ مخلِّصنــا يَســوَع المســيح، ونكّرمَهــا ونبارَكهــا مُردّديــَن 

علــى الــّدوامِ ”الّســالمُ عليــك يــا مريــم... مُباَركــة أنــِت بيــَن النّســاء...”

- كيَف يجُب أن تحتذَي كلُّ فتاٍة أو أمّ بأمّنا مريَم العذراِء في حياِتها؟ 

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

نشاط

س وأقرأُ إنجيَل )يوحنا8: 1-11(، )متى 26: 6-13(، )لوقا21: 4-1(. - أفتُح اإلنجيَل الُمقدَّ

َف بعــَض النّســاِء اللواتــي أكرمَهــنَّ  - بحســِب فهمــي النّصــوص اإلنجيليـّـة أمــأُ الجــدوَل بالمطلــوِب ألتعــرَّ
َر مــا قُمــَن بــِه وســَعيَن إليــه. الّســيُّد المســيُح وقــدَّ
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النصُّ اإلنجيلّي
المرأةُ الُمشاُر إليها في 

الحدِث اإلنجيلّي

الفعُل الذي استحقَّت 

عليه التَّقدير

يِد المسيِح  سبُب تقديِر السَّ

وإكراِمه تلَك المرأة

.....................................................................................................................)يوحنا8: 11-1(

.....................................................................................................................)متى 26: 13-6(

.....................................................................................................................)لوقا21: 4-1(

 - عامــَل الّســيُّد المســيُح جميــَع البشــِر بمحبّــٍة وعطــٍف ورحمــٍة دون أّي تفرقــٍة أو عنصريّــٍة،
ــا َواِحــٌد ِفــي  َُّكــْم َجِميًع ــٌر َوأُنْثَــى، أِلَن . لَيْــَس ذََك . لَيْــَس َعبْــٌد َواَل ُحــرٌّ ــيٌّ ”لَيْــَس يَُهــوِديٌّ َواَل يُونَاِن
ــِه الّســماوّي، فخاطبَــت تلــَك  الَْمِســيِح يَســوع” )غاطيــة3: 28(، ودعاهــم إلــى اإليمــاِن بــه وبأبي
الّدعــوة قلــوَب النّســاِء اللّواتــي تبْعــنَّ الــّربَّ يَســوَع وأحببنـَـُه وآمــنَّ بــه وعملــَن بتعاليِمــه وأصبَحــَن 

تلميــذاٍت مُبّشــراٍت باســِمه )لوقــا8: 3-1(.

ــيُّد المســيُح فــي  ــا الّس ــّدمُ لن ــع، ويُق ــرًة فــي الُمجتَم ــةً كبي - أكــرمَ اهللُ المــرأَة وأعطاهــا قيمــةً ومكان
ــِة المــرأِة المســيحيِّة، ومنهــا: ــى مكان ــرًة عل ــَل كثي ِس دالئ ــاِب الُمقــدَّ الكت

1.    المــرأةُ خليقــةُ اهللِ كالرجــِل فقــد خلــَق كالهُمــا علــى صورِتــه ومثاِلــه وأعطاهُمــا الحــقَّ فــي الحيــاِة 
نَْســاَن َعلَــى ُصوَرِتــِه. َعلَــى ُصــوَرِة اهللِ َخلََقــُه. ذََكــًرا َوأُنْثَــى  والّســلطِة علــى مــا فيهــا ”فََخلَــَق اهللُ اإْلِ
َخلََقُهــْم. َوبَاَرَكُهــُم اهللُ َوقـَـاَل لَُهــْم: أَثِْمــُروا َواْكثـُـُروا َوامْلـَـؤوا اأْلَْرَض، َوأَْخِضُعوهـَـا، َوتََســلَّطُوا َعلـَـى 

ــَماِء َوَعلـَـى ُكلِّ َحيـَـَواٍن يـَـِدبُّ َعلـَـى اأْلَْرِض” )تكويــن 1: 28-27(. َســَمِك الْبَْحــِر َوَعلـَـى طَيـْـِر السَّ

2.    نظَر الّســيُّد المســيُح إلى النّســاِء نظرَة احترامٍ وتقديٍر بعكِس ما كاَن ســائداً قديماً في مجتمعاِت 
مــا قبــل المســيحية، الّتــي كانَــت تنظــُر إلــى المــرأِة نظــرًة دونيـّـةً تنتقــُص مــن حّقهــا وكرامِتهــا، 
فلــم يقلـّـل يَســوُع مــن قْدرهــنَّ ولــم يحاســبْهنَّ علــى أخطاِئهــنَّ الماضيــة كمــا كاَن الجميــُع يفعــل، 
 بــل كاَن يحاوُرهــنَّ ويُعلُمهــنَّ ويدعوهــنَّ إلــى التَّوبــة، ويظهــُر ذلــك فــي حديِثــه مــَع المــرأة الزانيــة

حمةَ واإلكرامَ والتَّقديَر. )يوحنا8: 1-11( مؤّكداً بذلَك أنَّ المرأَة مخلوٌق يستحقُّ الرَّ

أُعّبُ عن إمياين
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3.    أثنــى الّســيُّد المســيُح علــى كّل مــا تقّدمـُـه النّســاءُ مــن عطــاٍء وخدمــٍة، فقــد ُســرَّ مــن مريــَم أخــِت 
ــَم عطــاءَ  ــه جســَده )متــى 26: 6-13(، وعظَّ ــه ودهنَــت ب ــَب الغالــي ثمنُ ــت الطّي ــي أفرغَ لعــازَر الّت
َعــت بقليــِل فلوِســها )لوقــا21: 1-4(، مُؤّكــداً بذلــَك البركــةَ الُعظمــى  األرملــِة المســكينِة الّتــي تبرَّ

مــن كّل مــا تقــومُ بــه النّســاء مــن عمــٍل ودوَرهــنَّ الفاعــَل فــي الخدمــِة والعطــاِء.

4.    تحنـّـَن الّســيُّد المســيُح علــى الكثيــِر مــن النّســاء وتــرأَف بحالهــنَّ وصنــَع معُهــنَّ العجائــَب؛ فشــفى 
ــن المــوِت  ــَن م ــِة نائي ــَن أرمل ــامَ اب ــا13: 10-16(، وأق ــا )لوق ــاِء ظهِره ــن انحن ــةَ م ــرأَة الكنعانيّ الم
)لوقــا7: 11-17(، وغيرهــا مــن الُمعجــزاِت ليــدلَّ علــى أنـّـه إلــٌه حنــوٌن ورؤوٌف ورحــومٌ، يتطلـّـُع 

دائمــاً إلــى قليلــي الحيلــِة، ويقــُف إلــى جانــِب المســتضعفين فــي مجتمعاِتهــم مــن نســاٍء وشــيوٍخ 
وأطفــاٍل. 

5.    أوصــى الّســيُّد المســيُح األطفــاَل بإكــرامِ آباِئهــم وأمهاِتهــم، والرجــاَل بــأن يتشــاركوا وزوجاتهــم 
ُجــُل  فــي الحقــوِق والواجبــاِت ويتحــدوا معهــنَّ فيصيــُر االثنــاِن جســداً واحــداً ”ِلَذِلــَك يَتـْـُرُك الرَّ
ــِة  ــن2: 24(، كمــا أوصاهــم بُمعامل ــًدا” )تكوي ــًدا َواِح ــاِن َجَس ــِه َويَُكونَ ــُق ِبامَْرأَِت ــُه َويَلْتَِص َّ ــاهُ َوأُم أَبَ
َجــاُل، ُكونـُـوا َســاِكِنيَن ِبَحَســِب الِْفطْنـَـِة  َُّهــا الرِّ النّســاِء باهتمــامٍ ورعايــٍة ومحبــٍة وإكــرامٍ ”َكَذِلُكــْم أَي

َّاهـُـنَّ َكَرامَــةً..” )1بطــرس3 :7(.  نـَـاِء النَِّســاِئيِّ َكاأْلَْضَعــِف، مُْعِطيــَن ِإي مَــَع اإْلِ

ــة   ــَم المجدليّ ــَر لمري ــا ظه ــه عنَدم ــرى قياِمت ــيُح ببش ــيُّد المس ــصَّ الّس ــن خ ــنَّ أوُل م ــاءُ ه  6.    النّس
                                                                                          )يوحنا20: 18-11(. 

ــا أن  ــع عليه ــا والُمجتَم ــها وزوِجه ــِر اهلل ونفِس ــي نظ ــا ف ــا وقيمِته ــى كرامِته ــرأة عل ــَظ الم - ِلتحاف
تســلَك فــي اإليمــاِن والتّقــوى والعّفــِة، وأن تتحلَّــى بالّســيرِة الحســنِة واألخــالِق الّســاميِة المنّزهــة 
عــن كّل عيــب متشــبّهة بالعــذراء مريــم والقديســات فــي طاعــة اهلل ورجالهــنَّ )1بطــرس3: 6-2(، 
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1.    ما العيُد الّذي نحتفُل به سنويّاً تقديراً لقيمِة األمّهاِت وجهوِدهنَّ في حياِة عائالتهّن؟
.............................................................................................................................................   

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

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

 2.     أقتــرُح أفــكاراً تســاعُد فــي إعــالِء شــأِن المــرأِة وتقديــِر قيمــِة وجوِدهــا فــي كلِّ عائلــٍة ومُجتمــٍع 
       وكنيسٍة.

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

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

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

”الّســالمُ عليــِك يــا مريــُم، يــا ممتلئــةً نعمــةً، الــّربُّ معــِك، مباركــةٌ أنــِت فــي النّســاِء، ومباركــةٌ ثمــرةُ 

بطِنــك ســيُّدنا يَســوُع المســيُح، يــا والــدة اإللــه الفائقــة القداســة أعينينــا، تشــفعي ألجــل خالصنــا”.

كلمُة منفعٍة:
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1.   كرامةُ المرأةُ تظهر من خالِل مجموعٍة من الحقوِق تحظى بها في أسرِتها ومُجتَمِعها وكنيسِتها، 
ولكي يتمَّ تكريُمها وتقديُرها البدَّ أن تقومَ بواجباٍت تجاهَ نفِسها وأسرِتها ومُجتمِعها وكنيسِتها. أنظُّم 

قائمةً ببعِض تلَك الحقوِق والواجباِت.

 2.   أبحُث عن سيرِة حياِة إحدى الّشخصيّاِت الّسوريّة أو عن سيرِة حياِة إحدى القّديساِت، وألّخُص 
      بعَض األدواِر والخدماِت الّتي قّدمتَها لخدمِة الُمجتَمِع والكنيسِة.

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

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

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

 3.   تكريماً للمرأة ولجهوِدها تمَّ إعالُن يومٍ عالمّي للمرأِة تحتفُل به جميُع الّشعوِب في جميِع بلداِن 
      العالمِ. أبحث عن اآلتي: 

   أ.   معلومات عن تاريِخ هذا اليوم.
....................................................................................................................................................      

   ب.   نّص هذا الميثاق.
....................................................................................................................................................      

   ج.   أسماء مؤسَّساٍت أو هيئاٍت ومُنظَّماٍت طوعيٍّة داعمٍة لحقوِق المرأِة.
....................................................................................................................................................      

   د.   بعض ما تقّدمُه تلَك المؤسَّساِت والهيئاِت من خدماٍت لنساِء الُمجتَمع.
....................................................................................................................................................      

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس

واجباُت المرأِةحقوُق المرأِة 

في أسرِتها ....................................................................

في مُجتَمِعها ................................................................

في كنيسِتها ................................................................

تجاهَ نفِسها ....................................................................

تجاهَ أسرِتها ....................................................................

تجاهَ مُجتَمِعها ..................................................................

تجاهَ كنيسِتها....................................................................
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الّدرس الّثالث  عشر  نّجنا من الّشرير

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

بِّ ثـُـمَّ َعــادَْت  اءَ امَْرأَتـَـُه فََحِبلـَـْت َوَولـَـَدْت قَاِييــَن. َوقَالـَـِت: اقْتَنَيـْـُت َرُجــاًل ِمــْن ِعنْــِد الــرَّ - ”َوَعــَرَف آدَمُ َحــوَّ
َّــامٍ أَنَّ  فََولـَـَدْت أََخــاهُ هَاِبيــَل. َوَكاَن هَاِبيــُل َراِعيـًـا ِللْغَنـَـمِ، َوَكاَن قَاِييــُن َعاِمــاًل ِفــي األَْرِض. َوَحــَدَث ِمــْن بَْعــِد أَي
بُّ  مَ هَاِبيــُل أَيًْضــا ِمــْن أَبـْـَكاِر غَنَِمــِه َوِمــْن ِســَماِنَها. فَنَظـَـَر الــرَّ ، َوقـَـدَّ بِّ مَ ِمــْن أَثَْمــاِر األَْرِض قُْربَانـًـا ِللــرَّ قَاِييــَن قـَـدَّ
بُّ  ا َوَســَقَط َوْجُهــُه. فََقــاَل الــرَّ ِإلـَـى هَاِبيــَل َوقُْربَاِنــِه، َولِكــْن ِإلـَـى قَاِييــَن َوقُْربَاِنــِه لـَـْم يَنْظـُـْر. فَاغْتـَـاَظ قَاِييــُن ِجــدًّ
ِلَقاِييــَن: ِلَمــاذَا اغْتَظـْـَت؟ َوِلَمــاذَا َســَقَط َوْجُهــَك؟ ِإْن أَْحَســنَْت أَفـَـالَ َرفـْـٌع؟ َوِإْن لـَـْم تُْحِســْن فَِعنـْـَد الْبـَـاِب َخِطيَّــةٌ 
َراِبَضــةٌ، َوِإلَيـْـَك اْشــِتيَاقَُها َوأَنـْـَت تَُســودُ َعلَيَْهــا َوَكلَّــَم قَاِييــُن هَاِبيــَل أََخــاهُ. َوَحــَدَث ِإذْ َكانـَـا ِفي الَْحْقــِل أَنَّ قَاِييَن 
بُّ ِلَقاِييــَن: أَيـْـَن هَاِبيــُل أَخُــوَك؟ فََقــاَل: الَ أَعْلـَـُم! أََحــارٌِس أَنـَـا ألَِخــي؟  قـَـامَ َعلـَـى هَاِبيــَل أَِخيــِه َوقَتَلـَـُه. فََقــاَل الــرَّ
َِّتــي فَتََحــْت  فََقــاَل: مـَـاذَا فََعلـْـَت؟ َصــْوُت دَمِ أَِخيــَك َصــاِرٌخ ِإلـَـيَّ ِمــَن األَْرِض. فـَـاآلَن مَلُْعــوٌن أَنـْـَت ِمــَن األَْرِض ال
ــي  ــوُن ِف ــا تَُك ــا َوهَاِربً ــا. تَاِئًه تََه ــَك قُوَّ ــودُ تُْعِطي َــى َعِملْــَت األَْرَض الَ تَُع ــِدَك. مَت ــْن يَ ــَك ِم ــَل دَمَ أَِخي ــا ِلتَْقبَ فَاهَ
َّــَك قـَـْد طََردْتَِنــي الْيـَـْومَ َعــْن َوْجــِه األَْرِض، َوِمــْن  : ذَنِْبــي أَعْظـَـُم ِمــْن أَْن يُْحتََمــَل. ِإن بِّ األَْرِض. فََقــاَل قَاِييــُن ِللــرَّ
: ِلذِلــَك  بُّ َوْجِهــَك أَْختَِفــي َوأَُكــوُن تَاِئًهــا َوهَاِربـًـا ِفــي األَْرِض، فَيَُكــوُن ُكلُّ مـَـْن َوَجَدِنــي يَْقتُلُِنــي. فََقــاَل لـَـُه الــرَّ
بُّ ِلَقاِييــَن َعالَمـَـةً ِلَكــْي الَ يَْقتُلـَـُه ُكلُّ مـَـْن َوَجــَدهُ.  ُكلُّ مـَـْن قَتـَـَل قَاِييــَن فََســبَْعةَ أَْضَعــاٍف يُنْتََقــُم ِمنـْـُه. َوَجَعــَل الــرَّ

، َوَســَكَن ِفــي أَْرِض نـُـوٍد َشــْرِقيَّ َعــْدٍن” )تكويــن4: 16-1(. بِّ فََخــَرَج قَاِييــُن ِمــْن لـَـُدِن الــرَّ

؟ 1.   ما سبُب غيِظ قاِييَن من هابيَل؟ وماذا أجابَه الّربُّ

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

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

2.   أشرُح معنى قوِل اهللِ لقاِييَن ”فَِعنَْد الْبَاِب َخِطيَّةٌ َراِبَضةٌ، َوِإلَيَْك اْشِتيَاقَُها َوأَنَْت تَُسودُ َعلَيَْها”

- الخطيّةُ الّراِبضةُ الّتي يشتاُق قاِييُن أن يرتكبَها: 

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

- ”َوأَنَْت تَُسودُ َعلَيَْها« في قوِل اهلل لقاِييَن:” 

....................................................................................................................................................      
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3.   هل انتصَر قاِييُن على الخطيئِة وسادَ عليها، أم جعلَها تسودُ عليه؟ أوّضُح ذلك.

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

4.   كيَف تعامَل اهلل مَع ندمِ قاِيين؟

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

مُــوا أَعَْضاءَُكــْم آالَِت  ”ِإذًا الَ تَْمِلَكــنَّ الَْخِطيَّــةُ ِفــي َجَســِدُكُم الَْماِئــِت ِلَكــْي تُِطيُعوهَــا ِفــي َشــَهَواِتِه، َوالَ تَُقدِّ
ــْن  ــةَ لَ ــِإنَّ الَْخِطيَّ ــّر هللِ.  فَ ــْم آالَِت ِب ــَواِت َوأَعَْضاءَُك ــَن األَمْ ــاٍء ِم ــْم هللِ َكأَْحيَ ــوا ذََواِتُك مُ ــْل قَدِّ ــِة، بَ ــمٍ ِللَْخِطيَّ ِإثْ
مـُـوَن ذََواِتُكــْم  َّــِذي تَُقدِّ َُّكــْم لَْســتُْم تَْحــَت النَّامـُـوِس بـَـْل تَْحــَت النِّْعَمــِة. ..أَلَْســتُْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ ال تَُســودَُكْم، ألَن
َُّكــْم  ؟  فَُشــْكًرا هللِ، أَن ــرِّ ــِذي تُِطيُعونَــُه: ِإمَّــا ِللَْخِطيَّــِة ِللَْمــْوِت أَْو ِللطَّاَعــِة ِللِْب ـُـْم َعِبيــٌد ِللَّ لَــُه َعِبيــًدا ِللطَّاَعــِة، أَنْت
ــَن  ــْم ِم ُ ــلَّْمتُُموهَا. َوِإذْ أُعِْتْقت ــي تََس َِّت ــمِ ال ــوَرَة التَّْعِلي ــِب ُص ــَن الَْقلْ ــْم ِم ُ ــْم أَطَْعت ــِة، َولِكنَُّك ــًدا ِللَْخِطيَّ ــْم َعِبي ُ ُكنْت
ــٍر َكاَن  . فَــأَيُّ ثََم ــرِّ ــَن الِْب ــَراًرا ِم ُــْم أَْح ـُـْم َعِبيــَد الَْخِطيَّــِة، ُكنْت ــا ُكنْت َُّكــْم لَمَّ . ... ألَن ــرِّ ُــْم َعِبيــًدا ِللِْب الَْخِطيَّــِة ِصْرت
ــا اآلَن ِإذْ  َّ ــْوُت. َوأَم ــَي الَْم ــوِر ِه ــَك األُمُ ــةَ ِتلْ ــا اآلَن؟ ألَنَّ ِنَهايَ ــتَُحوَن ِبَه ــي تَْس َِّت ــوِر ال ــَن األُمُ ــٍذ ِم ــْم ِحينَِئ لَُك
َّــةٌ. ألَنَّ أُْجــَرَة الَْخِطيَّــِة  أُعِْتْقتـُـْم ِمــَن الَْخِطيَّــِة، َوِصْرتـُـْم َعِبيــًدا هللِ، فَلَُكــْم ثََمُرُكــْم ِللَْقَداَســِة، َوالنَِّهايـَـةُ َحيـَـاةٌ أَبَِدي
ِّنَــا” )روميــة6: 14-12، 18-16، 23-20( َّــةٌ ِبالَْمِســيِح يَســوع َرب َّــا ِهبَــةُ اهللِ فَِهــَي َحيَــاةٌ أَبَِدي ــْوٌت، َوأَم ِهــَي مَ

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

النّتيجةُالّسبُب

عنَدما نقّدمُ ذواِتنا هلل كآالِت برٍّ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

عنَدما نكوُن عبيداً للخطيئِة
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

عنَدما نُعتَُق من الخطيئِة
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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- الخطيئــةُ: هــي االبتعــادُ عــن محبـّـِة اهلل ومخالفــةُ وصايــاه الُمعلَنــِة فــي الكتــاِب المقــّدِس وعصيــاُن 
إرادِتــه بالقــوِل أو بالفعــِل أو بالفكــِر.

- دخلَــت الخطيئــةُ إلــى الجنــِس البشــرّي مــن خــالِل آدمَ إذ صــاَر البشــُر خطــأًة بالطّبيعــِة، فعنَدمــا 
أخطــأَ آدمُ تغيـّـَرت طبيعتـُـه الّداخليـّـةُ ممَّــا جلــَب عليــِه المــوَت الّروحــيَّ والفســادَ وانتقلـَـت تلــَك 
ََّمــا ِبِإنَْســاٍن َواِحــٍد دََخلـَـِت الَْخِطيَّــةُ  الطّبيعــةُ الخاطئــةُ لــكّل الجنــِس البشــرّي. ”ِمــْن أَْجــِل ذِلــَك َكأَن
ِإلـَـى الَْعالـَـمِ، َوِبالَْخِطيَّــِة الَْمــْوُت، َوهَكــَذا اْجتـَـاَز الَْمــْوُت ِإلـَـى َجِميــِع النَّــاِس، ِإذْ أَْخطـَـأَ الَْجِميــُع” 

)روميــة5: 12(.

- لــم يتــرِك اهللُ اإلنســاَن بعــَد ســقوِطه بــل أعــدَّ لــه الخــالَص بوســاطِة كلمِتــه الُمتجّســِد الــّرّب يَســوَع 
ــْن يُْؤِمــُن ِبــِه، بَــْل  َّــُه هَكــَذا أََحــبَّ اهللُ الَْعالـَـَم َحتَّــى بَــَذَل ابْنَــُه الَْوِحيــَد، ِلَكــْي الَ يَْهِلــَك ُكلُّ مَ ”ألَن
َّة”)يوحنــا3: 16(. الـّـذي حمــَل خطايانــا، وبذلــَك اســتبدَل اهلل بــرَّ يَســوَع  ــاةُ األَبَِدي تَُكــوُن لَــُه الَْحيَ
ــةُ  ــا الخــالَص باســِمه ففقــَدت الخطيئ ــا ويعطين ــه، وجعلَــه يحمــُل عنّــا آثامَن وأعطــاهُ للمؤمنيــن ب
ســلطانَها علــى حياِتنــا مــَع المســيِح علــى الّصليــب، وعلــى الّرغــم مــن ميلنــا للخطيئــِة بطبيعِتنــا 
ــاَة والحّريّــةَ  ــاَر الحي ــّرّب يَســوَع نســتطيُع أن نخت ــا باســمِ ال اإلنســانيِّة المــوروِث مــن آدمَ ولكنّن
للطّاعــِة الّتــي تُثمــُر قداســةً وبــّراً، فالطّاعــةُ مــن كّل القلــِب معناهــا تســليُم النّفــِس هلل؛ أي أن تحبَّــه 
مــن كّل قلِبــك ومــن كّل نفِســك وكّل فكــِرك )متــى22: 37(، وطاعــةُ التّعليــمِ الّصحيــِح واإليمــاِن  
ِر مــن الخطيئــِة فننــال القداســِة والحيــاِة األبديـّـِة، علــى  القويــمِ بالــّرّب يَســوَع تقودُنــا إلــى التّحــرُّ

عكــِس طاعــِة الخطيئــِة الّتــي تُثمــُر شــّراً وتقــودُ إلــى المــوت.

- يعلُّمنا الّسيُّد المسيُح االبتعادَ عن الخطايا: 

ــي الذّهــن. ــدوُر ف ــي ت ــريرةُ الّت ــكاُر الّش ــةً، وهــي األف ــي نظــِر اهلل خطيئ ــُب ف ــي تحَس ــة: الت ّ  - الفكري
”ِفْكــُر الَْحَماقـَـِة َخِطيَّــةٌ، َومَْكَرهـَـةُ النَّــاِس الُْمْســتَْهِزئُ” )أمثــال 24: 9(، كمــا علَّمنــا الّســيُّد المســيُح 

أّن الخطايــا الفكريـّـةَ تســبُق الخطايــا العمليـّـة.

ُر َوِبَكالَِمــَك  َّــَك ِبَكالَِمــَك تَتَبـَـرَّ - اللّفظيـّـة: فالــكالمُ البطـّـاُل ســوف نُحاَســُب عنــه يــومَ الحســاِب. ”ألَن
تـُـَداُن” )متــى 12: 37(.

ــيح،  ــيد المس ــم الس ــدس وتعالي ــاب المق ــروح الكت ــة ل ــريرة المنافي ــال الش ــي األعم ــة: وه - العمليّ
ـةٌ لَــُه”   والبعيــدة عــن عمــل الخيــر، ”فََمــْن يَْعــِرُف أَْن يَْعَمــَل َحَســنًا َوالَ يَْعَمــُل، فَذِلــَك َخِطيَـّ

                                                                                                                                                                  )يعقوب4: 17(.

أُعّبُ عن إمياين
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َرنا الّسيُّد المسيُح من الخطيئِة؟ وكيَف نحافُظ على هذه الحريّة؟ - كيَف حرَّ

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

يِســيُّوَن َوالَْكتَبـَـةُ قَاِئِليــَن: »هــَذا يَْقبـَـُل  ــاِريَن َوالُخطـَـاِة يَْدنـُـوَن ِمنـْـُه ِليَْســَمُعوهُ فَتََذمَّــَر الَْفرِّ - ”َوَكاَن َجِميــُع الَْعشَّ
ــةُ َخــُروٍف، َوأََضــاَع َواِحــًدا  ــاًل: ”أَيُّ ِإنَْســاٍن ِمنُْكــْم لَــُه ِمئَ ــأُْكُل مََعُهــْم!، فََكلََّمُهــْم ِبهــَذا الَْمثَــِل ِقاِئ خُطـَـاًة َويَ
ــالِّ َحتَّــى يَِجــَدهُ؟ َوِإذَا َوَجــَدهُ يََضُعــُه َعلـَـى  َّــِة، َويَْذهـَـَب ألَْجــِل الضَّ ي ِمنَْهــا، أاَلَ يَتـْـُرُك التِّْســَعةَ َوالتِّْســِعيَن ِفــي الْبَرِّ
ِّي َوَجــْدُت َخُروِفي  مَنِْكبَيـْـِه فَِرًحــا، َويَأِْتــي ِإلـَـى بَيِْتــِه َويَْدعـُـو األَْصِدقـَـاءَ َوالِْجيــَراَن قَاِئــاًل لَُهــُم: افَْرُحــوا مَِعــي، ألَن
ا  ــَماِء ِبَخاِطــٍئ َواِحــٍد يَتـُـوُب أَْكثـَـَر ِمــْن ِتْســَعٍة َوِتْســِعيَن بَارًّ َّــُه هَكــَذا يَُكــوُن فـَـَرٌح ِفــي السَّ ! أَقـُـوُل لَُكــْم: ِإن ــالَّ الضَّ

الَ يَْحتَاُجــوَن ِإلـَـى تَْوبـَـٍة” )لوقــا15: 7-1(.

ــيُْجَعُل  ــِد َس ــِة الَْواِح ــا ِبِإطَاَع ــَذا أَيًْض ــاًة، هَك ــُروَن خُطَ ــَل الَْكِثي ــِد ُجِع ــاِن الَْواِح ــِة اإِلنَْس ــا ِبَمْعِصيَ َّــُه َكَم - ”أَن
ــة5: 19(. ــَراًرا” )رومي ْ ــُروَن أَب الَْكِثي

1.   كيَف يتعامُل الّسيُّد المسيُح مَع الُخطأة؟ ولماذا؟

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

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

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

2.   أفّسُر اآليةَ )رومية5: 19(.

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

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

.....................................................................................................................................................     
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- جــاءَ الّســيُّد المســيُح ليمنــَح الخــالَص ِللَخطــأة فهــو لــم يدنهــم علــى خطاياهــم بــل كاَن يجلــُس 
مَعهــم ويقبـَـُل توبتَهــم ويشــارُكهم موائَدهــم، فهــو يتــرُك التّســعةَ والتّســعيَن خروفــاً ليبحــَث عــن 

الخــروِف الّضــاّل ليعيــَده إلــى حضــِن اآلِب .

- يعلُّمنا الّسيُّد المسيُح أن نواجَه الخطيئةَ من خالل:

َُّهــْم يَُعاِينـُـوَن اهللَ” )متــى5: 8(  فالقلــُب هــو مركــُز اإليمــاِن  أ.   نقــاوِة القلــِب: ”طُوبـَـى ِلأَنِْقيـَـاِء الَْقلـْـِب، ألَن
واألخــالِق، وبنقاوِتــه يبعــُد اإلنســاَن عــن الّدنــِس والّشــّر واألنانيِّة.

ب.   الكتاِب الُمقّدِس: فهو ينبوُع التّعاليمِ الروحية، وبوساطته نواجُه التّجارَب والّضيقاِت.

ج.   تربيــِة الّضميــِر وتنشــئِته: ليكــوَن قويمــاً وصادقــاً فتكــوُن أحكامـُـه مُتوافقــةً مــع الخيــِر العــام وقــادراً 
ــّر. علــى التّمييــِز بيــَن الخيِر والشَّ

ــي  ــا نَُصلِّ ــُم مَ ــنَا نَْعلَ ــا لَْس َّنَ ــا، ألَن ــُن َضَعَفاِتنَ ــا يُِعي وُح أَيًْض ــرُّ ــَك ال ــّروِح القــدِس: ”َوَكذِل د.    إرشــاد ال
ــة8: 26(. ــا” )رومي َــُق ِبَه َّــاٍت الَ يُنْط ــا ِبأَن ــَفُع ِفينَ ــُه يَْش وَح نَْفَس ــرُّ ــنَّ ال ــي. َولِك ــا يَنْبَِغ ــِه َكَم ألَْجِل

َّــةَ  ِدي هـــ.    تجنـّـِب األشــخاِص واألماكــِن الّتــي تقودُنــا إلــى الخطيئــِة: ”الَ تَِضلُّــوا: فـَـِإنَّ الُْمَعاَشــَراِت الرَّ
تُْفِســُد األَْخــالََق الَْجيِّــَدَة” )1كورنثــوس15: 33(.

و.    التّوبــِة الّدائمــِة والُمســتمّرِة: ”َكالَّ! أَقـُـوُل لَُكــْم: بـَـْل ِإْن لـَـْم تَتُوبـُـوا فََجِميُعُكــْم َكذِلــَك تَْهِلُكــوَن” 
ــدمِ  ــى ع ــَن عل ــَن وعازمي ــا نادمي ــَن بخطايان ــى اهلل مُعترفي ــوُع إل ــي الّرج ــةُ ه ــا13: 5(، فالتّوب )لوق

العــودِة إليهــا ثانيــةً، فالخاطــئُ مدعــوٌّ للعــودِة إلــى لــُدِن اآلِب، والمالئكــةُ تفــرُح بعــودِة الخاطــئ 
التّائــِب إليهــا فــي كّل حيــٍن. )لوقــا15: 10(، لذلــك أّســَس الّســيُّد المســيُح ســرَّ التّوبــِة واالعتــراِف 
ــِة نعمــةَ  ــا بالتّوب ــا20: 23(، فأعطان ــا باســِمه )يوحن ــرِة الخطاي ــَذه ســلطاَن مغف ــا أعطــى تالمي عنَدم
الُمصالحــِة مــع اهللِ ومــَع الكنيســِة ومــَع الــذّاِت، معيــداً إلينــا االطمئنــاَن الّداخلــّي الـّـذي فقدنــاه 

بالخطيئــِة منميــاً فينــا القــّوَة الّروحيّــةَ لمواجهــِة الّشــّر فــي حياِتنــا اليوميّــة.

أُعّبُ عن إمياين
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- نتائُج الخطيئِة على مجاالِت حياِتنا: 

  أ.   الروحيّة: فهي موٌت روحيٌّ ألنها تبعُدنا وتفصلُنا عن اهلل.

ــاَل  ــالَمَ، قَ ــِس. ”الَ َس ــي النّف ــاِح ف ــدمَ االرتي ــراَب وع ــَق واالضط ــي تســبُّب القل ب.   الشــخصيّة: فه
بُّ ِلأَْشــَراِر” )أشــعياء48: 22(. الــرَّ

َّــِة،  ج.   االجتماعيـّـة: فهــي تُفِســُد العالقــات والطبيعــةَ اإلنســانيَّةَ وتُدمـّـُر الُمجتَمــِع ”اَلِْبــرُّ يَْرفـَـُع َشــأَْن األُم
ــُعوِب الَْخِطيَّةُ” )أمثــال14: 34(. َوَعــاُر الشُّ

- كيَف نواجُه الخطيئةَ في حياِتنا؟

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

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

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

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

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

”أَُعلَِّم األَثََمةَ طُُرقََك، َوالُخطَاةُ ِإلَيَْك يَْرِجُعوَن” )مزمور51: 13(.

كلمُة منفعٍة:
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1.   أعّرُف الخطيئةَ، وأذكُر نتائَجها.
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

ِس عن )لوقا15: 11-24( و)لوقا19: 1-10( وأكتُب كيَف تعامَل الّسيُّد   2.   أبحُث في الكتاِب الُمقدَّ
     المسيُح مَع الخاطئ فيها.

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

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

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

- )لوقا15: 24-11(:

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

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

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

-  )لوقا19: 10-1(:
.............................................................................................................................................................

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس
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الّدرس الّرابع عشر   األقماُر الّثالثُة

- أبحُث وأناقش مع مجموعتي األعمال التي قام بها كل من القديسين )األقمار الثالثة(: 

القّديس يوحنا الّذهبي الفمالقّديس غريغوريوس الّاهوتيالقّديس باسيليوس الكبير
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............................................

ً نناقُش معا
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أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

ــاِرُق اَل يَأِْتــي ِإالَّ ِليَْســِرَق  - ”أَنـَـا هـُـَو البـَـاُب. ِإْن دََخــَل ِبــي أََحــٌد فَيَْخلـُـُص َويَْدخُــُل َويَْخــُرُج َويَِجــُد مَْرًعــى. اَلسَّ
ــُح،  اِل اِعــي الصَّ ــَو الرَّ ــا هُ َ ــُل. أَن ــْم أَفَْض ــوَن لَُه ــاةٌ َوِليَُك ــْم َحيَ ــوَن لَُه ــُت ِلتَُك ــْد أَتَيْ ــا فََق َ َّــا أَن ــَك، َوأَم ــَح َويُْهِل َويَْذبَ
َّــِذي لَيَْســِت الِخــَراُف  َّــِذي هـُـَو أَِجيــٌر، َولَيـْـَس َراِعيـًـا، ال َّــا ال اِلــُح يَبـْـِذُل نَْفَســُه َعــِن الِخــَراِف. َوأَم اِعــي الصَّ َوالرَّ
دُهَــا. َواألَِجيــُر يَْهــُرُب  ئـْـُب الِخــَراَف َويُبَدِّ ئـْـَب مُْقِبــاًل َويَتـْـُرُك الِخــَراَف َويَْهــُرُب، فَيَْخطـَـُف الذِّ لـَـُه، فَيَــَرى الذِّ
ِتــي تَْعِرفُِنــي،  َكَمــا  ِتــي َوَخاصَّ اِلــُح، َوأَعْــِرُف َخاصَّ اِعــي الصَّ ِّــي الرَّ َّــا أَنـَـا فَِإن َّــُه أَِجيــٌر، َواَل يُبَاِلــي ِبالِخــَراِف. أَم أِلَن
أَنَّ اآلَب يَْعِرفُِنــي َوأَنـَـا أَعْــِرُف اآلَب. َوأَنـَـا أََضــُع نَْفِســي َعــِن الِخــَراِف. َوِلــي ِخــَراٌف أَُخــُر لَيَْســْت ِمــْن هَــِذِه 
الَحِظيــَرِة، يَنْبَِغــي أَْن آِتــَي ِبِتلـْـَك أَيًْضــا فَتَْســَمُع َصْوِتــي، َوتَُكــوُن َرِعيَّــةٌ َواِحــَدةٌ َوَراٍع َواِحٌد. ِلَهــَذا يُِحبُِّني اآلُب، 
ِّــي أََضــُع نَْفِســي آِلخَُذهـَـا أَيًْضــا. لَيـْـَس أََحــٌد يَأْخُذُهـَـا ِمنِّــي، بـَـْل أََضُعَهــا أَنـَـا ِمــْن ذَاِتــي. ِلــي ُســلْطَاٌن أَْن أََضَعَها  أِلَن

َوِلــي ُســلْطَاٌن أَْن آخَُذهـَـا أَيًْضــا. هـَـِذِه الَوِصيَّــةُ قَِبلْتَُهــا ِمــْن أَِبــي” )يوحنــا 10: 18-9(.

َُّهــْم َســْوَف يُْعطـُـوَن ِحَســابًا، ِلَكــْي  َُّهــْم يَْســَهُروَن أِلَْجــِل نُُفوِســُكْم َكأَن - ”أَِطيُعــوا مُْرِشــِديُكْم َواْخَضُعــوا، أِلَن
ــا،  ــًرا َصاِلًح ــا َضِمي ــُق أَنَّ لَنَ ــا نَِث َّنَ ــا، أِلَن ــوا أِلَْجِلنَ ــْم. َصلُّ ــٍع لَُك ــُر نَاِف ــَذا غَيْ ــَن، أِلَنَّ هَ ِّي ــَرحٍ، اَل آن ــَك ِبَف ــوا ذَِل يَْفَعلُ
َف َحَســنًا ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء. َولَِكــْن أَطْلـُـُب أَْكثـَـَر أَْن تَْفَعلـُـوا هـَـَذا ِلَكــْي أَُردَّ ِإلَيُْكــْم ِبأَْكثـَـِر ُســْرَعٍة ”  َراِغِبيــَن أَْن نَتََصــرَّ
                                                                                                            )عبرانييــن 13: 19-17(. 

- أمــأُ الجــدوَل بالمعنــى الُمواِفــِق لــكّل تســميٍة:

المقصودُ بها ) معناها(التّسميةُ

اِلُح” اِعي الصَّ  ”الرَّ
........................................................................... 

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

”الِخَراُف”
........................................................................... 

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

”الَحِظيَرِة”
........................................................................... 

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

”مُْرِشِديُكْم”
........................................................................... 

...........................................................................
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- الّراعــي الّصالــُح الــّربُّ يَســوُع كاَن، ومــا زاَل، وســيبقى، يرعــى كنيســتَه وال يترُكهــا ويعطيهــا كلَّ 
مــا تحتاُجــه فــي الوقــِت الُمناســِب علــى مــّر العصــوِر، أرســَل الّرعــاَة )رســالً– قّديســين- آبــاء( 

لتثبيِتهــا وترســيِخ بنياِنهــا ”فَاطْلُبـُـوا ِمــْن َربِّ الَْحَصــاِد أَْن يُْرِســَل فََعلـَـةً ِإلـَـى َحَصــاِدِه” )لوقــا10: 2(.

- تــأألَْت فــي فضــاِء كنيســِة المســيِح ثالثــةُ أقمــاٍر كاَن لهــم تأثيــٌر عظيــٌم فــي الكنيســِة. وتكريُمنــا 
لهــم شــكٌر هلل بالّدرجــة األولــى؛ علــى أنـّـه لــم يتــرك كنيســتَه بــل أرســَل الّرعــاَة الُمواِفقيــن الّراعــَي 

الّصالــَح فــي حفظــِه خرافـَـه، وهــم:

ــي الفــم(،  ــا الذّهب ــوس الاّلهوتــي- القّديــس يوحن ــر– القّديــس غريغوري  )القّديــس باســيليوس الكبي
ــةَ(  ــاَر الثاّلث ــون )األقم ــِع، ويلقب ــرِن الّراب ــي الق ــن عاشــوا ف ــاِء الكنيســِة العظــامِ الّذي ــن آب ــةٌ م ثالث
ــع  ــيءُ الجمي ــيَّ يُض ــاَن الحقيق ــم اإليم ــوَر تعليِمه ــك ألّن ن ــة”، ذل ــموس الثاّلث ــِة ”الّش وباليونانيّ
كمــا نُرتـّـُل فــي عيدهــم: ”ِلنمــَدح بأصــواٍت مُتّفقــٍة الكواكــَب العظيمــةَ الباعثــةَ الّضيــاءَ”، ويفّســُر 
ــم  ــروُن العال ــمِس ويني ــن المســيِح الّش ــم م ــم يســتمّدوَن نوَره ــاِر ألنّه ــُض تســميتَهم باألقم البع
بتعاليمهــم، وقــد دعيــوا بذلــك مــن دوِن غيِرهــم مــن آبــاِء الكنيســِة ألّن تعليَمهــم وحياتَهــم تشــّكُل 

قواعــَد راســخةً للكنيســِة تعليمــاً و ســلوكاً. 

- تعيـّـُد الكنيســةُ المقدســةُ لأقمــاِر الثاّلثــة فــي 30 مــن كانــوَن الثّانــي مــن كّل عــام، وقــد أُنِشــئ هــذا 
العيــِد الُمشــتَرك لحــّل نــزاٍع طويــٍل بيــَن أهــِل القســطنطينيّة حــوَل أيٍّ مــن القّديســين الثاّلثــة هــو 
األفضــُل حيــُث بــدا كلُّ قّديــٍس فــي نظــِر أتباعــه أعظــَم مــن غيــرِه، فقامــت مجموعــاٌت دعــت 
ــة عــامَ  ــون ويوحنيــون، وبمشــيئِة اهلل ظهــَر القّديســوَن الثاّلث نفَســها باســيليون وأخــرى غريغوري
1084 ألحــِد األســاقفِة، وأعلنــوا أنّهــم مُتســاووَن أمــامَ اهللِ قائليــَن بصــوٍت واحــٍد: ”كمــا تــرى 
ــِس البشــِر  ــا عــن خــالِص جن ــا وعلّْمن ــد كتبْن ــا وق ــا مــَع اهلل وال يوجــُد أيُّ خــالٍف بينَن إنَّ ثالثتَن
وفقــاً ِلمــا تســلَّمه كلُّ واحــٍد منـّـا مــن الــّروِح القــدِس، وإذا طلبتـُـم شــفاعةَ أحِدنــا يحضــُر االثنــاِن 

اآلخــراِن مَعــه”، ودعــوه لوقــِف الخالفــاِت وإنشــاِء يــومٍ مُشــترك لالحتفــاِل بذكراهــم.

- عــاَش األقمــاُر الثاّلثــة فــي أواخــِر القــرِن الّرابــِع الميــالدّي، وتكمــُن عظمــةُ هــؤالِء المعِلّميــن أنَّ 
الــّربَّ اإللــَه ارتضــى أن يُوَجــدوا فــي وقــٍت كانـَـت الكنيســةُ خاللـَـه فــي أمــسِّ الحاجــِة إلــى تثبيــِت 
اإليمــاِن بعــَد أن أنهكتهــا كثــرةُ الهرطقــاِت، فلعــَب القّديســوَن الثاّلثــةُ دوراً بــارزاً، حيــُث شــرحوا 

عقيــدَة الثاّلــوِث القــّدوِس، وحاربــوا البــدَع، ودعــوا إلــى كمــاِل األخــالق.

أُعّبُ عن إمياين



90

ــاَة  ــم حي ــَل دخوِله ــة قب ــا نشــأتُهم الّرهبانيّ ــدٍة، منه ــتَركٍة عدي ــاٍت مُش ــةُ بصف ــاُر الثاّلث ــَز األقم - تميَّ
الّرعايــِة، وســموُّ معرفِتهــم العلميـّـِة والاّلهوتيـّـِة، وإيمانُهــم الثّابــُت الـّـذي نشــروهُ بســالِح الكلمــِة 
وقــّوِة الــّروِح، وتجلـّـى هــذا فــي كتاباِتهــم وتعاليِمهــم وأعماِلهــم، حيــُث طبّقــوا مبــادَئ إيماِنهــم 

فكانــوا رجــاالً علّمــوا وعملــوا فصــاروا عظمــاءَ فــي ملكــوِت الّســموات. 

1.   لم يترِك الّربُّ يَسوُع كنيستَه وخرافَه فهو الّراعي الّصالح، فكيَف حماها؟

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

2.   ما الدوُر العظيم الذي قام به األقماُر الثاّلثةُ؟
.............................................................................................................................................    

تقويٌم مرحيلٌّ

1.   ”إّن الّدموَع الّتي نذرفُها على خطايانا هي أثمُن من كّل جواهِر العالمِ” )يوحنا الّذهبي الفم(.

2.   ”قــاَل الّشــيطاُن للــّرّب : اتــرْك لــي األقويــاءَ فإنـّـي كفيــٌل بهــم، أمّــا الّضعفــاءُ فــال أقــدُر عليهــم ألنّهــم 
يشــعروَن بضعِفهــم فيحاربونَنــي بقّوِتــك” )يوحنــا الّذهبــي الفــم(.

ّــة”  ــه، فــإنَّ اهلل مَحب ّــه يحــوي اهلل فــي ذاِت ّــةَ ألن ــه المحب ّــذي يحــوي فــي ذاِت ــوٌط هــو اإلنســاُن ال  3.   ”مغب
                                                                                                       )غريغوريوس الاهوتي(.

ــا  ــَع والمكســوَر، وأيّه ــِعِف الواق ــا الواقــُف أَس ــَر، وأيّه ــَض والفقي ــيُّ ســاعدا المري ــا القــويُّ والغن 4.   ”أيّه
المتفائــُل أســِنِد الُمتشــائَم، وأيّهــا النّاجــُح شــّجِع الفاشــَل. أظِهــْر هلل شــكرَك علــى أنـّـَك بيــَن القادريــَن علــى 

ــِع الخيِر”)غريغوريــوس الّاهوتــي(. صن

 5.   ”مــَع شــروِق الّشــمِس يبــدأُ المــرءُ العمــَل مَصحوبــاً بالّصــالِة أينَمــا ذهــَب مُصِلحــاً كلَّ عمٍل بالتّســبيِح” 
                                                                                                )القّديس باسيليوس الكبير(.

 6.   ”ال تَحُصــِر الّصــومَ فــي االبتعــاِد عــن األطعمــِة وحَدهــا ألّن الّصــومَ الحقيقــَي هــو االبتعادُ عن الّشــروِر”  
                                                                                                     )القّديس باسيليوس الكبير(.

نشاط
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الغايةُ المقصودةُ منهُرقم القول

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

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

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

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

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

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

-  أمأُ الجدوَل اآلتَي بالغاياِت من أقواِل القّديسين:

تكّرمُ الكنيسةُ كلَّ واحٍد من هؤالِء القّديسيَن على ِحدٍة ألسباٍب مُختِلفٍة ومنها:

- باســيليوس الكبيــر : ولــَد عــام 329م دُعــَي علــى اســمِ والــِده باســيليوس والـّـذي يعنــي باليونانيـّـة 
الملكــوت، تميـّـَز بالفصاحــِة والبيــاِن والفلســفِة والهندســِة والطـّـّب مــن دوَن أن يتخلـّـى عــن شــعلِة 
ّــِة. لــم  اإليمــاِن، فــكاَن الحقــاً خيــَر مثــاٍل علــى اســتعماِل العلــومِ البشــريِّة لخدمــِة الكلمــِة اإللهي
ــروُح  ــةً، ف ّ ــه قوي ــك كانَــت نفُس ــومٌ واحــٌد مــن دوِن آالمٍ جســديٍّة مُبّرحــٍة، ومــع ذل ــه ي يمــرَّ علي
الــّرّب فيــه كاَن قويـّـاً، عــاَش راهبــاً ثــّم ناســكاً ثــمَّ أســقفاً علــى مدينــِة قيصريــةَ، فــكان األســقَف 
ــر(، وواضــُع  ــداس باســيليوس الكبي ــِة )ق ــِة اإللهيّ ــاءَ، وهــو ناظــم الخدم ــي الّضعف ــَي الحام المثال
قوانيــن الّرهبنــِة، والمدافــُع عــن ألوهــِة االبــِن والــّروِح القــدِس ضــدَّ الهراطقــِة. لــه مواقــُف إيمانيـّـةٌ 

راســخةٌ عبــَر مســيرِة حياِتــه، ومنــه نتعلـّـُم العطــاءَ ومحبـّـةَ الفقــراِء، رقــَد بالــّرّب عــام 379م.

ــِس  ــّل القّدي ــي ظ ــلُك ف ــيرِته يس ــِة مس ــي بداي ــامَ 329م، كاَن ف ــَد ع ــي: ول ــوس الاّلهوت - غريغوري
باســيليوس، وكاَن صديقــاً لــه، وقــد درســا معــاً؛ وكانــا كأنّهمــا روٌح واحــدةٌ. كاَن الّشــاعَر 
ّــه  ــّي” ألن ــاٍت مميّــزة، ســّمته الكنيســةُ ”الاّلهوت ــرك رســائل وكتاب ــَب حيــث ت والواعــَظ والخطي
الُمداِفــُع بشــّدٍة عــن عقيــدِة الثّالــوِث فهــو مؤلـّـُف الُخطـَـِب الاّلهوتيـّـِة الخمــس، وبذلــك يكــوُن 
الاّلهوتــي الثّانــي بعــَد يوحنّــا الحبيــِب ولفظــةُ “الهوتــّي” تعنــي أنـّـه عــرَف اهلل معرفــةً حقيقيّــةً، 
عرفـَـه فــي خبرِتــه، وفــي نــوِره وعظمِتــه. وكاَن بطريــرك القســطنطينيّة وتــرأَس جلســاِت الَمجَمــِع 

ــام390م. ــّرّب ع ــَد بال ــي )381م(، رق المســكونّي الثّان

أُعّبُ عن إمياين
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ــه  ــاً بفصاحِت ــِب اعتراف ــمِ الذّه ــَم أو ف ــّي الف ــَب بالذّهب ــامَ 347م، لُّق ــَد ع ــم: وِل ــي الف ــا الذّهب - يوحن
ِل مُعلُّم  وبالغِتــه وجمــاِل أســلوِبه وعباراِتــه وقــّوِة كلمِتــه وتأثيــِر عظاِتــه، فهــَو واعــُظ المســكونِة األوَّ
ِس كمــا تكلَّــَم، بــدأ حياتـَـه راهبــاً فــي  الكلمــِة وراعــي النّفــوِس. لــم يتكلـّـمِ أحــٌد فــي الكتــاِب الُمقــدَّ
بيِتــه ثــمَّ راهبــاً فــي جبــاِل أنطاكيـّـةَ إلــى الجنــوِب. عــاَش فــي نســٍك شــديٍد، كاَن شــاهداً للمســيٍح 
كاهنــاً فــي أنطاكيــةَ ثــمَّ بطريــركاً فــي القســطنطينيِّة إلــى أن نفــَي مــن قبــِل الّســلطاِت. منــه نتعلـّـُم 
ِس وأن نســلَك فــي حياِتنــا بحســِب اإلنجيــِل، وهــو الـّـذي رتـّـَب طقــَس  أن نتعلـّـَق بالكتــاِب الُمقــدَّ

الذّبيحــِة اإللهيـّـِة المعروفــِة باســِمه إلــى اليــومِ )قــّداس يوحنـّـا الّذهبــّي الفــم(. رقــَد بالــّرب ســنة407م. 

ــذه  ــي نهضــِة الكنيســِة، وه ــا أن نســاهَم ف ــة علين ــاُر الثاّلث ــه األقم ــا فعلَ ــي م ــٌب ف ــا نصي - ليكــوَن لن
مســؤوليّةُ كّل واحــٍد منـّـا فــي حفــِظ الوصايــا اإللهيـّـة بأمانــٍة مــن جهــة، ومحبـّـة اآلخريــَن في كنيســِة 
المســيح والغيــرة عليهــم وبــذِل الــذاِت مــن أجلهــم مــن جهــة ثانيــة، فالكنيســةُ ليســت نتــاَج عمــِل 
ــّرّب يَســوع المســيح  ــِة لل ــع فيهــا لحفــِظ األمان ــاج عمــل الجمي ــل نت ــِة فقــط ب األســاقفِة أو الكهن
ــّي الفــم،  ــا الذّهب ــّي، ويوحنّ ــوس الالّهوت ــر، وغريغوري ــِة: باســيليوس الكبي ــَن باألقمــاِر ِالثاّلث ًمتمثلي
ــة اإليمــان،  ــا أن نجاهــد الجهــاد الحســن لحفــظ وديع ــي الكنيســِة، فعلين ــوا اإليمــاَن ف ــن ثبّت الّذي

وتثبيتــه، إلــى أن يحيــن المجــيء الثّانــي.

 ”إن كنــَت قــد تلقيــَت نعمــةً بــأن تكــون مســيحيّاً، فعّجــل إذاً لتصيــًر علــى مثــاِل اهللِ والبــِس المســيح” 

                                                                                         )القديس باسيليوس الكبير( 

- كيَف تكوُن مسيحيّاً حقيقيّاً البساً للمسيِح على مثاِل األقمار الثاّلثة؟

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

تقويٌم مرحيلٌّ

هلـّـّم بنــا نلتئــُم جميعــاً ونكــّرمُ بالمدائــِح الثاّلثــةَ الكواكــَب العظيمــةَ لالّهــوِت المثلـّـِث الّشــموِس، الّذين 
أنــاروا المســكونةَ بأشــّعِة العقائــِد اإللهيـّـة، أنهــار الحكمــِة الجاريــِة عســالً، الّذيــن رّووا الخليقــة كلّهــا 
ــا  ّــمِ باإللهيّــاِت مــَع يوحنّ ــم وغريغوريــوس المتكل ــي: باســيليوس العظي ــِة اإللهيّــة. أعن بمجــاري المعرف
المجيــِد الذّهبــّي اللّســان، ألنّهــم يتشــّفعوَن إلــى الثّالــوِث علــى الــّدوام من أجلنا نحــُن المحبيـّـن أقوالَهم.

كلمُة منفعٍة:
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1.   أصُل بيَن قوِل القّديِس في الجدوِل األوِل واآليِة الّتي تقاربُه من الجدوِل الثّاني:

2.   ”عشُق اهللِ ال ينتهي” )القّديس غريغوريوس الّاهوتي(، كيَف أعيُش العشَق اإللهَيّ في حياتي؟
.....................................................................................................................................................     

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

3.   أبحُث في الّشابكِة عن اسمِ كتاٍب اشتهر بٍه كلُّ قمٍر من األقماِر الثاّلثِة.
.....................................................................................................................................................    

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس

 ”معرفةُ اهللِ مُمكنةٌ لكنَّها محصورًة بأنقياِء القلوِب”   
                         )القّديس غريغوريوس الّاهوتي(.

”إْن لَْم يكْن عنَدك من الغذاِء غيُر رغيٍف واحٍد، 
وقرَع بابَك سائٌل، فأخِرْج هذا الّرغيَف الواحَد من 

خزانِتك، وقْل له: يا ربُّ لم يبَق لي إاّل هذا الّرغيَف 

والمجاعةُ تهّددُني لكنّي أفّضُل وصيّتك على نفسي 

 وأُعطي أخي الجائَع من القليِل الّذي عندي” 

                      )القّديس باسيليوس الكبير(.

”إن كاَن يُحَسُب شراً أاّل يرى اإلنساُن خطاياه، 
ه يكوُن مُضاعًفا إذ يجلُس على كرسي إدانِة  فإنَّ شرَّ

 اآلخريَن بينَما يحمُل خشبةً في عينيه”

               )القّديس يوحنا الّذهبي الفم(.

َِّتي  يْنُونَِة ال َُّكْم ِبالدَّ ”الَ تَِدينُوا ِلَكْي الَ تَُدانُوا، ألَن
َِّذي ِبِه تَِكيلُوَن يَُكاُل  ِبَها تَِدينُوَن تَُدانُوَن، َوِبالَْكيِْل ال

َّا  َِّذي ِفي َعيِْن أَِخيَك، َوأَم لَُكْم. َوِلَماذَا تَنْظُُر الَْقَذى ال

َِّتي ِفي َعيِْنَك فاَلَ تَْفطَُن لََها؟” )متى7: 3-1( . الَْخَشبَةُ ال

َُّهْم يَُعاِينُوَن اهللَ”   ”طُوبَى ِلْأَنِْقيَاِء الَقلِْب، أِلَن
                                     )متى5 :8(.

َُّكْم تَتَْعبُوَن َوتَْعُضُدوَن  َُّه هَكَذا يَنْبَِغي أَن ”..أََريْتُُكْم أَن
َُّه قَاَل:  بِّ يَسوع أَن َعَفاءَ، مُتََذكِِّريَن َكِلَماِت الرَّ الضُّ

 مَغْبُوٌط هَُو الَْعطَاءُ أَْكثَُر ِمَن األَْخِذ” 

             )أعمال الّرسل20: 35(
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الّدرس الخامس عشر  أنتم ملُح األرِض

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

5

ــّرمٌ مــن اهللِ،  ــُد اهللِ أو مُك ــاهُ عاب ــيٌّ معن اســٌم يونان
وكاَن أحــُد الّذيــن آمنــوا علــى يــِد بولــَس الّرســوِل 
منــذُ حداثــِة ســنِّه، فيصُفــه القّديــُس بولــُس بأنـّـه ”ابنُه 
ــوس4: 17(،  ــّرّب” )1كورنث ــي ال ــِن ف ــِب واألمي الحبي
ــاِن” ــي اإليم ــًح ف ري ــَن الصَّ ــه ”االب ــُب عن ــا يكت  كم
 )1تيموثــاوس1: 2(، ويخاطبُه بالقوِل ”االبُن الحبيُب” 

لســترة  بولــُس  زاَر  فبعَدمــا   ،)2 )2تيموثــاوس1: 

ــِة  ــذُ الطّفول ّــذي نشــأَ من ــاوس ال ــاَك تيموث وجــَد هن
ــه  ــه وأمّ ــِة جدِت ــِة بعناي ــِة القويم ــادئ الّديان ــى مب عل
)2تيموثــاوس3: 15(، وبعــَد زيارِتــه الثانيــة إلــى لســترة 

وجــَد الّشــاَب تيموثــاوَس قــد اشــتُِهر بيــَن اإلخــوِة 
فــي لســترة وأيقونيــة )أعمــال 16: 2(، فجعلـَـه بولــُس 
رفيقــاً لــه فــي أســفاِره ِلمــا رأى فيــه مــن إيمــاٍن 
ــَد  ــدرَس ويجته ــبُّ أن ي ــو يح ــٍة، فه ــرٍة روحيّ وغي

ليعيــَش مــا تعلَّمــه مــن القّديــِس بولــَس عــن الّســيِّد المســيِح، وذلــَك ضــروري لــكّل مؤمــٍن مســيحّي، أن 
ــه. ــي حياِت ــيِّد المســيِح ف ــَم الّس ــا تعالي يحي

كاَن مُطيعــاً لتعاليــمِ القّديــس بولــَس، وتــرَك بيتَــه وذهــَب مَعــه ليبّشــَر باإلنجيــل، وكاَن يســمُع إرشــاده 
وتوجيهــه لــه باســتمراٍر بتواُضــٍع. ”الَ يَْســتَِهْن أََحــٌد ِبَحَداثَِتــَك، بـَـْل ُكــْن قـُـْدَوًة ِللُْمْؤِمِنيــَن ِفــي الـْـَكالَمِ، ِفــي 

وحِ، ِفــي اإِليَمــاِن، ِفــي الطََّهــاَرِة” )1 تيموثــاوس4: 12(. ِف، ِفــي الَْمَحبَّــِة، ِفــي الــرُّ التََّصــرُّ

”ألَْن لَيـْـَس ِلــي أََحــٌد آَخــُر نَِظيــُر نَْفِســي يَْهتـَـمُّ ِبأَْحَواِلُكــْم ِبِإْخــالَصٍ، ِإِذ الَْجِميــُع يَطْلُبـُـوَن مـَـا هـُـَو ألَنُْفِســِهْم 
َّــُه َكَولـَـٍد مـَـَع أٍَب َخــَدمَ مَِعــي ألَْجــِل اإِلنِْجيــِل”  َّــا اْخِتبـَـاُرهُ فَأَنْتـُـْم تَْعِرفـُـوَن أَن  الَ مـَـا هـُـَو ِليَســوع الَْمِســيِح .َوأَم

                                                                                                                                                                                  )فيلبي2: 22-20(.
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1.   ما الذي جعَل تيموثاوَس مثاالً للتّلميِذ الّصالِح؟

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

2.   هل مَنَعت حداثةُ سّن تيموثاوَس من أن يكوَن قدوًة في اإليماِن؟ أوّضُح ذلك.

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

3.   لَم اتّخَذ القّديُس بولُس تيموثاوَس رفيقاً له في أسفاِره؟

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

4.   كيَف أكوُن قدوًة صالحةً لآلخريَن على مثاِل القّديس تيموثاوَس؟
.....................................................................................................................................................   

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

 أ.   ”فََقــاَل لَُهــْم يَســوع: النُّــوُر مََعُكــْم َزمَانـًـا قَِليــاًل بَْعــُد، فَِســيُروا مَــا دَامَ لَُكــُم النُّــوُر ِلئَــالَّ يُْدِرَكُكــُم الظَّــالَمُ.    
َّــِذي يَِســيُر ِفــي الظَّــالَمِ الَ يَْعلـَـُم ِإلـَـى أَيـْـَن يَْذهـَـُب. مـَـادَامَ لَُكــُم النُّــوُر آِمنـُـوا ِبالنُّــوِر ِلتَِصيــُروا أَبْنـَـاءَ النُّــوِر.         َوال

      تََكلََّم يَسوع ِبهَذا ثُمَّ مََضى َواْختََفى َعنُْهْم” )يوحنا12: 36-35(.

ٍج َومُلْتٍَو، تُِضيئُوَن بَيْنَُهْم َكأَنَْواٍر   ب.   ”ِلَكْي تَُكونُوا ِبالَ لَْومٍ، َوبَُسطَاءَ، أَْوالَدًا هللِ ِبالَ َعيٍْب ِفي َوَسِط ِجيل مَُعوَّ
       ِفي الَْعالَمِ” )فيلبي2: 15(.

     1.   من نوُر العالمِ؟
.....................................................................................................................................................      

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

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

     2.   كيف نكوُن أبناءً للنّوِر في حياِتنا؟.
.....................................................................................................................................................      

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

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

.....................................................................................................................................................      
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ــوَر  ُ ــْت ن ــاةُ َكانَ ــاةُ، َوالَْحيَ ــِت الَْحيَ ــِه َكانَ ــّر( ”ِفي ّ ــّي )شــمس الب ــور الحقيق ــيّد المســيح هــو النّ - الّس
ــَر  ــاءَ ليني ــذي ج ــا 1: 4-5( ال ــُه” )يوحن ــْم تُْدِرْك ــةُ لَ ــِة، َوالظُّلَْم ــي الظُّلَْم ــيءُ ِف ــوُر يُِض ــاِس، َوالنُّ النَّ
العالــَم، وأعطــى تالميــَذه أن يعكســوا نــوَره ويرشــدوا اآلخريــَن فــي حياِتهــم، فالعالــُم يحتــاُج إلــى 
ــاَة  ــي تُضــيءُ حي ــارِة الت ــّددَ الظلمــةَ هكــذا كالســراِج والمن ــوِر الحقيقــي ليكشــَف الحــقَّ ويُب ِالن

ــا الحســنِة.  ــّرّب بأعماِلن ــَد اســُم ال ــيّد المســيح ليتمجَّ ــاِل الّس ــَن علــى مث اآلخري

للنــوِر بتطبيقنــا تعاليــَم الــّرّب يَســوَع المســيِح عيشــنا وفَقهــا لتكــوَن ســراجاً  - نكــوُن أبنــاءً 
 ينيــُر حياتنــا لنعيَشــها بالمحبــة مــَع اهللِ واآلخــر ”ِســَراٌج ِلِرْجِلــي َكالَمُــَك َونُــوٌر ِلَســِبيِلي”
ــّرّب يَســوَع  ــُع عــن الّشــهادِة لل ــَن عنَدمــا نمتن ــا عــن اآلخري )مزمــور 119: 105(، ونحجــُب نوَرن

ــَن. ــُل حاجــاِت اآلخري ــو، ونَتجاه ــا يَخب ــَل نوَرن ــِة أن تَجع ــَمُح للخطيئ ــا، ونَس بأعماِلن

أُعّبُ عن إمياين

- ما المقصودُ بـقوِل الّسيّد المسيح: ”أنتم نوُر العالَم”؟

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

تقويٌم مرحيلٌّ

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

- ”أَنْتـُـْم ِملـْـُح األَْرِض، َولِكــْن ِإْن فََســَد الِْملـْـُح فَِبَمــاذَا يَُملَّــُح؟ الَ يَْصلـُـُح بَْعــُد ِلَشــْيٍء، ِإالَّ ألَْن يُطـْـَرَح َخاِرًجــا 
َويـُـَداَس ِمــَن النَّــاِس. أَنْتـُـْم نـُـوُر الَْعالـَـمِ. الَ يُْمِكــُن أَْن تُْخَفــى مَِدينـَـةٌ مَْوُضوَعــةٌ َعلـَـى َجبـَـل، َوالَ يُوِقــُدوَن ِســَراًجا 
امَ  َِّذيــَن ِفــي الْبَيـْـِت. فَلْيُِضــئْ نُوُرُكــْم هَكــَذا قُدَّ َويََضُعونـَـُه تَْحــَت الِْمْكيـَـاِل، بـَـْل َعلـَـى الَْمنـَـاَرِة فَيُِضــيءُ ِلَجِميــِع ال

ــَماَواِت” )متــى5: 16-13(. َّــِذي ِفــي السَّ ــُدوا أَبَاُكــُم ال النَّــاِس، ِلَكــْي يـَـَرْوا أَعَْمالَُكــُم الَْحَســنَةَ، َويَُمجِّ

1.   مَن المقصودُ بملِح األرِض؟
........................................................................................................................................................    

........................................................................................................................................................    
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2.   ما تأثيُرنا كمؤمنيَن في العالمِ؟ وكيَف يظهُر ذلك؟
........................................................................................................................................................   

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

ــُه بــه الطعــامُ فيطيــب مذاقـُـه، كمــا أنـّـه يســتخدمُ فــي تطهيــِر األطعمــِة وحفِظهــا  - الملــُح هــو مــا ينكَّ
مــن الفســاِد، وبعــُض أنــواع األمــالِح تُســتخَدم لتســميِد األراضــي الّزراعيـّـة، قصَد الّســيُّد المســيُح 

بقولــه: ”أَنْتـُـْم ِملـْـُح األَْرِض” كلَّ مؤمــٍن حقيقــّي يكــوُن قــدوًة صالحــةً يؤثـّـُر فــي حيــاِة اآلخريــن 
ويجتذبُهــم إلــى الحيــاِة مــَع اهلل، فكمــا أنــه بكميــِة ملــٍح قليلــٍة يَُملَّــُح طعــامٌ كثيــٌر، هكــذا بوجــوِد 
إنســاٍن صالــٍح مــَع أنــاٍس كثيريــَن يمنــُع باليــا ومصائــَب كثيــرًة، ويعطــي أمــالً أن يعــودَ األشــرار 
عــن خطاياهــم بالتّوبــِة اقتــداءً بســيرِة هــذا اإلنســاِن الّصالــح، وكمــا أّن الملــَح يــذوُب ويتالشــى 
ــهم لمجــِد اهلل فيكــوُن  ــوَن أنفَس ــاءُ اهلل يبذل ــه، هكــذا أبن ــاّ في ّ ــراً قوي ــُر تأثي ّ ــه يؤث ــامِ لكنَّ ــي الطّع ف

تأثيُرهــم قويـّـاً فــي خــالِص اآلخريــن.

ــداً عــن  ــاً بعي ــه أاّل يأخــَذ درب ــُح وال يتعــّرَض اإلنســاُن المســيحّي للفســاِد علي - كــي ال يفســَد المل
الّســيِّد المســيِح، وأاّل يغــرَق فــي شــرور هــذا العالــم ورغباتــه، بــل يكــوُن ســبَب خــالصٍ وبركــٍة  

ــه.  لنفســه ولآلخريــَن مــن خــالِل أعماِل

ــَل  ــِب بعيشــنا الفضائ ــٍر حقيقــّي فــي القل ــمِ مــن دوِن تغيي ــَن فــي العال - ال نســتطيُع أن نكــوَن مؤثّري
المســيحيّةَ فــي حياِتنــا اليوميـّـة، فنعكــَس صــورَة نــوِر المســيِح بأعماِلنــا الحســنة الّتــي تدفــُع مــن 

ــِد اهلل. يراهــا لتمجي

أُعّبُ عن إمياين

- ما المقصودُ بـقوِل الّسيّد المسيح: ”أَنْتُْم ِملُْح األَْرِض”؟

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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”ثـُـمَّ َكلََّمُهــْم يَســوع أَيًْضــا قَاِئــاًل: أَنـَـا هـُـَو نـُـوُر الَْعالـَـمِ. مـَـْن يَتْبَْعِنــي فـَـالَ يَْمِشــي ِفــي الظُّلَْمــِة بـَـْل يَُكــوُن لـَـُه 
نـُـوُر الَْحيـَـاِة” )يوحنــا 8: 12(.

كلمُة منفعٍة:

1.   أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ في كّل ممَّا يأتي:

- من مزايا النّوِر كلُّ ما يأتي، ما عدا:

   أ.    يُرشُد اآلخريَن.                                           ج.    يَكشُف الحّق.

ب.     يُبّددُ الظّلمةَ.                                             د.    يُضلُّل اإلنساَن.

- من خصائِص الملِح كلُّ ما يأتي، ما عدا: 

   أ.     يؤثّر تأثيراً قويّاً.                                          ج.    يحفُظ حياَة المؤمِن من الفساِد.

ب.     وجودُه ال قيمةَ له.                                       د.   ال يمكُن االستغناءَ عنه.

2.   كيَف نحجُب نورنا عن اآلخريَن؟
.............................................................................................................................................................

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

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

3.   أذكُر أعماالً أكوُن فيها نوراً وِملحاً في العالمِ.
.............................................................................................................................................................

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس
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الّدرس الّسادس عشر  ِلعازَر هلمَّ خارجًا

- أتبُع خطواِت أفّكُر- أزاوُج - أشارُك في اإلجابِة عن األسئلِة اآلتيِة:

1.    أفكُر ببعِض الُمعِجزاِت الّتي قامَ بها الّسيُّد المسيُح. 

 2.    أزاوُج زميلــي فــي الّصــّف فــي كتابــِة قائمــٍة ببعــِض الُمعِجــزاِت الّتــي قــامَ بهــا الّســيُّد المســيُح، مــَع ذكــِر 
      الّشخِص الّذي صنَع مَعه الُمعِجزة، والغايِة من صنِع يَسوَع هذِه الُمعِجزاِت. 

نشاط

غايتُه من صنِعهاصنعَها معَُمعِجزاُت الّسيّد المسيِح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.    نُشارُك بقيةَ زمالِئنا في الّصّف في عرِض القائمِة الّتي توصلْنا إلى إنجاِزها.
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- أفتُح إنجيَل )يوحنا 11: 1-44(، وأقرأُ الُمعِجزَة الّتي أجراها يَسوُع:

- أحلـّـُل الُمعِجــزَة الّتــي قرأتُهــا فــي اآليــاِت اإلنجيليـّـِة وفقــاً الســتراتيجيِّة األصابــِع الخمســة، ثــّم ألّخــُص في 
كــّف اليــد اســَم الُمعِجــزِة والعبــرِة منها.

مَن؟

أين؟

ماذا؟متى؟

لماذا؟

 مَن الّذي صنعَ يَسوعُ معَه المُعِجزة؟

ماذا فعَل يَسوعُ ليُتمَّ المُعِجزَة )األحداث(؟ 

متى صنعَ يَسوعُ المُعِجزة؟
 أين  صنعَ يَسوعُ المُعِجزة؟ 

 لماذا صنعَ يَسوعُ المُعِجزة؟

نشاط

اسمُ المُعِجزة والعبرُة منها:
........................................

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

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

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

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

...............................................................................................................
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ِة  ُس أّن الّســيَّد المســيَح صنــَع مُعِجــزاٍت كثيــرًة مــَع أشــخاصٍ كثيريــَن بقــوَّ - يشــهُد اإلنجيــُل الُمقــدَّ
ــِمه ــى اس ــازَر، ومعن ــِة ِلع ــزةُ إقام ــا مُعِج ــي صنَعه ــزاِت الّت ــَك الُمعِج ــن تل ــّي، وم ــلطاِنه اإلله  س

”اهلل المعين”، ”بعَد أربعِة أيّامٍ من دفِنه... ِلَعاَزُر، هَلُمَّ َخاِرًجا!” )يوحنا11: 43(.

يُشيُر الّسيُّد المسيُح من خاِل ُمعِجزة إقامِة ِلعازرَ إلى مجموعٍة من الحقائِق والّدالالِت، هي:

1.     طبيعتُه اإللهيّةُ، فيَسوُع المسيُح له سلطاٌن مُطلٌَق على كّل األشياِء وعلى الحياِة والموِت.

ــمَح  ــاهللُ س ــلَه، ف ــذي أرس ّ ــه ال ــاَل أبي ــَل أعم ــادٌر أن يعم ــِص، ق ّ ــُن اهللِ الُمخل ــوُع المســيُح اب 2.     يَس
ــِر،  ــن القب ــِع م ــومِ الّراب ــي الي ــوُع المســيُح ف ــه يَس ــُن، ليُقيَم ــوُت ويُدف ــمَّ يم ــازُر، ث ــرَض ِلع أن يَم
 ويمنَحــه حيــاًة جديــدًة فيعلــَن للحاضريــَن حقيقتـَـه، فيؤمنــوا بــه ويمّجــدوا اســَم اهلل فــي حياِتهــم 

َد ابُْن اهللِ ِبِه” )يوحنا11: 4(. ”...هََذا الَْمَرُض لَيَْس ِللَْمْوِت، بَْل أِلَْجِل مَْجِد اهللِ، ِليَتََمجَّ

َّــه ولــو مــاَت  3.     يَســوُع المســيُح هــو القيامــةُ والحيــاةُ، كلُّ مَــن يؤمــُن بــه ويضــُع رجــاءه عليــه فإن
فســيحيا مــن جديــٍد وســيقيُمه يَســوُع مَعــه ويمنُحــه حيــاًة جديــدًة فالمــوُت فــي المســيحيِّة هــو 
ــيَْحيَا”  ــاَت فََس ــْو مَ ــي َولَ ــَن ِب ــْن آمَ ــاةُ. مَ ــةُ َوالَْحيَ ــَو الِْقيَامَ ــا هُ َ ــِة ”... أَن ــاِء القيام ــى رج ــادٌ عل  رق
                                                                                                 )يوحنا11: 25(.

4.     طبيعــةُ يَســوَع  المســيِح البشــريّة، َحــِزَن يَســوُع وبكــى لمــوِت ِلعــازَر، واضطــرَب لحــزِن أختَيــه، 
مؤّكــداً أنـّـه إنســاٌن مثلُنا.

5.     مشــيئةُ اهللِ الّســماويّة تعمــُل دائمــاً فــي التّوقيــِت الُمناِســِب، فمشــيئةُ اهللِ شــاءَت أاّل يكــوَن 
 يَســوُع حاضــراً فــي مدينــة لعــازر عنــَد موتــِه، لهــذا كاَن مَجيــؤه مُتأخـّـراً فقــد مــاَت لعــازَر ودُِفــَن 
”... يـَـا َســيُِّد، لـَـْو ُكنـْـَت هَُهنـَـا لـَـْم يَُمــْت أَِخــي!” )يوحنــا11: 32( ومــَع هــذا فــإن يَســوَع لــم يُخيـّـْب 
رجــاءَ أختـَـي الميــِت بــل اســتجاَب لطلبِتهمــا ومنــَح بَمجيئــه إلــى القبــِر ِلعــازَر حيــاًة جديــدًة مُقيمــاً 
إيـّـاهُ مــن المــوت، ومؤّكــداً لنــا أنَّ مـَـن يُؤمــُن بــاهللِ وبابِنــه يَســوَع المســيِح ويضــُع ثقتـَـه بهمــا فلــن 
يُخيـّـَب اهلل رجــاءَه، وأنَّ كلَّ مــا نطلبـُـه باإليمــان الحــّي ننالـُـه ولــو بعــَد حيــٍن ”... نََعــْم يـَـا َســيُِّد. أَنـَـا 

َّــَك أَنـْـَت الَْمِســيُح ابـْـُن اهللِ، اآْلِتــي ِإلـَـى الَْعالـَـمِ” )يوحنــا 11: 27(. قـَـْد آمَنـْـُت أَن

أُعّبُ عن إمياين
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- لــو واجَهتــك أو أحــَد أفــراِد أســرِتك مُشــِكلةٌ صحيَّــةٌ عصيبــةٌ، وفقــَد األطبــاءُ األمــَل بالّشــفاء. فهــل 

ــَل ويحلَّهــا بقدرِتــه اإللهيـّـة؟ ولــَم؟     تثــُق أنَّ اهللَ قــادٌر أن يتدخَّ

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

1.   أَِعْد قراءَة إنجيِل )يوحنا 11: 44-1(.

2.   أُكِمُل العباراِت اآلتيةَ بالمعلوماِت الُمناِسبة بحسِب فهمي للُمعِجزة. 

 - يُشــيُر يَســوُع ويُمّهــُد مــن خــالِل ُصنِعــه مُعجــزاِت إقامــِة الموتــى، ومنهــا مُعجــزةُ إقامــِة ِلعــازَر، إلــى 
..................................................  

- تُعلُّمنا عالقةُ يَسوَع بعائلة ِلعازَر أّن مفهومَ الّصداقِة يجُب أن يُبنى على .......................................

- ِمن الّدروِس الحياتيِّة الّتي يعلُّمنا الّسيُّد المسيُح إيّاها بالُمعِجزِة ..................................................

ــَن الُمعِجــزات؛ فــي إشــاراِتها لمفهــومِ  ــةٌ عظيمــةُ بي ــةُ الُمعِجــزة: لُمعِجــزة إقامــِة لعــازَر مكان - أهميّ
ــيّد  ــِة الّس ــبقاً لقيام ــاً مُس ــاً وتحقيق ــيِّد المســيِح، فقــد كانَــت إعالن ــي للّس القيامــِة وللمجــيِء الثّان
المســيح، ووعــداً صادقــاً أنَّ مــن يُؤمــُن بيَســوع تكــوُن لــه الحيــاةُ األبديـّـةُ، فيَســوُع ســيجيءُ ثانيــةً 
وســيُقيُم مَعــه األبــراَر والّصالحيــَن ويمنُحهــم الحيــاَة األبديـّـةَ، فهــو نــوُر العالــم الـّـذي يهدينــا إلــى 

طريــِق الملكــوِت الّســماوّي. 

أُعّبُ عن إمياين



103

- يُعلُّمنا الّسيُّد المسيُح من خالِل مُعِجزِة إقامِة لعازَر مجموعةً من التّعاليمِ الُمهّمة لحياِتنا، ومنها:

ــا  ــُر اهللُ أحيانــاً اســتجاباِته لطلباِتنــا؛ ليختبــَر قــّوةَ إيماِننــا ”... قَالَــْت لَــُه مَْرثَــا، أُْخــُت الَْميْــِت: »يَ 1.     يؤخّ
ــَد اهللِ؟” ــَن مَْج ــِت تََريْ ــِك: ِإْن آمَنْ ــْل لَ ُ ــْم أَق َ ــوع: أَل ــا يَس ــاَل لََه َّــامٍ. قَ ــةَ أَي ــُه أَْربََع ــَن أِلَنَّ لَ َ ــْد أَنْت ــيُِّد، قَ  َس
                                                                                        )يوحنا 11: 40-39(.  

2.     يســمُح اهلل أحيانــاً بالتّجــارِب والمــرض؛ ليُظهــَر عظمــةَ أعماِلــه فــي حياِتنــا ”...هَــَذا الَْمــَرُض لَيـْـَس 
ــَد ابْــُن اهللِ ِبــِه” )يوحنــا11: 4(. ِللَْمــْوِت، بَــْل أِلَْجــِل مَْجــِد اهللِ، ِليَتََمجَّ

3.     يُجــّددُ المســيُح علــى الــّدوامِ حياتَنــا ويعطينــا فــي كّل مــّرٍة وبعــَد كّل ســقوٍط الفرصــةَ لنحيــا ونقــومَ 
مَعــه، ونتغلـّـَب علــى أحزاننــا وأوجاِعنــا وخســاراِتنا وكأنّنــا مخلوقــون مَعــه مــن جديــٍد. 

4.     يَســوُع رجاُؤنــا الوحيــُد مَهمــا بلــَغ مــا نعانيــِه فــي هــذِه الحيــاِة، لــذا علينــا أن نُخّصَص وقتــاً للحديِث 
مَعــه راميــَن أحزانَنــا بيــَن يَديــه، وواثقيــَن بــه كمــا فعلــت مرثــا الّتــي ترَكــت أختَهــا مريــَم والُمعّزيــن 
بأخيهمــا ومَضــت مُســرعةً تســتقبُل يَســوَع عنــَد ســماِعها خبــَر مجيئِه، فقد نســيَت حزنَهــا للحظاٍت 
وفرَحــت بقدوِمــه، وراَحــت تَشــكي لــه حزنَهــا واثقــةً أنـّـه قــادٌر أن يغيـّـَر الحــزَن إلــى فــرحٍ والعــزاءَ إلى 

حياٍة.

5.     إدراُك أهميـّـِة الّصداقــِة اإلنســانيِّة والمحبـّـِة فــي عالقاِتنــا مــَع اآلخريــَن، فالّصداقــةُ تقتضــي منـّـا أن 
نكــوَن قادريــَن علــى المحبـّـِة والخدمــِة والعطــاء، مُقتديَن بالّســيِّد المســيِح الـّـذي أحبَّ لعــازَر وأُختَيه، 
فلــم يشــأْ أن يخيـّـَب آمــاَل األختَيــن اللّتَيــن أرســلتا وراءَه تطلبــاِن مجيئَــه ليشــفَي أخاهمــا المريــَض بــل 

غــم مــن علِمــه بتآمــِر اليهــوِد لإلمســاِك بــه. لبـّـى مَطلبَهمــا علــى الرَّ

6.     أهميـّـةُ أن تكــوَن عالقتُنــا بيَســوَع قائمــةً علــى أســاِس المحبِّة غيِر الَمشــروطِة والثّقــِة الُمطلقة، فمريُم 
ومرثــا كانتــا تثقــاِن أنـّـه لــو كاَن حاضــراً مَعهمــا لَمــا مــاَت ِلعــازُر، وِلتلــك الثّقــِة واإللحــاحِ واإليمــاِن 

الـّـذي لمَســه يَســوُع منهمــا أقــامَ أخاهمــا مــن القبــِر واهبــاً إيـّـاهُ حيــاًة جديــدًة.

- كيَف نعيُش مفهومَ الّصداقِة الحقيقّي في عالقِتنا مَع اهللِ واآلخِر؟

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

- كيَف نقتدي بمريَم ومرثا في حياِتنا في مواَجهِة حزِننا وخسارِتنا؟

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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”ِإْن ُكنَْت تَْستَِطيُع أَْن تُْؤِمَن. ُكلُّ َشْيٍء مُْستَطَاٌع ِللُْمْؤِمِن” )مرقس9: 23(.

كلمُة منفعٍة:

1.   أفّسُر اآلتي:
- يُؤخُّر اهللَ أحياناً استجابتَه لطلباِتنا.

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

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

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

- يسمُح اهلل أحياناً بالمرِض والتّجارِب في حِياتنا. 

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

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

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

2.   أتحّدُث عن أهميِّة مُعِجزِة إقامِة ِلعازَر.
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس
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مَن؟

أين؟

ماذا؟متى؟

لماذا؟

 مَن الّصبيُة الّتي صنعَ معَها يَسوع المعجزة؟

ماذا يعلّمُنا يَسوع من المُعِجزة؟  

متى صنعَ يَسوعُ المُعِجزَة معَ الّصبية؟

 أين ذهب يَسوعُ ليصنعَ المُعِجزة؟ 

 لماذا صنعَ يَسوعُ المُعِجزَة معَ الّصبية؟

اسمُ المُعِجزة والعبرُة منها: 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

 3.   أبحُث في إنجيِل )متى 9: 18-26( عن الُمعِجزِة الّتي تدلُّ على سلطاِن يَسوَع الُمطلَِق على الحياِة 
      وغلبِته الموَت، مُحلاّلً إيّاها وفَق استراتيجيّة األصابِع الخمسِة.
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الّدرس الّسابع عشر  الحياُة المسيحّيُة حياُة نقاٍء

”لو كاَن يوجُد مَن يفوُق مَن بعِدها نقاءً لكاَن اهلل قد أبطأَ قدومَه” )القّديس أفرام الّسرياني(.

نشاط

1.   ما صفاُت الماِء الّصالِح للّشرب؟

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

2.    ماضرورةُ الماِء النّقّي لحياِتنا؟

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

3.    ما وجُه الّشبِه بيَن الماِء النّقّي والقلِب النّقّي؟

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

4.    لماذا اصطفى اهللُ مريَم العذراءَ أمّاً لإللِه الُمتجّسد؟
.......................................................................................................................................................   
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أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

يَانَةُ الطَّاِهَرةُ النَِّقيَّةُ ِعنَْد اهللِ اآلِب ِهَي هِذِه: افِْتَقادُ الْيَتَامَى َواألََراِمِل ِفي ِضيَقِتِهْم، َوِحْفُظ اإِلنَْساِن  - ”اَلدِّ
نَْفَسُه ِبالَ دَنٍَس ِمَن الَْعالَمِ” )يعقوب 1: 27(.

يِر يُْخِرُج  رِّ يُر ِمْن َكنِْز قَلِْبِه الشِّ رِّ الََح، َواإِلنَْساُن الشِّ اِلِح يُْخِرُج الصَّ اِلُح ِمْن َكنِْز قَلِْبِه الصَّ - ”اإَِلنَْساُن الصَّ

َُّه ِمْن فَْضلَِة الَْقلِْب يَتََكلَُّم فَُمُه” )لوقا 6: 45(. . فَِإن رَّ الشَّ

، َصْخَرِتي َوَوِليِّي” )مزامير19: 14(. - ”ِلتَُكْن أَقَْواُل فَِمي َوِفْكُر قَلِْبي مَْرِضيَّةً أَمَامََك يَا َربُّ
1.    إالمَ يدعو إيمانُنا المسيحّي؟

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

َُّه ِمْن فَْضلَِة الَْقلِْب يَتََكلَُّم فَُمُه”؟ 2.    ماذا قصَد الّربُّ يَسوُع بقوِله ”فَِإن
.....................................................................................................................................................     

3.    متى نكوُن أنقياءَ أمامَ اهلل؟
.....................................................................................................................................................    

     النّقــاوةُ تعنــي النّظافــةَ والطّهــَر، فيهــا تختفــي شــهوةُ العالــمِ والجســِد والخطيـّـِة، وتصبــُح شــهوةُ 
القلــِب مقّدســةً فــي حيــاِة البــّر ومحبـّـِة اهلل، وال يعــودُ التائــُب ينفعــُل مــّرًة أخــرى بمحبـّـِة الخطيـّـِة، 
 فالّســيُّد المســيُح مثلُنــا األعلــى فــي النّقــاوة، عــاَش حياتـَـه طاهــراً نقيـّـاً مــن كّل خطيٍّة وقــاَل مُتحّدياً 
ـٍة؟ فَــِإْن ُكنْــُت أَقُــوُل الَْحــقَّ، فَِلَمــاذَا لَْســتُْم تُْؤِمنُــوَن ِبــي؟” تُِنــي َعلَــى َخِطيَـّ  ”مَــْن ِمنُْكــْم يُبَكِّ
)يوحنــا 8: 46(، وقــد طهَرنــا مــن كّل خطيّــٍة بدِمــه الكريــمِ المســفوِك علــى الّصليــِب ”َولِكــْن ِإْن 

َســلَْكنَا ِفــي النُّــوِر َكَمــا هـُـَو ِفــي النُّــوِر، فَلَنـَـا َشــِرَكةٌ بَْعِضنـَـا مَــَع بَْعــٍض، َودَمُ يَســوع الَْمِســيِح ابِْنــِه 
ُرنـَـا ِمــْن ُكلِّ َخِطيَّــٍة” )1يوحنــا 1: 7(، والنّقــاوةُ تشــمُل: يُطَهِّ

ــا  ــَت يَ ْ ــٍل ”َوأَن ــٍر كام ــٍب طاه ــُده بقل ــّربَّ ويعب ــذي يحــبُّ ال ّ ــو ال ــيُّ ه ــُب النّق ــِب: القل ــاوة القل 1.   نق
بَّ يَْفَحــُص َجِميــَع  ُســلَيَْماُن ابِْنــي، اعْــِرْف ِإلــَه أَِبيــَك َواعْبـُـْدهُ ِبَقلـْـٍب َكاِمــل َونَْفــٍس َراِغبـَـٍة، ألَنَّ الــرَّ
َراِت األَفـْـَكاِر..” )1أخبــار28: 9(، فمــا يخفيــه القلــُب ســواءً كاَن صاِلحــاً  الُْقلـُـوِب، َويَْفَهــُم ُكلَّ تََصــوُّ
أم شــريراً ســرعاَن مــا يظهــُر فــي األقــواِل والّســلوك، فيجــُب علــى المؤمــِن أن يحافــَظ علــى قلِبــه 
ــِب  ــاِت القل ــّم صف ــن أه ــاُن، وم ــُم اللّس ّ ــِب يتكل ــِة القل ــن فضل ــه م ّ ــن كّل شــّر ألن ــاً م ــراً نقيّ طاه
النّقــّي أنـّـه ال يتلــّوُث بالّشــّر وال يحتفــُظ بــأّي خطيـّـٍة فيــه بــل يرفُضهــا وال يتعامــُل معهــا، ويتنّقــى 

باســتمرار بالتّوبــة واالعتــراف.

أُعّبُ عن إمياين
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2.    نقــاوة الفكــِر: فاإلنســاُن النّقــيُّ تكــوُن أفــكاُره نقيـّـةً وطاهــرًة، ال يظــنُّ الّســوءَ، يتعامــُل مــَع اآلخريــَن 
ببــراءٍة وطهــارٍة، ويكــوُن فكــُره دائمــاً مُتوجّهــاً نحَو اهلل. 

3.    نقــاوة الجســِد: فــي حفِظــه مــن أّي نجاســٍة أو شــهوٍة رديئــٍة، وحفــِظ الحــواس ”الَ تََضــْع يـَـًدا َعلـَـى 
أََحــٍد ِبالَْعَجلـَـِة، َوالَ تَْشــتَِرْك ِفــي َخطَايـَـا اآلَخِريــَن. ِاْحَفــْظ نَْفَســَك طَاِهــًرا” )1تيموثــاوس5: 22(، فــإنَّ 

عّفــةَ الجســِد فــي عّفــِة العيــِن واألذِن واللّســاِن واليــِد والفــمِ.

؟ - ما المقصودُ بنقاوِة القلِب؟ وبَم أُميُّز اإلنساَن النّقيَّ

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

تقويٌم مرحيلٌّ

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

َُّهْم يَُعاِينُوَن اهللَ” )متى 5: 8(. - ”طُوبَى ألَنِْقيَاِء الَْقلِْب، ألَن

َِّذي َكلَّْمتُُكْم ِبِه” )يوحنا 15: 3(. - ”أَنْتُُم اآلَن أَنِْقيَاءُ ِلَسبَِب الَْكالَمِ ال

َرنَا ِمْن ُكلِّ ِإثْمٍ” )1يوحنا1: 9(. - ”ِإِن اعْتََرفْنَا ِبَخطَايَانَا فَُهَو أَِميٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى يَغِْفَر لَنَا َخطَايَانَا َويُطَهِّ

1.    ما المكافأةُ الّتي يحصُل عليها أنقياءُ القلوِب؟

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

2.    كيَف يتنّقى اإلنساُن؟

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

3.    ما أهميّةُ التّوبِة في حياِتنا؟

.....................................................................................................................................................    
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ــةُ  ــٍة التّوب ّ ــاوَة الُمســتمّرَة مــن كّل خطي ــزمُ النّق ــَك يل ــاِة، لذل ــي الحي ٌض أن يُخطــئَ ف ــرَّ كلُّ إنســان مُع
واالعتــراُف الّدائمــان، فطوبــى للنّفــس الّتــي تدّربـَـت علــى مُماَرســة النّقــاوِة وحفِظهــا، ألنـّـه مــن 

دون النّقــاوِة ال يمكــُن مُعاينــةُ مجــَد اهلل، فالمؤمــُن يعيــُش حيــاَة النّقــاوِة بـــ:

1.   التّوبــِة واالعتــراِف، فبهمــا تُغَفــُر جميــُع الخطايــا ويُمَحــى كلُّ إثــمٍ بــدمِ المســيِح ويصيــُر اإلنســاُن 
ــَد ضــدَّ  ــى اإلنســان أن يجاه ــال3: 19(، فعل ــْم...” )أعم ــى َخطَايَاُك ــوا ِلتُْمَح ــوا َواْرَجُع ــاً ”فَتُوبُ نقيّ
 الخطيئــِة ليحافــَظ علــى نقاوِتــه فيعمــَل كلَّ مــا هــو صالــٌح ”فَاْصنَُعــوا أَثَْمــاًرا تَِليــُق ِبالتَّْوبَــِة”
                                                                                                    )متى 3: 8(.

 2.  االشــتراك بالقدســات: بتنــاوِل جســِد المســيح ودمــِه الكريَميــن ننــاُل مغفــرَة الخطايــا وحيــاًة أبديـّـةً 
ــَع بَْعــٍض، َودَمُ يَســوع  ــا مَ ــا َشــِرَكةٌ بَْعِضنَ ــَو ِفــي النُّــوِر، فَلَنَ ”َولِكــْن ِإْن َســلَْكنَا ِفــي النُّــوِر َكَمــا هُ

ــا 1: 7(. ــٍة” )1 يوحن ــْن ُكلِّ َخِطيَّ ــا ِم ُرنَ ــِه يُطَهِّ ــيِح ابِْن الَْمِس

َّــِذي َكلَّْمتُُكــْم ِبــِه”  3.   كام اهلل: فكلمــةُ اهلل تُعلـّـُم وتُحــّرُر وتُنّقــي ”أَنْتـُـُم اآلَن أَنِْقيـَـاءُ ِلَســبَِب الـْـَكالَمِ ال
)يوحنــا 15: 3(، بالقــراءِة واالســتماِع لــكالمِ اهلل والعمــِل بــه يتنّقــى اإلنســاُن وينــاُل بــركاٍت عديــدًة، 

: منها

    أ.   اســتجابةُ الّصــاِة: فالّشــرُط األساســّي الســتجابِة الّصــالِة هــو تنقيــةُ القلــِب مــن الّشــهواِت ومــن  
الَِت، َوَصلُّــوا بَْعُضُكــْم ألَْجِل  التّعلـُّـِق بــأّي شــيٍء محســوٍس أيـّـاً كاَن ”ِاعْتَِرفـُـوا بَْعُضُكــْم ِلبَْعــٍض ِبالــزَّ

بَْعــٍض، ِلَكــْي تُْشــَفْوا. طَِلبـَـةُ الْبـَـارِّ تَْقتـَـِدُر َكِثيــًرا ِفــي ِفْعِلَهــا” )يعقــوب 5: 16(.

    ب.   الحيــاةُ المُثمــرةُ: أن تكــوَن حياتُنــا لهــا ثمــٌر مثــل الكرمــِة الُمثِمــرة، ويأتــي الثّمــُر بإيماِننــا وثباِتنــا 
بالّســيِّد المســيِح فينقينــا لتأتــَي حياتنــا بثمــٍر أكثــَر ”ُكلُّ غُْصــٍن ِفــيَّ الَ يَأِْتــي ِبثََمــٍر يَنِْزعـُـُه، َوُكلُّ مـَـا 

يَأِْتــي ِبثََمــٍر يُنَقِّيــِه ِليَأِْتــَي ِبثََمــٍر أَْكثـَـَر” )يوحنــا15: 2(.

َُّهــْم يَُعاِينـُـوَن اهللَ” )متــى 5: 8(، فحيــاةُ النّقــاوِة      ج.   معاينــةُ ورؤيــةُ مجــِد اهلل ”طُوبـَـى ِلأَنِْقيـَـاِء الَْقلـْـِب، ألَن
ــا  ــِقّ قلوبَن ــاهلل، فلنُن ــٌق ب ــظ ٌوحــسٌّ مُلتِص ــٌل متيّق ــاوةُ عق ــماوّي، فالنّق ــا للملكــوِت الّس هــي طريُقن

وأجســادَنا مــن كّل شــهوٍة رديـّـٍة، ِلنَخلـُـص مــن كّل نجاســٍة.

أُعّبُ عن إمياين
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- أذكُر ما أقومُ به ألعيَش حياَة النَّقاوِة.

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

تقويٌم مرحيلٌّ

دْ ِفْي دَاِْخِلْي” )المزمور51: 10(. ”قَلْبَاً نَِقيَّاّ ِاْخِلْق ِفيَّ يَا اهلَلُ، َوُرْوَحاً مُْستَِقيَْماً َجدِّ

كلمُة منفعٍة:

1.   أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ في كّل ممَّا يأتي:

- من صفاِت القلِب النّقّي كّل ما يأتي، ما عدا:

   أ.    ال يتلّوُث بالّشّر.                                           ج.    يرفُض الخطيئةَ وال يتعامُل مَعها.

ب.     يتنقى باستمراٍر بالتوبِة واالعتراِف.                      د.    يسقُط في الخطيئة.

- اإلنساُن النّقيُّ الفكِر هو الذي كّل ما يأتي، ما عدا: 

   أ.     يُسيءُ الظّّن باآلخرين.                                     ج.    تكوُن أفكاُره نقيّةً وطاهرًة.

ب.     ال يظنُّ الّسوءَ..                                             د.   يتعامُل مَع اآلخريَن ببراءٍَة وطهارٍة.

2.   ما البركاُت الّتي ينالُها المؤمُن الّذي يسلُك حياَة النّقاوِة؟
.............................................................................................................................................................

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

3.   أذكُر أمثلةً من حياِة القّديسيَن أُبيُّن من خالِلها أهميّةَ النّقاوِة في حياِة اإلنساِن.
.............................................................................................................................................................

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس
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الّدرس الّثامن عشر  اإلعالُم والّتواُصل االجتماعّي
6

 1.   اقرأُ الّصوَر الّسابقةَ ألتعّرَف بعَض فوائِد اإلعالمِ في حياِتنا.

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

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

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

 2.   أذكُر بعَض سلبياِت وسائِل التّواُصِل االجتماعّي في حياتنا.

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

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

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

ً نناقُش معا
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أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

ِّي عُْريَاٌن  لَُه آدَمَ َوقَاَل لَُه: أَيَْن أَنَْت؟ فََقاَل: َسِمْعُت َصْوتََك ِفي الَْجنَِّة فََخِشيُت، أِلَن بُّ اإْلِ - ”فَنَادَى الرَّ
َِّتي أَْوَصيْتَُك أَْن اَل تَأُْكَل ِمنَْها؟ فََقاَل  َجَرِة ال ََّك عُْريَاٌن؟ هَْل أََكلَْت ِمَن الشَّ فَاْختَبَأُْت.  فََقاَل: مَْن أَعْلََمَك أَن

َِّذي  لَُه ِللَْمْرأَِة: مَا هََذا ال بُّ اإْلِ َجَرِة فَأََكلُْت. فََقاَل الرَّ َِّتي َجَعلْتََها مَِعي ِهَي أَعْطَتِْني ِمَن الشَّ آدَمُ: الَْمْرأَةُ ال
َِّك فََعلِْت هََذا، مَلُْعونَةٌ أَنِْت ِمْن  لَُه ِللَْحيَِّة: أِلَن بُّ اإْلِ تِْني فَأََكلُْت. فََقاَل الرَّ فََعلِْت؟ فََقالَِت الَْمْرأَةُ: الَْحيَّةُ غَرَّ

َِّة” ) تكوين3: 9- 14(. ي َجِميِع الْبََهاِئمِ َوِمْن َجِميِع ُوُحوِش الْبَرِّ

ِّي أَعْلَُم ِمْن أَيَْن أَتَيُْت َوِإلَى أَيَْن  - ”أََجاَب يَسوع َوقَاَل لَُهْم: َوِإْن ُكنُْت أَْشَهُد ِلنَْفِسي فََشَهادَِتي َحٌق، ألَن
َّا أَنْتُْم فاَلَ تَْعلَُموَن ِمْن أَيَْن آِتي َوالَ ِإلَى أَيَْن أَذْهَُب” ) يوحنا8: 14(. أَذْهَُب. َوأَم

وِح الُْقُدِس. َوَعلُِّموهُْم أَْن يَْحَفظُوا  - ” فَاذْهَبُوا َوتَلِْمُذوا َجِميَع اأْلُمَمِ َوَعمُِّدوهُْم ِباْسمِ اآْلِب َوااِلبِْن َوالرُّ
هِْر” )متى28: 19(. َّامِ ِإلَى انِْقَضاِء الدَّ َجِميَع مَا أَْوَصيْتُُكْم ِبِه. َوهَا أَنَا مََعُكْم ُكلَّ اأْلَي

1.  استطاَعت الحيّةُ بإعالِمها المرأَة في )تكوين3: 9- 14( أن تتسلَّل إلى عقِلها، ما األثُر الذي ترَكته فيها؟

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

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

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

ليَســوَع،  شــهادتي  فمــا   ،)14  :8 يوحنــا   ( فــي  نفِســه  عــن  يَســوَع  بشــهادِة  أثــُق  كنــُت  إن    .2 
     وما واجباتي نحَوها؟

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

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

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

اســتخدموها الّتــي  الوســيلةُ  ومــا   )19 )متــى28:  فــي  تالميــَذه  المســيُح  الّســيُّد  أوصــى  بــَم    .3 
      في إيصاِل كلمِة اهلل؟

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

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

....................................................................................................................................................      
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- الّرســالةُ المســيحيّةُ هــي رســالةُ تواُصــٍل، ظهــَرت مــن خــالِل تواُصــِل اهلل مــَع البشــِر، إذ أرســَل لهــم 
دَ  أنبيــاءَ ومُبّشــرين، وفــي تمــامِ األزمنــِة تواصــَل مَعهــم مــن خــالِل ابِنــه يَســوَع المســيِح. الـّـذي حــدَّ
رســالتَه الخالصيَّــة لخــالِص البشــريِّة جمعــاءَ، والمرســُل ابنـَـه يَســوَع فــي تمــامِ األزمنــِة، والوســيلةُ 
الوعــُظ والتَّعليــُم وشــفاءُ المرضــى …. أمَّــا الفئــةُ الُمّســتهدفةُ فهــم ذوو اإلرادِة الّصالحــِة الّذيــن 
ــه،  ــّرّب وســمعوا تعاليَم ــدامِ ال ــَد أق ــَم، وجلســوا عن ــاِل مري ــى مث ــَب األفضــَل عل ــاروا النّصي اخت

فكانـَـت النّتيجــةُ قيــامَ الكنيســة.

 - والكنيســةُ بدوِرهــا أكملَــت المســيرَة مُســتعِملةً كلَّ وســائِل اإلعــالمِ الّشــفهّي الَمنقــوِل، مــروراً 
ــا  ــَدت عليه ــأِتها فاعتم ــُذ نش ــّي من ــاِل االجتماع ــائِل االتّص ــمِ وس ــي عال ــَرت ف ــاِب، وأبح بالكت
فــي إيصــاِل الكلمــِة و نشــِر الّرســالِة المســيحيِّة ”البشــرى الّســارة”، عبــَر وســائل اإلعــالمِ 
المكتوبــِة والمرئيـّـِة والمســموعِة وغيِرهــا. وتأمَــُل فــي أن تجعلَهــا خادمــاً أمينــاً للبشــارِة، مُرِســالً 
ــٍس،  ــٍة وجن ــوٍن وطبق ــن كّل ل ــِر م ــاِء البش ــَن أبن ــي بي ــيِح، وأداَة تالق ــوَع المس ــُل بشــرى يَس ينق
ــُر” ــُت اَل أُبَشِّ ــي ِإْن ُكنْ ــٌل ِل ــم: “فََويْ ــَع رســوِل األم ــردّدًة م ــةً كلَّ الحواجــِز والحــدوِد، مُ  مُتخطّي
                                                                                            )1كورنثوس 9: 16(.

ــن أجــِل حمــِل رســالِة  ــةَ م ــِل لطالمــا وجــدوا وســائلَهم الخاّص ــرين باإلنجي -  وال شــكَّ أنَّ الُمبّش
ــوا  ــم يكون ــَن، ول ــَن، بليغي ــن، حاضري ــن مُعبّري ــوع مُتحّدثي ــوا كيَس ــن، فكان ــى اآلخري اإليمــاِن إل
ــامعيهم  ــاِن س ــي أذه ــون“ ف ــوا “يبثّ ــم كان ــاِبكةً، لكنه ــةً أو ش َّ ــةً أو تلفازي َّ ــةً أثيري ــوَن مَحطَّ يملك

ــن خــالِل الكلمــة. ــاالً م وناظريهــم، صــوراً وأمث

-  واليــومَ باتَــت الكلمــةُ رقميّــةً؛ شاشــاٍت تلفزيونيّــةً، وســينمائيّةً، أثيــَر اإلذاعــِة، ومواقــَع اإلنترنــت 
وشــبكات التّواُصــل االجتماعــّي الُمختِلفــة. وعلينــا أن نكــوَن حاضريــَن فــي شــتّى أنــواِع وســائِل 
ــي تُســهُم فــي بنــاء مُجتَمــٍع إنســانّي شــبيٍه  التّواُصــل االجتماعيّــة، ِلننشــَر كلَّ القيــمِ اإلنســانيَِّة الّت

بملكــوِت اهلل. 

ــَل  ــط لينق ــد فق ــم يع ــه، ل ِر تقنياِت ــى تطــوُّ ــاً، وعل ــاءً أو هدام ــُم أنَّ اإلعــالمَ يمكــُن أن يكــوَن بنّ - نعل
يــن فــإن أُســيءَ  الحــدَث، إنّمــا أصبــَح هــو صانــُع الحــدِث، أو الحــدُث بعيِنــه. فهــو ســالٌح ذو حدَّ

اســتعمالُه كانَــت ضحايــاهُ كثيــرًة.

أُعّبُ عن إمياين
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- أوّضُح كيف أستخدمُ وسائَل اإلعالم من خالِل قوَل القّديِس بولَس الّرسوِل:

”ُكلُّ اأْلَْشــيَاِء تَِحــلُّ ِلــي، لَِكــْن لَيـْـَس ُكلُّ اأْلَْشــيَاِء تَُواِفــُق. ُكلُّ اأْلَْشــيَاِء تَِحــلُّ ِلــي، َولَِكــْن لَيـْـَس ُكلُّ اأْلَْشــيَاِء 
تَبِْنــي. اَل يَطْلـُـْب أََحــٌد مـَـا هـُـَو ِلنَْفِســِه، بـَـْل ُكلُّ َواِحــٍد مـَـا هـُـَو ِلآْلَخــِر” )1كورنثــوس10: 23، 24(

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

-”َوِفيَمــا هـُـْم َســاِئُروَن دََخــَل قَْريـَـةً، فََقِبلَتـْـُه امـْـَرأَةٌ اْســُمَها مَْرثـَـا ِفــي بَيِْتَهــا. َوَكانـَـْت ِلَهــِذِه أُْخــٌت تُْدَعــى مَْريََم، 
ــٍة َكِثيــَرٍة.  َّــا مَْرثـَـا فََكانـَـْت مُْرتَِبَكــةً ِفــي ِخْدمَ ــُه. َوأَم َِّتــي َجلََســْت ِعنـْـَد قََدمَــْي يَســوع َوَكانـَـْت تَْســَمُع َكاَلمَ ال
، أَمَــا تُبَاِلــي ِبــأَنَّ أُْخِتــي قـَـْد تََرَكتِْنــي أَْخــُدمُ َوْحــِدي؟ فَُقــْل لََهــا أَْن تُِعينَِنــي!. فَأََجــاَب  فََوقََفــْت َوقَالـَـْت: يـَـاَربُّ
يَســوع َوقـَـاَل لَهــا: مَْرثـَـا، مَْرثـَـا، أَنـْـِت تَْهتَمِّيــَن َوتَْضطَِرِبيــَن أِلَْجــِل أُمـُـوٍر َكِثيــَرٍة، َولَِكــنَّ الَحاَجــةَ ِإلـَـى َواِحــٍد. 

َّــِذي لـَـْن يُنـْـَزَع ِمنَْهــا” )لوقــا 10: 38، 42(. اِلــَح ال فَاْختـَـاَرْت مَْريـَـُم النَِّصيــَب الصَّ

َّــِذي لَيـْـَس ِعنـْـَدهُ  - ”ُكلُّ َعِطيَّــٍة َصاِلَحــٍة َوُكلُّ مَْوِهبـَـٍة تَامَّــٍة ِهــَي ِمــْن فـَـْوُق، نَاِزلـَـةٌ ِمــْن ِعنـْـِد أَِبــي اأْلَنـْـَواِر، ال
تَغِْييــٌر َواَل ِظــلُّ دََوَراٍن َشــاءَ فََولََدنـَـا ِبَكِلَمــِة الَْحــقِّ ِلَكــْي نَُكــوَن بَاُكــوَرًة ِمــْن َخاَلِئِقــِه” )يعقــوب1: 17- 18(. 

1.  كيَف أحافُظ على النّصيِب الّصالح الّذي ال يُنتزُع منّي؟

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

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

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

2.  كيَف أتعامُل من خالِل موهبتي مَع مواقِع التّواُصل االجتماعّي بحسِب رسالِة  )يعقوب1: 17- 18(؟ 

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

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

....................................................................................................................................................      
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ــابكِة خصيصــاً  ــي الّش ــت ف ــي ُصّمَم ــاِت الّت ــى كّل التّطبيق ــّي إل ــل االجتماع ــُع التّواُص - تشــيُر مواق
ــٍة. ــٍة فّعال ّ ــٍة حيوي ــوَت واآلراءَ بطريق ــو والّص ــَع الفيدي ــوَر ومقاط ــا الّص ــرادُ عبَره ِليتشــاَرَك األف

ــِر مــن المجــاالِت، وذلــك إن أحســَن  ــِع التّواُصــِل االجتماعــّي فــي الكثي ــاُت مواِق - وتتعــّدد إيجابي
الفــردُ اســتخدامَها، منهــا:

1.   اســتخدامُها لنقــِل األفــكاِر واآلراء المتعلّقــِة بموضــوٍع مُعيَّــٍن لعــدٍد كبيــٍر مــن األشــخاِص وبطريقــٍة 
ســهلٍة، وذلــك مــن أّي مــكاٍن، وفــي أّي وقــٍت، كمــا تُســاعُد خاصيـّـةُ مُشــاَركِة الــّرأي الُمتاحــة 
علــى وســائِل التّواُصــل االجتماعــّي علــى فتــِح األبــواِب لتبــادِل اآلراِء وتوســيِع فــرِص الُمشــاَركة 

فــي التّعبيــر عــن الــّرأي. 

2.   تُعتبَــُر شــبكاُت التّواُصــل االجتماعــّي أداًة مفيــدًة وفّعالــةً فــي تشــكيِل أصدقــاءَ ُجــدٍد، وتســهيِل 
التّواُصــِل مــَع األصدقــاء الّذيــن انقطــَع االتّصــال بهــم، أو مــَع األشــخاص الّذيــن ال يمكــُن مُقابلتُهم 

شــخّصياً، مّمــا يوفــُر عنــاءَ الوصــوِل إليهــم.  

3.   تُعــّد هــذه المواقــع بمــا تؤمنـُـه مــن تفاعــٍل واســٍع بيــَن المجموعــاِت وســيلةً لتشــكيِل رأّي عــامٍّ 
مُســاِنٍد لبعــِض القضايــا، وهــو األمــُر الـّـذي ينتــُج عنــه تغييــٌر إيجابــّي فــي بعــِض مناحــي الحيــاة.

4.   أدّى تطوُر هذه الشبكاِت إلى مواكبِة األحداِث واألخباِر في لحظِة حدوثها.

5.   وظَفــت هــذه المواقــع فــي التّعلُّــم عــن بعــٍد وجعلَــت المعلومــاِت مُتاحــةً بــأّي وقــٍت والســيَّما 
فــي الكــوارِث.

- ولمواقِع التّواُصلِ االجتماعّي سلبياٌت عديدةٌ، إن أساءَ الفردُ استخدامَها، منها:

1.   إضاعــةُ الوقــت: يقضــي الفــردُ علــى وســائِل التّواصــِل االجتماعــّي ســاعاٍت طويلــةً، وقــد يتعــارُض 
ذلــك مــَع مســؤولياته فــي العمــِل، والدراســِة، وغيرهــا. 

ــِة  ــي نوعيّ ــلبيّاً ف ــّي دوراً س ــل االجتماع ــُع التّواُص ــُب مواق ــريِّة: تلع ــاِت األس ــى العالق ــُر عل 2.   التّأثي
العالقــاِت األســريِّة وقوِتهــا، حيــُث يــؤدّي مــا يقضيــه الفــردُ مــن ســاعاٍت طويلــٍة فــي تصفُّــِح هــذه 
المواقــِع وانشــغاِله بعالقاِتــه االفتراضيـّـِة فيهــا إلــى البعــِد عــن أفــراد أســرِته وفتــوِر العالقــاِت التـّـي 

تربطـُـه بهــم.

3.   مخالفــةُ منظومــِة العــاداِت والتّقاليــد: قــد يــؤدّي االنفتــاُح الزائــُد الــذي تؤمّنـُـه هــذه المواقــع إلــى 
نشــِر قيــمٍ جديــدٍة مُخالفــٍة لمــا اعتــادَ عليــه الُمجتَمــع مــن عــاداٍت وتقاليــَد تُشــّكُل هويتـَـه.

أُعّبُ عن إمياين
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ــِل  ّ ــراِد، الُمتمث ــَن األف ــّي بي ــّي الحقيق ــِل االجتماع ــن التّفاعُ ــالً ع ــتخدامُها بدي ــَح اس ــةُ: أصب 4.   العزل
بالّزيــاراِت العائليـّـِة وحضــوِر الُمناســباِت االجتماعيـّـِة، فضــالً عمَّــا يقضيــه األفــرادُ مــن ســاعاٍت 

ــذّاِت. ــة واالنطــواِء علــى ال ــؤدّي إلــى إصابِتهــم بالعزل ــا ي ــٍة علــى هــذه المواقــع مّم طويل

ــٍر إلــى  ّــي التّحصيــِل العلمــّي: يميــُل الطـّـالُب الَّذيــن يســتخدموَن هــذه الوســائَل بشــكٍل كبي 5.   تدن
. الحصــوِل علــى عالمــاٍت أقــلَّ

ــِة خبراِتهــم وتمييزهــم الخطــأ مــن  ــاِل نظــراً لقلَّ ــراِد والســيّما األطف ــى األف 6.   تشــّكُل خطــورًة عل
ــواب. الّص

طرُق الحّد من استخدامِ وسائلِ التواُصل: 

ــن  ــى م ــا تبّق ــِب م ــى جان ــي إل ــل االجتماع ــِع التّواُص ــتخدامِ مواق ٍد الس ــدَّ ــٍت مُح ــُص وق 1.   تخَصي
نشــاطاٍت أخــرى.

2.   تعلـُّـم مهــاراٍت جديــدٍة مثــل: الرقــص، أو الّرســم، أو القــراءة، أو الكتابــة، أو الموســيقى وســتفيُد 
هــذه المهــاراِت فــي قضــاء وقــٍت أقــّل فــي تصفُّــح هــذه المواقــع عبــَر إشــغال أوقاِتنــا فــي هــذه 

الهوايــات.

3.   تبِنـّـي نمــِط حيــاٍة صّحــي: يعمــُل تبِنـّـي أســاليِب حيــاٍة صحيـّـٍة مثــل: االنضمــام إلــى نــاٍد رياضــّي، 
واالهتمــام بنظــامٍ غذائــّي صحــّي علــى تغييــِر عــاداِت الّشــخِص تلقائيـّـاً.

َِّذيــَن َكانـُـوا  ــٍة ِفــي اأْلُمـُـوِر الُْمتَيَقَّنـَـِة ِعنَْدنـَـا،  َكَمــا َســلََّمَها ِإلَيْنـَـا ال “ِإذْ َكاَن َكِثيــُروَن قـَـْد أََخــذُوا ِبتَأِْليــِف ِقصَّ
ــٍق،  ِل ِبتَْدِقي ــَن اأْلَوَّ ــْيٍء ِم ــُت ُكلَّ َش َّْع ــْد تَتَب ــا ِإذْ قَ ــا أَيًْض َ ــُت أَن ــِة، َرأَيْ ــا ِللَْكِلَم اًم ــَن َوخُدَّ ــْدِء مَُعاِيِني َ ــذُ الْب مُنْ
ــِه“  ــَت ِب ــِذي عُلِّْم َّ ــَكاَلمِ ال ــةَ الْ ــِرَف ِصحَّ ــُس،  ِلتَْع ــُز ثَاُوِفيلُ ــا الَْعِزي َُّه ــَك أَي ــي ِإلَيْ ــى التََّواِل ــَب َعلَ ُ  أَْن أَْكت

                                                                                                         )لوقا1: 1، 4(. 

1.    ما النّصائُح الّتي علّي التّقيُّد بها كإعالمّي بحسِب ما وردَ في اآلياِت الّسابقة؟ 
.............................................................................................................................................   

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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ــُدوا  ــُم الَْحَســنَةَ، َويَُمجِّ ــَرْوا أَعَْمالَُك ــاِس، ِلَكــْي يَ امَ النَّ ــَذا قُــدَّ ُــوُر الَْعالَــمِ. ... فَلْيُِضــئْ نُوُرُكــْم هََك ُــْم ن ”أَنْت
ــى5: 16-14(. ــَمَواِت” )مت ــي السَّ َّــِذي ِف ــُم ال أَبَاُك

كلمُة منفعٍة:

1.   أبحُث في الّشابكة عن اآلثاِر اإليجابيِّة والّسلبيِّة لوسائِل اإلعالم.
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

 .............................................................................................................................................................
2.   أقترُح بعَض المعاييِر األخالقيِّة الّتي تنظُم اختياراتي واحتياجاتي من وسائِل اإلعالمِ.

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

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

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

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

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس



118

الّدرس الّتاسع عشر  الّتعّدديُة والحواُر في المسيحّيِة 

ً نناقُش معا

- ما مجموع نقاطي في الحوار استناداً إلى المقياس اآلتي:

نقاط لكل عمود

النقاط123

ليس 
مثلي

مثلي 
قلياً

مثلي 
كثيراً

بوسعي تقديم وصف وتفاصيل وتفسيرات جيدة أثناء الحديث.

بوسعي شرح تجاربي لشخص ليس لديه فكرة عنها.

بوسعي البناء على ما قاله اآلخرون لمساعدة الناس على الفهم.

مجموع التحدث

أعرف كيف أظهر للناس أنني استمع في الواقع وبلغة الجسد.

أعرف كيف أظهر للناس أنني أصغي لهم بشكل جيد.

يوسعي التأمّل فيما سمعته من اآلخرين لكي أصل إلى ما أريد أن أعرف عنه أكثر.

مجموع االستماع

بوسعي طرح أسئلة جيدة بناءً على ما سمعته، لتعميق فهمي.

بوسعي طرح األسئلة المفتوحة التي تشجع المتحدث على تطوير شرحه.

بوسعي طرح األسئلة التي تساعدني على فهم وجهة نظر اآلخر.

مجموع األسئلة

بوسعي شرح شعوري حيال أفكار اآلخرين وتجاربهم.

بوسعي االستجابة بتعاطف مع أفكار اآلخرين وتجاربهم.

بوسعي االختالف مع آراء شخص آخر بأدب واحترام.

مجموع التجاوب

بوسعي التأمل فيما تعلمُت وشرحه عند الحديث مع اآلخرين.

بوسعي شرح أوجه الشبه واالختالف بين تجاربي وتجارب اآلخر.

بوسعي تحديد وشرح الطريقة التي تغيّرت بها مهاراتي ومواقفي بسبب ما أسمعه.

مجموع التأمل

المجموع الكلي
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أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

اِلــُح، مـَـاذَا أَعَْمــُل أِلَِرَث  َُّهــا الُمَعلِّــُم الصَّ -”َوِفيَمــا هـُـَو َخــاِرٌج ِإلـَـى الطَِّريــِق، َرَكــَض َواِحــٌد َوَجثـَـا لـَـُه َوَســأَلَُه: أَي

َّــةَ؟. فََقــاَل لـَـُه يَســوع: ِلَمــاذَا تَْدعُوِنــي َصاِلًحــا؟ لَيْــَس أََحــٌد َصاِلًحــا ِإالَّ َواِحــٌد َوهُــَو اهللُ. أَنـْـَت  الَحيَــاَة األَبَِدي

َّــَك. فَأََجــاَب َوقـَـاَل  وِر. اَل تَْســلُْب. أَْكــِرمْ أَبـَـاَك َوأُم تَْعــِرُف الَوَصايـَـا: اَل تـَـْزِن. اَل تَْقتـُـْل. اَل تَْســِرْق. اَل تَْشــَهْد ِبالــزُّ

لـَـُه: يـَـا مَُعلِّــُم، هـَـِذِه ُكلَُّهــا َحِفظْتَُهــا مُنـْـذُ َحَداثَِتــي. فَنَظـَـَر ِإلَيـْـِه يَســوع َوأََحبَّــُه، َوقـَـاَل لـَـُه: يُْعــِوُزَك َشــْيءٌ َواِحــٌد: 

ِليــَب. فَاغْتَمَّ  ــَماِء، َوتََعــاَل اتْبَْعِنــي َحاِمــاًل الصَّ ِاذْهـَـْب ِبــْع ُكلَّ مـَـا لـَـَك َوأَعْــِط الُفَقــَراءَ، فَيَُكــوَن لـَـَك َكنـْـٌز ِفــي السَّ

ــَر  ــا أَعَْس ــِذِه: مَ ــاَل ِلتاََلِمي ــُه َوقَ ــَر يَســوع َحْولَ َ ــَرٍة. فَنَظ ــَواٍل َكِثي َّــُه َكاَن ذَا أَمْ ــا، أِلَن ــى َحِزينً ــْوِل َومََض ــى الَق َعلَ

دُخُــوَل ذَِوي األَمْــَواِل ِإلـَـى مَلَُكــوِت اهللِ!” )مرقــس 10: 17 -23(. 

- أستنتُج المراحَل التّي تدّرَج بها الحواُر المنطقّي الّذي داَر بيَن الّسيِّد المسيِح والّشاّب الغنّي.

 أ.    طرَح الّشابُّ سؤالَه بشكٍل مباشٍر عن الطّريق الّذي عليه أن يسلَكه لدخوِل الملكوِت.

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

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

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

نشاط

- أوائُم بيَن النّقاِط التّعليميِّة الواردِة في النّّص وأسلوِب الحواِر الّذي داَر بيَن الّسيِّد المسيِح والّشاّب الغنّي:

النّقاُط من النّّصأسلوُب الحواِر

)......( أَنَْت تَْعِرُف الَوَصايَا.1. يناقُش الّسائُل من مضموِن سؤاِله.

)......( ِلَماذَا تَْدعُوِني َصاِلًحا؟2. يتَّفقاِن على تعريِف الكلماِت الُمستخَدمة.

)......( ما معنى الّصالح المطلق ”لَيَْس أََحٌد َصاِلًحا ِإالَّ َواِحٌد َوهَُو اهللُ”3. يبدأُ في اإلجابِة بما يَعلُمه الّسائُل.

)......( يُْعِوُزَك َشْيءٌ َواِحٌد4. يرتقي بالحواِر إلى ما ال يعرفُه الّسائُل.
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- إّن الحــواَر هــو محادثــةٌ بيــَن طرفَيــن، لــكّل منهمــا وجهــةُ نظــِره الخاّصــة بــه، أو أكبــُر قــدٍر مــن 
ــَن  ــع بي ــي األســرِة، المدرســة، الُمجتَم ــةٌ ف ــر. وللحــوار مجــاالٌت مُختِلف ــاِت النّظ ــارِب وجه تق

ــا.. ــِة وغيِره ــِة واالجتماعيّ ــِة الّسياســيِّة والّدينيّ ــاِت الُمختِلف الفئ

- كاَن الّســيُّد المســيُح يســتخدمُ دائمــاً أســلوَب الحــواِر الُمقنــِع فــي توصيــِل الحقائــِق اإللهيـّـِة للنـّـاِس، 
ويعلُّمنــا فــي حــوارِه مــَع الّشــاب الغنــّي مــا يأتــي:

 1.   مُناقشة الّسائِل عن مضموِن سؤاِله ”ِلَماذَا تَْدعُوِني َصاِلًحا؟” )مرقس 10: 18(.

2.   االتّفاق على تعريِف الكلماِت الُمستخدمة ”ما معنى الّصالِح الُمطلَق” 

3.   البدء في اإلجابِة بما يعلُمه الّسائُل ”أَنَْت تَْعِرُف الَْوَصايَا” )مرقس 10: 19(.

4.   االرتقاء بالحواِر إلى ما ال يعرفُه الّسائُل ”يُْعِوُزَك َشْيءٌ َواِحٌد” )مرقس 10: 21(.

-  يدعــو اهلل كنيســتَه لتكــوَن كنيســةَ الحــواِر، فتجمــُع بيــَن جميــِع أبنــاِء اهللِ فــي العالــمِ وفــي مجتمِعنــا، 
ــرداً  ــاِن، ف ــَع اإلنس ــواِره م ــي ح ــُل ف س فيدخ ــدَّ ــاب الُمق ــالل الِكت ــن خ ــَر م ــاوُر البش ــاهللُ يح ف
وجماعــةً، مــن أجــِل خالِصــه. وهــو مــن صميــمِ لغــِة الّســيّد المســيح  يســتخدمُه مــَع األفــراِد: مثــل 
الّســامريّة، والّشــاب الغنــّي، نيقوديمــوس، ومريــَم ومرثــا ومــَع جماعــِة التاّلميــذ. و كان يحــاور 
ــه عــن حاجاِتهــم  ــم عنَدمــا كاَن يســأُل طالبي ــى الخــالص، مُحتِرمــاً حريتَه ــع لدعوِتهــم إل الجمي
ِليطلبوهــا بإيمــاٍن، وبموِتــه وقيامِتــه جمــَع الّســيُّد المســيُح بيــَن الفئــاِت الُمختلفــِة ليجعــَل منهــم 

جماعــةً واحــدًة تعيــُش بســالمٍ مُترجيـّـةً الحيــاَة األبديـّـة. 

ــَن البشــِر،  ــّرأي بي ــي ال ــالِف ف ــةَ االخت ــدِرُك حتميّ ّــذي يُ - ســماُت الحــواِر النّاجــِح: هــو الحــواُر ال
ويعتــرُف باآلخــر وبحّقــه فــي هــذا االختــالف فــي الفكــر والــّرأي. يحتــرمُ اآلخــَر وال يســعى إلــى 
ــِة الحــواِر األعلــى  ــي إذا التــزمَ بهــا الطّرفــاِن الُمتحــاوراِن وصــال إلــى غاي إقصائــه. ولــه آدابُــه الّت
ــاِس بالّرغــم مــن اختالِفهــم فــي اآلراِء والُمعتقــداِت  ــَن النّ ــم بي واألهــّم، وهــي التّواُصــل والتّفاهُ

واألفــكاِر.

أُعّبُ عن إمياين
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ّــُق  ــَف أطب ــّي؟ وكي ــيُّد المســيُح فــي حــواِره مــَع الّشــاّب الغن ّــذي اســتخَدمه الّس - مــا األســلوُب ال
ــيِّد المســيِح فــي حياتــي؟ منطــَق حــواِر الّس

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

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

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

ــا َكاَن َصاِلًحــا ِللْبُنْيَــاِن َحَســَب الَحاَجــِة، َكــْي يُْعِطــَي  َّــةٌ ِمــْن أَفَْواِهُكــْم، بَــْل ُكلُّ مَ  - ”اَل تَْخــُرْج َكِلَمــةٌ َرِدي
اِمِعيَن” )أفسس 4: 29(.      ِنْعَمةً ِللسَّ

ــاءَ بَْعُضُكــْم نَْحــَو بَْعــٍض، َشــُفوِقيَن، مُتََســاِمِحيَن َكَمــا َســامََحُكُم اهللُ أَيًْضــا ِفــي الَمِســيِح”   - ”َوُكونـُـوا لُطََف
                                                                                                              )أفسس 4: 32(.

1.   أذكُر القيَم الّتي يجُب التّحلّي بها في أثناِء الحواِر.
....................................................................................................................................................    

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

نشاط

ضُت للمواقِف اآلتيِة: - ماذا أفعُل إذا تعرَّ

ُفالموقُف التّصرُّ

...................................................................................تُسأُل عن موضوٍع ليَس لديَك معرفةٌ به.

...................................................................................يُقاطُعك أحُد األشخاِص في الحديِث.

...................................................................................يُخطئ من تحاوُره في الحواِر.

...................................................................................تعرُف ما سيقولُه مُحدثُك )معلومة/ قّصة(.
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- ُمتطلَّباُت الحواِر:

 1.   المحبّةُ واالحترامُ: إّن أساَس الحواِر هو احترامُ اإلنساِن ألخيِه اإلنساِن ومَحبّته.

ــِة  ــِة واالجتماعيّ ّ ــِل شــخصيِّته الفردي ــِر بكام ــوَل اآلخ ــي قب ــو: الحــواُر يعن ــا ه ــِر كم ــوُل اآلخ 2.   قب
ــة.  ــِة والثّقافيّ ــه الّدينيّ وانتماءاِت

ــى اآلخــر، فيكــوُن فرصــةً  ــٍة مُنفتحــٍة عل ــى عقلي ــاُج الحــواُر الناجــُح إل ــةُ: يحت ّ ــاُح والحري 3.   االنفت
للتّعــاُرِف الحقيقــّي بيــَن األطــراِف الُمختِلفــة. أمـّـا الحريـّـةُ فهــي المنــاُخ الُمناســُب الـّـذي ال يمكــُن 

 . مــن دوِنــه أن يتــمَّ أيُّ حــواٍر حقيقــيٍّ

- مَعوقاُت الحواِر: هناك العديُد من العقباِت الّتي تُعطُّل الحواَر وتفسُده، منها: 

 1.   عدمُ اإلعداِد أو االستعداِد للحواِر، واالفتقاُر إلى مهاراِت طرِح الّسؤال.

ِب للّرأي وعدمِ االعتراِف بالخطأ. 2.   ميُل المحاوِر الى االنفراِد بالحديِث والتّعصُّ

3.   تركيُز الحواِر على الجوانِب الّشخصيِّة واالنتقائيِة دوَن الجوانِب الموضوعيِّة.

دٍة للحواِر أو عدمِ وضوِحها.  4.   عدمُ وجوِد أهداٍف مُحدَّ

- روحانيــة الحــوار: إنَّ الحــواَر موقــٌف روحــيٌّ قبــَل كّل شــيء. تتأّســُس روحيانيتـُـه أّوال علــى الوقــوِف 
أمــامَ اهللِ، والّصــالِة الّتــي تنّقــي النّفــَس وتجعلُهــا قــادرًة علــى الحــواِر مــَع اآلخــِر. والحــواُر مــَع 

اآلخريــَن يفــرُض الحــواَر مــَع اهللِ وكذلــَك الحــواُر مــَع الــذّات بصــدٍق.

أُعّبُ عن إمياين

- ما المقصودُ بروحانية الحوار؟ 

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

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ
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ــي الْغََضــِب، أِلَنَّ غََضــَب  ــا ِف ــمِ، مُبِْطًئ ــي التََّكلُّ ــا ِف ــِتَماِع، مُبِْطًئ ــي ااِلْس ــِرًعا ِف ــاٍن مُْس ــْن ُكلُّ ِإنَْس ”... ِليَُك
ــوب1: 20-19(. ــرَّ اهلل” )يعق ــُع ِب ــاِن اَل يَْصنَ نَْس اإْلِ

كلمُة منفعٍة:

1.   أضُع إشارَة صّح أم خطأ:

 أ.  الحواُر النّاجُح هو الحواُر الّذي يؤّكُد حتميّةَ االتّفاِق في الّرأي بيَن البشر.             

ب. تحديُد األهداِف يعطُّل الحواَر ويفسُده.                                                     

ج.  يحتاُج الحواُر إلى عقليٍّة مُنفتحٍة على اآلخِر.                                               

د.   الحواُر يعني قبوَل اآلخِر بكامِل شخصيِّته وانتماءَاته.                                      

2.   أفّسُر ما يأتي :
- نُحاوُر اهلل ِلنحاوَر اآلخريَن:

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

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

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

- من مُتطلباِت الحواِر الحريّةُ واالنفتاُح:

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

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

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

3.   كيَف أكوُن مُحاوراً ناجحاً؟ 
.............................................................................................................................................................

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس
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الّدرس العشرون  َمسؤولّيتي تجاَه القانوِن

- أقرأُ المواقَف اإلشكاليةَ اآلتيةَ:

1.    يتأخُّر أخي أحياناً في العودِة مساءً إلى المنزِل.

ص. 2.   يرتدي بعُض الطاّلِب مالبَس ال تليُق بالّزّي المدرسّي الُمخصَّ

3.   يأخذُ الكثيُر من الموظَّفيَن رشوًة من الُمراجعين.

4.   يسيُر الّسائقوَن أحياناً في طرٍق مُخاِلفٍة لخّط الّسيِر العام.

5.   يتالعُب بعُض التّجاِر بأسعاِر البضائِع ووزِنها.

6.    يُدخُن النّاُس الّسجائَر في األماكِن العامَّة الّتي يُمنَُع التّدخيُن بها.

7.   يترُك األهالي أحياناً أطفالَهم يركضوَن ويُصِدروَن أصواتاً عاليةً في الحرمِ الكنسّي.

- أتعاوُن مَع زمالئي في مَْلِء الجدوِل اآلتي بالمطلوِب لنتعّرَف بعَض الجهاِت الّرسميِّة الّضابطِة للمواقِف 

اإلشكاليِّة الّسابقِة، وأدواَرها في ضبِطها، وغايتَها من ذلَك.

نشاط

الجهةُ الّرسميّةُ الّضابطةُ رقُم الموقٍف
للمواقِف

غايتُهادوُرها لضبِط المواقِف

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

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

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

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

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

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

7.....................................................................................................................
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أقرأُ وأجيُبأقرأ وأجيب:

ــِة  ــْل ِبالَمَحبَّ َّــةَ فُْرَصــةً ِللَْجَســِد، بَ ي ــُروا الُحرِّ َّــُه اَل تَُصيِّ ــَر أَن ــا اإِلْخــَوةُ. غَيْ َُّه َّــِة أَي ي ُــْم ِللُْحرِّ ََّمــا دُِعيت َُّكــْم ِإن - ”فَِإن

اْخِدمـُـوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا. أِلَنَّ ُكلَّ النَّامـُـوِس ِفــي َكِلَمــٍة َواِحــَدٍة يُْكَمــُل: »تُِحــبُّ قَِريبـَـَك َكنَْفِســَك«. فـَـِإذَا ُكنْتـُـْم 

تَنَْهُشــوَن َوتَأُْكلـُـوَن بَْعُضُكــْم بَْعًضــا، فَانْظـُـُروا ِلئَــالَّ تُْفنـُـوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا” )غاطيــة 5: 13 -15(. 

1.   إالمَ دعانا اهللُ في النّّص الّسابِق؟ وكيَف نعيُش وفَق ذلك؟
....................................................................................................................................................    

2.   ما وصيةُ الّسيِّد المسيِح لنا الّتي تُساعُدنا على عيِش ما دعانا إليِه؟
....................................................................................................................................................   

3.   ما عاقبةُ عدمِ العيِش وفَق دعوِة اهلل لحياِتنا؟ 
....................................................................................................................................................    

ــا ِلنكــوَن  ــه بالعقــِل واإلرادِة، ودعان ــا عــن ســائِر خلِق ــه، وميّزن ــه ومثاِل ــا علــى صورِت ــا اهللُ فخلَقن - أحبّن
أحــراراً، لذلــك علينــا أن نكــوَن أبنــاءً أمنــاءَ هللِ ونحــّول حّريتَنــا إلــى الخيــر، فــال نســيءُ اســتخدامَها وال 
نُقصُرهــا علــى مــا يُرضــي رغباِتنــا ومصاِلحنــا الّشــخصيِّة فحســُب بــل نوظُّفهــا لصالــحِ الخيــِر العــامّ. 

- يدفُعنــا ضميُرنــا المســيحيُّ الحــيُّ إلــى القيــامِ بأفعــاٍل تُرضــي اهلل، فهــو يوجّــه حريّتَنــا إلــى الطّريــِق 
ــا يُغضــُب اهلل  ــكاِب كّل م ــن ارت ــا ع ــاٍل، ويُحيُده ــٍر وفعَّ ــا بشــكٍل مُثم ــا وينميه ــمِ، ويغذيه القوي
ويُســيءُ إلــى مصلحــِة وخدمــِة الخيــِر العــام، كمــا تأتــي الّضوابــُط االجتماعيـّـةُ واألخالقيـّـةُ الّتــي 
ــِة  تســنُّها المؤسَّســاُت االجتماعيّــةُ والّروحيّــةُ الّتــي نعيــُش فيهــا لُمســاعدِتنا علــى عيــِش المواطَن

الّصالحــِة بســالمٍ وبهــدوٍء. 

- اإلنســاُن الحــرُّ فــي المســيح هــو الّشــخُص الغيُّــوُر علــى مصلحــِة نفِســه ووطِنــه وكنيســِتِه، والـّـذي 
ــه  ــٍح فــي مُجتمِعــه، ويميّــُز بإرادِت ــةَ الّصالحــة، فيعيــُش بعقــٍل مُنفِت يســعى جاهــداً ليعيــَش المواطَن
الحــّرة بيــَن الخطــِأ والّصــواِب، ألّن عظمــةَ الحريـّـِة تكمــُن عنَدمــا يتمّكــُن اإلنســاُن مــن تحريــِر 
ِتــه هلل. نفِســه مــن األنانيـّـِة الفطريـّـِة ومــن كّل النّوايــا الّســيئِة واألفعــاِل الّشــريرة الّتــي تُســيءُ إلــى بنوَّ

أُعّبُ عن إمياين



126

- أذكُر أفعاالً أوظُّف من خالِلها حريّتي الُمعطاة لي من اهلل لخدمِة الخيِر العام.

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

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

ــُدِس،  وحِ الُق ــرُّ ــي ال ــَن ِف ــَدِس، مَُصلِّي ْ ــُم األَق ــى ِإيَماِنُك ــُكْم َعلَ ــوا أَنُْفَس ُ ــاءُ، فَابْن ــا األَِحبَّ َُّه ــْم أَي ُ ــا أَنْت َّ  أ.   ”فَوأَم
ـِة” َـّ األَبَِدي ِللَْحيَــاِة  الَمِســيِح  يَســوع  ِّنَــا  َرب َرْحَمــةَ  مُنْتَِظِريــَن  اهللِ،  ـِة  مََحبَـّ ِفــي  أَنُْفَســُكْم  َواْحَفظُــوا        

                                                                                                          )يهوذا 1: 21-20(.

بِّ أِلَنَّ هََذا َحقٌّ” )أفسس6:1(.  َُّها األَْواَلدُ، أَِطيُعوا َواِلِديُكْم ِفي الرَّ ب.   ”أَي

ج.    ”أَْكِرمُوا الَجِميَع. أَِحبُّوا اإِلْخَوَة. َخافُوا اهللَ. أَْكِرمُوا الَمِلَك” )1بطرس 2 :17(.

ــٍح”  ــٍل َصاِل ــُكلِّ َعَم يَن ِل ــتَِعدِّ ُــوا مُْس ــوا، َويَُكون ــاَلِطيِن، َويُِطيُع ــاِت َوالسَّ يَاَس ــوا ِللرِّ ــْم أَْن يَْخَضُع  د.    ”ذَكِّْرهُ
                                                                                                                  )تيطس 3: 1(.

َُّهْم يَْسَهُروَن أِلَْجِل نُُفوِسُكْم..” )عبرانين 13: 17(. هـ.   ”أَِطيُعوا مُْرِشِديُكْم َواْخَضُعوا، أِلَن

ــُه  ــْن لَ ــةُ. َوالَخــْوَف ِلَم ــُه الِجبَايَ ــْن لَ ــةَ ِلَم ــةُ. الِجبَايَ ــُه الِجْزيَ ــْن لَ ــةَ ِلَم ــُم: الِجْزيَ ــَع ُحُقوقَُه  و.   ”فَأَعْطـُـوا الَجِمي
       الَخْوُف. َواإِلْكَرامَ ِلَمْن لَُه اإِلْكَرامُ” ) رومية 13: 7(.

نشاط
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َ النّتائُج اإليجابيِّة المترتّبة عليهواجباُت المسيحّي الّصالِح تجاه

............................................................................................................نفسه

............................................................................................................اهلل

............................................................................................................والديه

............................................................................................................اآلخرين

أصحاب الّسلطة في
............................................................................................................وطِنه وكنيسِته

............................................................................................................وطنه وكنيسته

ــٍة مجموعــةً مــن القوانيــِن واألنظمــِة الّضابطــِة لســيِر عمِلهــا وتيســيِر شــؤوِنها فــي  - تســنُّ كلُّ دول
مُختلـَـِف الَمجــاالِت، والّتــي تُســاعُد علــى ضمــاِن أمِنهــا واســتقراِرها مــن خــالِل تعريــِف مواطنيها 
بالحقــوِق الّتــي تضمــُن لهــم العيــَش الكريــَم فــي وطِنهــم، وبالواجبــاِت الُمترتبــة عليهــم تجاهـَـه.

ــا أن  ــة، علين ــهادِة المســيحيِّة الحّق ــاِة الّش ــن حي ــِن هــو جــزءٌ م ــِة والقواني ــَق األنظم ــا أنَّ تطبي - وبم
نخضــَع لهــا ونطبَّقهــا مقتديــَن بالّســيّد المســيح الـّـذي كاَن مثــاالً عظيمــاً لنــا فــي عيــِش الطّاعــِة 
مَ لنــا الكثيــَر مــن التّعاليــمِ الّتــي تدعونــا لنكــوَن مواطنيــَن مســيحيّيَن صالحيــَن فــي  والّصــالح، وقــدَّ

مجتمِعنــا ووطِننــا وكنيســِتنا، ومنهــا: 

ــَظ  ــن أجــِل أن يحف ــّروِح القــدس، والّصــالةُ م ــّوِة ال ــه بق ــن اإليمــاِن ب ــنا م ــلءُ أنفِس 1.   حــبُّ اهلل وم
اهلل ســالمَنا الّداخلــيَّ والخارجــّي مُحتمليــَن بصبــٍر ورجــاٍء كلَّ مــا نتعــّرُض لــه مــن جــوٍع وظلــمٍ 

ــا. ــَن بتعويضــاِت اهلل لحياِتن ــا واثقي وحرمــاٍن فــي وطِنن

ــِل  ــن أج ــٍة م ــركٍة وخدم ــٍة وش ّ ــم بمحب ــُش مَعه ــِع، والعي ــي الُمجتم ــَن ف ــَع اآلخري ــراُط م 2.   االنخ
ــه.  ــِة في ــِة االجتماعيّ ــِق العدال ــي تحقي ــاهمة ف ــا، والمس ــّي وطِنن ــوِض برق النّه

3.   حــبُّ الوطــِن والكنيســِة والخضــوُع ألنظمِتهمــا وقوانيِنهمــا بدافــِع الحــّب والغيريـّـِة واالنتمــاِء، ال 
بدافــِع الخــوِف والتّرهيــِب مــن العقــاِب، فــإن أردْنــا التّغييــَر فــال بــدَّ أن يكــوَن ذلــك عــن إيمــاٍن  
راســٍخ وعــن علــمٍ وحكمــٍة حقيقيّيــَن بمــا ال يتعــارُض مــَع رســالِة الكنيســِة فــي نشــِر تعاليــمِ اهلل 

مــن جهــٍة، ومــَع مصلحــِة وطِننــا وأمِنــِه واســتقراِره مــن جهــٍة أخــرى.

أُعّبُ عن إمياين
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ــم  ــم ألنّه ــرِد عليه ــم والتّم ــدمُ عصيانه ــِن وع ــي الكنيســة والوط ــلطاِت ف ــرامُ أصحــاِب الّس 4.   احت
ــاَلِطيِن  ــٍس ِللسَّ ــْع ُكلُّ نَْف ــم ”ِلتَْخَض ــام بشــؤون كنيســِتهم ووطِنه ــاروَن لالهتم رجــاُل اهلل المخت
ــة 13: 1(. ــنَ اهللِ” ) رومي ــةٌ ِم َّبَ ــَي مَُرت ــةُ ِه ــاَلِطينُ الَْكاِئنَ ــنَ اهللِ، َوالسَّ ــلْطَانٌ ِإالَّ ِم ــَس ُس َّــهُ لَيْ ــِة، أِلَن الَْفاِئَق

- مكافآُت خضوِع المسيحّي للّسلطِة والقانوِن: 

ــمِ  ــَر الوطــِن العــام، ويُســهُم فــي تقدي ــُق خي ــُق قوانيِنهــا وأنظمِتهــا يُحّق ــلطاِت وتطبي ــرامُ الّس      احت
صــورٍة حضاريـّـٍة راقيــٍة عنــه أمــامَ مُختلـَـِف األوطــاِن، فَمــن يحــبُّ اهلل ويطبـّـُق تعاليَمــه فــي حياِتــه 
ال شــكَّ أنـّـه ســيحبُّ وطنـَـه وقادتـَـه، ويلتــزمُ بتطبيــِق أنظمِتــه ألّن مـَـن مَلــَك اهلل علــى قلِبــه انتظَمــت 
حياتـُـه بشــكٍل قويــمٍ وصالــٍح، ومتــى عــاَش المســيحيُّ المواطنــةَ الّصالحــةَ فــي مُجتمِعــه رضــَي اهلل 
عنــه، ومــأَ حياتـَـه بالخيــراِت وكافــأه بنيــِل ملكوِتــه الّســماوّي، أمّــا مــن ملَكــت الخطيئــةُ علــى 
قلبــِه ارتكــَب أفعــاالً مُخاِلفــةً للقوانيــِن واألنظمــِة فــال ينــال رضــا اهلل ويحــرم نفســه مــن خيراتــه 

وبــره الســماوي.

- أتحّدُث عن بعِض العقوباِت الّتي تضُعها الّدولةُ للحّد من الُمخالفاِت القانونيّة.

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

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

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

تقويٌم مرحيلٌّ

ــاِس،  ــِع النَّ ــِل َجِمي ــكَُّراٌت أِلَْج ــااَلٌت َوتََش ــَواٌت َوابِْتَه ــاٌت َوَصلَ ــامَ طَِلبَ ــْيٍء، أَْن تَُق َل ُكلِّ َش ــُب أَوَّ ُ ”فَأَطْل
ــَوى  ــي ُكلِّ تَْق ــةً ِف ــةً هَاِدئَ ــاًة مُطَْمِئنَّ ــي مَنِْصــٍب، ِلَكــْي نَْقِضــَي َحيَ ــْم ِف ــَن هُ َِّذي ــِع ال ــِل الُْملُــوِك َوَجِمي أِلَْج

ــاوس2: 3-1(. ــا اهللِ” )1تيموث ــَدى مَُخلِِّصنَ ــوٌل لَ ــٌن َومَْقبُ ــَذا َحَس ــاٍر، أِلَنَّ هَ َوَوقَ

كلمُة منفعٍة:
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1.   أفّسُر ما يأتي:

     أ. الخضوُع للكنيسِة والوطِن بدافِع الّحّب والغيرِة واالنتماِء.
....................................................................................................................................................       
....................................................................................................................................................       

     ب. ضميري يوجُّهني لعيِش المواطنِة الّصالحِة.
....................................................................................................................................................       
....................................................................................................................................................       

2.   أشرُح اآلياِت اآلتيِة:

َّبَةٌ  اَلِطيُن الَكاِئنَةُ ِهَي مَُرت َُّه لَيَْس ُسلْطَاٌن ِإالَّ ِمَن اهللِ، َوالسَّ اَلِطيِن الَفاِئَقِة، أِلَن       أ.  ”ِلتَْخَضْع ُكلُّ نَْفٍس ِللسَّ
         ِمَن اهللِ” )رومية 13: 1(.

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

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

بِّ أِلَنَّ هََذا َحقٌّ” )أفسس6 :1(. َُّها األَْواَلدُ، أَِطيُعوا َواِلِديُكْم ِفي الرَّ      ب.  ”أَي
....................................................................................................................................................       
....................................................................................................................................................       

 3.   أذكُر بعَض النّتائِج اإليجابيِّة المترتّبِة على احترامِ القوانيِن واألنظمِة االجتماعيِّة والّروحيِّة واألخالقيِّة 
      عنَد تطبيِقها على المستوى الّشخصّي واالجتماعّي. 

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

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

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

4.   ما مكافأةُ مَن يَخضُع للقانوِن والّسلطِة؟ 
.............................................................................................................................................................

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

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

أختبر نفسي : 
أختُب نفيس
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حلقة بحث )2(

بعة: ُة الُمتَّ المنهجيَّ

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..

-  يَضُع عنواناً لبحٍث يختاُره بالتّعاوِن مَع الُمدّرس.

-  يَجمُع معلوماٍت متنوعةً من مصادَر مُختلفٍة: )مراجع دينيّة، مقاالت علميّة، الّشابكة »اإلنترنت«...(.

 - يَستخدمُ خطواِت حّل الُمشِكالِت لتحديِد الُمشِكلِة موضوِع الّدراسة.

دة ويُحّددُ خياراِت الحّل ودراستها.  - يَجمُع معلوماٍت حوَل الُمشِكلة الُمحدَّ

-  يُحلُّل المعلوماِت ويصنُّفها ويرتّبُها.

  - يُحــّددُ العالقــاِت بيــَن األســباِب والنتائــِج ويقــارُن بينَهــا و يحــّددُ حســناِت وســيئاِت وإيجابيــاِت 
    وسلبياِت الموضوع.

-  يُوّضُح تأثيَر الموضوِع الذي يبحثُه على الفرِد والُمجتمِع.
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- يُبدي الرأَي اإليمانَي »رأي الكنيسة« في هذا الموضوِع. 

س(.      ) رأي أحد اآلباء أو آيات من الكتاب الُمقدَّ

-  يُبدي رأيَه الّشخصيَّ في هذا الموضوع.

 - يَقترُح حلوالً للُمشِكالت النّاِتجة عن سلبياِت الموضوع.

- يختاُر الحلَّ األنسَب واألمثَل من بيِن الحلوِل الُمقتَرحة.

- يستنتُج الخالصةَ من الموضوِع سواءً أكانَت )علميّة، دينيّة، عمليّة...(.

- يكتسُب مهارَة التوثيِق العلمي للِفَكِر التي يقتبُسها والمراجِع التي يستخدمُها.

مالحظات: 
ــرُك  ــاِب، ويُت ــي آخــِر الكت ــاِت الُمقتَرحــة موجــودًة ف ــِض الموضوع ــةٌ لبع ــاِب قائم ــَن الكت ــُر ضم  - يتواف
     للُمعلـّـم/ للُمعلّمــة إضافــة موضوعــاٍت يرونَهــا مُناِســبةً ومُنَســجمةً لمحتــوى الكتــاب وللُمســتوى العقلــّي 

   للُمتعلّمين.

ــره  ــودُ تقدي ــوع يع ــذا الموض ــة، وه ــة أو فرديّ ــة جماعيّ ــذه األوراُق البحثيّ ــوَن ه ــن أن تك ــن الُممِك  - م
   للُمعلّم/ للُمعلّمة.

تــان  ــُص لهــا حّصــةٌ درســيّة أو حصَّ ــف وتُعــدُّ بمثابــِة درٍس ويخصَّ  - تُناقــَشُ هــذه األوراُق البحثيـّـة فــي الصَّ
    أو أكثر، وتُحتَسُب درجةُ أعماِل الطّالب بناءً عليها.

 - يُنّفــُذ الُمتعلّمــوَن حلقتَيــن بحثيّتَيــن فــي العــام الّدراســي، حلقــةُ بحــٍث فــي نهايــِة الفصــل األّول، وحلقــةُ 
    بحٍث في نهايِة الفصل الثّاني.
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عناوين حلقات بحث مقترحة للصف الّثاني الّثانوّي  

العنوانالرقم

س في حياتي1 فاعليّة الكتاب الُمقدَّ

اإليمان والّرجاء والمحبّة2

اإلنسان الّصالح والعمل الّصالح3

فاعليّة الّصالة في حياتنا 4

الكنيسة وثقافة االعالم5

كيَف أواجُه التَّحّديات العصرية؟6

إلى أيَن تتَّجُه حياتي؟7

اإليمان باألعمال8

العولمة ومواجهة تحّدياتها9

األخالق والقيم المسيحيّة10

الكنيسة والخدمة االجتماعيّة11

12
المهاراُت الحياتيّة )تمكين الذّات، المواطنة 

ع( الفّعالة، التّفكير النّقدّي، احترام التّنوُّ


