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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 الثالــِث الثّانــوّي العــامِ لمــادِّة التربيــِة الدينيـّـِة المســيحيِّة بأســلوِبه التّربــوّي 

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

        يَتضّمــُن الكتــاُب ســتَّ وحــداٍت درســيٍّة، وتضّمنــِت الّوحــدةُ موضوعــاٍت متنّوعــةً تمثـّـُل محــاور عُِرَضــْت 
ــة  ــم األخالقيّ ــيح، والقي ــي المس ــاة ف ــيحيّة، والحي ــدة المس س، والعقي ــدَّ ــاب المق ــن: الكت ــٍة م ــورٍة متكامل بص
ــاالِت  ــن مَج ــارُب مجــاالً م ــكّل وحــدٍة دَرســيٍَّة موضــوٌع يق ــا المعاصــرة، ول ــات اإلنســانيّة، والقضاي والعالق

ــِة، التــي تُشــّكُل فيمــا بينهــا وحــدًة متكاملــةً. ــِر الوطنيَّ المــادَِّة المعتمــدِة فــي وثيقــِة الَمعايي

        أُعتِمــَد مُدخــُل المعاييــِر فــي بنــاِء المنهــاِج، وعُِرَضــت الموضوعــاُت بأســلوٍب يُمّكــُن الطّالــَب مــن عيــِش 
الخبــراِت والِقيـَـمِ التّربويـّـِة ســلوكاً واقعيــاً فــي حياِتــه اليوميـّـِة.

         ُ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 المقــدَّ
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.

ــِة  وحيَّ ّــمِ الرُّ ــاَة المتعل ــمِ أبحــاٍث حــوَل موضوعــاٍت تخــصُّ حي ــاِب إلــى تقدي ــا فــي هــذا الكت ــْد تَوجَّهن         وق
ِس وتجســيدها فــي حيــاِة المتعلـّـمِ  واألخالقيــة مــن خــالِل شــرِح وتفســيِر آبــاِء الكنيســِة لنصــوِص الكتــاِب المقــدَّ
َّتــي  اليــوم لتكــّون لديــِه منظومــةَ قيــمٍ أخالقيــةً تســتند فــي أصالتهــا إلــى الوحــي اإللهــّي وتعاليــمِ الســيّد المســيح ال

تُعــدُّ بالنســبِة للمؤمنيــَن القاعــدَة األدبيــةَ األساســيةَ. 

        يتضّمــُن الكتــاُب موضوعــاٍت معاصــرًة تُســاعُد فــي بنــاِء شــخصيٍّة إيجابيّــٍة متوازنــٍة، وتحقيــِق مبــدأ 
المســؤوليِّة الفرديـّـِة والمجتمعيـّـِة ومتطلبــاِت التّنميــِة المســتدامِة، واســتخدامِ أســلوِب الحــواِر، واحتــرامِ الــّرأي، 

ــِز انتماِئهــم للمجتمــِع اإلنســانّي. ــِل اآلخــِر، وتعزي ّ وتقب

        نأمــُل مــن زميالِتنــا الُمدّرســات وزمالِئنــا الُمدّرســين توظيــَف هــذه األنشــطِة والتدريبــاِت التّقويميّــِة 
علــى النَّحــِو األمثــِل، مســتخلصيَن دالالِتهــا التّربويـّـةَ ليكونــوا مُيّســرين لعمليـّـِة التّعلـّـمِ، وتزويدنــا بمالحظاتهــم 

ــل. ــى المســتوى األمث ــاِب إل ــاءِة إن ُوجــدْت للوصــوِل بالكت ــم البنّ ومقترحاته

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

        متمنيَن للجميِع النّجاَح الدائَم والمستمَر؛ والنّمَو الّروحّي المطلوب.            

                                                                                                       المؤلّفون
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الّدرس األّول فاعلّيُة الكتاِب الُمقّدِس في حياِتنا

ُس عالقــةَ المحبـّـِة بيــَن اهلل اآلِب وأبناِئــه الّذيــن خلَقهــم علــى صورِتــه كمثالــه.  - يبيـّـُن لنــا الكتــاُب الُمقــدَّ
ويختــصُّ الكتــاُب بموضــوِع خــالص البشــريّة وفدائهــا بعــَد الّســقوِط وعــن البدايــاِت فــي ســفِر التّكويــن 

ويختُمــه بالنّهايــاِت فــي ِســفِر الّرؤيــا، مترجمــاً تاريــَخ مســيرِة حيــاِة اإلنســان مــَع اهلل. 

أمألُ الجدوَل اآلتي:

س فــي عالقتــي مــع  أتناقــُش مــَع زمالئــي فــي إيجــاِد اآليــاِت الّتــي تتمحــوُر حــوَل أهميـّـِة الكتــاِب الُمقــدَّ
س: اآلخــر مــن خــالِل الكلمــاِت اآلتيــة، مُعتِمــداً علــى قراءتــي للكتــاِب الُمقــدَّ

المحبّة: ...............................................................................................................................................

التّسامُح: ..............................................................................................................................................

العطاء: .................................................................................................................................................

الِخدمة: ...............................................................................................................................................

نشاط

.........................................................................................................األوقاُت الّتي أقرأُ فيها الكتاَب الُمقدَّس

ُل لديَّ .........................................................................................................الِسفُر الُمفضَّ

.........................................................................................................اآليةُ الّتي أتخُذها شعاراً في حياتي

ِس في عالقتي مَع اهلل   .........................................................................................................أثُر الكتاِب الُمقدَّ

س في عالقتي مع اآلخر .........................................................................................................أثُر الكتاِب الُمقدَّ

نشاط

1
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أقرأ وأجيب:

َّــِذي ِفــي  َمــَك ِللَْخــالَِص، ِباإِليَمــاِن ال َســةَ، الَْقــاِدَرَة أَْن تَُحكِّ َّــَك مُنـْـُذ الطُُّفوِليَّــِة تَْعــِرُف الُْكتـُـَب الُْمَقدَّ - ”َوأَن
َّــِذي  الَْمِســيِح يَُســوَع ُكلُّ الِْكتـَـاِب هُــَو مُوًحــى ِبــِه ِمــَن اهللِ، َونَاِفــٌع ِللتَّْعِليــمِ َوالتَّْوِبيــِخ، ِللتَّْقِويــمِ َوالتَّأِْديــِب ال

، ِلَكــْي يَُكــوَن ِإنَْســاُن اهللِ َكاِمــالً، مُتَأَهِّبًــا ِلــُكلِّ َعَمــل َصاِلــٍح” )2تيموثــاوس 3: 15- 17(. ِفــي الِْبــرِّ

1. ما فائدةُ معرفِتنا الكتاَب الُمقّدَس منُذ الّصغر؟ 

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

ِس في حياتي؟  2. ما أهّميةُ الكتاِب الُمقدَّ

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

ــاهلل، والنضــج والحكمــة  ــي النمــّو باإليمــاِن ب ــُد ف ــا تفي ــُذ حداثِتن س من ــاَب الُمقــدَّ ــا الكت - معرفتُن
نــا أبنــاءً قّديســين؛  ُس بــكّل أســفاره موَحــى بــه مــن اهلل ليُعدَّ الاّلزميــن للخــالص. فالكتــاُب الُمقــدَّ

فنبلــَغ إلــى مــلِء قامــِة المســيِح ونحيــا فــي الملكــوِت الّســماوّي.

َس ومعرفتنا أهميّتَه فهو:  - ترافُقنا كلمةُ اهلل في حياِتنا بقراءتنا الكتاَب الُمقدَّ

     1. يعالُج روَح اإلنساِن من الّداخل، ويلمُس عمَق حاجاِت اإلنساِن الّروحيَّة. 

ًة خالَّقــة تســتطيُع أن تُحــّوَل الحــزَن إلــى فــرحٍ واأللــَم إلــى ســعادٍة والكراهيـّـةَ إلــى       2. يعطــي قــوَّ
محبَّــٍة والحــرَب إلــى ســالمٍ، مــَع الــذّاِت والنـّـاس.

     3. يُعّزي النّفَس والّروَح، ويحّوُل اليأَس رجاءً وأمالً. 

ــَن  ــر، ”َوَحاِذي ــّر باإليمــان وعمــل الخي ًة يواجــُه بهــا قــوى الّش ــوَّ      4. يحــّوُل ضعــَف اإلنســاِن ق
َّــِذي ِبــِه تَْقــِدُروَن أَْن  ــالَمِ َحاِمِليــَن فـَـْوَق الـْـُكلِّ تـُـْرَس اإِليَمــاِن، ال أَْرُجلَُكــْم ِباْســِتْعَداِد ِإنِْجيــِل السَّ
َّــِذي هُــَو  وِح ال ــُذوا خُــوذََة الَْخــالَِص، َوَســيَْف الــرُّ يِر الُْملْتَِهبَــِة. َوخُ ــرِّ تُطِْفئُــوا َجِميــَع ِســَهامِ الشِّ

ــس6: 17-15(. ــةُ اهللِ” )أفس َكِلَم

- يريــُد منَــا الــّربُّ يســوُع أن نصغــَي إلــى كلمِتــه ونعمــَل بهــا، فهــي حيـّـةٌ وفعَّالــةٌ، تجــّددُ حياتنــا 
وتغيّرهــا، وتغــذّي نفوَســنا، وتشــبعنا روحيـّـاً فتظهــُر ثمــاُر الــّروِح القــدِس فــي حياِتنــا.

أعبر عن إيماني



8

- أقرأُ وأجيُب: 

َِّتي تَْشَهُد ِلي” )يوحنا5 :39(. َّةً. َوِهَي ال َُّكْم تَظُنُّوَن أَنَّ لَُكْم ِفيَها َحيَاًة أَبَِدي ”فَتُِّشوا الُْكتَُب ألَن

ِس؟ أستنتُج أهميّةَ قراءِة الكتاِب الُمقدَّ

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

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

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

ــَن  ــَدةٌ ِم ــةٌ َواِح ــٌد أَْو نُْقطَ ــْرٌف َواِح ــُزوُل َح ــَماءُ َواألَْرُض الَ يَ ــُزوَل السَّ ــى أَْن تَ ــْم: ِإلَ ــوُل لَُك ُ ــقَّ أَق - ”الَْح
ــَذا، يُْدَعــى  ــاَس هَك ــَم النَّ ــَرى َوَعلَّ غْ ــا الصُّ ــَض ِإْحــَدى هــِذِه الَْوَصايَ ــْن نََق ــوَن الْــُكلُّ. فََم ــوِس َحتَّــى يَُك النَّامُ
ــَمواِت” ــوِت السَّ ــي مَلَُك ــا ِف ــَذا يُْدَعــى َعِظيًم ــَم، فَه ــَل َوَعلَّ ــْن َعِم َّــا مَ ــَمواِت. َوأَم ــوِت السَّ ــي مَلَُك ــَر ِف  أَْصغَ

)متى 19-18:5(. 

1. كيَف تفّسُر قوَل الّرّب يسوَع: 

َماءُ َواألَْرُض الَ يَُزوُل َحْرٌف َواِحٌد أَْو نُْقطَةٌ َواِحَدةٌ ِمَن النَّامُوِس َحتَّى يَُكوَن الُْكلُّ”؟ ”ِإلَى أَْن تَُزوَل السَّ

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

2. ما أهميّةُ األمانِة في تعليمِ كلمة اهلل ونشِرها؟

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

3. متى نُدعى عظماءَ في الملكوِت الّسماوي؟

.............................................................................................................................................................
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ُس كلمــةُ اهلل الّتــي ال تــزوُل حتـّـى بعــَد انقضــاِء الّدهــِر وزواِل األرضِ والّشــمِس. وهــو  - الكتــاُب الُمقــدَّ
يســمو باإلنســان إلــى مــا هــو أســمى وأرفــُع من الحيــاِة الدنيويـّـِة؛ إلى الملكــوت الّســماوي، وال يتمُّ 
وح،  س غــذاءٌ للرُّ ذلــك إاّل بتفعيــِل كلمــِة اهلل فــي حياِتنــا وعيشــها مــع اهلل واآلخرين. فالكتــاب المقدَّ
ليــُل الـّـذي يقودُنــا ويرشــُدنا ويجعلُنــا أكثــَر حكمــة التّخــاذ القــراراِت الّســليمة لبنــاء حياِتنا  وهــو الدَّ

الّروحيــِة، ولتســديد عالقاتنــا بعضنــا لبعــض، ولخدمِة المجتمِع، ولبنيان الكنيســة.

- يوّضــُح لنــا الــّربُّ يســوُع المســيُح أنَّ المحبـّـةَ والّســالمَ واالحتــرامَ و... هــي معاييــَر عالقِتنــا مــع 
اآلخــِر، ويدعونــا إلــى تطبيــِق القاعــدة الذّهبيـّـة ”َوَكَمــا تُِريــُدوَن أَْن يَْفَعــَل النَّــاُس ِبُكــُم افَْعلـُـوا 

أَنْتـُـْم أَيًْضــا ِبِهــْم هَكــَذا” )لوقــا 6: 31(. 

- المؤمــُن الحقيقــّي هــو مَــن يختــاُر كلمــةَ اهلل ويعمــُل بهــا ويكــوُن ســلوُكه مــرآًة حقيقيـّـةً لتعاليــمِ 
امَ  ــدَّ ــَذا قُ ــْم هَك ــئْ نُوُرُك ــه. ”فَلْيُِض ــه وتصرفات ــي أعمال ــّرّب ف ــُد اســَم ال ــيّد المســيح، فيمّج الّس
ــَماَواِت” )متــى 5: 16(. َّــِذي ِفــي السَّ ــُدوا أَبَاُكــُم ال ــَرْوا أَعَْمالَُكــُم الَْحَســنَةَ، َويَُمجِّ ــاِس، ِلَكــْي يَ النَّ

أعبر عن إيماني

- أستخرُج أهمَّ النّقاِط الّتي تظهُر فاعليّةَ الكتاِب الُمقّدِس في حياتِنا.

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

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

تقويم مرحلي

”ِسَراٌج ِلِرْجِلي َكاَلمَُك َونُوٌر ِلَسِبيِلي.” )مزامير119: 105(

كلمة منفعة
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1.   أقرأُ وأجيُب:

ِتــِه. الْبَُســوا ِســالََح اهللِ الَْكاِمــَل ِلَكــْي تَْقــِدُروا أَْن تَثْبُتـُـوا  ِة قُوَّ بِّ َوِفــي ِشــدَّ ْوا ِفــي الــرَّ ”أَِخيــًرا يـَـا ِإْخَوِتــي تََقــوُّ
ــْومِ  ــي الْيَ ــوا ِف ــِدُروا أَْن تَُقاِومُ ــْي تَْق ــَل ِلَك ــالََح اهللِ الَْكاِم ــوا ِس ــَك اْحِملُ ــِل ذِل ــْن أَْج ــَس.. ِم ــِد ِإبِْلي ــدَّ مََكاِي ِض
 ، ــرِّ ، َوالَِبِســيَن ِدْرَع الِْب ــَد أَْن تُتَمُِّمــوا ُكلَّ َشــْيٍء أَْن تَثْبُتـُـوا. فَاثْبُتـُـوا مَُمنِْطِقيــَن أَْحَقاءَُكــْم ِبالَْحــقِّ يِر، َوبَْع ــرِّ الشِّ
ــِدُروَن أَْن  ــِه تَْق َّــِذي ِب ــالَمِ. َحاِمِليــَن فَــْوَق الْــُكلِّ تـُـْرَس اإِليَمــاِن، ال َوَحاِذيــَن أَْرُجلَُكــْم ِباْســِتْعَداِد ِإنِْجيــِل السَّ
ــَو َكِلَمــةُ اهللِ.  َّــِذي هُ وِح ال ــرُّ ــوذََة الَْخــالَِص، َوَســيَْف ال ــُذوا خُ ــِة. َوخُ يِر الُْملْتَِهبَ ــرِّ ــَع ِســَهامِ الشِّ ــوا َجِمي تُطِْفئُ
ــِل  ــٍة، ألَْج َ ــٍة َوِطلْب َ ــُكلِّ مُواظَب ــِه ِب ــاِهِريَن ِلهــَذا ِبَعيِْن وِح، َوَس ــرُّ ــي ال ــٍة ُكلَّ َوقْــٍت ِف َ ــُكلِّ َصــالٍَة َوِطلْب ــَن ِب مَُصلِّي
َّــِذي  يِســيَن، َوألَْجِلــي، ِلَكــْي يُْعطـَـى ِلــي َكالَمٌ ِعنـْـَد افِْتتـَـاِح فَِمــي، ألُعِْلــَم ِجَهــاًرا ِبِســرِّ اإِلنِْجيــِل، ال َجِميــِع الِْقدِّ

ــَم” )أفســس20-10:6(.  َــا َســِفيٌر ِفــي َسالَِســَل، ِلَكــْي أَُجاِهــَر ِفيــِه َكَمــا يَِجــُب أَْن أَتََكلَّ ــِه أَن ألَْجِل

- كيَف نواجُه ظروَف الحياِة استناداً للكلمِة اإللهيِّة؟

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

2.   أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ:

ُس كلَّ ما يأتي، ما عدا: - يعلّمنا الكتاُب الُمقدَّ

   أ.    يجعلُنا أكثَر حكمة.                      ج.    يساعُدنا في التَّغلُّب على الخطيئِة واإلغراءات.

ب.     يَبني عالقتَنا مع الّرّب.                   د.    يقودُنا حسب أهوائنا.

- تبرُز أهميّةُ الكتاِب الُمقّدِس في حياِتنا بكلُّ ما يأتي، ما عدا:

   أ.     يحّوُل الحزَن إلى فرِح.                 ج.    يحّوُل األلَم إلى سعادٍة. 

ب.     يحّوُل الكراهيةَ إلى محبَّةَ.              د.    يحّوُل الحرَب إلى خصام.

3.   أُوّضُح كيَف أعيُش في حياتي القاعدَة الذّهبيةَ اآلتيةَ: 

”َوَكَما تُِريُدوَن أَْن يَْفَعَل النَّاُس ِبُكُم افَْعلُوا أَنْتُْم أَيًْضا ِبِهْم هَكَذا” )لوقا 6: 31(.

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

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

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

أختبر نفسي : 
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الّدرس الّثاني الكماُل اإللهيُّ

ــلّمي كيفيّــة بلــوِغ كمــاِل المحبـّـِة الّتــي دعانــا الــّربُّ إليهــا بدرجــاٍت تســعٍة،  يشــرُح القّديــُس يوحنّــا السُّ
ــُر مــن  ــِد؛ أي يَعبُ ــى العهــِد الجدي ــمِ إل ّــه ينتقــُل مــن العهــِد القدي ــَغ المــرءُ الّدرجــة التّاســعةَ فإن ّــى إذا بل حت

ّــِة األهــواِء إلــى الكمــاِل.  عبودي

ِس توافُق معاني الّدرجات:  - أقرأُ الجدوَل وأذكُر عبرًة أو آيةً من اإلنجيِل الُمقدَّ

العبرة أو اآليةالّدرجاتالتّرتيب

ال تغضبأاّل يبدأَ اإلنساُن بظلمِ أخيه اإلنسان.األولى

.الثّانية ...................................................................إذا أصيَب اإلنساُن بظلمٍ ال يثأُر لنفِسه بظلمٍ أشدَّ

أاّل يقابَل اإلنساُن مَن يسيءُ إليِه بشرٍّ يماِثلُه إنّما يقابلُه بروِح الثّالثة

...................................................................المحبة والهدوِء.

أن يتخلّى اإلنساُن عن ذاِته فيكوُن مُستعّداً الحتماِل األلم الّرابعة

الّذي أصابَه ظُلماً وعدواناً.

َُّهْم الَ يَْعلَُموَن  ”.. يَاأَبَتَاهُ، اغِْفْر لَُهْم، ألَن
مَاذَا يَْفَعلُوَن..” )لوقا 23: 34(.

يتحّمُل اإلنساُن األلَم، ويكوُن مستعّداً في أعماقه لتقبُِّل الخامسة

...................................................................األلمِ أكثر ممَّا يودُّ الظّالم أن يفعلَه به.

  يتحّمُل الظّلَم أكثَر ممَّا يودّه الظّالم دوَن أن يترَك في داخله   الّسادسة

................................................................... كراهيّةً نحَو العالم.

................................................................... أال يقَف األمر عنَد عدم الكراهيِّة إنّما يمتدُّ إلى المحبة.الّسابعة

................................................................... يترجُم المحبةَ لألعداء إلى عمِل خيٍر وإحساٍن.الثّامنة

................................................................... يصلّي المؤمُن من أجِل الُمسيئين إليه.التّاسعة
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أقرأ وأجيب:

- أقرأُ وأجيُب عن األسئلة إجاباٍت قصيرًة: 

ــَن،  ــاًة َومَُعلِِّمي ــَض ُرَع ــِريَن، َوالبَْع ــَض مُبَشِّ ــاءَ، َوالبَْع ــَض أَنِْبيَ ــاًل، َوالبَْع ُــوا ُرُس ــَض أَْن يَُكون ــَو أَعْطَــى البَْع ”َوهُ
ــِة  ــا ِإلَــى َوْحَداِنيَّ ــَي َجِميُعنَ ــاِن َجَســِد الَمِســيِح، ِإلَــى أَْن نَنْتَِه ــِة، ِلبُنْيَ ــِل الِخْدمَ يِســيَن ِلَعَم ــِل الِقدِّ ــِل تَْكِمي أِلَْج
ــِة ِمــْلِء الَمِســيِح،... نَنُْمــو ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء ِإلَــى  اإِليَمــاِن َومَْعِرفَــِة ابْــِن اهللِ. ِإلَــى ِإنَْســاٍن َكاِمــٍل. ِإلَــى ِقيَــاِس قَامَ
ــُل نُُمــوَّ الَجَســِد ِلبُنْيَاِنــِه ِفــي  َّــِذي ِمنـْـُه ُكلُّ الَجَســِد مَُركَّبًــا مًَعــا،... يَُحصِّ أُْس: الَمِســيُح، ال َّــِذي هُــَو الــرَّ ذَاَك ال

ــس4: 11- 16(. ــِة” )أفس الَمَحبَّ

1. ما غايةُ تنّوِع مواهِبنا الُمعطاِة لنا؟ 

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

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

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

2. كيَف ننمو ونتَّجُه نحَو الّرأِس )الّرّب يسوع(؟ 

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

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

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

2. ما أهميّةُ الّرأِس بالنّسبِة للجسِد؟ 

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

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

............................................................................................................................................................
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- الكمــاُل المســيحّي هــدُف كّل مؤمــٍن يســعى لالتّحــاد بــاآلب كــي ينــاَل الملكــوَت الّســماوّي، 
ــهِر والّصلــواِت  ولكــنَّ بلوغَــه يتطلـّـُب مــن المؤمــِن الجهــادَ الّروحــّي الّشــخصّي بالتّعــِب والسَّ
لينمــَو بالنّعمــِة اإللهيـّـة، ونُصبــَح علــى صــورِة اهلل الـّـذي أحبّنــا محبـّـةً فائقــةً، فالمحبـّـةُ هــي ســرُّ 

الكمــاِل المســيحّي، لــذا أرســَل اهللُ ابنـَـه الوحيــَد لـــكي:

ــا أَنَّ  ــَن َكَم ُــْم َكاِمِلي ُــوا أَنْت ــه ”فَُكون ــه ومثاِل ــا خليقــةُ اهلل وعلــى صورِت ــا إلــى الكمــال؛ ألنّن 1.  يدعون
ــٌل” )متــى5: 48(. ــَو َكاِم ــَمَواِت هُ ــي السَّ َّــِذي ِف أَبَاُكــُم ال

الَْجِميــُع  ”ِإِذ  اهلل  مــَع  ويصالَحنــا  خطيئــٍة،  كّل  مــن  اإللهيّــة  بالنّعمــة  ويبّرَرنــا  يخلَّصنــا   .2
ـِذي ِبيَُســوَع الَْمِســيِح” َـّ انًــا ِبِنْعَمِتــِه ِبالِْفــَداِء ال ِريــَن مَجَّ  أَْخطَــأُوا َوأَعَْوَزهُــْم مَْجــُد اهللِ، مُتَبَرِّ

                                                                                       )رومية3: 23- 24(.

ــُروحٍ  َّــِذي ِب ــوُن دَمُ الَْمِســيِح، ال ــِريِّ يَُك ــْم ِبالَْح ــاً ”فََك ّ ــراً كامــالً أبدي ــمٍ تطهي ــا مــن كّل إث 3. يطّهرن
 ”! ــيَّ ــوا اهللَ الَْح ــٍة ِلتَْخِدمُ ــاٍل مَيِّتَ ــْن أَعَْم ــْم ِم ــُر َضَماِئَرُك ــٍب، يُطَهِّ ــاَل َعيْ ــُه هلِلِ ِب مَ نَْفَس ــدَّ ــٍيّ قَ  أََزِل
                                                                                            )عبرانين 9: 14(. 

ــاً  ــُل مع ــةَ، ونعم ــةَ الكامل ــةَ الّروحيّ ــَن اهلل المعرف ــرُف اب ــا نع ــاِن عنَدم ــدِة اإليم ــى وح ــُل إل - نَص
بهــدٍف واحــٍد هــو وحدانيـّـة اإليمــان، فننطلــُق دائمــاً مــن مرحلــِة الطّفولــة إلــى مرحلــِة النّضــِج  
ُّــِؤ.. لَمَّــا  َّــأُ بَْعــَض التَّنَب َّنـَـا نَْعلـَـُم بَْعــَض الِْعلـْـمِ َونَتَنَب الّروحــي باإليمــان لنبلــَغ مــلءَ قامــِة المســيِح ” ألَن
ُكنـْـُت ِطْفــاًل َكِطْفــٍل ُكنـْـُت أَتََكلَّــُم، َوَكِطْفــٍل ُكنـْـُت أَفْطـَـُن، َوَكِطْفــٍل ُكنـْـُت أَفْتَِكــُر. َولَِكــْن لَمَّــا 
ــٍذ َســأَعِْرُف َكَمــا  ــِرُف بَْعــَض الَْمْعِرفَــِة، لَِكــْن ِحينَِئ ــا ِللطِّْفــِل.. اآْلَن أَعْ ْــُت مَ ِصــْرُت َرُجــاًل أَبْطَل

ــوس 12-9:13(. ــُت”. )1كورنث عُِرفْ

أعبر عن إيماني

ــي  ــيِح ِف ــَداِئِد الَْمِس ــَص َش ــُل نََقاِئ ــْم، َوأَُكمِّ ــي أِلَْجِلُك ــي آاَلِم ــَرُح ِف ْ َّــِذي اآْلَن أَف ــُب:  ”ال ــرأُ وأجي - أق
َّــِذي نُنـَـاِدي ِبــِه مُنِْذِريــَن ُكلَّ ِإنَْســاٍن، َومَُعلِِّميــَن ُكلَّ  َّــِذي هـُـَو الَْكِنيَســةُ،..  ال ِجْســِمي أِلَْجــِل َجَســِدِه، ال
ــِه  َّــِذي أِلَْجِل ــُر ال ــوَع. اأْلَمْ ــي الَْمِســيِح يَُس ــاًل ِف ــاٍن َكاِم ــٍة، ِلَكــْي نُْحِضــَر ُكلَّ ِإنَْس ــُكلِّ ِحْكَم ــاٍن، ِب ِإنَْس

ٍة” )كولوســي1: 24- 28 – 29(. ــوَّ ــيَّ ِبُق َّــِذي يَْعَمــُل ِف ــِه ال ــًدا، ِبَحَســِب َعَمِل ــُب أَيًْضــا مَُجاِه أَتَْع

1.  ما سبُب فرِح القّديِس بولَس الّرسوِل؟ 

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

تقويم مرحلي
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أقرأ وأجيب:

َّــِذي أِلَْجِلــِه أَدَْرَكِنــي أَيًْضــا الَمِســيُح  ِّــي قـَـْد ِنلـْـُت أَْو ِصــْرُت َكاِمــاًل، َولَِكنِّــي أَْســَعى لََعلِّــي أُدِْرُك ال - ”لَيـْـَس أَن
ِّــي قـَـْد أَدَْرْكــُت. َولَِكنِّــي أَفَْعــُل َشــيًْئا َواِحــًدا: ِإذْ أَنـَـا أَنَْســى  َُّهــا اإِلْخــَوةُ، أَنـَـا لَْســُت أَْحِســُب نَْفِســي أَن يَُســوُع. أَي

امُ” )فيلبــي3: 12- 13(. مـَـا هـُـَو َوَراءُ َوأَمْتـَـدُّ ِإلـَـى مـَـا هـُـَو قـُـدَّ

1. ما ضرورةُ إدراِك عدمِ وصوِلنا إلى الكماِل؟ 

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

2. ما األموُر المطلوُب نسيانُها في سعينا للكمال؟ 

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

- أرســَل اهللُ اآلُب الــّروَح القــدَس ليحــلَّ علينــا ونســلَك بحســِب اإلنجيــِل المقــّدِس، ويعيــَن ضعَفنــا، 
ويرافَقنــا، ويوجَّهنــا لســلوٍك يليــُق بأبنــاء اآلِب الّســماوّي، ويرشــَدنا للكمــاِل اإللهــّي ألنـّـه:

       1.  يــوّزُع مواهــَب وقــدراٍت متعــّددًة ومتنّوعــةً لنمــّو الكنيســِة وبناِئها، ويســاعُدنا في وســِط العالمِ 
لعيــِش حيــاٍة نســعى فيهــا للكماِل بتجســيِد نعمــِة الّروحِ القــدِس بأقواِلنــا وأفعاِلنا. 

ُّــِل بغفــراِن الــّرّب يســوَع لصالبيــه ”َواغِْفــْر لَنـَـا ذُنُوبَنـَـا َكَمــا نَغِْفــُر نَْحــُن أَيًْضــا           2.  يســاعُدنا بالتّمث
ِللُْمْذِنِبيــَن ِإلَيْنـَـا” )متــى6 :12(.

      3.  يســاعُدنا باالبتعــاِد عــن الّشــّر ورفِضــه مــن جــذوره، وعيــِش وصايــا الــّرّب يســوَع لنحيــا حيــاَة 
يَماِن ِبالَْمِســيِح يَُســوَع” )غالطيــة 3 :26(. َُّكــْم َجِميًعــا أَبْنَاءُ اهللِ ِباإْلِ أبنــاِء اهلل ”ألَن

       4.  يســاعُد اإلنســاَن ليعيــَش حيــاًة أكثــَر قربــاً مــن اهلل، ويترجــَم إيمانـَـه ومحبَّتـَـه اهلل عمــالً وســلوكاً 
إيجابــاً فــي عالقتــه مــع اآلخــر فــي مجتمعــه وعالمه..

ــا  ــه واالســتمراِر بالجهــاِد الّروحــّي لنكــوَن كامليــن، وكلّم ــا للّســجوِد ل ــُق وعــوِد اهلل يدفُعن - تحقي
َّــَع عــن األمــوِر  أدرْكنــا عــدمَ كماِلنــا كنـّـا فــي حالــِة ســعٍي دائــمٍ نحــَو الكمــاِل، وذلــَك بــأن نترف
الدنيويــِة والشــهواِت األرضيــِة فنتحــرر مــن حيــاة الَخطيئــِة، ونبقــى فــي حالــِة يقظــٍة دائمــٍة لضبــِط 
أقواِلنــا وأفعاِلنــا بمعونــِة الــّروحِ القــدِس، لنكــوَن علــى مثــاِل أبينــا الّســماوّي الـّـذي هــو الكمــاُل 

الُمطلـَـُق مــن األزِل وإلــى األبــد.

أعبر عن إيماني
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- أقرأُ وأجيُب: 

بْــُر فَلْيَُكــْن لَــُه َعَمــٌل تَــامٌّ، ِلَكــْي تَُكونُــوا تَامِّيــَن َوَكاِمِليــَن غَيْــَر نَاِقِصيــَن ِفــي َشــْيٍء”  ـا الصَّ َـّ  ”َوأَم
                                                                                                       )يعقوب1: 4(

- أذكُر موقفاً عشتُه كان لفضيلِة الّصبِر دوٌر ألواصَل سيري في طريق الكمال اإللهّي.

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

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

تقويم مرحلي

تنطلــُق حيــاةُ المؤمــِن الّروحيـّـة مــن أنَّ المســيَح هــو الطّريــُق الـّـذي يوصلـُـه إلىالكمــال باالتحــاِد مــع اهللِ 
ليبلــَغ الســعادَة األبديــةَ التــي تبــدأ مــن الحيــاة األرضيـّـة وتكتمــُل فــي الحيــاِة األبديــِة، فالمؤمُن المســيحّي 

يصلـّـي مــن أجــِل الجميــِع طالبــاً الّصفــَح عــن أعداِئــه والُمســيئيَن إليــِه بهــذا يكــوُن مُتشــبّهاً بالمســيِح.

كلمة منفعة

1.   أقرأُ وأجيُب:

ــًدا  ــَس َجيِّ ــُه: لَيْ بُّ اإِللَ ــرَّ ــاَل ال ــِة: ”َوقَ ــة الكتابي ــّي الفــم بحســب شــرحه لآلي ــا الذهب ــُد القديــُس يوحن - يؤّك
ــاة  ــن2: 18(، ضــرورَة ودوَر اآلخــَر فــي بلــوغ حي ــَرهُ” )التكوي ــا نَِظي ــُه مُِعينً ــَع لَ ــَدهُ، فَأَْصنَ ــوَن آدَمُ َوْح أَْن يَُك
الكمــاِل، فالكمــاُل هــو ممارســةُ حيــاِة الفضيلــِة تجــاهَ كّل آخــر، بإســهام حريـّـة إرادِة اإلنســاِن المطلقــِة فــي 
المســيِح، وهــذا مــا حققــُه خلــُق حــواء، فــال يكــون الكمــاُل هديــةً أو هبــةً وإنمــا هدفــاً يصبــو إليــِه اإلنســاُن 

التائــُق إلــى الحيــاِة مــع اهلل، فيجــدهُ حيــن يســعى إليــِه. 

     أ. ما الفرُق بيَن الكماِل اإللهّي، والخالص؟

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

أختبر نفسي : 
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     ب. أبيُّن أنَّ الكماَل غايةُ حياِة اإلنساِن؟ ............................................................................................

     ج.  أبيُّن أّن الكماَل يفترُض حريّةَ اإلنسان وإرادتَه ؟ ........................................................................

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

• نبني الكنيسةَ ونتكامُل بتعّدِد مواهبنا.                                                              
• أرسَل اهلل ابنَه يسوَع المسيَح ليخلَّصنا ويدعونا إلى الكمال.                                     
• الكماُل المسيحيُّ غايةُ كّل مؤمٍن ليتساوى مع اهلل.                                               

• المؤمُن مدعوٌّ للّسهر والّصالة والّصوم ليصَل إلى ملِء قامِة المسيح.                                    
• الكماُل المسيحيُّ ِهبةٌ مجانيّةٌ من اهللِ.                                                              

3.  أقرأُ وأجيُب:

َســةً مَْرِضيَّــةً ِعنـْـَد اهللِ، ِعبَادَتَُكــُم  مـُـوا أَْجَســادَُكْم ذَِبيَحــةً َحيَّــةً مَُقدَّ َُّهــا اإِلْخــَوةُ ِبَرأْفـَـِة اهللِ أَْن تَُقدِّ ”فَأَطْلـُـُب ِإلَيُْكــْم أَي
هـْـَر، بـَـْل تَغَيَّــُروا َعــْن َشــْكِلُكْم ِبتَْجِديــِد أَذْهَاِنُكــْم، ِلتَْختَِبــُروا مـَـا ِهــَي ِإَرادَةُ اهللِ:  الَعْقِليَّــةَ. َواَل تَُشــاِكلُوا هَــَذا الدَّ

اِلَحــةُ الَمْرِضيَّــةُ الَكاِملـَـةُ” )روميــة 12: 1- 2(. الصَّ

َّــُع  - حياتــي الجامعيـّـةُ الُمســتقبليّةُ مُنفِتحــةٌ علــى مجــاالٍت واســعٍة ومغريــاٍت كثيــرٍة، أضــُع خطـّـةً حياتيـّـةً أترف
بهــا عــن الّشــهوات الدنيويــة مُتمثــالً فيهــا تعاليــَم الــّرّب يســوَع المســيِح.

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

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

4.  أوّضُح بفكرتَين كاّلً من اآلتي: 

- أرسَل اهللُ اآلُب االبَن يسوَع ِليدعَونا للكمال: 

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

- أرسَل اهللُ اآلُب الّروَح القدس ِليرشَدنا للكماِل: 

.............................................................................................................................................................
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الّدرس الّثالث  حّرّيتي في المسيح

 :�لنناقش مع

- أناقــُش مــع زمالئــي هــذه الجمــل الّتــي تخــصُّ عمــَل اهلل وعمــَل اإلنســاِن لنصنَفهــا فــي الجــدوِل بحســِب 
مــا يناســُب: 

     1.   اهللُ يريُد، ولكنه ال يفرُض إرادتَه.

     2.   أساءَ اإلنساُن استخدامَ حريِّته منذُ بدايِة الخليقة.

     3.   يختاُر اإلنساُن بحريّته بيَن الخيِر والّشّر.

     4.   سمَح اهلل بوجوِد التّجربِة ليختبَر اإلنساَن.

     5.   يحزُن اهلل عنَدما يختاُر اإلنساُن الّسقوَط في الخطيئة.

     6.   شاءَت حكمةُ اهلل أن يكوَن اإلنساُن مسؤوالً عن اختياراِته.

     7.   اإلنساُن مخيٌّر ال مسيٌّر. 

     8.   أعدَّ اهلل الخالَص لإلنساِن منذُ الّسقوِط في الخطيئِة.

     9.   يعلُن المؤمُن المسيحيُّ إيمانَه بالّرّب يسوَع المسيِح مُخلّصاً وفادياً. 

عمٌل يخصُّ اإلنسانعمٌل يخصُّ اهلل

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................
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أقرأ وأجيب:

: ِلَمــاذَا تَطْلُبـْـَن الَْحــيَّ بَيـْـَن األَمـْـَواِت؟   َســاٍت ُوُجوهَُهــنَّ ِإلـَـى األَْرِض، قـَـاالَ لَُهــنَّ 1.  ”َوِإذْ ُكــنَّ َخاِئَفــاٍت َومُنَكِّ
لَيـْـَس هـُـَو هُهنـَـا، لِكنَّــُه قـَـامَ! اُذُْكــْرَن َكيـْـَف َكلََّمُكــنَّ َوهـُـَو بَْعــُد ِفــي الَْجِليــِل” )لوقــا 24: 5 – 6(.

يَاَســةُ َعلـَـى َكِتِفــِه، َويُْدَعــى اْســُمُه َعِجيبًــا، مُِشــيًرا، ِإلًهــا  َّــُه يُولـَـُد لَنَــا َولـَـٌد َونُْعطـَـى ابْنًــا، َوتَُكــوُن الرِّ 2.  ”ألَن
ــالَمِ” )إشــعياء 9: 6(. ًّــا، َرِئيــَس السَّ قَِديــًرا، أَبًــا أَبَِدي

َّــُه ُوِلــَد لَُكــُم  ــْعِب: أَن ــُرُكْم ِبَفــَرحٍ َعِظيــمٍ يَُكــوُن ِلَجِميــِع الشَّ 3.  ”فََقــاَل لَُهــُم الَْمــالَُك: الَ تََخافـُـوا!  فََهــا أَنـَـا أُبَشِّ
” )لوقــا 2: 10- 11(. بُّ الْيـَـْومَ ِفــي مَِدينـَـِة دَاُودَ مَُخلِّــٌص هـُـَو الَْمِســيُح الــرَّ

4.  ”َوهـَـا أَنـْـِت َســتَْحبَِليَن َوتَِلِديــَن ابْنـًـا َوتَُســمِّينَُه يَُســوَع. هــَذا يَُكــوُن َعِظيًمــا، َوابـْـَن الَْعِلــيِّ يُْدَعــى، َويُْعِطيــِه 
بُّ اإِللــُه ُكْرِســيَّ دَاُودَ أَِبيــِه” )لوقــا 1: 31– 32(. الــرَّ

وِح  وُح الُْقــُدُس َكاَن َعلَيـْـِه. َوَكاَن قـَـْد أُوِحــَي ِإلَيـْـِه ِبالــرُّ 5.  ”َوَكاَن َرُجــٌل ِفــي أُوُرَشــِليَم اْســُمُه ِســْمَعاُن، َوالــرُّ
ــَل  ــا دََخ ــَكِل. َوِعنَْدمَ ــى الَْهيْ وِح ِإلَ ــرُّ ــى ِبال َ . فَأَت بِّ ــرَّ ــيَح ال ــَرى مَِس ــَل أَْن يَ ْ ــْوَت قَب ــَرى الَْم ــُه الَ يَ َّ ــُدِس أَن الُْق
ــاَل: »اآلَن  ــاَرَك اهللَ َوقَ ــِه َوبَ ــَذهُ َعلَــى ِذَراَعيْ ــوِس، أََخ ــادَِة النَّامُ ــُه َحَســَب َع ــا لَ ــَواهُ، ِليَْصنََع ــوَع أَبَ ــيِّ يَُس ِب ِبالصَّ
امَ َوْجــِه  َّــِذي أَعَْددْتـَـُه قـُـدَّ تُطِْلــُق َعبـْـَدَك يـَـا َســيُِّد َحَســَب قَْوِلــَك ِبَســالَمٍ، ألَنَّ َعيْنـَـيَّ قـَـْد أَبَْصَرتـَـا َخالََصــَك، ال

ــا31-25:2(. ــُعوِب” )لوق ــِع الشُّ َجِمي

َّــِك فََعلـْـِت هــَذا، مَلُْعونـَـةٌ أَنـْـِت ِمــْن َجِميــِع الْبََهاِئــمِ َوِمــْن َجِميــِع ُوُحــوِش  بُّ اإِللــُه ِللَْحيَّــِة: ألَن 6.  ”فََقــاَل الــرَّ
ــَن  ــْرأَِة، َوبَيْ ــَن الَْم ْ ــِك َوبَي ــَداَوًة بَيْنَ ــُع َع ــِك. َوأََض َّــامِ َحيَاِت ــَن ُكلَّ أَي ــا تَأُْكِلي ــَعيَْن َوتَُرابً ــِك تَْس َّــِة. َعلَــى بَطِْن ي الْبَرِّ

نَْســِلِك َونَْســِلَها. هُــَو يَْســَحُق َرأَْســِك، َوأَنـْـِت تَْســَحِقيَن َعِقبَــُه” )تكويــن3: 15-14(. 

- أرتُّب في الجدوِل اآلتي األحداَث الواردَة في اآلياِت مُستنِتجاً منها مراحَل تاريِخ الخالص.

التّرتيُب الّزمنّي لتاريِخ الخالصِ )بحسِب رقمِ اآلية(اسُم الحدثرقُم اآلية

1.............................................................................)...............(

2.............................................................................)...............(

3.............................................................................)...............(

4.............................................................................)...............(

5.............................................................................)...............(

6.............................................................................)...............(
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-  خلــَق اهللُ اإلنســاَن علــى صورتــِه كمثالــِه، وميَّــزهُ عــن ســائِر الكائنــات بالعقــِل واإلرادِة والحريــة، 
ولكنــُه عندمــا ســقَط فــي الخطيئــة وابتعــد عــن اهلل، وعــَده لغنــى محبتــه بالخــالص ليعــودَ إلــى 
الحيــاة مــع اهلل فــي الفــردوِس المعــدِّ لــه. فأوحــى اهلل للكثيــر مــن األنبيــاء بعالمــاٍت تشــير إلــى 
مجــيِء المخلــص، ولمــا تــمَّ مــلءُ الّزمــاِن أرســَل اهللُ المــالَك جبرائيــل للّســيّدة العــذراء مُبّشــراً 
مَــاِن، أَْرَســَل اهللُ ابْنـَـُه مَْولـُـوًدا ِمــِن  إيّاهــا بأنّهــا ســتلُد المخلـّـَص اإللــه ”ولِكــْن لَمَّــا َجــاءَ ِمــْلءُ الزَّ
َِّذيــَن تَْحــَت النَّامـُـوِس، ِلنَنـَـاَل التَّبَنَِّي”)غالطيــة4:4- 5(،  امـْـَرأٍَة، مَْولـُـوًدا تَْحــَت النَّامـُـوِس ِليَْفتـَـِدَي ال
وبّشــَر الّرعــاَة مُعِلنــاً لهــم ميــالدَ الُمخلـّـص، كمــا أوحــى الــّروُح القــدس لســمعاَن الّشــيِخ بأنـّـه 
ــد الــّرّب يســوَع  لــن يــرى المــوَت قبــَل أن يعايــَن الُمخلـّـَص، وتحقــَق الوعــُد بالخــالِص بتجسُّ
المســيِح وإتمــام تدبيــره الخالصــي بآالمــه وصلبــه وموتــه وقيامتــه مــن بيــن األمــواِت فــي اليــومِ 
َّــُم َويَُقــومُ ِمــَن  الثّالــِث ”َوقَــاَل لَُهــْم: هَكــَذا هُــَو مَْكتـُـوٌب، َوهَكــَذا َكاَن يَنْبَِغــي أَنَّ الَْمِســيَح يَتَأَل

األَمْــَواِت ِفــي الْيـَـْومِ الثَّاِلــِث” )لوقــا 24 :46(.

ــاهُ عندمــا  ــا إي ــذي منحن ــرّب يســوَع المســيِح مخلصــاً وخادمــاً، الخــالَص ال ــاُل المؤمــُن بال - ين
ــن  ــن بي ــِه م ــوَت بقيامت ــةَ والم ــِه الخطيئ ــِب وبغلبت ــى الصلي ــِه عل ــه وموت ــا بصلب ــَل خطايان حم
هـُـوِر َومُنـْـُذ  ــّر الَْمْكتـُـومِ مُنـْـُذ الدُّ األمــواِت، فالتّدبيــُر الخالصــيُّ هــو تدبيــٌر إلهــيٌّ منــُذ األزِل ”السِّ

ــيِه” )كولوســي26:1(.  يِس ــَر ِلِقدِّ ــْد أُظِْه ــُه اآلَن قَ ــاِل، لِكنَّ األَْجيَ

أعبر عن إيماني

- منَحنــا الــّربُّ يســوُع المســيُح الخــالَص وأعطانــا أن نكــون أبنــاءَ هلل، فكيــف أحقــق هــذه البنــوة 
فــي حياتــي، وكيــَف أثّمــُن عطيـّـةَ اهلل فــي حياتــي؟

تقويم مرحلي

تثميُن العملالمجاُل

روحيّاً
.........................................................................................................................

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

اجتماعيّاً
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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اإلجابةُالّسؤاُل

...................................................................................................................أنكُر نفسي عنَدما:

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

...................................................................................................................أحمُل صليبي تعني:

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

...................................................................................................................أخلُّص نفسي عنَدما:

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

 المقصودُ من اآلية: 

َُّه مَاذَا يَنْتَِفُع اإِلنَْساُن لَْو َرِبَح الَْعالََم  ”ألن

 ُكلَُّه َوَخِسَر نَْفَسُه”:
)مرقس8 : 37(.

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

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

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

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

أتبُع الّرّب يسوع، .......................................................................................حّريتي هي طريٌق لخالصي عنَدما:

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

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

أقرأ وأجيب:

- ”َودََعــا الَْجْمــَع مـَـَع تاَلَِميــِذِه َوقـَـاَل لَُهْم:»مـَـْن أََرادَ أَْن يَأِْتــَي َوَراِئــي فَلْيُنِْكــْر نَْفَســُه َويَْحِمــْل َصِليبـَـُه َويَتْبَْعنــي؛ 
فـَـِإنَّ مـَـْن أََرادَ أَْن يَُخلِّــَص نَْفَســُه يُْهِلُكَهــا، َومـَـْن يُْهِلــُك نَْفَســُه ِمــْن أَْجِلــي َوِمــْن أَْجــِل اإِلنِْجيــِل فَُهــَو يَُخلُِّصَهــا 
َّــُه مـَـاذَا يَنْتَِفــُع اإِلنَْســاُن لـَـْو َرِبــَح الَْعالـَـَم ُكلَّــُه َوَخِســَر نَْفَســُه؟ أَْو مـَـاذَا يُْعِطــي اإِلنَْســاُن ِفــَداءً َعــْن نَْفِســِه؟”   ألَن

                                                                                                    )مرقس8 : 34- 37(.
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: مــن يَحْمــُل صليبــَهُ يخلِّــُص نفســُه، فعندمــا ننكــُر أنفَســنا ونتجــاوُز مغريــاِت الحيــاِة  - يؤّكــُد الــّربُّ يســوُع أنَّ

ــة ورضــًى،  ــا بقناع ــي حياتن ــا ف ــاٍت وتجــارٍب وآالمٍ ومحــٍن نواجهه ــن صعوب ــا م ــُل صليبن ــة ونحم العالمي

يعطينــا الــروح القــدس القــوة لتحمُِّلهــا وإيجــاِد الحلــوِل لهــا. بهــذا نكــون قــد اخترنــا بحريتنــا الحيــاة مــع 

الــّرب يســوَع كمــا اختــارت مريــُم أخــُت لعــازر النصيــَب األفضــل بســماعها كلمــة اهلل وترفِّعهــا عــن األمــور 

األرضيــة. ”فَأََجــاَب يَُســوُع َوقـَـاَل لَهــا: مَْرثـَـا، مَْرثـَـا، أَنـْـِت تَْهتَمِّيــَن َوتَْضطَِرِبيــَن ألَْجــِل أُمـُـوٍر َكِثيــَرٍة،  َولِكــنَّ 

ْــَزَع ِمنَْهــا” )لوقــا10: 42-41(. َّــِذي لـَـْن يُن اِلــَح ال الَْحاَجــةَ ِإلـَـى َواِحــٍد. فَاْختـَـاَرْت مَْريَــُم النَِّصيــَب الصَّ

- خلــَق اهللُ اإلنســاَن علــى صورتــِه كمثالــه فــي الحريــِة، وممارســةُ الحريــِة فــي اإليمــاِن المســيحي هــي القــوةُ 

ــم  ــش تعالي ــُن بعي ــا المؤم ــوة يناله ــذه الق ــة، وه ــن الخطيئ ــداً ع ــع اهلل بعي ــاة م ــار الحي ــِل واختي ــى العم عل

ــق  ي ــاب الضِّ ــروح القــدس لندخــل مــن الب ــة ال ــه ومعون ــا بمحبت ــُه أفعالن ــذي يرشــُدنا ويوجِّ ــرب يســوع ال ال

َّــِذي يُــَؤدِّي ِإلَــى  َّــُه َواِســٌع الْبَــاُب َوَرْحــٌب الطَِّريــُق ال ــِق، ألَن يِّ ــَن الْبَــاب الضَّ بــاب الحيــاة األبديــة ”اُدْخُلُــوا ِم

َّــِذي يـُـَؤدِّي ِإلـَـى الَْحيـَـاِة،  َِّذيــَن يَْدخُلـُـوَن ِمنـْـُه! مَــا أَْضيـَـَق الْبـَـاَب َوأَْكــَرَب الطَِّريــَق ال الَْهــالَِك، َوَكِثيــُروَن هـُـُم ال

ــطِة  ــوِع للس ــَن للخض ــيحيةُ المؤم ــةُ المس ــود الحري ــى7: 13-14(  تق ــُه” ) مت ــَن يَِجُدونَ َِّذي ــُم ال ــوَن هُ َوقَِليلُ

الزمنيــِة والقوانيــِن الوضعيــة للمجتمــِع الــذي يعيــش فيــه، فــإذا خالــَف هــذه القوانيــن خســَر حريتــه المســيحية 

االجتماعيــة، إذ تكمــُن مســؤولية المؤمــن تجــاه المجتمــع فــي اختيــار تطبيــق هــذه القوانيــن بحريــٍة لتحقيــق 

الخيــر العــام.

- فكلّمــا أمعــَن اإلنســاُن برفــِض نعمــِة اهلل وعمِلهــا فــي حياِتــه زادَت عبودّيتـُـه ألهــواِء هــذا العالــمِ، أمـّـا مــن اختــاَر 

قبــوَل نعمــِة اهلل بحريـّـٍة وســلّم حياتـَـه لــه وجعــَل اختياراِتــه تتّفــُق مــَع إرادِة اهلل مشــيئِته وعــاَش تعاليــَم الــّرّب 

َّــِذي  يســوَع فــي حياتــه عــاَش الحريـّـةَ الحقيقــةَ فــي المســيِح حريـّـةَ أبنــاء اهلل ”أَْســتَِطيُع ُكلَّ َشــْيٍء ِفــي الَْمِســيِح ال

يِنــي” )فيليبــي 13:4(. يَُقوِّ

أعبر عن إيماني

- نحــن أمــامَ خياريــن، إمَّــا أن نكــون عبيــداً للخطيئــة وإمـّـا للبــّر. ومــَع الــرّب يســوَع كاَن خياُرنــا أن نتبَعــه ونختــاَره 

ســيّداً ومُعلّمــاً لنــا. فباتباعــِه نصــُل إلــى الحيــاِة الجديــدِة بالمســيِح. نحــن فــي حــرٍب دائمــٍة مــَع قــوى الّشــّر. وكــي 

ــاَة  ــا حي ــِن. أن نحي ــةُ اإلنســاِن المؤم ــه. فالخــالُص هــو غاي ــاهلل وبكلمت ــُك باإليمــان ب ــا التَّمسُّ ــَب عليهــا، علين نتغلَّ

َّــةً مــع الــّرّب يســوَع المســيح. الّصــالة مُتمّســكين بالكلمــِة اإللهيـّـة، فنحيــا حيــاًة أبدي

أقارُن بيَن سلوِك مَن يعيُش عبداً للخطيئِة ومَن يعيش عبداً للبّر؟

تقويم مرحلي

عبُد البّرعبُد الخطيئة

................................................................................................................................................
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1.    أختاُر اإلجابةَ الّصحيحة:

- أعدَّ اهلل الخالَص لإلنسان منُذ:

       أ.   خلِق آدمَ.                                 ج.   والدِة الّسيِّد المسيِح.

      ب.   الّسقوِط في الخطيئِة األولى.          د.    موِت الّسيِّد المسيِح على الّصليب.

- ال يعبّر المؤمُن عن الحريّة بمسؤوليٍّة عنَدما: 

       أ.   يطبُّق القوانيَن الوضعيّة.                ج.   يعيُش تعاليَم الّسيّد المسيح.

      ب.   يخضُع ألهواِء العالم.                   د.    يحقُق الخيَر العام. 

ـا مَــن يستســلُم ألهواِئــه فهــو عبــٌد.  اً مــن كاَن كذلــك فــي داخِلــه، وأمَـّ 2.     ”وحــَده يكــوُن حــرَّ
ــِة”  ــِد للخطيئ ُّ ــدمِ التَّعب ــي ع ــل ف ــا، ب ــاٍب م جــوِع لعق ــدمِ الرُّ ــي ع ــُن ف ــةَ ال تكم ــةَ الحقيقيَّ َّ ــك أنَّ الحّري  ذل

                                                                                                )القديس يوحنَّا الّذهبيُّ الفم(.

- كيَف أمارُس حّريتي بمسؤوليٍة في حياتي مُستعيناً بقوِل القّديِس يوحنّا الذّهبّي الفم؟

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

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

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

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

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

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

أختبر نفسي : 

” الخالُص لَمن يرغبوَن الخالَص”  )القّديس غريغوريوس الاّلهوتي(

كلمة منفعة
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الّدرس الّرابع  نحو َمجيِء الُمخّلِص

ًة ِلَكْي يَْحِمَل َخطَايَا َكِثيِريَن، َسيَظَْهُر ثَاِنيَةً ِباَل  مَ مَرَّ ”هََكَذا الَمِسيُح أَيًْضا، بَْعَدمَا قُدِّ

َخِطيٍَّة ِللَخاَلِص ِللَِّذيَن يَنْتَِظُرونَُه”  )عبرانيين9: 28(

َُّه لَْو َعَرَف َربُّ الْبَيِْت  ُُّكْم. َواعْلَُموا هََذا: أَن َِّة َساَعٍة يَأِْتي َرب َُّكْم اَل تَْعلَُموَن ِفي أَي ”ِاْسَهُروا ِإذًا أِلَن
َُّه  يَن، أِلَن اِرُق، لََسِهَر َولَْم يََدْع بَيْتَُه يُنَْقُب. ِلَذِلَك ُكونُوا أَنْتُْم أَيًْضا مُْستَِعدِّ ِفي أَيِّ هَِزيٍع يَأِْتي السَّ

ِفي َساَعٍة اَل تَظُنُّوَن يَأِْتي ابُْن اإِلنَْساِن” )متى42:24- 44(.

”فَِإنَّ ابَْن 
اإِلنَساِن 

يَأِْتي  َسْوَف 
ِفــي مَْجِد أَِبيِه 
ماََلِئَكِتِه،  مََع 

ِحينَِئٍذ  َو
يَُجاِزي 

ُكلَّ َواِحٍد 
َحَسَب 
 ” َعَمِلِه

)متى16 :27(.

 - ما الّذي يقصُده الّسيُّد المسيُح بأقواله الُمتضمَّنة في األشكاِل؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أقرأ وأجيب:
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المقصودُ منهارقُم اآلية

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

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

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

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

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

أقرأ وأجيب:

َّــِذي اْرتََفَع  ــَماِء؟ ِإنَّ يَُســوَع هـَـَذا ال َجــاُل الَجِليِليُّــوَن، مـَـا بَالُُكــْم َواِقِفيــَن تَنْظـُـُروَن ِإلـَـى السَّ َُّهــا الرِّ 1.    ”َوقـَـااَل: أَي
ــَماِء” )أعمــال 1: 11(. ــَماِء َســيَأِْتي هََكــَذا َكَمــا َرأَيْتُُمــوهُ مُنْطَِلًقــا ِإلَى السَّ َعنُْكــْم ِإلـَـى السَّ

ــٍة  ــاَل َخِطيَّ ــةً ِب ــيَظَْهُر ثَاِنيَ ــَن، َس ــا َكِثيِري ــَل َخطَايَ ــْي يَْحِم ًة ِلَك ــرَّ مَ مَ ــدِّ ــا قُ ــا، بَْعَدمَ ــيُح أَيًْض ــَذا الَمِس 2.    ”هََك
ــن 9: 28(. ــُه” )عبرانيي ــَن يَنْتَِظُرونَ ــاَلِص ِللَِّذي ِللَْخ

3.    ”هـُـَوذَا ِســرٌّ أَقُولـُـُه لَُكــْم: اَل نَْرقـُـُد ُكلُّنـَـا، َولَِكنَّنـَـا ُكلَّنـَـا نَتَغَيَّــُر، ِفــي لَْحظـَـٍة ِفــي طَْرفـَـِة َعيـْـٍن، ِعنـْـَد البـُـوِق 
ُق، فَيَُقــامُ األَمـْـَواُت َعِديِمــي فََســاٍد، َونَْحــُن نَتَغَيَّــُر” )1كورنثــوس 15: 51- 52(. َّــُه َســيُبَوَّ األَِخيــِر. فَِإن

ــَماِء َواألَمـْـَواُت  بَّ نَْفَســُه ِبُهتـَـاٍف، ِبَصــْوِت َرِئيــِس ماََلِئَكــٍة َوبـُـوِق اهللِ، َســْوَف يَنـْـِزُل ِمــَن السَّ 4.    ”أِلَنَّ الــرَّ
ــاِة  ــُحِب ِلُماَلقَ ــي السُّ ــْم ِف ــا مََعُه ــنُْخطَُف َجِميًع ــَن َس ــاءَ البَاِقي ــُن األَْحيَ ُــمَّ نَْح اًل. ث ــيَُقومُوَن أَوَّ ــيِح َس ــي الَمِس ِف

وا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِبَهــَذا الــَكاَلمِ” . ِلَذِلــَك َعــزُّ بِّ ــَع الــرَّ بِّ ِفــي الَهــَواِء، َوهََكــَذا نَُكــوُن ُكلَّ ِحيــٍن مَ الــرَّ

                                                                                                                                                          )1تسالونيكي 4: 16 – 18(.

5.    ”فـَـِإنَّ ابـْـَن اإِلنَْســاِن َســْوَف يَأِْتــي ِفــي مَْجــِد أَِبيــِه مَــَع ماََلِئَكِتــِه، َوِحينَِئــٍذ يَُجــاِزي ُكلَّ َواِحــٍد َحَســَب 
ــِه” )متــى 16: 27(. َعَمِل

- أشرُح المقصودَ من كّل آيٍة ذُكرت أعاله في الجدول اآلتي:
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ــّروح القــدس مُخلّصــاً  ــم بقــّوة ال ــم فــي ظهــوره األّول مُتجّســداً مــن العــذراء مري ــى العال - جــاء الّســيّد المســيح إل

ــى  ــاَع َحتَّ َ ــُه، َوأَط ــَع نَْفَس ــاٍن، َوَض ــِة َكِإنَْس ــي الَْهيْئَ ــَد ِف ــة ”َوِإذْ ُوِج ــد الخطيئ ــق بع ــع اهلل الخال ــا م ومُصالحــاً إيّان

ِليِب”)فيليبــي 2:  8(، ”فـَـِإنَّ ابـْـَن اإِلنَْســاِن َســْوَف يَأِْتــي ِفــي مَْجــِد أَِبيــِه مـَـَع ماَلَِئَكِتــِه، َوِحينَِئــٍذ  الَْمــْوَت، مـَـْوَت الصَّ

ــى 16: 27(.  ــِه” )مت ــَب َعَمِل ــٍد َحَس ــاِزي ُكلَّ َواِح يَُج

- وهــذا هــو إيمــاُن الكنيســة الواحــدة الجامعــة المقدســة الرســولية منــذ نشــأتها بعقيــدة مجــيء المســيح الثانــي ليديــن 

العالــم. وهــذا هــو رجاُؤهــا المبــارك بعدمــا لقيتــه مــن اضطهــاداٍت علــى مــر العصــور ومــا تحتملــه إلــى يومنــا هــذا.

مَ ِإلَيـْـِه التَّاَلِميــُذ  يْتـُـوِن، تََقــدَّ - يَطلــُق علــى المجــيء الثّانــي أســماءٌ عــدةٌ منهــا: مجــيءٌ ”َوِفيَمــا هـُـَو َجاِلــٌس َعلـَـى َجبـَـِل الزَّ

هِْر؟”)متــى24: 3(،  َعلَــى انِْفــَراٍد قَاِئِليــَن: قُــْل لَنَــا مَتَــى يَُكــوُن هَــَذا؟ َومَــا ِهــَي َعاَلمَــةُ مَِجيِئــَك َوانِْقَضــاِء الدَّ

مَِجيِئــِه”  ِبظُُهــوِر  َويُبِْطلُــُه  فَِمــِه،  ِبنَْفَخــِة  يُِبيــُدهُ  بُّ  الــرَّ ـِذي  َـّ ال اأْلَِثيــُم،  َسيُْســتَْعلَُن  ”َوِحينَِئــٍذ   ظهــوٌر 
ــِهيُر” بِّ الَْعِظيُم الشَّ ــْمُس ِإلَى ظُلَْمٍة َوالَْقَمُر ِإلَى دَمٍ، قَبَْل أَْن يَِجيءَ يَْومُ الرَّ ُل الشَّ  )2تســالونيكي2: 8(، يومُ الّرّب ”تَتَحوَّ

يــِن َحالـَـةٌ أَْكثـَـُر اْحِتَمــااًل  )أعمــال2: 20(، يــومُ الّديــن ”اَلَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: َســتَُكوُن أِلَْرِض َســُدومَ َوَعُمــوَرَة يـَـْومَ الدِّ

ِممَّــا ِلِتلـْـَك الَْمِدينَِة.”)متــى10 :15(، دينونــةٌ ”وأيضــاً يأتــي بمجــٍد ليَديــَن األحيــاءَ واألمواَت”)دســتور االيمــان(.

- وللمجيء الثاني للّسيّد المسيح غاياٌت ومظاهُر، منها:

1.  اختطــاُف الكنيســِة )المؤمنيــن(: قــاَل الــّربُّ يســوع : ”ِفــي بَيـْـِت أَِبــي مَنـَـاِزُل َكِثيــَرةٌ، .. أَنـَـا أَمِْضــي أِلُِعــدَّ لَُكــْم مََكانـًـا، 
ــا”  ــْم أَيًْض ُ ُــوَن أَنْت ــا تَُكون َ ــوُن أَن ــُث أَُك ــى َحيْ ، َحتَّ ــيَّ ــْم ِإلَ ــا َوآخُذُُك ــي أَيًْض ــا آِت ــْم مََكانً ــَددُْت لَُك ــُت َوأَعْ َوِإْن مََضيْ

)يوحنــا14 :2-3( وقيــَل عنــه ”.. َوهـُـَو آٍت ِبأَبْنـَـاٍء َكِثيِريــَن ِإلـَـى الَْمْجد”)عبرانييــن2: 10(. وبمــا أّن هــذا المجَد ليَس 

علــى األرِض، وتلــك البيــوُت لــن تبقــى فارغــةً، يكــوُن االختطــاف حتميـّـاً، لكــي تشــغَل الكنيســةُ مكانَهــا األبدّي 

ــِة  ــْم هــَذا ِبَكِلَم ــوُل لَُك ــا نَُق َّنَ ــِل تأســيِس العالــم. حيــُث إّن الــّربَّ ســيأتي علــى الّســحاب ”فَِإن الُمعــدَّ لهــا مــن قب

ــاٍف، ِبَصــْوِت  ــُه ِبُهتَ ّب نَْفَس ــرَّ ــَن. ألَنَّ ال اِقِدي ــِبُق الرَّ ، الَ نَْس بِّ ــرَّ ــيِء ال ــى مَِج ــَن ِإلَ ــاءَ الْبَاِقي ــُن األَْحيَ ــا نَْح َّنَ : ِإن بِّ ــرَّ ال

الً. ثـُـمَّ نَْحــُن األَْحيـَـاءَ  ــَماِء َواألَمـْـَواُت ِفــي الَْمِســيِح َســيَُقومُوَن أَوَّ َرِئيــِس ماَلَِئَكــٍة َوبـُـوِق اهللِ، َســْوَف يَنـْـِزُل ِمــَن السَّ

” بِّ بِّ ِفــي الَْهــَواِء، َوهَكــَذا نَُكــوُن ُكلَّ ِحيــٍن مـَـَع الــرَّ ــُحِب ِلُمالَقـَـاِة الــرَّ  الْبَاِقيــَن َســنُْخطَُف َجِميًعــا مََعُهــْم ِفــي السُّ

ــَواُت  ــامُ األَمْ ُق، فَيَُق ــيُبَوَّ َّــُه َس ــِر. فَِإن ــوِق األَِخي ُ ــَد الْب ــٍن، ِعنْ ــِة َعيْ ــي طَْرفَ ــٍة ِف ــي لَْحظَ )1 تســالونيكي 4: 15- 17(، ”ِف

ــه وعنَدهــا: ــه إلي ــه ومُختاري ت ــوس 15: 52(. ليأخــَذ خاصَّ ــُر” )1 كورنث ــُن نَتَغَيَّ ــاٍد، َونَْح ــي فََس َعِديِم

 • يقــومُ األمــواُت المؤِمنــون فــي المســيِح أّوالً ألنَّ المســيَح هــو القيامــةُ والحيــاةُ، ومـَـن يؤِمــن بــه ال يُمــت إلــى األبد، 
ــدة غيــَر مائتــة، ثــّم يُخطفــوَن إلــى  فالــّربُّ يســوُع يُعطــي المؤمنيــن الُمقاميــن مــن المــوِت أجســاداً جديــدًة مُمجَّ

الّســحِب لمالقــاِة الــّرّب فــي الهــواء.

ــد،  ــل ســيحيوَن لألب ــوُت ب ــم الم ــن يدرَكه ــي، ل ــى المجــيء الثّان ّ ــاة حت ــِد الحي ــى قي ــوَن عل ــون الباق ــا المؤمن  • أمّ
دُ بلحظــٍة لتصيــَر  فبإيمانهــم عاشــوا الملكــوَت علــى األرِض، وبــه ســينالوَن الحيــاَة األبديـّـةَ إذ إّن أجســادَهم تتجــدَّ

أجســاداً ممّجــدًة غيــَر فاســدة أو مريضــٍة كالّتــي للمســيِح القائــمِ مــن بيــِن األمــوات.

أعبر عن إيماني
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- ما مصيُر المؤمنين )األحياء – األموات( في يومِ الّدينونِة، وكيَف تتغيُّر أجسادُهم؟ 

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

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

تقويم مرحلي

أقرأ وأجيب:

ــُمُه  ــِكيٌن اْس ــا. َوَكاَن ِمْس ًِّه ــْومٍ مُتََرف ــُم ُكلَّ يَ ــَو يَتَنَعَّ ــزَّ َوهُ ــُس األُْرُجــواَن َوالبَ ــيٌّ َوَكاَن يَلْبَ ــاٌن غَِن - ”َكاَن ِإنَْس
ــَدِة  ــْن مَاِئ ــاِقِط ِم ــاِت السَّ ــَن الُفتَ ــبََع ِم ــتَِهي أَْن يَْش ــُروِح، َويَْش ــا ِبالُق ــِه مَْضُروبً ــَد بَاِب َّــِذي طُــِرَح ِعنْ ــاَزُر، ال ِلَع
ــِن  ــى ِحْض ــةُ ِإلَ ــُه الَماَلِئَك ْ ــِكيُن َوَحَملَت ــاَت الِمْس ــُه. فََم ــُس قُُروَح ــي َوتَلَْح ــِكاَلُب تَأِْت ــِت ال ــْل َكانَ ، بَ ــيِّ الغَِن
ِإبَْراِهيــَم. َومـَـاَت الغَِنــيُّ أَيًْضــا َودُِفــَن، فََرفـَـَع َعيْنَيـْـِه ِفــي الَجِحيــمِ َوهـُـَو ِفــي الَعــَذاِب َوَرأى إبَْراهيــُم ِمــْن بَعيــٍد 

ــا16 :19- 23(. ــِهِ ” )لوق ــي ِحْضن ــاَزَر ِف َوِلَع

حياةُ لعازرَحياةُ الغني

في الّسماءعلى األرضفي الّسماءعلى األرض
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ــاُن العــادُل، وســيكوُن منظــوراً يأتــي علــى الّســحاب إلــى األرِض مــع  ــة: ”الــّربُّ يســوُع هــو الملــُك الّدي 2. الدينون
ــماوي ومعاينــِة وجــِه اهلل،  قّديســيه ومالئكتــه ويبــدأ زمــُن الّدينونــة، فيكافــئُ األبــراَر والّصالحيــن بالملكــوِت السَّ

ــُر  ــكاءُ وصري ــُث الب ــة حي ــِة الخارجيَّ ــي الظّلم ــا األشــراُر فســيغلُب المــرُض والفســادُ أجســادَهم ِليطرحــوا ف أمّ

ــى 25: 31- 46(. ــن عــن الســيِّد المســيِح وملكــوِت مجــده” )مت األســناِن، بعيدي
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- مــن أمثلــِة الّدينونــِة الّتــي علَّمنــا بهــا الــّربُّ يســوُع : مثــل الغنــّي ولعــازَر، وفيــه وجَّهنــا إلــى ســبِل الوصــوِل إلــى 

ى خطايانــا بالقــوِل أو بالفعــِل  الملكــوِت الّســماوّي والنّجــاِة مــن عقــاِب الّدينونــِة العــادِل والحتمــّي مــن جــرَّ

أو بالفكــِر.

-عالماٌت تسبُق يومِ الّدينونة:

 1.  حروٌب ونزاعات.                                  2.   أوبئةٌ ومجاعاٌت و زالزُل وبراكيُن. 
3.   عودةُ االضطهاِد المسيحّي.                      4.   ظهوُر أنبياءَ كذبٍة يصنعوَن العجائَب واآلياِت العظيمةَ. 

5.   ظلمةُ الّشمِس والقمر وسقوُط النّجومِ على األرِض. 

وبعَدها تظهُر عالماُت ابِن اإلنساِن الّدياِن العادِل آتياً على الّسحاِب بمجٍد عظيمٍ ليديَن األحياءَ واألمواَت. 

  ”فـَـِإنَّ َكِثيِريــَن َســيَأْتُوَن ِباْســِمي قَاِئِليــَن: أَنـَـا هـُـَو الَْمِســيُح! َويُِضلُّــوَن َكِثيِريــَن. َوَســْوَف تَْســَمُعوَن ِبُحــُروٍب َوأَْخبـَـاِر 
َّــٍة َومَْملََكــةٌ َعلـَـى مَْملََكــٍة، َوتَُكــوُن مََجاَعــاٌت َوأَْوِبئَــةٌ َوَزاَلِزُل ِفــي أَمَاِكــَن. َولَِكــنَّ  َّــةٌ َعلـَـى أُم ُحــُروٍب... تَُقــومُ أُم

هـَـِذِه ُكلََّهــا مُبْتـَـَدأُ اأْلَْوَجــاِع. ِحينَِئــٍذ يَُســلُِّمونَُكْم ِإلـَـى ِضيــٍق َويَْقتُلُونَُكــْم، َوتَُكونـُـوَن مُبْغَِضيــَن ِمــْن َجِميــِع اأْلُمـَـمِ 

َّــِذي يَْصِبُر  أِلَْجــِل اْســِمي. َوِحينَِئــٍذ يَْعثـُـُر َكِثيــُروَن َويَُســلُِّموَن بَْعُضُهــْم بَْعًضــا َويُبِْغُضــوَن بَْعُضُهــْم بَْعًضــا... َولَِكــِن ال

َّــُه  قُــوا. أِلَن ــاَك! فَــاَل تَُصدِّ ــا! أَْو: هُنَ ــَوذَا الَْمِســيُح هُنَ ــٌد: هُ ــْم أََح ــٍذ ِإْن قَــاَل لَُك ــَذا يَْخلُــُص.. ِحينَِئ ــى فََه ِإلَــى الُْمنْتََه

ــوا لَــْو أَمَْكــَن الُْمْختَاِريــَن  ــَب، َحتَّــى يُِضلُّ ــاٍت َعِظيَمــةً َوَعَجاِئ ــةٌ َويُْعطـُـوَن آيَ ــاءُ َكَذبَ ــةٌ َوأَنِْبيَ َســيَُقومُ مَُســَحاءُ َكَذبَ

َّــُه َكَمــا أَنَّ  قـُـوا. أِلَن َّــِة! فـَـاَل تَْخُرُجــوا. هـَـا هـُـَو ِفــي الَْمَخــاِدِع! فـَـاَل تَُصدِّ ي أَيًْضــا. . فـَـِإْن قَالـُـوا لَُكــْم: هـَـا هـُـَو ِفــي الْبَرِّ

نَْســاِن... َوِللَْوقـْـِت بَْعــَد  الْبـَـْرَق يَْخــُرُج ِمــَن الَْمَشــاِرِق َويَظَْهــُر ِإلـَـى الَْمغَــاِرِب، هََكــَذا يَُكــوُن أَيًْضــا مَِجــيءُ ابـْـِن اإْلِ

ــَماَواِت  اُت السَّ ــَماِء، َوقـُـوَّ ــْمُس، َوالَْقَمــُر اَل يُْعِطــي َضــْوءَهُ، َوالنُُّجــومُ تَْســُقُط ِمــَن السَّ َّــامِ تُظِْلــُم الشَّ ِضيــِق ِتلـْـَك اأْلَي

ــَماِء  نَْســاِن آِتيـًـا َعلـَـى َســَحاِب السَّ ــَماِء... َويُبِْصــُروَن ابـْـَن اإْلِ نَْســاِن ِفــي السَّ تَتََزعْــَزُع. َوِحينَِئــٍذ تَظَْهــُر َعاَلمـَـةُ ابـْـِن اإْلِ

ــْن  ــاِح، ِم يَ ــِع الرِّ ــَن اأْلَْربَ ــِه ِم ــوَن مُْختَاِري ــْوِت، فَيَْجَمُع ــمِ الصَّ ــوٍق َعِظي ــُه ِببُ ــُل ماََلِئَكتَ ــٍر. فَيُْرِس ــٍد َكِثي ٍة َومَْج ــوَّ ِبُق

ــَماءُ  ــُه. اَلسَّ ــَذا ُكلُّ ــَذا الِْجيــُل َحتَّــى يَُكــوَن هَ ــَمواِت ِإلَــى أَقَْصاِئَهــا... اَلَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: اَل يَْمِضــي هَ أَقَْصــاِء السَّ

َواأْلَْرُض تـَـُزواَلِن َولَِكــنَّ َكاَلِمــي اَل يـَـُزوُل” )متــى5:24 – 35(.

- أمـّـا عــن موعــِد يــومِ الّدينونــة فــال أحــَد يعلمــه ســوى اهلل وحــَده، وســيأتي كمــا أتــى الطّوفــاُن علــى األرِض فــي 

ــاَعةُ فـَـاَل يَْعلـَـُم ِبِهَمــا  َّــا ذَِلــَك الْيـَـْومُ َوِتلـْـَك السَّ أيــامِ نــوحٍ وأغــرَق كّل مــا عليهــا بغفلــٍة مــن البشــِر الخاطئيــن ”َوأَم

ــَمواِت، ِإالَّ أَِبــي َوْحــَدهُ” )متــى 24: 36(. لــذا علينــا أن: أََحــٌد، َواَل ماََلِئَكــةُ السَّ

ــه  ــق تعاليم ــوَع، ووف ــّرّب يس ــيئِة ال ــِل بمش ــومِ والعم ــالِة والّص ــى الّص ــَن ِعل ــتعديَن مواظبي ــَن مُس ــوَن يقظي 1.   نك
ــى 24: 42(. ــم” )مت ُُّك ــي َرب ــاَعٍة يَأِْت ــِة َس َّ ــي أَي ــوَن ِف ــْم اَل تَْعلَُم َُّك ــَهُروا ِإذًا أِلَن ”ِاْس

أعبر عن إيماني
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2.   نتوَب عن خطايانا توبةً حقيقيّةً صادقةً.

َك باإليماِن حتّى تظهَر عالماُت اقتراِب يوم الّدينونِة لنكوَن من الُمختارين.  3.   نصبَر ونتمسَّ

-  سماُت يوم الّدينونة:

1.   يومٌ عظيٌم مهيٌب نرى فيه الّربَّ يسوَع منظوراً على الّسحاب حولَه مالئكتُه وقّديسوه.

2.   يــومُ الحســاِب العــادِل الـّـذي نقــُف فيــه أمــامَ عــرِش الــّرّب يســوَع )الّديــان العــادل( لينــاَل كلٌّ منــا نتيجــةَ عمِلــه 
ــه وفكرِه. وقوِل

3.   يــومُ فـَـرحٍ ورجــاٍء للمؤمنيــَن الُمســتعّديَن بالتّوبــِة واألعمــاِل الّصالحــِة للقــاِء الــّرّب والمثــوِل أمــامَ عرِشــه العظيــم 
والتّنّعــمِ بالعيــِش معــه فــي ملكوِتــه الّســماوّي.

4.   يومٌ مُخيٌف ورهيٌب للخطأة األشرار الّذين لم يتوبوا عن خطاياهم، ومصيُرهم العقاُب األبدّي.

- كيَف أستعدُّ للمجيء الثّاني للّسيّد المسيح؟

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

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

تقويم مرحلي

إنَّ مجــيءَ المســيِح هــو الّســاعةُ التــي نترقّبُهــا ونلهــُج بهــا، بــل هــو رجاُؤنــا والحلــُم الـّـذي يســيطُر 
علــى كياِننــا ونتوقـّـُع تحقيَقــه فــي كّل ســاعة، ألنَّ بــه ينتهــي تاريــُخ األشــرار، ونتنّعــُم بالحيــاة بجــواِر 
ــي  ــك ف ــن مختاري ــك لنكــوَن م ــي مخافِت ــا ف ــا ربُّ ثبّتن ــماوّي. في ــي الملكــوِت الّس ــّرّب يســوَع ف ال

يوِمــك الَمهيــب.

كلمة منفعة
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1.    أمألُ الجدوَل بالمطلوب:

 

2.     أحــّددُ نقــاَط التّشــابُه بيــَن دعــوِة الغنــّي ألهِلــه باالســتماِع إلــى موســى واألنبيــاء، ودعــوِة الــّرّب يســوَع 
للمؤمنيــن بعيــِش تعاليمــه واتباِعهــا مُســتعيناً بالنـّـّص اإلنجيلّي )لوقــا 16: 19- 31(.

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

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

3.     أعّددُ سماِت يومِ الّدينونة.

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

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

بُّ يَُسوُع” )رؤيا22: 20(:  َُّها الرَّ 4.     ”تََعاَل أَي

كيَف أكوُن مستعّداً لُمالقاة الّرّب يسوَع في يوِمه المهيِب؟

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

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

أختبر نفسي : 

غيُر المؤمنين في يومِ الّدينونةالمؤمنون في يومِ الّدينونِةأوجهُ المقارنة

..........................................................................................................................................أجسادُهم

..........................................................................................................................................عقابُهم/مكافأتُهم

..........................................................................................................................................مكانُ وجوِدهم
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الّدرس الخامس أمثاُل الملكوِت
2

 :�لنناقش مع

ــٍة بأســلوٍب بســيٍط  ــالٍة عميق ــم اســتُخدمَ إليصــاِل رس ــُذ القدي ــٌع من ــيٌّ متَّب ــيٌّ روائ ــاُل أســلوٌب أدب - األمث
ــّدس  ــل المق ــي اإلنجي ــا يســوع المســيح ف ــا ربّن ــد كلّمن ــاء، وق ــى اإلصغ ــم إل ــاس ويدفعه ــام الن ــر اهتم يثي
بهــا لنســتقَي منهــا العبــَر، أو ليعلَّمنــا مــن خالِلهــا، بأســلوٍب مبّســٍط، بشــارتَه الخالصيّــة وتعاليَمــه 
 الّروحيـّـةَ الّســاميةَ ليفهمهــا الّســامعون بكافــة فئاتهــم الحكمــاء والبســطاء بمتعــٍة وفائــدٍة، أو ليخبَرنــا فيهــا 
)كمــا فــي أمثــال الملكــوت( عــن الطـّـرِق الُمثلــى للعيــِش لنســتحقَّ الملكــوَت اإللهــيَّ الـّـذي بّشــَرنا بــه، 

ها مــن حياتنــا. َّــاه بصــوٍر وتشــبيهات مألوفــة للجميــع اســتمدَّ مشــبِّهاً إي

1.     أكمل ما يأتي:

- من فوائِد استخدامِ األمثاِل في التّعليم:

أ.     إثارة المستمع وحثّه إلى اإلصغاء. 

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

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

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

- يتناول الّربُّ يسوُع في الكتاِب المقّدِس بأمثاله عّدَة موضوعاٍت، أذكر ثالثة منها وأحّددُ مغزاها: 

مَثل االبن الّضال                    التّوبة

مَثل .................                    ..........

مَثل .................                    ..........

مَثل .................                    ..........

2.     لماذا وّضَح الّربُّ يسوُع طبيعةَ الملكوِت وصفاِته باألمثال؟

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

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

.............................................................................................................................................................
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أقرأ وأجيب:

ــا  ــِه. َوِفيَم ــي َحْقِل ــًدا ِف ــا َجيِّ ــانًا َزَرَع َزْرًع ــَمواِت ِإنَْس ــوُت السَّ ــِبُه مَلَُك ــاًل: »يُْش ــاًل آَخــَر قَاِئ ــْم مَثَ مَ لَُه - ”قَــدَّ
هُ َوَزَرَع َزَوانـًـا ِفــي َوْســِط الِحنْطـَـِة َومََضــى. فَلَمَّــا طَلـَـَع النَّبـَـاُت َوَصنـَـَع ثََمــًرا، ِحينَِئــٍذ  النَّــاُس ِنيـَـامٌ َجــاءَ َعــُدوُّ
َواُن أَيًْضــا. فََجــاءَ َعِبيــُد َربِّ البَيـْـِت َوقَالـُـوا لـَـُه: يـَـا َســيُِّد، أَلَيـْـَس َزْرًعــا َجيِّــًدا َزَرعْــَت ِفــي َحْقِلــَك؟  ظََهــَر الــزَّ
ــَب َونَْجَمَعــُه؟   ــاَل لَــُه الَعِبيــُد: أَتُِريــُد أَْن نَْذهَ ــَذا. فََق ــَل هَ ــْم: ِإنَْســاٌن َعــُدوٌّ فََع ــاَل لَُه ْــَن لَــُه َزَواٌن؟.  فََق ــْن أَي فَِم
َواِن َوأَنْتـُـْم تَْجَمُعونـَـُه. دَعُوهَُمــا يَنِْميـَـاِن ِكاَلهَُمــا مًَعــا ِإلـَـى الَحَصــاِد،  فََقــاَل: اَل! ِلئـَـالَّ تَْقلَُعــوا الِحنْطـَـةَ مـَـَع الــزَّ
ــةَ  َ ــا الِحنْط َّ ــَرَق، َوأَم ــا ِليُْح ــوهُ ُحَزًم َواَن َواْحِزمُ ــزَّ اًل ال ــوا أَوَّ ــَن: اْجَمُع اِدي ــوُل ِللَْحصَّ ُ ــاِد أَق ــِت الَحَص ــي َوقْ َوِف

ــى 13 : 24 – 30(. ــى مَْخَزِني”)مت ــا ِإلَ فَاْجَمُعوهَ

ــَمواِت َحبَّــةَ َخــْردٍَل أََخَذهـَـا ِإنَْســاٌن َوَزَرَعَهــا ِفــي َحْقِلــِه،  مَ لَُهــْم مَثـَـاًل آَخــَر قَاِئــاًل: »يُْشــِبُه مَلَُكــوُت السَّ - ”قـَـدَّ
ــَماِء  َوِهــَي أَْصغَــُر َجِميــِع البـُـُزوِر. َولَِكــْن مَتـَـى نََمــْت فَِهــَي أَْكبـَـُر البُُقــوِل، َوتَِصيــُر َشــَجَرًة، َحتَّــى ِإنَّ طُيـُـوَر السَّ

تَأِْتــي َوتَتـَـآَوى ِفــي أَغَْصاِنَهــا” )متــى 13 : 31 – 32(.

1.    بحســب اآليــات الّســابقة، مــا البيئــة التــي ينتمــي إليهــا الُمخاطَبــون فــي األمثــال؟ ولــَم تتنــاوُل األمثــال 
بيئــة الُمخاطـَـب؟

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

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

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

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

2.    ما العبرةُ من مَثِل حبَّة الخردَِل؟ 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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ّــم عــن  ــا يتكل ــّدِس، فمنهــا م ــِل المق ــي اإلنجي ــيُّد المســيُح ف ــا بهــا الّس ــي كلَّمن ــاِل الّت ــُع األمث - تنّوَعــت مواضي

األخــالق اإلنســانيّة كالّرحمــة و التّوبــة والُمســامحة؛ إاّل أنّهــا تصــبُّ فــي النّهايــِة فــي اســتحقاِقنا للّدخــوِل فــي 

ملكــوِت الّســمواِت ونــواِل الحيــاِة األبديـّـة، فقــد اســتقى مــن الحيــاِة العامـّـِة )الّزراعيـّـة واالجتماعيـّـة والعمليـّـة 

والّرعويـّـة...( رمــوزاً ليُِفهــَم تعاليمــه للجميــع ويوصلَهــا إليهــم، كاســتخدامه حبـّـةَ الخــردِل الّصغيــرِة ليظهــَر 

لنــا أنَّ الملكــوَت يبــدأُ صغيــراً، لكنـّـه ينمــو ويأتــي بنتائــَج عظيمــٍة.

- يوضــُح الــّربُّ يســوُع لنــا فــي مثــِل الــّزارِع حقيقــةَ الملكــوِت الّســماوّي مَملكــِة اهلل الّروحيـّـِة، يؤّكــُد لنــا أنـّـه 

ال يمكــُن التّمييــز بيــن الــّزوان الّصغيــر ونبــات القمــح إاّل بعــَد أن ينضجــاِن وقــَت الحصــاد، فــال بــّد أن ينمــَو 

الــّزوان )اإلنســان غيــر المؤمــن( والقمــح )اإلنســان المؤمــن( جنبــاً إلــى جنــٍب فــي هــذا العالــم، فــاهلل يســمُح 

ــّزواُن ويُحــَرُق،  ــُع ال ــَد الحصــاِد يُقتل ــّزوان، وعن ــَع القمــُح مــَع ال ّــى ال يقتل باســتمرارها معــاً فــي الحقــل حت

ــاَر  ــئ األخي ــة( فيكاف ــومَ الحصــاِد )الّدينون ــه، وهكــذا اهلل ي ــه وأهميّت ــي المخــازِن لفائدِت ــُح ف ــع القم ويُجَم

بالحيــاة األبديــة معــه ”ثـُـمَّ يَُقــوُل الَْمِلــُك ِللَِّذيــَن َعــْن يَِميِنــِه: تََعالـَـْوا يـَـا مُبَاَرِكــي أَِبــي، ِرثـُـوا الَْملَُكــوَت الُْمَعــدَّ 

لَُكــْم مُنـْـُذ تَأِْســيِس الَْعالـَـمِ” )متــى 25: 34(. أمــا األشــرار فإلــى العــذاب األبــدي بعيــداً عــن اهلل ”ثـُـمَّ يَُقــوُل أَيًْضا 

ِة إِلبِْليــَس َوماَلَِئَكِتــِه” )متــى 25: 41(.  َّــِة الُْمَعــدَّ ِللَِّذيــَن َعــِن الْيََســاِر: اذْهَبـُـوا َعنِّــي يـَـا ماَلَِعيــُن ِإلـَـى النَّــاِر األَبَِدي

يســتعد المؤمــن لهــذا اليــوم الرهيــب باإليمــان القويــم والعمــل.

أعبر عن إيماني

- أكتُب ما تدلُّ عليه الجمُل اآلتيةُ بجانِب رقمِ كلٍّ منها، ألجَد كلمةَ السّر:

1.  أسلوٌب تعليميٌّ قديم.                              2.  الموضوُع الّذي يدلُّ عليه مثُل االبِن الّشاطر.

3.  الغايةُ من عيِشنا ملءَ قامِة المسيِح.              4.  شبََّه به الّسيُّد المسيُح نفَسه.   

5.  التّنّقُل والكرازةُ بيَن المدن والقرى. 

تقويم مرحلي

   ا

   ل

   ا   ل   ا

   ل

    كلمةُ الّسّر هي: ..................................



33

أقرأ وأجيب:

ــَمواِت َخِميــَرًة أََخَذتَْهــا امْــَرأَةٌ َوَخبَّأَتَْهــا ِفــي ثاََلثـَـِة أَْكيـَـاِل   أ.      ”قـَـاَل لَُهــْم مَثـَـاًل آَخــَر: يُْشــِبُه مَلَُكــوُت السَّ
دَِقيــٍق َحتَّــى اْختََمــَر الَجِميــُع” )متــى 13 : 33(

ــَمواِت َكنـْـًزا مُْخًفــى ِفــي َحْقــٍل، َوَجــَدهُ ِإنَْســاٌن فَأَْخَفــاهُ. َوِمــْن فََرِحــِه مََضــى  ب.      ”... يُْشــِبُه مَلَُكــوُت السَّ
َوبـَـاَع ُكلَّ مـَـا َكاَن لـَـُه َواْشــتََرى ذَِلــَك الَحْقــَل” )متــى 13 : 44(

ــَمواِت ِإنَْســانًا تَاِجــًرا يَطْلـُـُب آَلِلــئَ َحَســنَةً، فَلَمَّــا َوَجــَد لُْؤلـُـَؤًة َواِحــَدًة َكِثيــَرَة   ج.      ”... يُْشــِبُه مَلَُكــوُت السَّ
الثََّمــِن، مََضــى َوبـَـاَع ُكلَّ مـَـا َكاَن لـَـُه َواْشــتََراهَا” )متــى 13 : 45 – 46(

ــَمواِت َشــبََكةً مَطُْروَحــةً ِفــي البَْحــِر، َوَجاِمَعــةً ِمــْن ُكلِّ نـَـْوٍع. فَلَمَّــا امْتـَـأَلَْت  د.      ”... يُْشــِبُه مَلَُكــوُت السَّ
َّــا األَْرِديـَـاءُ فَطََرُحوهـَـا َخاِرًجــا. هََكــَذا  ــاِطِئ، َوَجلَُســوا َوَجَمُعــوا الِجيـَـادَ ِإلـَـى أَْوِعيـَـٍة، َوأَم أَْصَعُدوهـَـا َعلـَـى الشَّ
يَُكــوُن ِفــي انِْقَضــاِء الَعالـَـمِ: يَْخــُرُج الَماَلِئَكــةُ َويُْفــِرُزوَن األَْشــَراَر ِمــْن بَيـْـِن األَبـْـَراِر، َويَطَْرُحونَُهــْم ِفــي أَتـُـوِن 

النَّــاِر. هُنـَـاَك يَُكــوُن البـُـَكاءُ َوَصِريــُر األَْســنَاِن” )متــى 13 : 47 – 50(.

1.     أُعِطي عنواناً مُناسباً لكلٍّ من األمثاِل الّسابقة:

       أ.     ...................................................                   ب.     ...................................................

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

2.      ما أوجُه التّشابُه بيَن مَثِل الّشبكة ومَثِل القمح والّزوان؟

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

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

3.      في مَثِل الكنِز واللّؤلؤة، ما الطّريُق الُمشترُك بينَهما للوصوِل إلى الهدف؟

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

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

بِه في مَثلَي الخميرة وحبَّة الَخردل؟ 4.      ما أوجُه الشَّ

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

.............................................................................................................................................................
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، َوهــي مَثــل العــذارى الَعشــر)متى 25 :1 – 13(،  - كلَّمنــا الــّربُّ يســوُع بســبعِة أمثــاٍل عــن الملكــوِت الّســماويِّ

ــتَّة الباقيــَن فــي )اإلصحــاحِ 13 مــن إنجيــل متــى( وقــد وّضــَح فيهــا: َوالسِّ

. ماويِّ خوِل في الملكوِت السَّ 1.   أهميّةَ االستعداد للدُّ

ــماويِّ إذ هــو أثمــُن مــا فــي الوجــوِد، وعلينــا أن ال نــدَع أيَّ عائــٍق يقــُف أمــامَ  2.   القيمــةَ الثَّمينــةَ للملكــوِت السَّ
ســعينا للّدخــول إليــه، ونكــوَن مُســتعّدين للتّضحيــة بــكّل شــيٍء للحصــول عليــه، كمــا فعــَل التّاجــُر الـّـذي كاَن 

يبحــُث عــن الآللــئ الجميلــة والثّمينــة فبــاَع كلَّ مــا يملــُك ليشــتريَها.

3.  أهميَّــةَ اتّبــاِع إرادِة اهلل إخبــار األخريــَن عــن نعــمِ اهلل علينــا ومرافقِتــه لنــا وعيشــنا الملكــوَت الّســماويَّ مــن 
هنــا علــى األرض، فهــو يبــدأ حيــَن نكــوُن كالخميــرِة القليلــِة الّتــي تخمِّــُر كثيريــَن, وكحبَّــِة الخــردِل الصغيــرة 

تنمــو فتظلِّــَل أعــداداً كبيــرة, هكــذا نكــوُن أعضــاءَ فاعليــَن فــي جســد الكنيســة والمجتمــع إن ســعينا لعيــِش 

الملكــوِت الّســماوّي.

4.   أنَّ الــّرّب يســوع هــو الّديــان وال يحــّق لنــا أن نحــّددَ مـَـن يدخــُل الملكــوَت؛ ألّن إرادَة اهلل هــي الّتــي تســمُح 
بعيــِش الجميــع معــاً كمــا هــو الحــاُل فــي مَثــل الّشــبكة )متــى 13: 47- 50(.

أعبر عن إيماني

- أقرأُ اآليتَين اآلتيتَين، ثمَّ أجيب:

ــَك ُكلُّ  ــْن أَْجــِل ذَِل ــْم: ِم ــاَل لَُه ــْم، يــا َســيُِّد،  فََق ُــوا: نََع ــُه؟. فََقال ــَذا ُكلَّ ُــْم هَ ــْم يَُســوُع: أَفَِهْمت  ” قَــاَل لَُه
ــاءَ”  ــِزِه ُجــُدًدا َوعُتََق ــْن َكنْ ــِرُج ِم ــٍت يُْخ ــِبُه َرُجــاًل َربَّ بَيْ ــَماَواِت يُْش ــي مَلَُكــوِت السَّ ــمٍ ِف ــٍب مُتََعلِّ  َكاِت

                                                                                              )متى 13: 51 -52(.

1.    ما العبرةُ في اآليِة الّسابقِة؟ 

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

2.    بالعودِة إلى أمثاِل الربِّ يسوَع عن الملكوت، كيَف أبلُغ عيَش ملكوَت السمواِت؟

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

تقويم مرحلي
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1.   اقرأ الّصالَة اآلتيةَ ثمَّ أجيُب:

ــاء،  ــى األغني ــه عل ُ ــر دخول ــك يعثُ ــة، لذل ــع قداس ــكاً م ــّراً ونُس ــل ب ــراباً، ب ــاً وش ــوُت اهلل طعام ــَس ملك ”لي
ويســهُل علــى اللّذيــن يضعــون كنوزهــم فــي أيــدي المســاكين، فبهــذا يعلـّـم داود النّبــي قائــالً: إن الرجــل 
البــار، هــو الــذي يرحــم كلَّ النهــار المتنّعــم بالــربِّ والّســالك فــي نــوره هــذا ال يعثـُـر، فهــذا كلُّــه قــد ُكِتــَب 

لوعظنــا، لكــي نصــوم ونصنــع البــّر، فيمنحنــا الــربُّ عــوض األرضيــات الّســماويات”

                                                                                                                 )كتاب التّريودي، من قطع األحد الخامس من الّصوم الكبير(.

أ. أستنتُج الّسلوَك الّذي يحوُل دوَن دخولي الملكوَت، والّسلوَك الّذي يتيُح لي ذلك.

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

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

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

ب. أختاُر المثَل الّذي أتخُذه في حياتي عبرًة أعيُشها، وأبيُّن الّسبَب.

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

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

2.     أستخلُص بعَض العبِر من األمثاِل الّتي درستُها ومدى تأثيِرها على حياتي.

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

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

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

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

أختبر نفسي : 

وحِ الُْقُدِس”)رومية 14: 17(. -”أِلَْن لَيَْس مَلَُكوُت اهللِ أَْكاًل َوُشْربًا، بَْل هَُو ِبرٌّ َوَساَلمٌ َوفََرٌح ِفي الرُّ
ــْم  ــاِل يَُكــوُن لَُه َ ــْن َخــاِرٍج فَِباأْلَمْث ــْم ِم َِّذيــَن هُ َّــا ال ــْم أَْن تَْعِرفُــوا ِســرَّ مَلَُكــوِت اهللِ. َوأَم  -”قَــْد أُعِْطــَي لَُك

      ُكلُّ َشْيٍء” )مرقس 4: 11(.

كلمة منفعة
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الّدرس الّسادس مثُل الغنّي ولعازَر

” )أمثال28: 6(. اِلُك ِباْسِتَقامَِتِه، َخيٌْر ِمْن مُْعَوجِّ الطُُّرِق َوهَُو غَِنيٌّ - ”اَلَْفِقيُر السَّ

ــَمواِت!  ــوِت السَّ ــى مَلَُك ــيٌّ ِإلَ ــَل غَِن ــُر أَْن يَْدخُ ــُه يَْعُس َّ ــْم: ِإن ــوُل لَُك ُ ــقَّ أَق ــِذِه: الَح ــوُع ِلتاََلِمي ــاَل يَُس - ”فََق
 َوأَقُــوُل لَُكــْم أَيًْضــا: ِإنَّ مُــُروَر َجَمــٍل ِمــْن ثَْقــِب ِإبْــَرٍة أَيَْســُر ِمــْن أَْن يَْدخُــَل غَِنــيٌّ ِإلَــى مَلَُكــوِت اهللِ!” 

                                                                                                     )متى 19: 24-23(.

• أتبُع خطواِت استراتيجيِّة »فّكْر – زاوْج – شارْك« في اإلجابِة عن اآلسئلِة اآلتيِة:
1.    أفكُر في معاني اآليتَين الّسابقتَين.

2.     أزاوُج زميلي في تحليِل المقصود من اآليتين الّسابقتين وفهمهما وفقاً السترتيجيِّة األصابِع الخمسة.

نشاط

اإلجابةُ عن األسئلِةاألسئلةُ عن اآلياِت

.............................................................................   مَن اللّذيِن تُشيُر إليهما اآليتَان الّسابقتَان؟

.............................................................................   أين يذهُب اإلنساُن الخيُّر واإلنساُن الّسيءُ بعَد المماِت؟

.............................................................................         متى يُعتبُر الفقُر أفضَل من محبِّة الماِل؟

اِت األرضيّة            لماذا يصعُب على الُمتعلّقيَن باألمواِل والملذَّ
.............................................................................   الّدخوُل إلى ملكوِت الّسمواِت؟

.............................................................................      ماذا على اإلنساِن أن يفعَل حتّى يدخَل ملكوَت الّسموات؟

مَن؟

أين؟

متى؟

ماذا؟ لماذا؟

لنا إليها في الّصّف.   - نشارُك زمالءَنا باإلجاباِت الّتي توصَّ

تتحّدُث اآليتان عن مفهومَي:

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

العبرةُ منهما: .......................................

..........................................................
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ًِّهــا. َوَكاَن ِمْســِكيٌن اْســُمُه ِلَعــاَزُر،  ”َكاَن ِإنَْســاٌن غَِنــيٌّ َوَكاَن يَلْبـَـُس األُْرُجــواَن َوالبـَـزَّ َوهـُـَو يَتَنَعَّــُم ُكلَّ يـَـْومٍ مُتََرف
، بـَـْل  ــاِقِط ِمــْن مَاِئــَدِة الغَِنــيِّ َّــِذي طـُـِرَح ِعنـْـَد بَاِبــِه مَْضُروبـًـا ِبالُقــُروِح، َويَْشــتَِهي أَْن يَْشــبََع ِمــَن الُفتـَـاِت السَّ ال
َكانـَـِت الــِكاَلُب تَأِْتــي َوتَلَْحــُس قُُروَحــُه. فََمــاَت الِمْســِكيُن َوَحَملَتـْـُه الَماَلِئَكــةُ ِإلـَـى ِحْضــِن ِإبَْراِهيــَم. َومـَـاَت 
ــي  ــاَزَر ِف ــٍد َوِلَع ــْن بَِعي ــَم ِم ــَذاِب، َوَرأَى ِإبَْراِهي ــي الَع ــَو ِف ــي الَجِحيــمِ َوهُ ــِه ِف ْ ــَن، فََرفَــَع َعيْنَي ــيُّ أَيًْضــا َودُِف الغَِن
دَ ِلَســاِني،  ِحْضِنــِه، فَنـَـادَى َوقـَـاَل: يـَـا أَِبــي ِإبَْراِهيــُم، اْرَحْمِنــي، َوأَْرِســْل ِلَعــاَزَر ِليَبـُـلَّ طـَـَرَف ِإْصِبِعــِه ِبَمــاٍء َويُبـَـرِّ
ــَك،  ــي َحيَاِت ــَك ِف ــتَْوفَيَْت َخيَْراِت َّــَك اْس ــْر أَن ــي، اذُْك ــا ابِْن ــُم: يَ ــاَل ِإبَْراِهي ــِب. فََق ــَذا اللَِّهي ــي هَ ٌب ِف ــذَّ ِّــي مَُع أِلَن
ةٌ َعِظيَمــةٌ  ــوَّ ــا َوبَيْنَُكــْم هُ ــِه، بَيْنَنَ ــَذا ُكلِّ ُب. َوفَــْوَق هَ ــذَّ ْــَت تَتََع ى َوأَن ــزَّ ــَو يَتََع ــا. َواآلَن هُ ــاَزُر الباََليَ ــَك ِلَع َوَكَذِل
َِّذيــَن ِمــْن هُنـَـاَك يَْجتـَـاُزوَن  َِّذيــَن يُِريــُدوَن الُعبـُـوَر ِمــْن هَُهنـَـا ِإلَيُْكــْم اَل يَْقــِدُروَن، َواَل ال قـَـْد أُثِْبتـَـْت، َحتَّــى ِإنَّ ال
ــْم  ــَهَد لَُه ــي َخْمَســةَ ِإْخــَوٍة، َحتَّــى يَْش ــي، أِلَنَّ ِل ــِت أَِب ــلَُه ِإلَــى بَيْ ــِت، أَْن تُْرِس ــا أَبَ ــأَلَُك ِإذًا، يَ ــاَل: أَْس ــا. فََق ِإلَيْنَ
ــَمُعوا  ــاءُ، ِليَْس ــْم مُوَســى َواألَنِْبيَ ــُم: ِعنَْدهُ ــُه ِإبَْراِهي ــَذا. قَــاَل لَ ــَذاِب هَ ــا ِإلَــى مَْوِضــِع الَع ــْم أَيًْض ُــوا هُ ــاَل يَأْت ِلَكيْ
ِمنُْهــْم. فََقــاَل: اَل، يـَـا أَِبــي ِإبَْراِهيــُم، بـَـْل ِإذَا مََضــى ِإلَيِْهــْم َواِحــٌد ِمــَن األَمـْـَواِت يَتُوبـُـوَن. فََقــاَل لـَـُه: ِإْن َكانـُـوا اَل 

قـُـوَن” )لوقــا 16: 31-19(. يَْســَمُعوَن ِمــْن مُوَســى َواألَنِْبيَــاِء، َواَل ِإْن قـَـامَ َواِحــٌد ِمــَن األَمْــَواِت يَُصدِّ

أقرأ وأجيب:

- أقارن بين الّشخصيتين الرئيستين الواردتين في النّص من حيث النّقاط التعليمية اآلتية:

شخصيتا النّّصالعبارةُ

النّقاُط التّعليميّةُ

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

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

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

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

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

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

الوضُع المعيشّي
........................................................

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

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

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

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

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

الّدالئُل على الوضِع المعيشّي
........................................................

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

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

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

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

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

مصيُر كلٍّ منهما بعَد الَممات
........................................................

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

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

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

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

........................................................
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- أعطانــا الّســيُّد المســيُح مجموعــةً مــن األمثــاِل؛ مُعلّمــاً إيّانــاً مــن خالِلهــا تعاليــَم وِعبــراً مهّمــةً لحياِتنــا، وفضائــَل 

ّروحيـّـةً وإنســانيّةً علينــا العيــُش وفَقهــا، وقــّدمَ فــي بعضهــا نمــاذَج لّشــخصياٍت مُختلفــٍة تحيــا بينَنــا، ومــن تلــك 

األمثــال الّتــي أعطانــا إيّاهــا مثــُل ”الغنــي ولعــازر”.

- يُقدمُ لنا الّسيُّد المسيُح في مثِل الغنّي ولعازَر نموذجَين من البشر، هما:

ــَر مُلتفــٍت إلــى  ــه األرضيّــة، غي اِت ــه وملذَّ ــاه، وســالكاً بحســب أهوائ ــاً بغن ــه لنفِســه، مُتمتّع ّــذي عــاَش حياتَ ــّي: ال الغن

ــي  ــِه ِف ْ ــَع َعيْنَي ــَن، فََرفَ ــا َودُِف ــيُّ أَيًْض ــاَت الْغَِن ــذاَب ”مَ ــه الع ــَد موِت ــتحقَّ عن ــراء، فاس ــن والفق ــِة الُمحتاجي معون

ــا16: 23(.  ــَذاِب” )لوق ــي الَْع ــَو ِف ــمِ َوهُ الَجِحي

ــه  ــره واحتياِج ــي جســِده بســبِب فق ــرٍة ف ــن آالمٍ كثي ــى م ــاٍن شــديَدين، وعان ــوٍز وحرم ــي َع ّــذي عــاَش ف ــازر: ال ِلع

ولــم يســاعْده أحــٌد، بــل كاَن مطروحــاً عنــَد بــاِب الغنــّي يــأكُل مــن فتــاِت طعاِمــه، وكانـَـت الــكالُب تلحــُس 

قروَحــه لتُخّفــَف مــن آالِمــه، فاســتحقَّ عنــَد موتــه الحيــاَة األبديـّـةَ والّراحــةَ الحقيقيـّـةَ بالقــرِب مــن اهلل، ”فََمــاَت 

ْــُه الَْماَلِئَكــةُ ِإلَــى ِحْضــِن ِإبَْراِهيــَم” )لوقــا16: 22(. الِْمْســِكيُن َوَحَملَت

- ويُشيُر الّسيُّد المسيُح من خالِل المثلِ إلى مجموعٍة من النّقاط المهمّة الّتي تخصُّ مفهومَي الغنى والفقر، وهي:

1.    الفقــُر لنيــِل الحيــاِة األبديـّـة ليــَس معيــاراً ، لكــن عنَدمــا يحتّمــُل الفقيــُر فقــَره وحرمانـَـه بصبــٍر ورجــاٍء، كلعــازَر 
ــاًة  ــّي علــى عيشــته، يعّوُضــه اهلل ويمنُحــه حي ــم يحســِد الغن ــر مــن اهلل بســبِب ســوِء معيشــِته ول ــم يتذمّ ــذي ل ال

أبديـّـةً فــي الّســماء.

ــا عنَدمــا نتشــارُكها  ــن، أمّ ــاه مــَع اآلخري ــّرّب وعطاي ــا ال نتشــارُك ِنعــَم ال ــمِ ألنّن ــُم فــي هــذا العال 2.    الفقــُر يتفاق
بقناعــٍة ومحبـّـِة فبإمكاننــا عنَدهــا أن نخفــَف مــن وجــوِد الفقــِر ومعانــاِة الفقــراء ونكــوَن خُــدامَ صالحيــَن للــّرّب 

ــاَك، أَْو  ــا فَآَويْنَ ــاَك غَِريبً ــى َرأَيْنَ َ ــَقيْنَاَك؟ َومَت ــانًا فََس ــاَك، أَْو َعطَْش ــا فَأَطَْعْمنَ ــاَك َجاِئًع ــى َرأَيْنَ َ ، مَت ــاَربُّ يســوَع ”.. يَ

عُْريَانـًـا فََكَســْونَاَك؟ َومَتـَـى َرأَيْنـَـاَك مَِريًضــا أَْو مَْحبُوًســا فَأَتَيْنـَـا ِإلَيـْـَك؟ فَيُِجيــُب الَْمِلــُك َويَُقــوُل لَُهــُم: الَْحــقَّ أَقـُـوُل 

َُّكــْم فََعلْتُُمــوهُ ِبأََحــِد ِإْخَوِتــي هَــُؤاَلِء اأْلََصاِغــِر، فَِبــي فََعلْتـُـْم” )متــى 25: 40-37(. لَُكــْم: ِبَمــا أَن

3.    الغنــى عطيـّـةٌ مــن اهلل، لكنـّـه يتحــّوُل إلــى خطيئــٍة عندمــا يُســيءُ الغنــيُّ اســتخدامَ أموالــه، وينســى أنَّ اهلل أعطــاه 
الكثيــَر ليكــوَن قــادراً مــن خالِلــه علــى إعالــِة مــن هــم فــي فقــٍر واحتيــاج. 

4.    الغنــيُّ بالــّروِح يُشــارُك اآلخريــَن همومَهــم واحتياجاِتهــم، ويعمــُل لخيــِر اهلل واآلخــر، أمـّـا فقيــُر الــّروِح فســيعُش 
حياتـَـه بأنانيـّـٍة وحــّب مُفــرٍط للــذّات، وينشــغُل بأمــوِر الّدنيــا عــن اهلل واآلخر.

5.    الغنــى الحقيقــيُّ ال يرتبــُط بالمــال، وإنّمــا بمقــدار مــا نجعــُل يســوَع المســيَح محــّوراً لحياِتنــا، فيســوُع هــو 
كنُزنــا الحقيقــّي الـّـذي بوســاطته نــرُث الغنــى الحقيقــّي )الملكــوت الّســماوّي(.

أعبر عن إيماني
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- أعِط رأيك في كلٍّ من الحاالِت اآلتيِة:

1.    لو كنُت فقيراً كلعازَر، كيَف أجعُل فقري واحتياجي نعمةً في حياتي؟

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

2.    لو كنُت غنيّاً كالغنّي، كيَف أجعُل غنايَّ المادّي بركةً في حياِة اآلخريَن؟

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

تقويم مرحلي

ردودُ النّبّي إبراهيَم على طلباِت الغنّيسبُب الطلبطلباُت الغنّي من النّبّي إبراهيَم
مقصُد النّبّي إبراهيَم من ردوِده على 

طلباِت الغنّي
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- ألّخــُص الحــواَر الـّـذي داَر بيــَن النّبــّي إبراهيــم والغنــّي فــي الجــدوِل الـــآتي ألتعــّرَف مقاصــَد الّســيّد المســيح 
ــن المثل.  ِم

نشاط
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يُعلّمُنا الّسيُّد المسيُح من خالِل مثلِ الغنّي وِلعازرَ مجموعًة من التّعاليم والعبر المُهمّة لحياِتنا، ومنها:

ٍة، وااللتفــاُت إلــى العطــاِء وعمــِل الخيــِر مهمــا كانـَـت إمكاناتُنــا محــدودًة ”اَل تَْمنـَـِع الَْخيـْـَر  1.    العيــُش بمحبـّـٍة وأخــوَّ
َعــْن أَهِْلــِه، ِحيــَن يَُكــوُن ِفــي طَاقـَـِة يـَـِدَك أَْن تَْفَعلَُه” )أمثــال 3: 27(.

اِت األرضيـّـِة؛ ألنّهــا تُعمــي قلوبَنــا عــن  2.    االبتعــادُ عــن حــّب الــذّاِت وعــن االهتمــامِ باألمــوِر الّشــخصيِّةّ والَملــذَّ
رؤيــِة اآلخــِر الُمحتــاج، وتحرمُنــا مــن التّنعُّــم بالحيــاِة األبديـّـِة بالقــرِب مــن اهلل.

3.     ضــرورةُ أن نقنــَع بمــا لدينــا، ونشــكَر اهللَ مهمــا ســاءَت أحوالُنــا المعيشــيّة؛ ألّن اهلل ال ينســى فقَرنــا وصبَرنــا 
واحتمالَنــا، وســيعوضنا بالكثيــِر مــن الخيــراِت فــي الحيــاِة األبديـّـة. 

ــا، لكــّن اهلل  ــٍة مــن وجهــِة نظِرن ــَر عادل ــدو غي ــد تب ــاةُ ق ــا؛ فالحي ــةُ بأحــكامِ اهلل واإليمــاُن بمشــيئِته لحياتن 4.     الثّق
ــا.  ــراً ســماويّاً لحياتن ــه تدبي عــادٌل، ألّن ل

ــا  ــُع علين ــن يُضيّ ــُك لــدى اآلخري ــَر بمــا ال نمل ــى مــا يملُكــه اآلخــرون بحســٍد؛ ألّن التّفكي ــِر إل ــُب النّظ 5.     تجنُّ
ــِة والّســماويّة. ــا األرضيّ ــا الغبطــةَ فــي حياِتن ــِة لنحي فرصــةَ عيشــِة القناعــِة والكفاي

يُنبهُنا الّربُّ يسوعُ من خالِل الحواِر الّذي دارَ بينَ النّبّي إبراهيَم والغنّي إلى ما يأتي:

1.     يُســّخُرنا اهللُ أحيانــاً لخدمــِة اآلخريــَن، ويُعطينــا إشــاراٍت علــى ذلــك كمــا فعــَل مــَع الغنــّي وِلعــازَر؛ إذ وضــَع 
لعــازَر أمــامَ بيــِت الغنــّي ِليلِفــَت نظــَره إليــه، لــذا علينــا أن نكــوَن يقظيــَن لمــا يريــُده اهلل منـّـا ونتصــّرَف بحكمــٍة 

قبــل أن تنتهــَي حياتُنــا علــى األرِض، حينهــا لــن ينفعنــا النــدمُ وال التوبــة ”... يـَـا أَِبــي ِإبَْراِهيــُم، اْرَحْمِنــي، َوأَْرِســْل 

ٌب ِفــي هـَـَذا اللَِّهيِب”)لوقــا16: 24(. ِّــي مَُعــذَّ دَ ِلَســاِني، أِلَن ِلَعــاَزَر ِليَبـُـلَّ طـَـَرَف ِإْصِبِعــِه ِبَمــاٍء َويُبـَـرِّ

ــِن  ــامَ مــن بي ــاُل الخــالَص، فالمســيُح ق ــه نن ّــذي ب ــيِّد المســيِح ال ــِة الّس ــى معرف ــاُب الُمقــّدُس إل 2.     يُرشــُدنا الكت
األمــواِت وكاَن عربونــاً لقيامِتنــا، ومــَع هــذا بقــَي الكثيــرون بــال توبــة وال إيمــاٍن، فحرمــوا أنفَســهم مــن بــركاِت 

اهلل، أمَّــا مــن يؤمــْن بيســوَع فســوَف ينــاُل الحيــاَة األبديـّـة ”...ِإْن َكانـُـوا اَل يَْســَمُعوَن ِمــْن مُوَســى َواأْلَنِْبيـَـاِء، َواَل 

قـُـوَن” )لوقــا16: 31(. ِإْن قـَـامَ َواِحــٌد ِمــَن اأْلَمْــَواِت يَُصدِّ

أعبر عن إيماني
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- أقرأ اآلياِت اآلتيةَ، ثمَّ أجيُب: 

ـوا قَاِئِليــَن: مَــاذَا نَــأُْكُل؟ أَْو مَــاذَا نَْشــَرُب؟ أَْو مَــاذَا نَلْبَــُس؟ فَــِإنَّ هَــِذِه ُكلََّهــا تَطْلُبَُهــا  ”فَــاَل تَْهتَمُـّ
اًل مَلَُكــوَت اهللِ  َُّكــْم تَْحتَاُجــوَن ِإلـَـى هَــِذِه ُكلَِّهــا. لَِكــِن اطْلُبـُـوا أَوَّ ــَماِويَّ يَْعلـَـُم أَن اأْلُمَــُم. أِلَنَّ أَبَاُكــُم السَّ
هُ”  ــَد يَْهتَــمُّ ِبَمــا ِلنَْفِســِه. يَْكِفــي الْيَــْومَ َشــرُّ ــِد، أِلَنَّ الْغَ ــِذِه ُكلَُّهــا تـُـَزادُ لَُكــْم. فَــاَل تَْهتَمُّــوا ِللْغَ هُ، َوهَ  َوِبــرَّ
                                                                                                  )متى 6: 33-31(.

1.    ما األموُر الّتي يريُدنا يسوُع أاّل تكوَن من أولوياِت حياِتنا بحسب اآلياِت؟ ولماذا؟
.....................................................................................................................................................

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

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

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

2.   ما المطلُب األّوُل الّذي علينا أن نسعى لبلوِغه؟ وما الّسبيُل إلى ذلك؟
.....................................................................................................................................................

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

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

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

تقويم مرحلي

ــَك ــاَل: اَل أُهِْملُ ــُه قَ َّ ــْم، أِلَن ــا ِعنَْدُك ــَن ِبَم ــوا مُْكتَِفي ُ ــاِل. ُكون ــِة الَْم ــْن مََحبَّ ــةً ِم ــيَرتُُكْم َخاِليَ ــْن ِس  ”ِلتَُك
 َواَل أَتُْرُكَك” )عبرانيين 13: 5(.

كلمة منفعة
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1.    أفّسُر اآلتي:

- الفقُر ليَس معياراً لنيِل الحياِة األبديّة.

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

- الرضا بما لدينا، وشكُر اهلل مهما ساءت أحوالنا المعيشيّة.

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

2.     أتحّدُث عن مقاصِد الّسيّد المسيِح من مفهومَي الغنى والفقر في حياِتنا.

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

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

3.     الغنــى الّروحــي أهــم مــن الغنــى المــادّي. أتعــاوُن مــَع زمالئــي فــي اقتــراِح خطـّـٍة لمشــروٍع خيــرّي  
نقــوم بــه فــي مناســبٍة نختاُرهــا، ويســاعُدنا علــى عيــِش الغنــى الّروحــّي فــي حياِتنــا متبعيــَن النّقــاَط اآلتيــةَ:

أختبر نفسي : 

                                        اسُم المشروع: .........................

الفئةُ الُمستهَدفة منه: ......................             مكاُن تنفيذ المشروع: ......................... 

                                                        تاريُخ تنفيذ المشروع: .........................

أهداُف المشروع:

هدفُه العام: ................................................................................................................................

أهدافُه الخاّصة: .........................................................................................................................

األدواُت والوسائُل الاّلزمة لتنفيذه: .............................................................................................

أنشطةُ ومهاراُت تنفيِذ المشروع: ..............................................................................................

الفائدةُ المرجوةُ من تنفيِذ المشروع: .........................................................................................



43

الّدرس الّسابع  أجساُدكم هياكُل الّروِح القدس

القضيّةُ األولى: التّدخيُن

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

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

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

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

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

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

القضيّةُ الثّانيةُ: االنتحاُر

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................القضيّةُ الثّالثة: المشروباُت الّروحيّة

 :�لنناقش مع

أتناقــُش مــَع زمالئــي حــوَل القضايــا اآلتيــِة مبيّنيــَن وجهــةَ نظِرنــا الّشــخصيّة فيهــا، وتعاليــَم الكنيســِة 
بخصوصهــا. 
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ــْم  َُّك ــَن اهللِ، َوأَن ــْم ِم َّــِذي لَُك ــُم، ال َّــِذي ِفيُك ــُدِس ال وِح الُْق ــرُّ ــَكٌل ِلل ــَو هَيْ ــَدُكْم هُ ــوَن أَنَّ َجَس ــتُْم تَْعلَُم ”أَمْ لَْس
َِّتــي ِهــِي هللِ”  ــُدوا اهللَ ِفــي أَْجَســاِدُكْم َوِفــي أَْرَواِحُكــُم ال َُّكــْم قـَـِد اْشــتُِريتُْم ِبثََمــٍن. فََمجِّ  لَْســتُْم ألَنُْفِســُكْم؟ ألَن

                                                                                              )1كورنثوس 6: 19 -20(. 

- أُكِمُل الجدوَل اآلتي: 

أقرأ وأجيب:

اإلجابةُالّسؤاُل

.........................................................................................................................ما الثّمُن الّذي به اشتُرينا؟

.........................................................................................................................كيَف يتمجُد اهلل في أجساِدنا؟

.........................................................................................................................كيَف يتجسُد اهلل في أرواِحنا؟

أوّضُح كيَف تكوُن أجسادُنا هياكَل للّروحِ القدِس من خالِل الجدوِل اآلتي: 

نشاط

كيَففهلالهيكُل

اهلل ُحاضٌر في هيكِله. 
أشهُد بأعمالي وتصرفاتي وأقوالي 
.................................................................بحضور الّروح القدس في جسدي؟

الهيكُل مكاٌن للعبادِة والتّسبيح 
والتّمجيد لعظمِة اهلل.

جسدي هو مذبٌح تقامُ فيه الّصلواُت 
والتّسابيُح، وهيكٌل قائٌم حّقاً 

لتمجيِد الّرّب؟
...............................................................

الهيكُل يجمُع المؤمنين، 
ويجتذبُهم ويوّحُدهم ليكونوا 

شعباً مُقّدساً للّرّب.

أنا وسيلةٌ الجتذاِب المؤمنين إلى 
الّرّب، أم لصّدهم وإبعاِدهم عنه؟

...............................................................
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- وهبَنــا اهللُ جســداً مُتكامــالً علــى صورِتــه ومثالــه، خلَقــه اهلل ورأى أنـّـه حســٌن، وجســُد كلٍّ منـّـا هــو هيــكٌل للــّروِح 

ــُدوا اهللَ ِفي أَْجَســاِدُكْم”  القــدس، وعضــٌو فــي جســِد الّســيِّد المســيِح، لــذا يحثُّنا بولــُس الّرســوُل قائــالً: ”...فََمجِّ

)1كورنثــوس6: 20(، ونحــُن نمّجــُد اهلل فــي أجســاِدنا عنَدمــا نعتنــي بهــا ونحافــُظ عليهــا عفيفةً مقدســةً. 

- للجسِد قيمةٌ في المسيحيّة ألنّ:

1.     الجسَد عطيّةٌ من اهلل.

2.    اهلل قــد خلــَق كلَّ شــيٍء حســناً، لكنّــه خلــق اإلنســاَن حســناً جــّداً، فقــد ميّــزهُ عــن باقــي الخليقــة بالعقــِل 
ــِة.. واإلرادِة والحري

 3.    الــّربَّ هــو مخلّــُص الجســِد والــّروح، وقــد دفــَع ثمــَن هــذا الخــالِص دمَــه الطّاهــَر علــى الّصليــِب 
َُّكْم قَِد اْشتُِريتُْم ِبثََمٍن...”)1 كورنثوس 6: 20-19(.  َُّكْم لَْستُْم ألَنُْفِسُكْم؟ ألَن ”...َوأَن

ُِّه والقداسة بنعمتِه اإللهيِة. 4.    اهلل عندما تجّسَد اتخَذ الجسَد من مريَم العذراء، ورفَعه إلى التّأل

5.    أجسادَنا هياكٌل للّروح القدس، فاهلل حاضٌر دائماً فينا. 

مٌ جــّداً، فنحــُن أعضــاءٌ فــي جســِد الّســيّد المســيِح ”أَلَْســتُْم تَْعلَُمــوَن أََنّ أَْجَســادَُكْم ِهــَي أَعَْضــاءُ  6.    جســَدنا مكــرَّ
الَْمِســيِح” )1 كورنثوس6: 15(.

7.    الكنيسةَ تحتفُظ أجسادَ الّشهداِء ورفاتهم، وذخائَر القّديسيَن الموضوعِة داخَل الكنيسِة وتكّرمُهم.  

ــهواِت  ــا الجســُد الُمســتعبَُد للّش ــُط شــهواِت أجســادنا، أمّ ــٍة تضب ــي عف ــه ف ــا مع ــا نحي ــا نمجــُد اهلل عندم -  إنّن

الجســِد  احتــرامِ  الــّروِح القــدِس مبــدأَ  يُِســرُّ اهلل. ونــرى مــن ثمــِر  الّدنيويّــة فهــو جســٌد ال  واألمــوِر 

 باعتبــاِره هيــكالً للــّروِح القــدِس حيــث نجــُد التّعّفــَف؛ أي )ضبــط النّفــس(، فــي قائمــِة ثمــِر الــّروِح 

)غالطيــة5: 21- 22(، ونســتطيُع بقــّوِة الــّروِح القــدِس أن نحافــَظ علــى أجســاِدنا مُقّدســةً وطاهــرًة يليــُق بهــا 

ســكنى الــّروح القــدس، نقدمهــا هلل ذبيحــةً مرضيــةً لخــالِص النّفــِس. 

أعبر عن إيماني

- أذكُر ثالثةَ طرٍق أطبُّقها في حياتي اليوميِّة تكوُن فيها أجسادُنا هياكَل للّروِح القدس؟

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

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

تقويم مرحلي
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َســةً مَْرِضيَّــةً ِعنـْـَد اهللِ،  مـُـوا أَْجَســادَُكْم ذَِبيَحــةً َحيَّــةً مَُقدَّ َُّهــا اإِلْخــَوةُ ِبَرأْفـَـِة اهللِ أَْن تَُقدِّ  1.     ”فَأَطْلـُـُب ِإلَيُْكــْم أَي
       ِعبَادَتَُكُم الَْعْقِليَّةَ” )رومية 12 :1(.

َّةَ نَاِفَعةٌ ِلَقِليل، َولِكنَّ التَّْقَوى نَاِفَعةٌ ِلُكلِّ َشْيٍء..” )1تيموثاوس 4: 8(. يَاَضةَ الَْجَسِدي 2.     ”ألَنَّ الرِّ

وِح الُْقُدِس” )رومية 14 : 17(. 3.    ”ألَْن لَيَْس مَلَُكوُت اهللِ أَْكاًل َوُشْربًا، بَْل هَُو ِبرٌّ َوَسالَمٌ َوفََرٌح ِفي الرُّ

4.    ”ِسَراُج الَْجَسِد هَُو الَْعيُْن، فَِإْن َكانَْت َعيْنَُك بَِسيطَةً فََجَسُدَك ُكلُُّه يَُكوُن نَيًِّرا” ) متى6: 22(.

ــَس ُكلُّ  ــْن لَيْ ــي، َولِك ــلُّ ِل ــيَاِء تَِح ــُق. ُكلُّ األَْش ــيَاِء تَُواِف ــَس ُكلُّ األَْش ــْن لَيْ ــي، لِك ــلُّ ِل ــيَاِء تَِح  5.    ”ُكلُّ األَْش
        األَْشيَاِء تَبِْني” )1كورنثوس10: 23(.

- أكمُل الجدوَل اآلتي وفقاً لآلياِت السابقة مبيناً مسؤولياتي تجاهَ جسدي: 

أقرأ وأجيب:

مسؤوليتي تجاهَ جسديرقُم اآلية

1

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

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

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

2

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

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

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

3

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

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

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

4

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

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

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

5

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

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

...........................................................................................................................................................
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- مسؤوليتي تجاه جسدي:

1.     أضبطـُـه: بمعنــى أن أراقــب جســدي وحواســي وأعضائــي، حتـّـى ال يعمــل أعمــاالً ســيّئةً وشــريرًة، وأضبــُط 
حواســي وحركاتــي وتصرفاتــي.

2.    أبذلـُـه: فنحــُن نبــذُل ونقــّدمُ أجســادَنا ذبيحــةً حيـّـةً هلل، مــن خــالِل أعمــال الخيــر والصــالح تجــاه اهلل والنــاس. 
يــس بولــُس إلــى تمجيــِد الــّرّب فــي أجســادنا، فــكلُّ عضــٍو في جســدنا عليــه أن يقــومَ بتمجيِد  كمــا يدعونــا القدِّ

كــُب ِلتســجْد للحمِد  ــُدوا اهللَ ِفــي أَْجَســاِدُكْم” )1 كورنثــوس6: 20(  فاأليــادي لترتفــْع للّصــالة، والرُّ الــّرّب ”فََمجِّ

والّشــكر، واللّســاُن ِلينــاِد بالتّســابيح، واألقــدامُ ِلتســَع لعمــِل الّرحمــة والخيــر، والعيــوُن ِلتقرأْ الكتــاب المقّدس، 

والبطــوُن لتصــْم، واألجســادُ فلتتــرْك الفــراش باكــراً للمشــاركة فــي القــّداس اإللهــي والّصالة. 

3.     أتعهــُده: مــن خــالِل التّغذيــِة الّســليمة، والّرياضــِة والوقايــِة والعــالِج مــن األمــراض، والنّظافــة الجســديّة، 
وإشــباع احتياجــات الجســد دوَن إفــراٍط فــي األكِل والّشــرب، والمظهــر والملبــس.

4.    أوجهُه: بأن أقّومَ مسارهُ إذا انحرَف، ليتوافَق مع مسيرِة الروِح في حياِة الفضيلِة والصالِح. 

- تُنتهَُك قدسيّةُ الجسِد بطرٍق ُمختلفٍة، منها:

1.     اإلدمــانُ: ممارســةُ العــاداِت الّســيئِة بشــكٍل مُفــرط كالتّدخيــن والمشــروبات الّروحيـّـة واســتخدامِ وســائِل 
التّواُصــل االجتماعــَي.

2.    القتُل المُتعمَّد: وهو القتُل عن َعمٍد، بطريقٍة مُباشرٍة وغير مُباشرٍة )ال تقتل(.

3.    االنتحــاُر: إّن كلَّ إنســاٍن مســؤوٌل عــن حياِتــه أمــامَ اهلل، فالحيــاةُ هبــةٌ مُقّدســة مــن اهلل ونحــن وكالءُ علــى 
ف بهــا كمــا نشــاء. هــذِه الهبــة، وليــس لنــا حــقُّ التّصــرُّ

ــٌر لكرامــِة  ــُب: إّن التّعذيــَب بأنواِعــه الُمختِلفــة )الجســدّي والمعنــوّي والنّفســّي( هــو انتهــاٌك خطي 4.    التّعذي
اإلنســاِن ولســالمِة الحيــاة الجســديّة؛ ألنـّـه يعــّرُض الحيــاَة لــألذى الّشــديِد الـّـذي يقــودُ إلــى المــوت.

أعبر عن إيماني

- أذكُر مسؤوليتي تجاهَ جسدي. 

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

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

تقويم مرحلي
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1.    أختاُر اإلجابةَ الّصحيحة:

- األعماُل الّتي تساعُدني على النّمو جسديّاً:

       أ.   طلُب إرشاد الّروح القدس.                    ج.   الّدراسةُ الّشخصيّةُ للكتاِب المقّدس.

      ب.   األكُل بحكمٍة وانتظام.                          د.    القيامُ بأعماٍل جسديٍّة مُنهكٍة.

- األعماُل الّتي تساعُدني على النّمّو روحيّاً: 

       أ.   التّفكيُر بأشياءَ كثيرٍة في أثناِء قراءِة الكتاِب الُمقّدس.         ج.   القراءةُ اليوميّةُ لكلمِة اهلل.

      ب.   اإلصغاءُ إلى تذمُّراِت النّاِس.                                    د.    إيجادُ الوقِت للّراحِة والّرياضة.  

2.     أفّسُر ما يأتي:

- تُعطي المسيحيّةُ قيمةً للجسِد.

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

ُدوا اهللَ ِفي أَْجَساِدُكْم” )1 كورنثوس6: 20(  . َُّكْم قَِد اْشتُِريتُْم ِبثََمٍن فََمجِّ - قول القّديس بولَس الّرسوِل ” ألَن

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

3.    أذكُر ثالثةَ طرٍق النتهاِك قدسيِّة الجسِد مُبيّناً رأَي الكنيسِة بها.

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

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

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

أختبر نفسي : 

إنَّ اهللَ ال يحــبُّ الُســكنى فــي هيــاكَل حجريـّـٍة بــاردٍة، بــل يتــوُق باســتمراٍر إلــى الّســكِن فــي قلوِبنــا، 
ليقيــَم فيهــا عرَشــه، ويحــّوَل أجســادَنا الخاطئــةَ ملكوتــاً لــه.

كلمة منفعة
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 :�لنناقش مع

- أتأمُّل الّصوَر اآلتيةَ، وأبيُّن كيَف نعيُش حياَة الّشركِة في كلٍّ منها:

الّدرس الّثامن  الحياُة المسيحّيُة حياُة الّشركة

يعيُش والدي حياَة الّشركة في عمِله من خالِل:           أعيُش حياَة الّشركِة في مدرستي من خالِل:

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

أعيُش حياَة الّشركة في كنيستي من خالِل:                  يعلُّمنا الّربُّ يسوُع حياَة الّشركِة من خالِل:

..................................................................                ..................................................................
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- أستنتُج عالقةَ التّمايِز بيَن األقانيمِ الثاّلثِة في دستوِر اإليماِن مُكِمالً ما يأتي:

- أُعِلَن في دستوِر اإليماِن أنّني أُؤمُن أنَّ:

•    .................................. ضابُط الكّل. 
•    االبن. ................................. المولودُ من اآلِب قبَل كّل الّدهور.

•    ........................... الُمنبِثق من ........................... الّذي هو مَع ........................... و........................... .

نشاط

وِس مــن الّســجوِد لوحدانيّــِة اإللــِه الواحــِد  - ينطلــُق آبــاءُ الكنيســِة فــي إيمانهــم ومعرفِتهــم للثّالــوِث القــدُّ
ــز بحســِب األقنوميّــة، ونعنــي بالوحــدة وحــدَة  وِس( فــي الجوهــر اإللهــّي الواحــِد الُمتماي  )الثّالــوث القــدُّ
الطّبيعــِة اإللهيـّـة وتَماثــل اإلرادة، وأمـّـا التّمايــُز فيعنــي أنَّ اآلَب غيــُر االبــِن وغيــُر الــّروِح القــدِس علــى الرغــم 

مــن أّن لــكلِّ واحــٍد منهــم ألوهــةً كاملــةً، أمــا التّمايــز فهــو بحســب األقنوميـّـة: 

1.    األقنوم األّول: اهللُ اآلُب وله الطّبيعةُ اإللهيّةُ من ذاِته.
2.   األقنــوم الثّانــي: اهللُ االبــُن ولَــه الطبيعــةُ اإللهيّــةُ الكاِملــةُ نفُســها المولــودُ روحيــاً وأزليــاً مــن األقنــوم 
ــَد اهللِ” ــْدِء ِعنْ َ ــي الْب ــَذا َكاَن ِف ــةُ اهللَ. هَ ــَد اهللِ، َوَكاَن الَْكِلَم ــةُ َكاَن ِعنْ ــةُ، َوالَْكِلَم ــْدِء َكاَن الَْكِلَم َ ــي الْب  األول ”ِف
                                                                                               ) يوحنا1: 1- 2(.

ــَل كّل الّدهــوِر  ــاً قب ــوم األول )اآلب(، الموجــودُ أزلي ــن األقن ــُق م ــدُس الُمنبث ــّروُح الق ــث: ال ــوم الثّال 3.    األقن
الِْميَــاِه”  َوْجــِه  َعلَــى  يَــِرفُّ  الْغَْمــِر ظُلَْمــةٌ، َوُروُح اهللِ  َوْجــِه  َوَعلَــى  َوَخاِليَــةً،  اأْلَْرُض َخِربَــةً   ”َوَكانَــِت 
)التكويــن 1: 2(. وهــذا مــا أقــّرهُ المجمــُع المســكونيُّ األّول عــام 325 الـّـذي انتهــى بعبــارِة ونؤمــُن بالــّروِح 

القــدس، وتُمِّــَم فــي المجمــِع المســكوني الثّانــي عــامَ 381 .

ــن  ــن، واالب ــاآلُب يحــّب االب ــة، ف ّ ــي المحب ــن ه ــن اآلخري ــوم باألقنومي ــُط كلَّ أقن ــي ترب ــةَ الّت ــُز العالق ــا يميّ - م
هــو المحبــوب، والــروح القــدس هــو روُح المحبـّـِة الـّـذي انســكَب فــي قلوبنــا لنحــّب اهلل واآلخريــن علــى 
ــُدِس  وِح الُْق ــرُّ ــا ِبال ــي قُلُوِبنَ ــَكبَْت ِف ــِد انَْس ــةَ اهللِ قَ ــِزي، أِلَنَّ مََحبَّ ــاءُ اَل يُْخ َج ــة ”َوالرَّ ــِة الثالوثي صــورِة المحب

ــة5: 5(. ــا” ) رومي الُْمْعطَــى لَنَ

ــب واحــد وفكــر واحــد  ــروح وقل ــاً ب ــن يعيشــون مع ــون الّذي ــي المســيحيّة المؤمن ــركة ف ــاة الّش - يقصــد بحي
ــن ــة المؤمني ــفاعيّة لجماع ــه الّش ــي صالت ــوع ف ــّرّب يس ــا ال ــي طلبه ــركة الّت ــاة الّش ــون حي ــن يمارس  والّذي
نَْحــُن” َكَمــا  َواِحــًدا  ِليَُكونُــوا  أَعْطَيْتَِنــي،  َِّذيــَن  ال اْســِمَك  ِفــي  اْحَفظُْهــْم  وُس،  الُْقــدُّ اآْلُب  َُّهــا  أَي  ...” 
)يوحنــا 17: 11(. وتتميـّـُز حيــاةُ الّشــركِة فــي الوحــدِة مــَع الثّالــوِث األقــدِس، فنعيُشــها وننميهــا بعيِشــنا األســراَر 
ســة لنكــوَن أعضــاءً فــي الكنيســة، مُمّجديــَن اســم الــّرّب يســوَع المســيح فــي أعمالنــا وأقوالنــا، ونقبــَل  الُمقدَّ
بعُضنــا بعضــاً كمــا قبلَنــا المســيُح بخطايانــا وخلََّصنــا لمجــِد اهلل. فنبتعــُد عــن االنفــراِد واألنانيـّـة، والتّحــّزِب 
وقلـّـة الّصبــِر، وإدانــِة اآلخريــن لنعيــَش المحبـّـةَ الّتــي هــي ربــاُط الكمــاِل والّشــركة، فالمحبـّـةُ اإللهيـّـةُ بطبيعِتهــا 

تجمُعنــا فــي شــركٍة مَبنيــٍة علــى صخــرِة المســيح.

أعبر عن إيماني
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- أقرأُ وأجيُب:

أ.     ”ِفــي الْبـَـْدِء َكاَن الَْكِلَمــةُ، َوالَْكِلَمــةُ َكاَن ِعنـْـَد اهللِ، َوَكاَن الَْكِلَمــةُ اهللَ.  هَــَذا َكاَن ِفــي الْبـَـْدِء ِعنـْـَد 
اهللِ. ُكلُّ َشــْيٍء ِبــِه َكاَن، َوِبغَيـْـِرِه لـَـْم يَُكــْن َشــْيءٌ ِممَّــا َكاَن.  ِفيــِه َكانـَـِت الَْحيَــاةُ، َوالَْحيَــاةُ َكانـَـْت نـُـوَر 

النَّــاِس، َوالنُّــوُر يُِضــيءُ ِفــي الظُّلَْمــِة، َوالظُّلَْمــةُ لـَـْم تُْدِرْكــُه” )يوحنــا5-1:1(.

ــَماَواِت َواأْلَْرَض.  َوَكانـَـِت اأْلَْرُض َخِربـَـةً َوَخاِليـَـةً، َوَعلـَـى َوْجــِه الْغَْمــِر  ب.     ”ِفــي الْبـَـْدِء َخلـَـَق اهللُ السَّ
ظُلَْمــةٌ، َوُروُح اهللِ يـَـِرفُّ َعلـَـى َوْجــِه الِْميـَـاِه.  َوقـَـاَل اهللُ: ِليَُكــْن نـُـوٌر، فـَـَكاَن نـُـوٌر” )تكويــن3-1:1(.

1.     مَْن المقصودُ بـ ”الَْكِلَمةُ َكاَن ِعنَْد اهللِ”؟
.....................................................................................................................................................

2.     أوّضُح ارتباَط عمِل اآلِب واالبِن؟
.....................................................................................................................................................

3.     ما دليُل أزليِّة الّروِح القدس؟
.....................................................................................................................................................

تقويم مرحلي

ــا      ــًدا ِفينَ ــا َواِح ــْم أَيًْض ــوا هُ ُ ــَك، ِليَُكون ــا ِفي َ ــيَّ َوأَن ــا اآلُب ِف َُّه ــَت أَي ْ َّــَك أَن ــا أَن ــًدا، َكَم ــُع َواِح ــوَن الَجِمي  ”ِليَُك
ََّك أَْرَسلْتَِني” )يوحنا 17: 21(.  ِليُْؤِمَن الَعالَُم أَن

- ما قصد الّرّب يسوع في قوله:

َُّها اآلُب ِفيَّ َوأَنَا ِفيَك”؟ ََّك أَنَْت أَي أ.     ”َكَما أَن
............................................................................................................................................................

ب.     ”ِليَُكونُوا هُْم أَيًْضا َواِحًدا ِفينَا”؟
............................................................................................................................................................

أقرأ وأجيب:
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ــا اإلنســانيّة مــا عــدا  ــد، فقــد شــاركنا طبيعتن ــَد ويتَّخــَذ صــورَة العب ّــةُ اهلل أن ينحــدَر بنفســه ويتجّس - شــاءَت محب
ــا،  ــةُ َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ بَيْنَنَ ــه ”َوالَْكِلَم ــَن اإلنســاِن وبينَ ــَد الّشــركةَ بي الخطيئــة، وأعــَزّ الطّبيعــةَ اإلنســانيّةَ ليُعي
ــا شــاءَت إرادةُ اهلل  ــا 1: 14(، كم ــا” )يوحن ــةً َوَحقًّ ــوءاً ِنْعَم ــَن اآْلِب، مَْملُ ــٍد ِم ــا ِلَوِحي ــًدا َكَم ــَدهُ، مَْج ــا مَْج َوَرأَيْنَ
ــه  ــأّن اهلل أرســَل ابنَ ــه فــي الملكــوِت، وهــذا مــن خــالِل اإليمــان ب ــاِة األبديّــة مَع دعــوَة اإلنســاِن لشــركِة الحي
الوحيــَد الــّربَّ يســوَع الـّـذي قــدمَ نفَســه ذبيحــةً علــى الّصليــب تكفيــراً عــن خطيئــِة اإلنســاِن القديــمِ لخالصِنــا، 

لنعيــَش حيــاة الّشــركِة المســيحيّة اآلَن مــن خــالل: 

1.     شركة المعموديّة الواحدة لنصبَح أخوًة للّرّب يسوَع وأبناءً هلل بالتّبنّي.
2.     شركة جميِع المؤمنين بجسِد ودمِ الّرّب يسوَع الكريَمين واالتّحاد به بسر اإلفخارستيا. 

ــث  ــم حي ــي األعظ ّ ــو المصل ــه ه ّ ــّرّب يســوَع؛ ألن ــاركةٌ بصــالِة ال ــيحيّة مُش ــالةُ المس ــالة، فالّص ــركة الّص 3.    ش
عمــٍل  وأي  مُعجــزٍة  كّل  وبعــَد  قبــَل  اآلَب  اهلل  ويشــكُر  يصلّــي  وكاَن  الّصــالة،  فــي  وقتــه  يقضــي   كان 
َُّهــا اآْلُب، أَْشــُكُرَك  ْــِه ِإلَــى فَــْوُق، َوقَــاَل: أَي ”فََرفَُعــوا الَْحَجــَر َحيْــُث َكاَن الَْميْــُت مَْوُضوًعــا، َوَرفَــَع يَُســوُع َعيْنَي

ــي«” )يوحنــا 11: 41(. َّــَك َســِمْعَت ِل أِلَن

4.    الّشــركة الٌمتجّســدة بســّر الــّزواِج الــذي بارَكــه الــّرّب يســوُع بحضــوِره عــرَس قانــا الجليــل لتأســيس عائلــٍة 
ســٍة تســهُم فــي بنيــاِن الكنيســة. مُقدَّ

ــا أَْواَلدُ  َّنَ ــا أَن ــَهُد أِلَْرَواِحنَ ــا يَْش ــُه أَيًْض وُح نَْفُس ــرُّ ــّروح القــدس ”اَل ــاة األبديّــة بوســاطِة ال 5.     شــركة الّرجــاِء بالحي
ــَد أَيًْضــا  َّــُم مََعــُه ِلَكــْي نَتََمجَّ َّنـَـا َوَرثـَـةٌ أَيًْضــا، َوَرثـَـةُ اهللِ َوَواِرثـُـوَن مـَـَع الَْمِســيِح. ِإْن ُكنَّــا نَتَأَل اهللِ. فـَـِإْن ُكنَّــا أَْواَلًدا فَِإن

ــُه” )روميــة 8: 16 -17(. مََع

6.     شــركة حيــاِة الكنيســة األولــى منــُذ العنصــرة واإليمــان بالكنيســة الواحــدة ألّن مؤّسَســها هــو اإللــُه الُمتجّســُد 
ة بقــّوِة  ”نؤمــُن بالكنيســِة الواحــدة الجامعــة المقّدســة الّرســولية” )دســتور اإليمــان( ـ فالكنيســةُ عنصــرةٌ مُســتمرَّ

الــّروح القــدس الفاعــل فيهــا.

ــــ من نتائِج الّشركة مع اهلل :

1.     القداســةُ، فاإلنســاُن ليــَس قّديســاً لكنّــه يتقــّدُس بالُمشــاَركة فــي قداســِة اهلل، وهــو عمــُل الثّالــوِث القــّدوس، 
ــي األســرار ــكر وباق ــرون وســّر الّش ــّروح القــدس والمي ــم تقّدســوا بالمــاء وال ــوَن هــم قّديســون ألنّه  فالمؤمن
يِســيَن  َّــُه مَْكتـُـوٌب: ُكونـُـوا ِقدِّ يِســيَن ِفــي ُكلِّ ِســيَرٍة. أِلَن َّــِذي دََعاُكــْم، ُكونـُـوا أَنْتـُـْم أَيًْضــا ِقدِّ وِس ال  ”بـَـْل نَِظيــَر الُْقــدُّ

وٌس” )1بطــرس 1: 16-15(. ِّــي أَنـَـا قـُـدُّ أِلَن

َّــه اإلنســاُن بالفكــِر والنّفــِس والجســِد  ها وارتقاءَهــا، يتأل 2.    التّألـُّـه وهــو ال يعنــي تغييــر الطّبيعــة البشــريّة بــل ُســموَّ
ــا أَنَّ  ــه: ”َكَم ــُه بكلّيت َّ ــدس فيتأل ــّروِح الق ــِة اهلل بشــركِة ال ــِل عطيّ ُّ ً لتقب ــالَّ ــه مؤه ــي تجعلُ ــل الّت بُممارســته الفضائ
َّــِذي دََعانـَـا ِبالَْمْجــِد َوالَْفِضيلـَـِة، اللََّذيـْـِن  لَِهيَّــةَ قـَـْد َوهَبـَـْت لَنـَـا ُكلَّ مَــا هـُـَو ِللَْحيـَـاِة َوالتَّْقــَوى، ِبَمْعِرفـَـِة ال قُْدَرتـَـُه اإْلِ
ــَن  ــَن ِم ــِة، هَاِرِبي لَِهيَّ ــِة اإْلِ ــَرَكاءَ الطَِّبيَع ــا ُش ــُروا ِبَه ــْي تَِصي ــةَ، ِلَك ــى َوالثَِّمينَ ــَد الُْعظَْم ــا الَْمَواِعي ــَب لَنَ ــْد َوهَ ــا قَ ِبِهَم

ــْهَوِة” )2بطــرس 1: 3 -4 (. ــي الَْعالَــمِ ِبالشَّ َّــِذي ِف الَْفَســاِد ال

أعبر عن إيماني
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- أقرأُ وأجيُب:

ــُكلِّ  ــا. ِب ــْم ِبَه ُ ــي دُِعيت َِّت ــَوِة ال عْ ــقُّ ِللدَّ ــا يَِح ــلُُكوا َكَم : أَْن تَْس بِّ ــرَّ ــي ال ــيَر ِف ــا اأْلَِس َ ــْم، أَن ــُب ِإلَيُْك ُ ”فَأَطْل
تََواُضــٍع َوَودَاَعــٍة َوِبطـُـوِل أَنـَـاٍة، مُْحتَِمِليــَن بَْعُضُكــْم بَْعًضــا ِفــي الَْمَحبَِّة. مُْجتَِهِديــَن أَْن تَْحَفظـُـوا َوْحَداِنيَّةَ 
ــاَلمِ. َجَســٌد َواِحــٌد، َوُروٌح َواِحــٌد، َكَمــا دُِعيتـُـْم أَيًْضــا ِفــي َرَجــاِء دَعَْوِتُكــُم الَْواِحــِد.  وِح ِبِربـَـاِط السَّ الــرُّ
َّــِذي َعلَــى الْــُكلِّ َوِبالْــُكلِّ  ، ال ــٌه َوآٌب َواِحــٌد ِللْــُكلِّ َّــةٌ َواِحــَدةٌ، ِإلَ ــاٌن َواِحــٌد، مَْعُموِدي َربٌّ َواِحــٌد، ِإيَم

َوِفــي ُكلُِّكــْم. َولَِكــْن ِلــُكلِّ َواِحــٍد ِمنَّــا أُعِْطيَــِت النِّْعَمــةُ َحَســَب ِقيَــاِس ِهبـَـِة الَْمِسيِح”)أفســس4: 7-1(.

- أستنتُج سلوكياِت عيِش حياِة الّشركِة مَع الثّالوِث:

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

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

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

تقويم مرحلي

َّــُه َكَمــا ِفــي َجَســٍد َواِحــٍد لَنـَـا أَعَْضــاءٌ َكِثيــَرةٌ، َولَِكــْن لَيـْـَس َجِميــُع اأْلَعَْضــاِء لََهــا َعَمــٌل َواِحــٌد، هََكــَذا  ”فَِإن
نَْحــُن الَْكِثيِريــَن: َجَســٌد َواِحــٌد ِفــي الَْمِســيِح، َوأَعَْضــاءٌ بَْعًضا ِلبَْعــٍض، ُكلُّ َواِحــٍد ِلآْلَخِر”)روميــة 12: 5-4(.

كلمة منفعة

1.    أقرأً وأجيُب:

يـًـا آَخــَر ِليَْمُكــَث مََعُكــْم ِإلـَـى  ”ِإْن ُكنْتـُـْم تُِحبُّونَِنــي فَاْحَفظـُـوا َوَصايـَـاَي،  َوأَنـَـا أَطْلـُـُب ِمــَن اآلِب فَيُْعِطيُكــْم مَُعزِّ
َّــُه  َّــا أَنْتـُـْم فَتَْعِرفُونـَـُه أِلَن َّــُه اَل يـَـَراهُ َواَل يَْعِرفـُـُه، َوأَم َّــِذي اَل يَْســتَِطيُع الَعالـَـُم أَْن يَْقبَلـَـُه، أِلَن األَبـَـِد،  ُروُح الَحــقِّ ال
َّــا  ِّــي آِتــي ِإلَيُْكــْم. بَْعــَد قَِليــٍل اَل يََراِنــي الَعالـَـُم أَيًْضــا، َوأَم مَاِكــٌث مََعُكــْم َويَُكــوُن ِفيُكــْم. اَل أَتُْرُكُكــْم يَتَامـَـى. ِإن
، َوأَنـَـا  ِّــي أَنـَـا ِفــي أَِبــي، َوأَنْتـُـْم ِفــيَّ ِّــي أَنـَـا َحــيٌّ فَأَنْتـُـْم َســتَْحيَْوَن. ِفــي ذَِلــَك اليـَـْومِ تَْعلَُمــوَن أَن أَنْتـُـْم فَتََرْونَِنــي. ِإن
ُّــُه، َوأُظِْهــُر  ُّــُه أَِبــي، َوأَنـَـا أُِحب ُِّنــي يُِحب َّــِذي يُِحب ُِّنــي، َوال َّــِذي يُِحب َّــِذي ِعنـْـَدهُ َوَصايـَـاَي َويَْحَفظَُهــا فَُهــَو ال ِفيُكــْم. اَل

لـَـُه ذَاِتــي” )يوحنــا 14: 21-15(.

      أ.    أستنتُج كيَف ظهَرت الوحدةُ بيَن اآلِب واالبِن والّروِح القدِس من خالِل النّّص الّسابق؟ 
...................................................................................................................................................

أختبر نفسي : 
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       ب.    كيَف أَعيُش حياَة الّشركِة اإللهيِّة في حياِتي مَع اآلخر؟ 
...................................................................................................................................................

2.    أضُع إشارَة ) √( بجانِب الخياِر الُمناسِب الّذي تشيُر إليه اآلياُت اآلتية:

اآليات
الوحدةُ حسب 

الطّبيعة اإللهيّة

دعوة الّشركة 

مع اهلل

التّمايز حسب 

األقنوميّة

، َوأَنَا ِفيُكْم”        ِّي أَنَا ِفي أَِبي، َوأَنْتُْم ِفيَّ  ”ِفي ذَِلَك اليَْومِ تَْعلَُموَن أَن
                                                 )يوحنا 20:14(.

َّا أَنَا فََعَرفْتَُك، َوهَُؤاَلِء  ، ِإنَّ الَعالََم لَْم يَْعِرفَْك، أَم َُّها اآلُب البَارُّ ”أَي
ََّك أَنَْت أَْرَسلْتَِني” )يوحنا 17: 25( َعَرفُوا أَن

يًا آَخَر ِليَْمُكَث مََعُكْم ِإلَى  ”َوأَنَا أَطْلُُب ِمَن اآلِب فَيُْعِطيُكْم مَُعزِّ
األَبَِد” ) يوحنا14: 16(

َُّه َويَلْتَِصُق ِبامَْرأَِتِه، َويَُكوُن  ُجُل أَبَاهُ َوأُم ”من أَْجِل هََذا يَتُْرُك الرَّ
ااِلثْنَاِن َجَسًدا َواِحًدا” )أفسس5: 31(

”َونَادَى يَُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيمٍ َوقَاَل: يَا أَبَتَاهُ، ِفي يََديَْك أَْستَْوِدُع 
ُروِحي” )لوقا 23: 46(

وُح الُقُدُس ِبَهيْئٍَة ِجْسِميٍَّة ِمثِْل َحَمامٍَة. َوَكاَن  ”َونََزَل َعلَيِْه الرُّ
َماِء قَاِئاًل: »أَنَْت ابِْني الَحِبيُب، ِبَك ُسِرْرُت”  َصْوٌت ِمَن السَّ
                                                 ) لوقا 3: 22(.

ِرَكِة، َوَكْسِر الُخبِْز،  ُسِل، َوالشَّ ”َوَكانُوا يُواِظبُوَن َعلَى تَْعِليمِ الرُّ
لََواِت” )أعمال الرسل2: 42( َوالصَّ

َِّذي تَْسَمُعونَُه لَيَْس  َِّذي اَل يُِحبُِّني اَل يَْحَفُظ َكاَلِمي. َوالَكاَلمُ ال ”اَل
َِّذي أَْرَسلَِني” )يوحنا 14: 24( ِلي بَْل ِلآْلِب ال

َُّه َكَما أَنَّ اآلَب لَُه َحيَاةٌ ِفي ذَاِتِه، َكَذِلَك أَعْطَى ااِلبَْن أَيًْضا أَْن  ”ألَن
تَُكوَن لَُه َحيَاةٌ ِفي ذَاِتِه” )يوحنا 5: 26(.
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الّدرس الّتاسع  اآلخُر في اإليماِن المسيحّي 3

1.    يولـَـُد جميــُع النـّـاِس أحــراراً مُتســاويَن فــي الكرامــِة والحقــوِق، وقــد ُوِهبــوا عقــالً وضميــراً، وعليهــم 
أن يُعاِمــَل بعُضهــم بعضــاً بــروِح اإلخــاء. 

ّــاِت الــواردِة فــي هــذا اإلعــالن، مــن دوِن تمييــز،  ُّــِع بكافــِة الحقــوِق والحري 2.    لــكّل إنســاٍن حــقُّ التّمت
ــّرأي الّسياســّي أو أّي رأٍي آخــَر،  ــِن أو ال ــِة أو الّدي ــِس أو اللّغ ّــون أو الجن ــِز بســبِب العنصــِر أو الل كالتّميي
أو األصــل الوطنــّي أو االجتماعــّي أو الثـّـروة أو الميــالد أو أّي وضــٍع آخــر، دوَن أّي تفرقــٍة بيــَن الّرجــال 

والنّســاء.

3.    لــكّل إنســاٍن فــي أّي مجتمــٍع كاَن: الحــّق فــي الحيــاة والحّريـّـة واألمــان وعــدم التّعذيــب، والحــّق فــي 
الّشــخصيّة القانونيـّـة وفــي حمايــة القانــون وفــي اللّجــوء إلــى القضــاء...، والحــّق فــي العائلــة والــّزواج وفــي 
حريـّـة الفكــر والمعتقــد الّدينــّي ... وفــي حّريـّـة الــّرأي، والحــّق فــي اإلســهام فــي الحيــاة الثّقافيـّـة، والحــّق 

فــي حمايــة المصالــح األدبيـّـة والماديـّـة الّتــي تحصــل مــن كّل نتــاج لــه فــي العلــوم واآلداب والفنــون.

1.    ماالّذي تؤّكُده المادَّة األولى من وثيقِة »الّشرعة العالميّة لحقوق اإلنسان«؟
.............................................................................................................................................................

2.     إالمَ تدعو المادَّةُ الثّانية؟
.............................................................................................................................................................

3.     ما الحقوُق األساسيّةُ الّتي يجُب تأمينُها لكّل إنساٍن في المادَّة الثّالثة؟
.............................................................................................................................................................

ت الّشرعةُ العالميّةُ لحقوِق اإلنساِن موادَّها؟ 4.     ِمن أيَن استمدَّ
.............................................................................................................................................................

 :�لنناقش مع
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نَْساَن َعلَى ُصوَرِتِه. َعلَى ُصوَرِة اهللِ َخلََقُه. ذََكًرا َوأُنْثَى َخلََقُهْم” )تكوين 1: 27(. 1.      ”فََخلََق اهللُ اإْلِ

 2.     ”َوتَنُْقَصــُه قَِليــاًل َعــِن الَْماَلِئَكــِة، َوِبَمْجــٍد َوبََهــاٍء تَُكلِّلُــُه. تَُســلِّطُُه َعلَــى أَعَْمــاِل يََديْــَك. َجَعلْــَت 
       ُكلَّ َشْيٍء تَْحَت قََدمَيِْه” )مزمور8: 6-5(.

-ما صفاُت اإلنساِن، وبما أحاطَه اهلل؟

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

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

أقرأ وأجيب:

لـَـُه آدَمَ تَُرابًــا ِمــَن اأْلَْرِض، َونََفــَخ ِفــي أَنِْفــِه نََســَمةَ  بُّ اإْلِ - خلــَق اهلل النـّـاس جميعــاً مــن أصــٍل واحــٍد ”َوَجبـَـَل الــرَّ

َحيـَـاٍة. فََصــاَر آدَمُ نَْفًســا َحيَّــةً”) تكويــن 2: 7(، وهــم متســاووَن مهمــا اختلفــوا فــي الجنــِس أو اللـّـوِن أو الّديــِن، 

وحيــُث إنّهــم أبنــاءُ اهلل بالخلــِق، فهــم إخــوةٌ، ويســوُع المســيح قــد جــاءَ للبشــر جميعــاً، وقــد مــاَت ألجــِل 

اإلنســانيّة جمعــاءَ، ليحّرَرهــم مــن حيــاة العبوديــِة للخطيئــِة والمــوت. 

- يمثـّـُل كلُّ إنســاٍن فــي ذاِتــه قيمــةً ســاميةً ومطلقــةً، ألّن مبــدَع الطّبيعــِة البشــريِّة حبــاهُ نفســاً خالــدًة علــى صورِتــه 

ومثاِلــه، لــذا تطالــُب الكنيســةُ بــأن تُعــادَ للّشــخِص البشــرّي كرامتـُـه الّتــي أعطــاه اهلل إيّاهــا منــُذ البــدء. وهــذا 

ــةُ  ــتطيُع تنمي ــاً ال يس ــاً اجتماعيّ ــه كائن ــَو بصفِت ــاِن. فه ــِة اإلنس ــي خدم ــه ف ــُع كلُّ ــوَن المجتم ــرُض أن يك يفت

مؤهالِتــه وطاقاِتــه إاّل مــن خــالل اآلخــر، لــذا يتوجّــُب علــى المجتمــع أن يوفـّـَر لــه الُمســاعدَة الّضروريـّـةَ فــي 

كّل نواحــي حياِتــه الماديـّـِة والفكريـّـة والّروحيـّـة واألخالقيـّـة والعائليــة واالجتماعيـّـة. 

ــل  ــزهُ بالعق ــه وميّ ــى صورِت ــه عل ــه؛ ألّن اهلل خلَق ــيَّد ذاِت ــياِء وس ــيَّد األش ــةُ اإلنســاِن أن يكــوَن س - تقتضــي كرام

ََّمــا دُِعيتـُـْم  َُّكــْم ِإن واإلرادة والحّريـّـة، وهــذا مــا يجعلـُـه مســؤوالً عــن أعماِلــه ومصيــره، والســيَّما كرامتــه ”فَِإن

ــة 5: 13(. ــَوةُ...” )غالطي ْخ ــا اإْلِ َُّه َّــِة أَي ي ِللُْحرِّ

ــة  ّ ــى التّعددي ــومُ عل ــى جــوٍّ يق ــاُج إل ــّي يحت ــّي والعرق ــالِف الحضــارّي والّدين ــّل االخت ــي ظ ــومِ ف ــَم الي - إنَّ عال

ــّي علــى  ــّي والّدين ــاح الفكــرّي والثّقاف ــاون والتّكامــل والُمســاواة، ، وخلــق جســوٍر لالنفت ــامُح والتّع والتّس

ٍف أو انغــالٍق حــول الــذّات الـّـذي يعيــُق النّمــو الّســليم لــدور المواطــن  اآلخريــن مــن دون تعّصــٍب أو تطــرُّ

الّصالــح. فعلينــا أن نقبــَل اآلخــر بمحبــة كمــا قَِبلَنـَـا يســوُع باختالفاتنــا وتنّوعنــا وأن نؤمــَن بحّقــه فــي الحيــاة 

 والحّريـّـة والنّمــو دوَن إلغــاء أو تهميــش أو تعّصــب أعمــى يقــود إلــى تخلـّـف األفــراد والُمجتمعــات والــّدول 

َِّذيــَن ِفيَهــا، َوقُولـُـوا لَُهــْم: قـَـِد  مُ لَُكــْم، َواْشــُفوا الَْمْرَضــى ال َّــةَ مَِدينـَـٍة دََخلْتُُموهـَـا َوقَِبلُوُكــْم، فَُكلـُـوا ِممَّــا يَُقــدَّ ”َوأَي
َّــةُ مَِدينـَـٍة دََخلْتُُموهَــا َولـَـْم يَْقبَلُوُكــْم، فَاْخُرُجــوا ِإلـَـى َشــَواِرِعَها َوقُولـُـوا: َحتَّــى  اقْتـَـَرَب ِمنُْكــْم مَلَُكــوُت اهللِ. َوأَي

َّــِذي لَِصــَق ِبنـَـا ِمــْن مَِدينَِتُكــْم نَنُْفُضــُه لَُكــْم” )لوقــا10: 8- 11(. الْغُبـَـاَر ال

أعبر عن إيماني
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- أقرأُ وأجيُب:

ــَماِء َواأْلَْرِض، اَل يَْســُكُن ِفــي هَيـَـاِكَل  َّــِذي َخلـَـَق الَْعالـَـَم َوُكلَّ مَــا ِفيــِه، هَــَذا، ِإذْ هـُـَو َربُّ السَّ لـَـُه ال ”اإْلِ
َّــُه مُْحتـَـاٌج ِإلـَـى َشــْيٍء، ِإذْ هـُـَو يُْعِطــي الَْجِميــَع َحيـَـاًة  مَْصنُوَعــٍة ِباأْلَيـَـاِدي، َواَل يُْخــَدمُ ِبأَيـَـاِدي النَّــاِس َكأَن
ــِه اأْلَْرِض،  ــى ُكلِّ َوْج ــُكنُوَن َعلَ ــاِس يَْس ــَن النَّ ــٍة ِم َّ ــٍد ُكلَّ أُم ــْن دَمٍ َواِح ــَع ِم ــْيٍء. َوَصنَ ــا َوُكلَّ َش َونَْفًس

ــِة َوِبُحــُدوِد مَْســَكِنِهْم.” )أعمــال 17: 24- 26(. َوَحتَــَم ِباأْلَْوقَــاِت الُْمَعيَّنَ

1.    لَم خلق اهلل اإلنسان، وكيف عبّر عن ذلك؟
.....................................................................................................................................................

2.    ما ردُّ اإلنساِن على محبِّة اهلل له؟
.....................................................................................................................................................

تقويم مرحلي

ُّــوا أَعَْداءَُكــْم. بَاِرُكــوا اَلِعِنيُكــْم. أَْحِســنُوا ِإلـَـى مُبِْغِضيُكــْم، َوَصلُّــوا أِلَْجــِل  َّــا أَنـَـا فَأَقـُـوُل لَُكــْم: أَِحب أ.     ”َوأَم
ــْم  ُ ــوا أَنْت ُ ــَمواِت،.. فَُكون ــي السَّ ــِذي ِف َّ ــُم ال ــاءَ أَِبيُك ــوا أَبْنَ ُ ــْي تَُكون ــْم، ِلَك ــْم َويَطُْردُونَُك ــيئُوَن ِإلَيُْك ــَن يُِس َِّذي ال

ــى5: 44- 48(.  ــٌل” )مت ــَو َكاِم ــَمَواِت هُ ــي السَّ َّــِذي ِف ــُم ال ــا أَنَّ أَبَاُك ــَن َكَم َكاِمِلي

ــَد  ٍة يَْمنَُحَهــا اهللُ، ِلَكــْي يَتََمجَّ َّــُه ِمــْن قـُـوَّ ب.      ”ِإْن َكاَن يَتََكلَّــُم أََحــٌد فََكأَقـْـَواِل اهللِ. َوِإْن َكاَن يَْخــِدمُ أََحــٌد فََكأَن
ــلْطَاُن ِإلـَـى أَبـَـِد اآْلِبِديــَن. آِميَن” )1بطــرس4 : 11(.  َّــِذي لـَـُه الَْمْجــُد َوالسُّ اهللُ ِفــي ُكلِّ َشــْيٍء ِبيَُســوَع الَْمِســيِح، ال

َّــُه لَيـْـَس يَتْبـَـُع  ــيَاِطيَن ِباْســِمَك فََمنَْعنـَـاهُ، أِلَن ج.      ”فَأَجــاَب يُوَحنَّــا َوقـَـاَل: يـَـا مَُعلِّــُم، َرأَيْنـَـا َواِحــًدا يُْخــِرُج الشَّ
مََعنـَـا. فََقــاَل لـَـُه يَُســوُع: اَل تَْمنَُعــوهُ، أِلَنَّ مـَـْن لَيـْـَس َعلَيْنـَـا فَُهــَو مََعنـَـا” )لوقــا 9: 49- 50(.

ــأُْكَل ُكلَّ  ــُن أَْن يَ ــٌد يُْؤِم ــَكاِر. َواِح ْ ــِة اأْلَف ــوهُ، اَل ِلُمَحاَكَم ُ ــاِن فَاقْبَل يَم ــي اإْلِ ــٌف ِف ــَو َضِعي ــْن هُ د.      ” َومَ
ِعيــُف فَيـَـأُْكُل بُُقــواًل. اَل يـَـْزدَِر مـَـْن يـَـأُْكُل ِبَمــْن اَل يـَـأُْكُل، َواَل يـَـِدْن مـَـْن اَل يـَـأُْكُل مـَـْن يـَـأُْكُل،  َّــا الضَّ َشــْيٍء، َوأَم
ــيُثَبَُّت، أِلَنَّ اهللَ  ــُه َس ــُقُط. َولَِكنَّ ُــُت أَْو يَْس ــْواَلهُ يَثْب ــَو ِلَم ــِرَك؟ هُ ــَد غَيْ ــُن َعبْ َّــِذي تَِدي ْــَت ال ــْن أَن ــُه. مَ  أِلَنَّ اهللَ قَِبلَ

قَاِدٌر أَْن يُثَبِّتَُه” )رومية 14: 1- 4(. 

أقرأ وأجيب:
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1.       إالمَ يدعونا الّسيُّد المسيُح في اآلياِت األولى، ولماذا؟
.............................................................................................................................................................

2.       كيَف نتعامُل مَع اآلخِر في رسالِة بطرَس الّرسوِل، ولماذا؟  
.............................................................................................................................................................

3.       ما التّهمةُ الّتي ُوجَِّهت إلى الغريِب في آياِت الفقرِة الثّالثة؟ وما ردُّ الّسيُّد المسيح عليها؟
.............................................................................................................................................................

4.       ما الّذي نهانا عنه بولُس الّرسوُل في رسالتِه إلى أهل رومية؟
 .............................................................................................................................................................

5.       لَم علّي أن أقبَل اآلخَر بحسب تعليمِ الّسيِّد المسيِح؟
.............................................................................................................................................................

- يتّمتـّـُع البشــُر بمواهــَب متعــّددٍة مُتمايــزٍة. ويختلفــوَن فــي جوانــَب عديــدٍة، منهــا: الّشــكل والحجــم واللـّـون، 

طريقــة التّفكيــر واآلراء ووجهــات النّظــر، اللّغــة والّديانــة والُمعتقدات، العــادات والتّقاليــد والثّقافة، األوضاع 

االقتصاديـّـة واالجتماعيـّـة، وعليهــم اســتثماُر هــذه المواهــب بتكامــٍل ألجــل بنيــان الكنيســة والمجتمــع.

ديــةُ فــي الُمعتَقــد وفــي نهــِج الحيــاِة  ُع والتّعدُّ ع الّدينــّي، فالتّنــوُّ ع ومنــه التَّنــوُّ ديـّـة والتّنــوُّ - يتَّســُم مُجتمُعنــا بالتَّعدُّ

ع ال يتناقــُض مــَع وحــدِة الُمجتَمــع  مصــدُر غنــًى لألفــراِد والُمجتَمعــات ال مصــدُر خــالٍف وعــداوٍة. فالتنــوُّ

وتآلِفــه وانســجاِمه، فهــو يُثــري الوطــَن الواحــَد، ويُغــذّي كلَّ الفئــاِت بأصالــِة قيِمهــا وعطاِئهــا وإبداِعهــا، مــن 

خــالِل العيــش الُمشــتَرك، ومعرفــِة اآلخــِر واالعتــراِف بــه وقبوِلــه كمــا هــو.

ــُل اآلخــر ّ ّــذي يمث ــيِّد المســيِح ال ــمِ الّس ــَع اآلخــِر بحســِب تعالي ــِل م ــى التّواُص ــُد اإليمــاُن المســيحّي عل  - يؤّك

ــى 25: 40(،  ــْم” )مت ُ ــي فََعلْت ــِر، فَِب ــُؤاَلِء اأْلََصاِغ ــي هَ ــِد ِإْخَوِت ــوهُ ِبأََح ــْم فََعلْتُُم َُّك ــا أَن ــْم: ِبَم ــوُل لَُك ُ ــقَّ أَق ”الَْح
فالوجــودُ يعنــي التّواصــَل مــَع اآلخــر، وحياتُنــا مــع اهلل تعنــي االنخــراط فــي عالقــِة محبــٍة واحتــرامٍ مــع اآلخــر 

ِر المجتمــع ونهضتــه.  المختلــِف، واختــالُف البشــر وتنــّوُع أفكارهــم وإبداعاِتهــم يســهُم فــي تطــوُّ

- يدعونــا إيماننــا المســيحي إلــى االنفتــاح علــى اإلنســانيّة جمعــاءَ إيمانــاً بــأنَّ التّنــّوَع فــي األفــكار والثّقافــات 

ع واالختــالف يقــومُ علــى مــا يأتــي: يــؤدّي إلــى تطــّورِ الحضــارة اإلنســانيّة الواحــدة. ويــرى أنّ احتــرامَ التّنــوُّ

أعبر عن إيماني
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1.     احترام اآلخرين وتقبّل آرائهم.

2.     تأكيد مبدأ الُمساواة وسيادة القانون.

3.     االلتزام بمبدأ حّريّة الّرأي والتّفكير.

4.     اعتماد الحوار واجتناب اإلكراه.

َّــِذي ِمــْن أَْجِلــِه الـْـُكلُّ َوِبــِه الـْـُكلُّ، َوهـُـَو آٍت ِبأَبْنـَـاٍء َكِثيِريــَن ِإلـَـى الَْمْجــِد، أَْن يَُكمِّــَل  َّــُه الََق ِبــَذاَك ال ”ألَن
َرِئيــَس َخالَِصِهــْم ِبــاآلالَمِ” )عبرانييــن2: 10(.

كلمة منفعة

1.       أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ وأمألُ الجدوَل بالمطلوب:

أ.     ”فََمْن يَْعِرُف أَْن يَْعَمَل َحَسنًا َواَل يَْعَمُل، فََذِلَك َخِطيَّةٌ لَُه” )يعقوب 4: 17(.

َُّهــا اإِلْخــَوةُ أَْن تـَـْزدَادوا اَْكثـَـر َوأَْن تَْحِرُصوا َعلَى أَْن تَُكونُوا هَاِدِئيَن، َوتَُماِرُســوا  ََّمــا أَطْلـُـُب ِإلَيُْكــْم أَي ب.    ”َوِإن
َِّذيَن هُْم ِمْن َخاِرٍج”  ــةَ، َوتَْشــتَِغلُوا ِبأَيِْديُكــْم أَنْتـُـْم َكَما أَْوَصيْنَاُكْم، ِلَكْي تَْســلُُكوا ِبِليَاقٍَة ِعنـْـَد ال  أُمُوَرُكــُم الَخاصَّ
                                                                                                  )1تسالونيكي 4: 10 – 12(.

أختبر نفسي : 

وَح َواِحــٌد. َوأَنـْـَواُع ِخــَدمٍ  -أقــرأُ اآليــةَ األتيــةَ، ثــمَّ أجيــُب:  ”فَأَنـْـَواُع مََواِهــَب مَْوُجــودَةٌ، َولَِكــنَّ الــرُّ
َّــِذي يَْعَمــُل الـْـُكلَّ ِفــي  بَّ َواِحــٌد. َوأَنـْـَواُع أَعَْمــاٍل مَْوُجــودَةٌ، َولَِكــنَّ اهللَ َواِحــٌد، ال مَْوُجــودَةٌ، َولَِكــنَّ الــرَّ

وِح ِللَْمنَْفَعــِة” )1كورنثــوس 12: 4 – 7(. . َولَِكنَّــُه ِلــُكلِّ َواِحــٍد يُْعطـَـى ِإظَْهــاُر الــرُّ الـْـُكلِّ

- كيَف أساهُم في تطّور مُجتمعي في ضوِء اآلياِت الّسابقة؟

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

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

تقويم مرحلي
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وِح. اَل نَُكــْن مُْعِجِبيــَن نُغَاِضــُب بَْعُضنـَـا بَْعًضــا،  وِح، فَلْنَْســلُْك أَيًْضــا ِبَحَســِب الــرُّ ج.     ”ِإْن ُكنَّــا نَِعيــُش ِبالــرُّ
َونَْحِســُد بَْعُضنـَـا بَْعًضــا” )غالطيــة 5: 25- 26(.

د.    ”يَا أَْواَلِدي، اَل نُِحبَّ ِبالَكاَلمِ َواَل ِباللَِّساِن، بَْل ِبالَعَمِل َوالَحقِّ!” )1يوحنا 3: 18(.

َعَفــاِء، َواَل نُْرِضــَي أَنُْفَســنَا. فَلْيـُـْرِض ُكلُّ َواِحــٍد   هـــ.  ”فَيَِجــُب َعلَيْنـَـا نَْحــُن األَقِْويـَـاءَ أَْن نَْحتَِمــَل أَْضَعــاَف الضُّ
ِمنَّــا قَِريبـَـُه ِللَْخيـْـِر، أِلَْجــِل البُنْيـَـاِن” )روميــة 15: 1 – 2(.

ـُـْم يَِجــُب َعلَيُْكــْم أَْن يَغِْســَل بَْعُضُكــْم  ــُم قَــْد غََســلُْت أَْرُجلَُكــْم، فَأَنْت ــيُِّد َوالُمَعلِّ َــا السَّ و.     ”فَــِإْن ُكنْــُت َوأَن
ــا 13: 14(. ــٍض” )يوحن أَْرُجــَل بَْع

، بـَـْل مـَـْن لَطََمــَك  ــرَّ َّــا أَنـَـا فَأَقـُـوُل لَُكــْم: اَل تَُقاِومـُـوا الشَّ َّــُه ِقيــَل: َعيـْـٌن ِبَعيـْـٍن َوِســنٌّ ِبِســٍنّ. َوأَم ي.     ”َســِمْعتُْم أَن
ْل لـَـُه اآْلَخــَر أَيًْضــا” ) متــى 5: 38- 39(. َك اأْلَيَْمــِن فََحــوِّ َعلـَـى َخــدِّ

تدعو إلى:اآلية

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................و

..........................................................................................................................................................ي

2.       في ضوِء اآلياِت األتيِة:

”أَنْتـُـْم نـُـوُر الَْعالـَـمِ. اَل يُْمِكــُن أَْن تُْخَفــى مَِدينـَـةٌ مَْوُضوَعــةٌ َعلـَـى َجبـَـٍل، َواَل يُوِقــُدوَن ِســَراًجا َويََضُعونـَـُه تَْحــَت 
امَ النَّــاِس، ِلَكــْي  َِّذيــَن ِفــي الْبَيـْـِت. فَلْيُِضــئْ نُوُرُكــْم هََكــَذا قـُـدَّ الِْمْكيـَـاِل، بـَـْل َعلـَـى الَْمنـَـاَرِة فَيُِضــيءُ ِلَجِميــِع ال

ــَمواِت” )متــى 5: 14- 16(. َّــِذي ِفــي السَّ ــُدوا أَبَاُكــُم ال يـَـَرْوا أَعَْمالَُكــُم الَْحَســنَةَ، َويَُمجِّ

وُر الّذي يجُب أن أقومَ به ألكوَن نوراً يشعُّ في أرجاِء وطِني ومجتمِعي والعالمِ؟ - ما الدَّ

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

.............................................................................................................................................................
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الّدرس العاشر  المسيحّيُة والحضارُة

ــِر  ــي أواخ ــت ف ــرةٌ بُنيَ ــةٌ كبي ــرس: كنيس ــس بط ــةُ القّدي - كاتدرائيّ

عصــِر النّهضــة فــي القســمِ الّشــمالي مــن رومــا وتقــع اليــومَ داخــَل 

ــٍة  ــٍة داخليّ ــَر كنيس ــةُ أكب ــُر الكاتدرائيّ ــميّاً. تُعتبَ ــكان رس ــِة الفاتي دول

مــن حيــُث المســاحة، وتحــوي علــى عــدٍد كبيــٍر مــن القطــع الفنيـّـة 

الّتــي تعــودُ لفتــرِة عصــِر النّهضــِة والفتــرات الاّلحقــة لهــا، ولعــلَّ مــن 

ــو. ــكل آنجل أهّمهــا أعمــال ماي

ـُع فــي أعلــى قمــمِ قريــِة صيدنايــا شــمال  - ديــر صيدنايــا: يتربَـّ

ــةُ  ــا ثالث ــٍة تعلوه ــٍة عتيق ّ ــاٍت حجري ــٍة وقاع ــي سلســلِة أقبي دمشــَق ف

أبــراٍج تــزداُن بأجــراِس الكنيســة. يضــمُّ عــدداً كبيــراً مــن األيقونــاِت 

والّرســوماِت الجداريــِة الُمســتوحاة مــن الُمعتقــداِت المســيحيّة 

وتاريخيــة المــكان، ومنهــا أيقونــةُ الســيدة العــذراء، التــي تُعتبــُر 

واحــدًة مــن النّســخ األربــع األصليـّـة لأليقونــاِت التــي ُرِســَمت بيــِد 

ــت”. ــة الّصي ــاغورة” أي ”ذائع ــَرُف بـ”الّش ــا البشــيرِ وتُع ســول لوق الرَّ

ــن آنــذاك،  ــَد فــي دمشــَق، عاصمــِة األمَويّي ــا الّدمشــقّي: ول - القّديــس يوحن

ــة.  ــم، وبمكانتهــا الّسياســيّة واالجتماعيّ ــا العل ــٍة عٍُرفــت بحبّه لعائل

ـا منــُذ نعومــة أظفــاره ثقافــةً أدبيّــةً وفلســفيّةً ودينيّــةً، وقــامَ  - نــاَل يوحنَـّ

ــوّي )720-740 م(.  ــي العصــر األم ــاِل ف ــت الم ــؤون بي ــِة إدارة ش بخدم

ولّمــا بلــغ الثاّلثيــن مــن عمــره تــرَك مركــَزه، والتحــَق بديــر مــار ســابا، 

واعتكــَف فــي صومعِتــه يؤلــُف التّســابيَح والقوانيــَن الكنســيّة مــع أخيــه 

 بالتّبنــي قُزمــا. والتــزاُل الكنيســة البيزنطيـّـة تســتخدمُ هــذه التّســابيَح، وتدعــوه 

”مجــرى الذّهــب”. وفــي عــام 1890 م. أعلــَن بابــا رومــا الون الثّالــث 
ــكونِة. ــاً للمس ــقّي مُعلَم ــا الّدمش ــس يوحن ــَر القدي عش
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1.       أبّيُن مواهَب القّديس يوحنا الّدمشقّي، وبَم استثمرها في بناِء الحضارة؟
.............................................................................................................................................................

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

2.       ما أثُر المسيحيِّة على الحضارِة الفنيِّة والعمرانيّة؟
.............................................................................................................................................................

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

3.       أذكُر أبرَز المواقِع األثريِّة المسيحيّة في سورية.
.............................................................................................................................................................

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

لَُه آدَمَ َوَوَضَعُه ِفي َجنَِّة َعْدٍن ِليَْعَملََها َويَْحَفظََها”) تكوين2: 15(. بُّ اإْلِ - ”َوأََخَذ الرَّ

ــا ِإلـَـى آدَمَ ِليَــَرى  ــَماِء، فَأَْحَضَرهَ َّــِة َوُكلَّ طُيـُـوِر السَّ ي لـَـُه ِمــَن اأْلَْرِض ُكلَّ َحيََوانـَـاِت الْبَرِّ بُّ اإْلِ - ”َوَجبـَـَل الــرَّ
مـَـاذَا يَْدعُوهـَـا، َوُكلُّ مـَـا دََعــا ِبــِه آدَمُ ذَاَت نَْفــٍس َحيَّــٍة فَُهــَو اْســُمَها. فََدَعــا آدَمُ ِبأَْســَماٍء َجِميــَع الْبََهاِئــمِ َوطُيـُـوَر 

َّــِة” ) تكويــن2: 19- 20(. ي ــَماِء َوَجِميــَع َحيََوانـَـاِت الْبَرِّ السَّ

1.       لَم أسكَن اهللُ اإلنساَن جنّةَ عدن؟

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

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

2.       أعطى اهلل اإلنساَن مهّمةَ تسميِة الحيواناِت ونباتاِت البريّة، فما الميزةُ الّتي منَحها اهلل لإلنساِن؟ 

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

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

أقرأ وأجيب:
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- ترتبــُط الحضــارةُ باإلبــداِع الُمعطــى لإلنســاِن مــن اهلل، حيــُث أعطــى اهللُ اإلنســاَن مهّمــةَ حراســِة األرِض 

ــور  ُ ــمِ َوالطُي ــَع الْبََهاِئ ــا اإلنســاُن َجِمي ــٍة، فََدَع وحفِظهــا وتنميِتهــا بمــا أعطــاه مــن مواهــَب متعــّددٍة ومُتكامل

ِبأَْســَماء، فكانــت اللّغــةُ وســيلةً للتواُصــِل والحــواِر بيــَن اهلل واإلنســاِن مــن جهــٍة وبيــَن النـّـاِس الّذيــن خلَقهــم 

ــُه بالمواهــب المتنّوعــِة لبنــاِء الحضارِة  شــعوباً مــن جهــٍة ثانيــة، وبذلــك أعطــى اهللُ اإلنســاَن دوراً خاّلقــاً وَخصَّ

مــن خــالل الّســلطة الممنوحــة لــه مــن اهلل ليحافــَظ علــى األرِض والخليقــِة وليهتــمَّ بتنميــة وســالمِة ورعايــِة 

كلٍّ منهمــا. وقــد نجــَح اإلنســاُن فــي ذلــك بنســبِة تفاعُلــِه القويــمِ مــَع البيئــِة لتحســيِن ظــروِف حياِتــه علــى 

وجــِه األرِض وتحقيــِق مشــيئِة اهلل.

ــكها بالقيــمِ الّدينيـّـِة   - تميـّـزت كلُّ أمّــٍة عــن غيرهــا بعاداِتهــا، وتقاليِدهــا، وأســلوِب معيشــتِها، ولباِســها، وتمسُّ

واألخالقيـّـة، كمــا أثبتـَـت قدرتَهــا علــى اإلبــداِع فــي مجــاالِت الحيــاة، والســيَّما الفنــوِن واآلداِب والعلــوم، 

لتصــبَّ كلّهــا فــي تطــّوِر الحضــارة اإلنســانيّة.

ــَق الّرســُل بعــَد العنصــرة  يُبشــرون  ــُر المســيحيِّة علــى الحضــارِة اإلنســانيّة فــي الّشــرق، حيــُث انطل - بــدأ تأثي

ــه باإلنجيــل الُمقــّدس، بمــا وهبَهــم الــّروُح القــدس مــن مواهــَب روحيــة وفكريّــة وجســديٍّة فــي  العالــَم كلَّ

ــي توافــُق مشــيئةَ اهلل وتُظهــُر مجــَده.  مجــاالِت الحيــاة كلّهــا لتســهَم فــي بنــاِء الحضــارِة اإلنســانيّة الّت

- أحاطـَـِت الحضــاراُت اليونانيـّـة والّرومانيـّـة علــى اختــالِف مشــاربها بالكنيســِة، فلــم تتنّكــِر الكنيســةُ للتــراِث 

الحضــارّي الســائد، بــل انفتَحــت عليهــا بمــا يتَّفــُق مــع تفســيرها لإلنجيــِل المقــّدس، وفــي الوقــِت نفِســه 

ّــِة.  ت للعبــاداِت الوثني تصــدَّ

ــةً  ــك قســطنطين المســيحيّةَ ديان ــَد إعــالِن المل ــة بع ــي ظــّل الحضــارة البيزنطيّ ــِت الحضــارةُ المســيحيّة ف - نََم

رســميّةً فــي الّدولــِة فــي »مرســوم ميالنــو 315«، وتنامــى تأثيُرهــا كنظــامٍ فكــرّي وروحــّي فــي القرِن الّســادس 

الميــالدّي، حيــُث بــدأت المســيحيّةُ ببنــاِء الكنائــس واألديــرة الّتــي كاَن لهــا دوٌر رئيســيٌّ فــي تشــكيِل أُســِس 

الثّقافــِة والحضــارة اإلنســانيّة وســماتها، مؤمنــةً أّن اإلنجيــَل المقــّدَس هــو النّهــُج والطّريــُق لحيــاِة اإلنســان، 

فأثـّـرت بشــكٍل كبيــٍر علــى الُمجتَمــع ككّل بــأن: 

1.     اهتمَّت بالفنوِن واللّغة والقانون والموسيقا والحياة العامة.

2.     كانَت مصدراً رئيسيّاً للتعليم، فقد تّم تأسيُس العديَد من المدارس والجامعات في العالم.

3.     عملَت على رعايِة ومواكبِة العلوم وتطويرها، وتقديمِ الّرعاية الطّبية والخدماِت االجتماعيّة.

ــة    ــة المعماريّ ــِر الهندس ــن مآث ــر م ــاٍت تُعتبَ ــت كاتدرائي ــد أنتَج ــارِة، فق ــي العم ــٌح ف ــٌر واض ــا تأثي  4.     كاَن له
   وروائعها األكثَر شهرًة في الحضارة.

أعبر عن إيماني
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- أقرأُ اآليةَ األتيةَ، ثمَّ أجيُب:

”َوبَاَرَكُهــُم اهللُ َوقـَـاَل لَُهــْم: »أَثِْمــُروا َواْكثـُـُروا َو امْلـَـؤوا اأْلَْرَض، َوأَْخِضُعوهـَـا، َوتََســلَّطُوا َعلـَـى َســَمِك 
ــَماِء َوَعلـَـى ُكلِّ َحيـَـَواٍن يـَـِدبُّ َعلـَـى اأْلَْرِض” )تكويــن 1: 28(. الْبَْحــِر َوَعلـَـى طَيـْـِر السَّ

- كيَف أوظُف الّسلطةَ الممنوحةَ لي في بناِء الحضارِة؟ 

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

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

تقويم مرحلي

وِح َكاَلمُ ِحْكَمــٍة، َوآِلَخــَر  َّــُه ِلَواِحــٍد يُْعطـَـى ِبالــرُّ وِح ِللَْمنَْفَعــِة. فَِإن - ”َولَِكنَّــُه ِلــُكلِّ َواِحــٍد يُْعطـَـى ِإظَْهــاُر الــرُّ
وِح  ــرُّ ــَفاٍء ِبال ــُب ِش ــَر مََواِه ــِد، َوآِلَخ وِح الَْواِح ــرُّ ــاٌن ِبال ــَر ِإيَم ــِد، َوآِلَخ وِح الَْواِح ــرُّ ــِب ال ــمٍ ِبَحَس َكاَلمُ ِعلْ
وُح  ةٌ، َوآِلَخــَر تَْمِييــُز اأْلَْرَواِح... َولَِكــنَّ هَــِذِه ُكلََّهــا يَْعَملَُهــا الــرُّ اٍت، َوآِلَخــَر نُبـُـوَّ الَْواِحــِد. َوآِلَخــَر َعَمــُل قـُـوَّ

ــَرِدِه، َكَمــا يََشــاءُ ” )1كورنثــوس 12: 11-7(. ــُكلِّ َواِحــٍد ِبُمْف ــِه، قَاِســًما ِل الَْواِحــُد ِبَعيِْن

- أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ ممَّا يأتي:

1.       أعطى الّروُح القدُس المؤمنيَن المواهَب لكّل ما يأتي، ماعدا:

          أ.  ليخدمَ بعُضهم بعضاً بحسب مقدرته.                      ب.  لبناء جسد المسيح وكنيسته.

          ج.  لسّد احتياجاِت النّاس.                                      د.  لجمع الكنوز الوفيرة.

2.       من مواهب الّروح القدس كلُّ ما يأتي، ماعدا:

          أ.  الحكمة.                                                        ب.  اإليمان بالّروح الواحدة.

         ج.  الّشفاء.                                                          د.  الّسلطة الجائرة. 

أقرأ وأجيب:
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- منــَح اهلل اإلنســاَن طاقــاٍت خالّقــةً مــن أجــِل بنــاِء الحضــارة بجميــع مجاالِتهــا مُســتخِدماً اإلبــداَع الـّـذي هــو 

ــّروح  ــِة ال ــّدمَ بمعون ــتمرَّ ويتق ــاِن أن يس ــى اإلنس ــِد الحضــارة، وعل ــه وتوطي ــن احتياجاِت ــن اهلل  لتأمي ــةٌ م هب

القــدس.

- تــرى الكنيســةُ أنَّ الحضــارَة ليســت صالحــةً بكلّيتهــا، وليســت صالحــةً بحــّد ذاتهــا، فيمكــُن أن تســاعَد النـّـاَس 

فــي حياِتهــم، وتعينَهــم روحيـّـاً وحياتيـّـاً، وتنّمــَي مواهبهــم الّشــخصيّة لخدمــة الخيــر العــام، أو تجعلهــم غربــاءَ 

ــة  ــة عمــل اإلنســاِن وطريق ــّر يرتبطــاِن بطبيع ــُر والّش ــم. فالخي مه ــق تقدُّ ــم وتُعي ــل إبداَعه ــم فتكب ــي عالِمه ف

اســتخدامه ألدواتهمــا؛ فاليورانيــومُ مثــالً اكتُِشــَف للعالجــاِت الطّبيـّـة وتوليــد الطّاقــة فــي حيــن أســاءَ اإلنســاُن 

اســتخدامَه فــي الطّاقــة الذّريـّـة لدمــاِر الحضــارة. وهــذا يعنــي أّن الحضــارَة اإلنســانيّةَ الحقيقيـّـةَ هــي الحضــارة 

الّتــي تهــدُف لبنــاِء مجــِد اهلل وخيــِر اإلنســان.

ــاٍت  ــث يقضــي أوق ــه، حي ــي مــن ســيطرِتها علي ــه ويعان ــومَ تحــَت ثمــار إبداعاِت ــرزُح اإلنســاُن الُمعاصــر الي - ي

ــن أن:   ــى المؤم ــه، عل ــي حياِت ــيٌّ ف ــٌر إيجاب ــَف بعــض الُمنجــزاِت اإلنســانيّة، وليكــوَن للحضــارة أث ــةً خل طويل

1.    يستخدمَ الُمنجزاِت كوسيلة للتعمق بإيمانه وخدمة الكنيسة والمجتمع. 

2.    يقرأَ اإلنجيَل المقّدَس ويعيَشه بحّريّة ليسهَم في ازدهاِر الحضارِة ورقيّها.

3.    يتعــّرَف مواطــَن التّوافـُـق والتّضــاد بيــَن حضــارِة التّقانــة واألخــالِق المســيحيّة، فيأخــَذ منهــا مــا يتوافــُق مــَع 
إيماِنــه وينّمــي مواهبـَـه لخدمــِة حضارِتــه، ويبتعــُد عّمــا يســيءُ لإلنســانيّة و يدمـّـُر إبداَعــه. 

ــه  ــه علــى الّصليــب وقيامِت ــَن الشــّر، انطالقــاً مــن أنَّ الّســيَّد المســيَح بمجيئــه وموِت 4.    يدافــَع عــن الخيــِر ويَدي
خلَّــَص البشــريّةَ مــن الّشــّر والخطيئــِة، ونقلَهــا إلــى عالــمِ الحــّق والنـّـور والحيــاِة األبديــة الّتــي تبــدأُ مــن حياِتنــا 

األرضيـّـة.

أعبر عن إيماني

- أتأمُّل اآلية اآلتية ثمَّ أُبيُّن قصد بولس الّرسول منها:

ــَس ُكلُّ  ــْن لَيْ ــي، َولَِك ــلُّ ِل ــيَاِء تَِح ــُق. ُكلُّ اأْلَْش ــيَاِء تُواِف ــَس ُكلُّ اأْلَْش ــْن لَيْ ــي، لَِك ــلُّ ِل ــيَاِء تَِح ”ُكلُّ اأْلَْش
ــوس 10: 23(. ــي”)1 كورنث ــيَاِء تَبِْن اأْلَْش

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

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

تقويم مرحلي
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1.    أختاُر اإلجابةَ الّصحيحة مما يأتي:

- خلَق اهلل اإلنساَن على صورِته داللةً على كّل ما يأتي، ماعدا:

       أ.   حّرية اإلنسان في بناِء حضارته.                     ج.   مسؤولية اإلنسان عن نتائج الحضارة.

      ب.   كمال الحضارة.                                         د.    سعي اإلنسان إلى كمال مجد اهلل.

- أترُك أثراً إيجابياً في بناِء الحضارِة اإلنسانيِة عندما:

       أ.   أدافُع عن الخيِر و الشّر.                             ج.   أحّقُق منفعتي بما يتوافُق مع الخيِر العام.

      ب.   أحقُق منفعتي وأضّر اآلخرين.                     د.    آخُذ ما يتوافُق مَع أهوائي ألنّمي مواهبي. 

ُف األثــَر العظيــَم الـّـذي تركتــُه الّشــخصياُت الفاعلــةُ اآلتيــة فــي الحضــارِة  2.     أعــودُ إلــى الّشــابكِة وأتعــرَّ
اإلنسانيّة:

أختبر نفسي : 

”كلُّ مهمٍة صغيرٍة في الحياِة اليوميَّة هي جزءٌ من التَّناغُم الكلّي للكوِن” )القّديسة تيريزا(.

كلمة منفعة

تدعو إلى:شخصيّاٌت فاعلةٌ

..............................................................................................................................................إسحق نيوتن

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

..............................................................................................................................................غاليليو غاليلي

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

..............................................................................................................................................لويس باستور

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

..............................................................................................................................................إدوارد جينر

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



67

الّدرس الحادي عشر   اإليماُن باألعمال

- ”ُكلُّ مـَـْن يَأِْتــي ِإلـَـيَّ َويَْســَمُع َكالَِمــي َويَْعَمــُل ِبــِه أُِريُكــْم مـَـْن يُْشــِبُه. يُْشــِبُه ِإنَْســانًا بَنـَـى بَيْتـًـا، َوَحَفــَر َوَعمَّــَق 
َّــُه  ْخــِر. فَلَمَّــا َحــَدَث َســيٌْل َصــَدمَ النَّْهــُر ذِلــَك الْبَيـْـَت، فَلـَـْم يَْقــِدْر أَْن يَُزعِْزَعــُه، ألَن َوَوَضــَع األََســاَس َعلـَـى الصَّ
َّــِذي يَْســَمُع َوالَ يَْعَمــُل، فَيُْشــِبُه ِإنَْســانًا بَنـَـى بَيْتـَـُه َعلـَـى األَْرِض ِمــْن دُوِن  َّــا ال ْخــِر. َوأَم ًســا َعلـَـى الصَّ َكاَن مَُؤسَّ

أََســاٍس، فََصَدمـَـُه النَّْهــُر فََســَقَط َحــااًل، َوَكاَن َخــَراُب ذِلــَك الْبَيـْـِت َعِظيًمــا” )لوقــا 6: 49-47(.

1.    أكتُب دالالِت المثِل:

الّسيوُل: .............................................................................................................................................

الّرجُل الّذي بنى بيتَه على الّصخر: .....................................................................................................

نتيجتُه: ..............................................................................................................................................

الّرجُل الّذي بنى بيتَه على األرِض من دوِن أساس: .............................................................................

نتيجتُه: .............................................................................................................................................

، فََقــاَل لَُهَمــا أََحُدُكــُم: »امِْضيـَـا ِبَســالَمٍ، اْســتَْدِفئَا  - ”ِإْن َكاَن أٌَخ َوأُْخــٌت عُْريَانَيـْـِن َومُْعتَاَزيـْـِن ِللُْقــوِت الْيَْوِمــيِّ
َواْشــبََعا« َولِكــْن لـَـْم تُْعطُوهَُمــا َحاَجــاِت الَْجَســِد، فََمــا الَْمنَْفَعــةُ؟” )يعقــوب 2: 16-15(.

1.    ما فائدةُ إيماِننا بتعاليمِ الّسيِّد المسيِح دوَن تطبيِقها؟

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

أقرأ وأجيب:

ــاُن أَْن  ــِدُر اإِليَم ــْل يَْق ــاٌل، هَ ــُه أَعَْم ــَس لَ ــْن لَيْ ــا َولِك ــُه ِإيَمانً ــٌد ِإنَّ لَ ــاَل أََح ــي ِإْن قَ ــا ِإْخَوِت ــةُ يَ ــا الَْمنَْفَع - ”مَ
ــَك  ــَت لَ ْ ــٌل: أَن ــوُل قَاِئ ــْن يَُق ــِه. لِك ــي ذَاِت ــٌت ِف ــاٌل، مَيِّ ــُه أَعَْم ــْن لَ ــْم يَُك ــا، ِإْن لَ ــاُن أَيًْض ــَذا اإِليَم يَُخلَِّصــُه؟ هَك
ْر ِإبَْراِهيــُم  ِإيَمــاٌن، َوأَنـَـا ِلــي أَعَْمــاٌل أَِرِنــي ِإيَمانـَـَك ِبــُدوِن أَعَْماِلــَك، َوأَنـَـا أُِريــَك ِبأَعَْماِلــي ِإيَماِنــي .أَلـَـْم يَتَبـَـرَّ
ــاِل  ــِه، َوِباألَعَْم ــَع أَعَْماِل ــَل مَ ــاَن َعِم َــَرى أَنَّ اإِليَم ــِح؟ فَت ــُه َعلَــى الَْمْذبَ مَ ِإْســَحاَق ابْنَ ــاِل، ِإذْ قَــدَّ ــا ِباألَعَْم أَبُونَ
َّــُه  ا َودُِعــَي َخِليــَل اهللِ. تـَـَرْوَن ِإذًا أَن أُْكِمــَل اإِليَمــاُن، َوتـَـمَّ الِْكتـَـاُب الَْقاِئــُل: فَآمـَـَن ِإبَْراِهيــُم ِبــاهللِ فَُحِســَب لـَـُه ِبــرًّ

ــوب2: 14، 18-17، 24-21(. ــَدهُ” )يعق ــاِن َوْح ــاُن، الَ ِباإِليَم ُر اإِلنَْس ــرَّ َ ــاِل يَتَب ِباألَعَْم

أقرأ وأجيب:
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1.     أستخلُص مّما سبَق طريَق الخالِص لبلوِغ الحياِة األبديّة.
.............................................................................................................................................................

2.     كيَف تبّرُر إبراهيَم؟

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

بَّ ِإلَهــَك ِمــْن ُكلِّ قَلِْبــَك، َوِمــْن ُكلِّ نَْفِســَك، َوِمــْن ُكلِّ ِفْكــِرَك. هــِذِه ِهــَي  ”فََقــاَل لَــُه يَُســوُع: »تُِحــبُّ الــرَّ
الَْوِصيَّــةُ األُولـَـى َوالُْعظَْمــى. َوالثَّاِنيـَـةُ ِمثْلَُهــا: تُِحــبُّ قَِريبـَـَك َكنَْفِســَك.ِبَهاتَيِْن الَْوِصيَّتَيـْـِن يَتََعلَّــُق النَّامـُـوُس ُكلُّــُه 

َواألَنِْبيَــاءُ” )متــى22: 40-37(

”يَا أَْوالَِدي، الَ نُِحبَّ ِبالَْكالَمِ َوالَ ِباللَِّساِن، بَْل ِبالَْعَمِل َوالَْحقِّ!” )1يوحنا 3: 18(. 

1.    أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ:

ريعة واإليمان هي: ........................................................................................................ - خالصةُ الشَّ

- أترجُم محبَّتي من خالِل: ................................................................................................................

- المؤمــُن الحقيقــّي هــو المؤمــُن الـّـذي يترجــُم إيمانـَـه بأعماِلــه، واإليمــاُن الحقيقــيُّ إيمــاٌن يعمــُل ويغيـّـُر حيــاَة 

َّــُه َكَمــا أَنَّ ٱلَْجَســَد ِبــُدوِن ُروحٍ مَيِّــٌت،  المؤمــِن تجــاهَ نفســه واآلخــر، فاإليمــاُن ال يكتمــُل إال بالعمــل، ”أِلَن

يَمــاُن أَيًْضــا ِبــُدوِن أَعَْمــاٍل مَيٌِّت”)يعقــوب 2: 26(، واألعمــاُل الّصالحــة لوحِدهــا التعطــي خالصــاً،  هََكــَذا ٱإْلِ

فاإليمــاُن الحقيقــّي يظهــُر للنـّـاس عــن طريــِق األعمــال، فيمّهــد لنــا طريــق الخــالِص لبلــوِغ الحيــاِة األبديـّـة. 

ّــةُ هــي أعظــُم الفضائــِل اإللهيّــِة واإلنســانيِّة، فهــي تعنــي الخدمــةَ الخاليّــة مــن األنانيّــِة ومجــِد الــذّات،  - المحب

ــاً مشــيئتَه،  ــِة اهلل محّقق ّ ــه بمحب ــي إيمانَ ــه الفدائ ــيُّد المســيُح بعمِل ــَص الّس ــد لّخ ألنهــا طبيعــة اهلل نفســها، وق

ومحبّتـَـه للبشــِر بخالِصهــم، فعلّمنــا أن نعطــَي المحبـّـةَ ونســلَك ســلوكاً صالحــاً مــع اآلخريــن دوَن مُقابــل، 

وهكــذا كلّمــا ثبتْنــا ونضْجنــا بإيماِننــا أكثــر ظهــرت محبّتنــا لآلخــر بشــكل أعظــم، فيجــُب أن تُترجــَم محبّتنــا 

هلل واآلخــر بالعمــِل والخدمــة، ال بإظهــار المحبـّـة لآلخريــن بالــكالم دوَن مَنفعــة.

أعبر عن إيماني
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؟ - ما اإليماُن الحقيقيُّ

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

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

تقويم مرحلي

ــْم،  ــوا الَِعِنيُك ــْم، بَاِرُك ــى مُبِْغِضيُك ــنُوا ِإلَ ــْم، أَْحِس ــوا أَعَْداءَُك ُّ ــاِمُعوَن: أَِحب ــا السَّ َُّه ــْم أَي ــوُل لَُك ُ ــي أَق - ”لِكنِّ
َك فَاعْــِرْض لـَـُه اآلَخــَر أَيًْضــا، َومـَـْن أََخــَذ ِردَاءََك  َِّذيــَن يُِســيئُوَن ِإلَيُْكــْم. مـَـْن َضَربـَـَك َعلـَـى َخــدِّ َوَصلُّــوا ألَْجــِل ال
َّــِذي لـَـَك فـَـالَ تُطَاِلبـْـُه. َوَكَمــا تُِريــُدوَن أَْن  ــْن أََخــَذ ال فـَـالَ تَْمنَْعــُه ثَْوبَــَك أَيًْضــا. َوُكلُّ مَــْن َســأَلََك فَأَعِْطــِه، َومَ
َِّذيــَن يُِحبُّونَُكــْم، فَــأَيُّ فَْضــل لَُكــْم؟ فَــِإنَّ  ـُـُم ال ـُـْم أَيًْضــا ِبِهــْم هَكــَذا. َوِإْن أَْحبَبْت يَْفَعــَل النَّــاُس ِبُكــُم افَْعلـُـوا أَنْت
َِّذيــَن يُْحِســنُوَن ِإلَيُْكــْم، فـَـأَيُّ فَْضــل لَُكــْم؟ فـَـِإنَّ  َِّذيــَن يُِحبُّونَُهــْم.َوِإذَا أَْحَســنْتُْم ِإلـَـى ال ُّــوَن ال الُْخطـَـاَة أَيًْضــا يُِحب
ُّــوا أَعَْداءَُكــْم، َوأَْحِســنُوا َوأَقِْرُضــوا َوأَنْتـُـْم الَ تَْرُجــوَن َشــيًْئا، فَيَُكــوَن  الُْخطـَـاَة أَيًْضــا يَْفَعلـُـوَن هَكــَذا. بَــْل أَِحب
ــاِكِريَن َواألَْشــَراِر.فَُكونُوا ُرَحَمــاءَ َكَمــا أَنَّ  َّــُه مُنِْعــٌم َعلـَـى غَيـْـِر الشَّ ، فَِإن أَْجُرُكــْم َعِظيًمــا َوتَُكونـُـوا بَِنــي الَْعِلــيِّ
أَبَاُكــْم أَيًْضــا َرِحيــٌم. »َوالَ تَِدينـُـوا فـَـالَ تَُدانـُـوا. الَ تَْقُضــوا َعلـَـى أََحــٍد فـَـالَ يُْقَضــى َعلَيُْكــْم. ِاغِْفــُروا يُغَْفــْر لَُكــْم. 
ــِه  َّــِذي ِب ــِس الَْكيْــِل ال َّــُه ِبنَْف ــُزوًزا فَاِئًضــا يُْعطـُـوَن ِفــي أَْحَضاِنُكــْم. ألَن َّــًدا مَْه ــًدا مُلَب أَعْطـُـوا تُْعطـَـْوا، َكيْــاًل َجيِّ

تَِكيلـُـوَن يُــَكاُل لَُكــْم” )لوقــا 6: 27- 33، 38-35(

ــَجَرٍة  ــَذا ُكلُّ َش ــا؟ هَك ــَن الَْحَســِك ِتينً ــا، أَْو ِم ــْوِك ِعنَبً ــَن الشَّ ــوَن ِم ُ ــْل يَْجتَن ــْم. هَ ــْم تَْعِرفُونَُه ــْن ِثَماِرِه - ”ِم
ــى7: 17-16( َّــةً” )مت ــاًرا َرِدي ــُع أَثَْم َّــةُ فَتَْصنَ ِدي ــَجَرةُ الرَّ َّــا الشَّ ــَدًة، َوأَم ــاًرا َجيِّ ــُع أَثَْم ــَدٍة تَْصنَ َجيِّ

َِّذيــَن ِفــي الْبَيـْـِت.  - ”َوالَ يُوِقــُدوَن ِســَراًجا َويََضُعونـَـُه تَْحــَت الِْمْكيـَـاِل، بـَـْل َعلـَـى الَْمنـَـاَرِة فَيُِضــيءُ ِلَجِميــِع ال
ــَماَوات”  َِّذي ِفي السَّ ُدوا أَبَاُكــُم ال امَ النَّــاِس، ِلَكــْي يـَـَرْوا أَعَْمالَُكــُم الَْحَســنَةَ، َويَُمجِّ  فَلْيُِضــئْ نُوُرُكــْم هَكــَذا قـُـدَّ

                                                                                                         )متى5: 16-15(

       1.   أستخرُج بعَض ما يعلُّمنا إيّاه الّسيُّد المسيُح في سلوِكنا مع اآلخر.

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

أقرأ وأجيب:
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2.     كيَف علَّمنا الّسيُّد المسيُح أن نعرَف اإلنساَن الّصالح؟
.............................................................................................................................................................

3.     مَن المقصودُ بالّسراِج والمنارة؟
.............................................................................................................................................................

ــي يطلــُب منّــا عيَشــها، فالّشــجرةُ الجيّــدةُ هــي كلُّ إنســان صالــح  ــاة الّت ــا الّســيّد المســيح نــوع الحي - يبيّــُن لن

يتحلـّـى بالمحبـّـة، والّرحمــة، والُمســامَحة، والعطــاء مــن دون مقابــل، واالبتعــاد عــن إدانــة اآلخريــن، فهــذه 

هــي الثمــاُر الجيـّـدة التــي تميـّـُز اإلنســاَن الّصالــَح مــن غيــر الّصالــح، فمــن يغــذّي قلبـَـه باســتمراٍر ويملــؤه مــن 

تعاليــمِ اإلنجيــِل الُمقــّدس والتّوبــة والّصلــوات الّدائمــة ال بــّد أن يتغيـّـَر قلبـُـه ويتجــّددَ ذهنـُـه، وبالتّالــي ســيفّكُر 

بمــا ينطــُق ويعمــُل، وبذلــك يســعى إلــى مــلء قامــِة المســيِح ويتمّجــُد اســُم اهلل فيــه.

ــُم  ــاُس ِبُك ــَل النَّ ــُدوَن أَْن يَْفَع ــا تُِري ــع اآلخــر ”َوَكَم ــي ســلوكنا م ــة ف ــيّد المســيح القاعــدة الذّهبي ــا الّس - ويعلّمن

ــا نحــو الطّريــق الّصحيــح، ويكشــُف طريــَق  ُــْم أَيًْضــا ِبِهــْم هَكــَذا” )متــى7: 12(، فيرشــُدنا ويقودُن افَْعلُــوا أَنْت

الظّلمــِة لألشــرار، والّســراُج هــو كلُّ مؤمــٍن حقيقــّي يُوقـَـُد بزيــت اإليمــان والنّعمــة فيقــّدم بأعمالــه وتصرفاتــه 

مثــاالً حيـّـاً عــن الّســيّد المســيح ليكــوَن مَعــه جســداً واحــداً.

ــُر الفــرَح والّســالمَ،  ــاه فــي حياتنــا نختب - باتّحاِدنــا بالّســيّد المســيح وامتالئنــا بالــّروح القــدس وعيشــنا لوصاي

ونصبــُح نــوراً للعالــم علــى مثالــه فهــو النّــوُر الحقيقــّي الـّـذي جــاءَ لينيــَر العالــم.

أعبر عن إيماني

- أشرُح معنى اآلية اآلتية:

َّــِذي يَْفَعــُل ِإَرادََة أَِبــي  ــَماَواِت. بـَـِل ال ! يَْدخُــُل مَلَُكــوَت السَّ ، يـَـا َربُّ ”لَيـْـَس ُكلُّ مـَـْن يَُقــوُل ِلــي: يـَـا َربُّ
ــَماَواِت” )متــى7: 21(. َّــِذي ِفي السَّ ال

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

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

تقويم مرحلي
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يِر  ــرِّ يُر ِمــْن َكنـْـِز قَلِْبــِه الشِّ ــرِّ ــالََح، َواإِلنَْســاُن الشِّ اِلــِح يُْخــِرُج الصَّ اِلــُح ِمــْن َكنـْـِز قَلِْبــِه الصَّ ”اإَِلنَْســاُن الصَّ
َّــُه ِمــْن فَْضلـَـِة الَْقلـْـِب يَتََكلَّــُم فَُمــُه” )لوقــا 6: 45(. . فَِإن ــرَّ يُْخــِرُج الشَّ

كلمة منفعة

1.     أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ وأمألُ الجدوَل بالمطلوب:

يِســيُّوَن، فـَـُكلُّ  ”ِحينَِئــٍذ َخاطـَـَب يَُســوُع الُْجُمــوَع َوتاَلَِميــَذهُ قَاِئــاًل: َعلـَـى ُكْرِســيِّ مُوَســى َجلـَـَس الَْكتَبـَـةُ َوالَْفرِّ
َُّهــْم يَُقولـُـوَن َوالَ  ــا قَالـُـوا لَُكــْم أَْن تَْحَفظـُـوهُ فَاْحَفظـُـوهُ َوافَْعلـُـوهُ، َولِكــْن َحَســَب أَعَْماِلِهــْم الَ تَْعَملـُـوا، ألَن مَ
َُّهــْم يَْحِزمـُـوَن أَْحَمــااًل ثَِقيلـَـةً َعِســَرَة الَْحْمــِل َويََضُعونََهــا َعلـَـى أَْكتـَـاِف النَّــاِس، َوهـُـْم الَ يُِريــُدوَن  يَْفَعلـُـوَن. فَِإن
ُضــوَن َعَصاِئبَُهــْم َويَُعظُِّمــوَن  ُكوهَــا ِبِإْصِبِعِهــْم، َوُكلَّ أَعَْماِلِهــْم يَْعَملُونََهــا ِلَكــْي تَنْظَُرهُــُم النَّــاُس: فَيَُعرِّ أَْن يَُحرِّ
َل ِفــي الَْوالَِئــمِ، َوالَْمَجاِلــَس األُولـَـى ِفــي الَْمَجاِمــِع، َوالتَِّحيَّــاِت ِفــي  ُّــوَن الُْمتَّــَكأَ األَوَّ أَهْــَداَب ِثيَاِبِهــْم، َويُِحب

األَْســَواِق، َوأَْن يَْدعَُوهُــُم النَّــاُس: َســيِِّدي َســيِِّدي!” )متــى23: 7-1(.

أ.    هل كاَن إيماُن الفريسيّين حقيقيّاً؟
.............................................................................................................................................................

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

ب.    ما األعماُل الخاطئةُ الّتي قامَ بها الفريسيّوَن، وماذا أظهرت؟
.............................................................................................................................................................

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

ج.    ما الّسلوُك الّصحيُح لتقويم أعماِل الفريسيّين ليكوَن إيمانهم حقيقيّاً؟
.............................................................................................................................................................

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

2.      أقترُح عمالً أستطيُع القيام به ليكوَن إيماني حقيقيَّاً.
.............................................................................................................................................................

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

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

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

أختبر نفسي : 
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الّدرس الّثاني عشر  فاعلّية الّروح القدس 4

أقرأ وأجيب:

مواهب الّروح القدس:

ِريَن، َوالْبَْعَض ُرَعاًة َومَُعلِِّميَن”)أفسس4: 11( ”َوهَُو أَعْطَى الْبَْعَض أَْن يَُكونُوا ُرُساًل، َوالْبَْعَض أَنِْبيَاءَ، َوالْبَْعَض مُبَشِّ

وِح  وِح الَْواِحــِد، َوآلَخــَر ِإيَمــاٌن ِبالــرُّ وِح َكالَمُ ِحْكَمــٍة، َوآلَخــَر َكالَمُ ِعلْــمٍ ِبَحَســِب الــرُّ َّــُه ِلَواِحــٍد يُْعطـَـى ِبالــرُّ ”فَِإن
ــُز األَْرَواِح،  ــَر تَْمِيي ةٌ، َوآلَخ ــوَّ ُ ــَر نُب اٍت، َوآلَخ ــوَّ ــُل قُ ــَر َعَم ــِد. َوآلَخ وِح الَْواِح ــرُّ ــَفاٍء ِبال ــُب ِش ــَر مََواِه ــِد، َوآلَخ الَْواِح

ــوس12: 10-8( ــنَة” )1 كورنث ــةُ أَلِْس ــَر تَْرَجَم ــنٍَة، َوآلَخ ــَواُع أَلِْس ْ ــَر أَن َوآلَخ

ثمار الّروح القدس:

وِح فَُهــَو: مََحبَّــةٌ، فـَـَرٌح، َســالَمٌ، طـُـوُل أَنـَـاٍة، لُطـْـٌف،  َّــا ثََمــُر الــرُّ ”َوأَم
 َصــالٌَح، ِإيَمــاٌن، َودَاَعــةٌ، تََعفُّــٌف. ِضــدَّ أَمْثـَـاِل هــِذِه لَيـْـَس نَامـُـوٌس” 

                                                     )غالطية5: 23-22(.

وعد الّسيّد المسيح بإرسال الّروح القدس:

َّــِذي َسيُْرِســلُُه اآلُب ِباْســِمي،  ــُدُس، ال وُح الُْق ي، الــرُّ َّــا الُْمَعــزِّ ”َوأَم
لَُكــْم”  قُلْتُــُه  مَــا  ِبــُكلِّ  َويَُذكُِّرُكــْم  َشــْيٍء،  ُكلَّ  يَُعلُِّمُكــم   فَُهــَو 
                                                   )يوحنا14: 26(.

صالة للّروح القدس:

ي روُح الحــّق، الحاضــُر فــي كلِّ مــكاٍن، والمالــئُ الــكل، كنــُز  أيّهــا الملــُك الّســماويُّ المعــزِّ
ُّهــا الّصالــُح نفوَســنا. رنــا مــن كلِّ دنــس، وخلِّــص أي الّصالحــاِت ورازُق الحيــاِة، هلــمَّ واســكْن فينــا وطهِّ
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1.     ما الموهبةُ الّتي أعطاني إيّاها الّروُح القدُس، وكيَف أستثمُرها في حياِتي؟

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

. 2.     أذكُر موقفاً عْشتُه يظهُر ثماَر الّروح القدس فيَّ

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

3.     أذكُر صالًة أردّدُها في حياتي.

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

ــَمواِت َواألَْرَض. َوَكانـَـِت األَْرُض َخِربـَـةً َوَخاِليـَـةً، َوَعلـَـى َوْجــِه الْغَْمــِر ظُلَْمــةٌ،  1.     ”ِفــي الْبـَـْدِء َخلـَـَق اهللُ السَّ
َوُروُح اهللِ يـَـِرفُّ َعلـَـى َوْجــِه الِْميـَـاِه” )تكويــن1: 2-1(.

2.     ”َويَُشــوُع بـْـُن نـُـوٍن َكاَن قـَـِد امْتـَـألَ ُروَح ِحْكَمــٍة، ِإذْ َوَضــَع مُوَســى َعلَيـْـِه يََديـْـِه، فََســِمَع لـَـُه بَنـُـو ِإْســَراِئيَل 
بُّ مُوَســى” )تثنيــة34: 9(. َوَعِملـُـوا َكَمــا أَْوَصــى الــرَّ

بِّ َعلـَـى دَاُودَ ِمــْن ذِلــَك  هـْـِن َومََســَحُه ِفــي َوَســِط ِإْخَوِتــِه. َوَحــلَّ ُروُح الــرَّ 3.      ”فَأََخــَذ َصُموِئيــُل قـَـْرَن الدُّ
امـَـة” )صموئيــل16: 13(. الْيـَـْومِ فََصاِعــًدا. ثـُـمَّ قـَـامَ َصُموِئيــُل َوذَهـَـَب ِإلـَـى الرَّ

بِّ ِإلـَـى ِحْزِقيـَـاَل الَْكاِهــِن ابـْـِن بـُـوِزي ِفــي أَْرِض الَْكلَْداِنيِّيــَن ِعنـْـَد نَْهــِر َخابـُـوَر. َوَكانَْت  4.      ”َصــاَر َكالَمُ الــرَّ
ّب...”  )حزقيــال1: 3(. َعلَيـْـِه هُنـَـاَك يَُد الــرَّ

َّــِك قـَـْد َوَجــْدِت ِنْعَمــةً ِعنـْـَد اهللِ. َوهَــا أَنـْـِت َســتَْحبَِليَن  5.      ”فََقــاَل لََهــا الَْمــالَُك: ”الَ تََخاِفــي يـَـا مَْريـَـُم، ألَن
َوتَِلِديــَن ابْنًــا َوتَُســمِّينَُه يَُســوَع”  )لوقــا1: 31-30(.

- أكتُب رقَم اآليِة بجانِب المعنى الُمناسِب لها مّما يأتي. 

•  حلوُل الّروِح القدِس عليه بوضِع األيدي.                              )        (
•  الّروُح القدُس مشارٌك في الخليقِة منذ األزل.                         )        (
•  حلوُل الّروِح القدِس عليه ليصبَح نبيّاً.                                  )        (
•  حلوُل الّروِح القدِس عليه بسكِب الّزيت ليصبَح ملكاً.              )        (

أقرأ وأجيب:
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- أرتُّب بحسِب اآلياِت على الخّط الّزمنّي مراحَل حضوِر الّروح القدس.

دين- مَجيء الَمسيح(. )الخليقة- حلول الّروح القدس على أشخاصٍ مُحدَّ

نشاط

ديــَن  - حــلَّ الــّروُح القــدُس علــى مؤمنــي العهــِد القديــمِ والعهــِد الجديــِد، ففــي العهــِد القديــمِ أُعِطــَي ألنــاٍس مُحدَّ

ــي العهــِد  ــا ف ــوا بأعمــاٍل محــّددٍة، أمّ دٍة وعــرَف إمكاناِتهــم ليقوم ــدَّ ــاٍت مُح ــي أوق ــم ف ــَر قلوبَه ــن اختب ِممَّ

الجديــِد فالــّروُح القــدُس مُتــاٌح لــكلِّ مــن يدعــو باســم الــّرّب وممنــوٌح للجميــع بالنّعمــة، ويســكُن داخــَل 

كّل مؤمــٍن فيجعلـُـه هيــكالً لــه.

- فــي بدايــِة الخليقــِة نفــَخ اهلل فــي اإلنســاِن نســمةَ الحيــاة وخلَقــه علــى صورتــه ومثالــه، وبعــَد الّســقوط احتــاَج 

اإلنســاُن أن يســتعيَد صورتـَـه األولــى فــكاَن ذلــك بفــداِء الّســيِّد المســيِح علــى الّصليــِب ومصالحتــه لنــا مــَع 

ــاءَ  ــّروُح القــدُس علــى المؤمنيــن ليصبحــوا أبن اهلل اآلب، وبعــَد صعــود الّســيّد المســيح إلــى الّســماء حــلَّ ال

اهلل ويســكَن الــّروِح القــدس فيهــم، فالــّروُح القــدُس هــو الـّـذي يختــُم صــورَة الُمخلـّـِص علــى قلــوِب الّذيــن 

يقبلونـَـه.

أعبر عن إيماني

-  أقارُن بيَن حلوِل الّروِح القدس في العهَدين القديمِ والجديِد.

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

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

تقويم مرحلي
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ــَماِء َصــْوٌت َكَمــا  - ”َولَمَّــا َحَضــَر يـَـْومُ الَْخْمِســيَن َكاَن الَْجِميــُع مًَعــا ِبنَْفــٍس َواِحــَدٍة، َوَصــاَر بَغْتـَـةً ِمــَن السَّ
ِمــْن هُبـُـوِب ِريــٍح َعاِصَفــٍة َومَــألَ ُكلَّ الْبَيـْـِت َحيـْـُث َكانـُـوا َجاِلِســيَن” )أعمــال2: 2-1(.

ــا،  ــَراِن الَْخطَايَ ــْم َعلَــى اْســمِ يَُســوَع الَْمِســيِح ِلغُْف ــْد ُكلُّ َواِحــٍد ِمنُْك ــْم بُطـْـُرُس: تُوبُــوا َولْيَْعتَِم ــاَل لَُه - ”فََق
ــْن  ــٍد، ُكلِّ مَ ــى بُْع ــَن َعلَ َِّذي ــُكلِّ ال ــْم َوِل ــْم َوألَْوالَِدُك ــَو لَُك ــَد هُ ــُدِس. ألَنَّ الَْمْوِع وِح الُْق ــرُّ ــةَ ال ــوا َعِطيَّ ُ فَتَْقبَل
بُّ ِإلُهنـَـا. فََقِبلـُـوا َكالَمَــُه ِبَفــَرحٍ، َواعْتََمــُدوا، َوانَْضــمَّ ِفــي ذِلــَك الْيـَـْومِ نَْحــُو ثاَلَثـَـِة آالَِف نَْفــس”  يَْدعُــوهُ الــرَّ
                                                                                                 )أعمال2: 39-38، 41(.

1.      أكمُل العباراِت اآلتيةَ بالمطلوِب:
-  بدايةُ ميالد الكنيسة.......................................................................................................................

- أحداُث ميالِد الكنيسة................................................................................................................... 

- انضَمّ ثالثةُ اآلالِف نفٍس إلى الكنيسِة األولى بـ...............................................................................

- أكوُن عضواً فاعالً في كنيستي من خالِل........................................................................................

أقرأ وأجيب:

- عمــُل الــّروِح القــدِس فــي الكنيســِة: العهــُد الجديــُد مملــوءٌ بشــواهَد عــن حضــور الــّروح القــدس منــُذ 
ّــِة ليجّربــه إبليــس، وكانــت النتيجــة أن تركــه إبليــس  البدايــة، فقــد أصعــد الــّروُح القــدُس يســوَع إلــى البري
ــروح اهلل،  ــوء ب ّــم وهــو ممل ــى4: 1-11( وكان يســوع المســيح يعل وجــاءت المالئكــة تخــدم يســوع )مت
ويُخــرُج الشــياطين بهــذا الــّروح أيضــاً )متــى12: 28( وأَْودََع يســوُع تالميــَذه الــروَح القــدَس عندمــا أتــى 
ــُدَس”  وَح الُْق ُــوا الــرُّ ــُم: اقْبَل ــَخ َوقَــاَل لَُه ــا قَــاَل هــَذا نََف  إليهــم بعــد قيامتــه ليرســلهم كمــا أرســله اآلب ”َولَمَّ

)يوحنا 20: 22( ونحُن في صلواتنا نستدعي هذا الّروح نفسه ليكوَن معنا وفي قلوبنا.

- عيــُد العنصــرة هــو ميــالدُ الكنيســِة جماعــةً واحــدًة تنقــُل بشــرى القيامــِة، وتمنُحنــا األســراَر المقّدســةَ بنعمــة 
ــاِت بالمســيح بوســاطِة ســّر  ــاُل الثّب ــاءَ اهلل، ونن ــُح أبن ــِة نصب ّ ــر المعمودي ــي ّس ــدِس وحضــوره، فف ــّروح الق ال
ــا،  ــا أَيًْض َّــِذي َختََمنَ ــَو اهللُ ال ــَحنَا، هُ ــْد مََس ــي الَْمِســيِح، َوقَ ــا مََعُكــْم ِف َّــِذي يُثَبِّتُنَ ــنَّ ال الميــرون المقــّدِس ”َولَِك
ــد  س نتح ــدَّ ــاِن الُمق ــّر القرب ــاطة س ــوس 1: 21-22(، وبوس ــا” )2كورنث ــي قُلُوِبنَ وِح ِف ــرُّ ــوَن ال ــى َعْربُ َوأَعْطَ
ميــن ”مَــْن يـَـأُْكْل َجَســِدي َويَْشــَرْب دَِمــي يَثْبـُـْت ِفــيَّ َوأَنـَـا ِفيــِه”  بالــرِب يســوَع بتنــاول جســِده ودِمــه الُمكرَّ

ــّروِح القــدِس فيهــا. ــا بحضــوِر ال ــومَ تحي ــا6: 56(، فالكنيســةُ الي )يوحن

 - ونرى عمَل الّروِح القدس في الكنيسِة أيضاً بطرٍق عّدة: 

 •  ســكن الــّروح القــدِس فــي أعضــاِء الكنيســة يجعلُهــا قــادرًة فــي كّل األزمنــِة علــى االعتــراِف بألوهيـّـِة المســيح
الّذي يبني وحدَة الكنيسِة الجامعة والّشاملة بالمحبّة والّصالة ألجل بعِضنا البعض.

أعبر عن إيماني
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َّــِذي َسيُْرِســلُُه اآلُب ِباْســِمي،  وُح الُْقــُدُس، ال ي، الــرُّ َّــا الُْمَعــزِّ  •  يعلـّـُم المؤمنيــن ويذّكرهــم بتعاليــم المســيح ”َوأَم
فَُهــَو يَُعلُِّمُكــْم ُكلَّ َشــْيٍء، َويَُذكُِّرُكــْم ِبــُكلِّ مَــا قُلْتـُـُه لَُكــْم” )يوحنــا14: 26(.

ُــودُ ِمــَن  ــَو، َوالَْمْول ُــودُ ِمــَن الَْجَســِد َجَســٌد هُ   •  يجــّدد حياتنــا روحيّــاً )الــوالدة الجديــدة فــي المســيح( ”اَلَْمْول

ــَمُع  ــاءُ، َوتَْس ــُث تََش ــبُّ َحيْ ــُح تَُه ي ــْوُق. اَلرِّ ــْن فَ ــُدوا ِم ــي أَْن تُولَ ــَك: يَنْبَِغ ْــُت لَ ِّــي قُل ــْب أَن ــَو ُروٌح. الَ تَتََعجَّ وِح هُ ــرُّ ال

وِح” )يوحنــا3: 8-6(. َصْوتََهــا، لِكنَّــَك الَ تَْعلـَـُم ِمــْن أَيـْـَن تَأِْتــي َوالَ ِإلـَـى أَيـْـَن تَْذهـَـُب. هَكــَذا ُكلُّ مـَـْن ُوِلــَد ِمــَن الــرُّ

ــاُن  ــمِ، مُبَاِشــًرا إِلنِْجيــِل اهللِ َكَكاِهــٍن، ِليَُكــوَن قُْربَ ــا ِليَُســوَع الَْمِســيِح ألَْجــِل األُمَ   •  يقــّدُس ”َحتَّــى أَُكــوَن َخاِدًم

ــُدِس” )روميــة15 :16(.     وِح الُْق ــرُّ ًســا ِبال ــمِ مَْقبُــوالً مَُقدَّ األُمَ

َّــِذي ِمــْن ِعنـْـِد اآلِب يَنْبَِثــُق،  ، ال َّــِذي َسأُْرِســلُُه أَنـَـا ِإلَيُْكــْم ِمــَن اآلِب، ُروُح الَْحــقِّ ي ال  •  يرشــُد ”َومَتـَـى َجــاءَ الُْمَعــزِّ
فَُهــَو يَْشــَهُد ِلــي” )يوحنــا15: 26(.   

ــاِمَرِة فـَـَكاَن لََهــا َســالَمٌ، َوَكانـَـْت تُبْنـَـى َوتَِســيُر ِفــي  َّــِة َوالَْجِليــِل َوالسَّ َّــا الَْكنَاِئــُس ِفــي َجِميــِع الْيَُهوِدي  •  يعــّزي ”َوأَم
وِح الُْقــُدِس َكانـَـْت تَتََكاثـَـُر” )أعمــال الرســل 9: 31(. ، َوِبتَْعِزيـَـِة الــرُّ بِّ َخــْوِف الــرَّ

َُّهــا اإِلْخــَوةُ، فَلَْســُت  وِحيَّــِة أَي َّــا ِمــْن ِجَهــِة الَْمَواِهــِب الرُّ  •  يمنــُح المواهــَب الّروحيّــة للمؤمنيــن بالمســيح ”َوأَم
بَّ  ــرَّ ــنَّ ال ــودَةٌ، َولِك ــَدمٍ مَْوُج ــَواُع ِخ ْ ــٌد. َوأَن وَح َواِح ــرُّ ــنَّ ال ــودَةٌ، َولِك ــَب مَْوُج ــَواُع مََواِه ْ ــوا... فَأَن ــُد أَْن تَْجَهلُ أُِري

ــُكلِّ َواِحــٍد يُْعطـَـى  ــُه ِل . َولِكنَّ ــي الْــُكلِّ َّــِذي يَْعَمــُل الْــُكلَّ ِف ْــَواُع أَعَْمــال مَْوُجــودَةٌ، َولِكــنَّ اهللَ َواِحــٌد، ال َواِحــٌد. َوأَن

وِح الَْواِحــِد،  وِح َكالَمُ ِحْكَمــٍة، َوآلَخــَر َكالَمُ ِعلـْـمٍ ِبَحَســِب الــرُّ َّــُه ِلَواِحــٍد يُْعطـَـى ِبالــرُّ وِح ِللَْمنَْفَعــِة. فَِإن ِإظَْهــاُر الــرُّ

ةٌ،  ــوَّ ُ ــَر نُب اٍت، َوآلَخ ــوَّ ــُل قُ ــَر َعَم ــِد. َوآلَخ وِح الَْواِح ــرُّ ــَفاٍء ِبال ــُب ِش ــَر مََواِه ــِد، َوآلَخ وِح الَْواِح ــرُّ ــاٌن ِبال ــَر ِإيَم َوآلَخ

وُح الَْواِحــُد  َوآلَخــَر تَْمِييــُز األَْرَواِح، َوآلَخــَر أَنـْـَواُع أَلِْســنٍَة، َوآلَخــَر تَْرَجَمــةُ أَلِْســنٍَة. َولِكــنَّ هــِذِه ُكلََّهــا يَْعَملَُهــا الــرُّ

َّــُه َكَمــا أَنَّ الَْجَســَد هـُـَو َواِحــٌد َولـَـُه أَعَْضــاءٌ َكِثيــَرةٌ، َوُكلُّ أَعَْضــاِء  ِبَعيِْنــِه، قَاِســًما ِلــُكلِّ َواِحــٍد ِبُمْفــَرِدِه، َكَمــا يََشــاءُ. ألَن

ــَك الَْمِســيُح أَيًْضــا” )1 كورنثــوس12: 12-1( ــَرًة ِهــَي َجَســٌد َواِحــٌد، َكذِل الَْجَســِد الَْواِحــِد ِإذَا َكانَــْت َكِثي

َّنَــا أَْوالَدُ اهلل”  وُح نَْفُســُه أَيًْضــا يَْشــَهُد ألَْرَواِحنَــا أَن   •  يشــهُد عــن المؤمنيــِن بالمســيِح أنّهــم أوالدُ اهلل ”اَلــرُّ
                                                                                                                                                                                           )رومية 8: 16(.

- أذكُر بعَض أعماِل الّروِح القدِس في حياتي.

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

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

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

تقويم مرحلي
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دْ ِفي دَاِخِلي” )مزامير 51: 10(. ًّا اْخلُْق ِفيَّ يَا اهلَلُ، َوُروًحا مُْستَِقيًما َجدِّ ”قَلْبًا نَِقي

كلمة منفعة

1.    أختاُر اإلجابةَ الّصحيحة مما يأتي:

- الّروُح القدُس موجودٌ منُذ:

       أ.   العهد القديم.          ب.   العهد الجديد.              ج.   العنصرة.                د.    األزل.

- يتحددُ ميالدُ الكنيسِة المقدسة في:

       أ.   الّصعود اإللهّي.         ب.   القيامة المقدسة.           ج.   العنصرة.               د.    البشارة.

2.     أوّضُح كيَف تحيا الكنيسةُ بعمِل الّروِح القدِس.
.............................................................................................................................................................

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

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

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

3.    أذكُر بعَض المواقِف التي عمَل من خالِلها الّروُح القدُس في حياتي بحسِب النّقاِط اآلتية:

أختبر نفسي : 

المواقُف الحياتيّةالبنُد

التّعزيةُ
..............................................................................................................................................

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

التّبكيُت
..............................................................................................................................................

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

اإلرشادُ
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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الّدرس الّثالث  عشر  القّداُس اإللهيُّ

ّــة  - يجتمــُع أبنــاءُ األســرِة الواحــدِة حــوَل مائــدِة الطّعــام، فهــذا التقــارب يشــعُر أفرادُهــا باالتّحــاد والمحب
واأللفــة فيمــا بينهــم، ويعــّزُز عيَشــهم الُمشــترَك وعالقاِتهــم الُمتبادَلــة، وكثيــراً ما كاَن الّســيُّد المســيُح يشــارُك 
ــى  ــَل الّدعــوَة إل ــا 10: 38-42(، وقَِب ــا )لوق ــَم ومرت ــامَ مــَع مري ــاوَل الطّع ــم وجلســاِتهم، فقــد تن ــاَس طعامَه النّ
وليمــِة عــرِس قانــا الجليــِل )يوحنــا2: 1-11(، وجلــَس فــي بيِت ســمعاَن على المائــدِة )لوقا7: 36-50(، وشــارك 
الخطــاة والعشــارين علــى المائــدة فــي بيــت متــى )متــى9: 9-13(، وفــي بيــت زّكا )لوقــا19: 1-10( وفــي هــذه 
المناســباِت كاَن يســوُع يوجّــُه رســالته الروحيـّـة رســالة َالمحبـّـة، والمغفرة، والتّوبــة... وبعَد العنصرِة تأّسســِت 
ــِرَكِة، َوَكْســِر  ُســِل، َوالشَّ الكنيســةُ، وفيهــا أقبــَل المؤمنــوَن علــى اجتماعاِتهــم ”َوَكانـُـوا يُواِظبـُـوَن َعلَى تَْعِليمِ الرُّ

لـَـَواِت” )أعمــال 2: 42(. الُْخبـْـِز، َوالصَّ
1.     عالمً يدلُّ اجتماُع العائلِة الواحدِة على مائدٍة واحدٍة؟

.............................................................................................................................................................
2.     لماذا شارَك الّسيُّد المسيُح اآلخريَن موائَدهم؟

.............................................................................................................................................................
3.     ما العشاءُ األخيِر؟ ولماذا سّمي كذلَك؟

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

أقرأ وأجيب:

َِّتــي أُْســِلَم ِفيَهــا، أََخــَذ خُبـْـًزا  بَّ يَُســوَع ِفــي اللَّيْلـَـِة ال بِّ مـَـا َســلَّْمتُُكْم أَيًْضــا: ِإنَّ الــرَّ َِّنــي تََســلَّْمُت ِمــَن الــرَّ - ”ألَن
ــَر، َوقـَـاَل: خُــذُوا ُكلـُـوا هــَذا هـُـَو َجَســِدي الَْمْكُســوُر ألَْجِلُكــُم. اْصنَُعــوا هــَذا ِلِذْكــِري، َكذِلــَك  َوَشــَكَر فََكسَّ
ــِربْتُْم  ــا َش ــوا هــَذا ُكلََّم ــي. اْصنَُع ــُد ِبَدِم ــُد الَْجِدي ــَي الَْعْه ــاًل: هــِذِه الْــَكأُْس ِه ــْوا، قَاِئ ــا تََعشَّ ــا بَْعَدمَ الْــَكأَْس أَيًْض
بِّ ِإلـَـى أَْن يَِجــيءَ .ِإذًا  َُّكــْم ُكلََّمــا أََكلْتـُـْم هــَذا الُْخبـْـَز َوَشــِربْتُْم هــِذِه الـْـَكأَْس، تُْخِبــُروَن ِبَمــْوِت الــرَّ ِلِذْكــِري فَِإن
بِّ َودَِمــِه. ، ِبــُدوِن اْســِتْحَقاق، يَُكــوُن مُْجِرًمــا ِفــي َجَســِد الــرَّ بِّ أَيُّ مـَـْن أََكَل هــَذا الُْخبـْـَز، أَْو َشــِرَب َكأَْس الــرَّ
َّــِذي يـَـأُْكُل َويَْشــَرُب  َولِكــْن ِليَْمتَِحــِن اإِلنَْســاُن نَْفَســُه، َوهَكــَذا يـَـأُْكُل ِمــَن الُْخبـْـِز َويَْشــَرُب ِمــَن الـْـَكأِْس.ألَنَّ ال

” )1كورنثــوس11: 29-23(. بِّ ِبــُدوِن اْســِتْحَقاق يـَـأُْكُل َويَْشــَرُب دَيْنُونـَـةً ِلنَْفِســِه غَيـْـَر مَُميِّــٍز َجَســَد الــرَّ

1.     أذكُر توصياِت القّديِس بولَس الّتي تسلََّمها من الّرّب يسوَع؟
.............................................................................................................................................................

أقرأ وأجيب:
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2.     متى تأّسَس سرُّ الّشكِر اإللهّي؟ ولماذا ُسّمَي بهذا االسمِ؟
.............................................................................................................................................................

ب يســوع المســيح، وأحد األســرار الكنســية الســبعة،  - ســرُّ الّشــكِر اإللهــّي: هــو اشــتراك المؤمنيــن فــي مائــدِة الــرَّ

 أسســُه الســيُد المســيُح فــي العشــاِء األخيــِر مــع تالميذِه فــي العلّيــِة، وطلَب منهــم ”...اْصنَُعوا هــَذا ِلِذْكِري” 
)لوقــا22: 19( وقــد ُسّمـــَي كذلــك ألنَّ الســيَد المســيَح شــكَر اهللَ اآلَب علــى عــودة اإلنســان إلــى 

حضرتــه اإللهيــة عــودًة تمــت بفضــِل تدبيــرِه الخالصــي الــذي بــدأ بتجســدِه مــَن العــذراء مريــم 
مــروراً بالصلــِب وبلــَغ قمتــُه بالقيامــة المجيــدة. . 

- مراحُل القّداسِ اإللهّي: 

ــَن  ــئُ القرابي ــحريِّة، ويهيّ ــالِة الّس ــدأُ بالّص ــّي، ويب ــّداِس اإلله ــُن للق ــُر الكاه ــه يتحّض ــة: وفي ــة أو التّقدم 1.     التّهيئ
ســةَ ويقّدمُهــا لمائــدة الــّرّب ليكــوَن اهلل حاضــراً بينَنــا، ويصلـّـي مســبّحاً وممّجــداً اهلل فــي المزاميــر طالبــاً  الُمقدَّ

ســة. معونــةَ الــّروِح القــدِس للخدمــِة الُمقدَّ

2.     قــّداُس الموعوظيــن: يبــدأ بعبــارة )مباركــة مملكــة اآلب واالبــن والــروح القــدس(، وبهــا نُدعــى لنصبــَح فــي 
حضــرِة اهللِ المثلــث األقانيــم، وندخــل مملكتــُه تاركيــن وراءنــا كّل الهمــوم العالميــة، ثــّم الطلبــة الســالمية 
ــن  ــس...، وفصــٌل شــريٌف م ــن رســالِة القدي ــة فصــٌل م ــي هــذه المرحل ــى ف ــا يُتل ــن أجــِل الخــالص... كم م
بشــارة القديــس... ويعــُظ الكاهــُن مفســراً وشــارحاً كلمــة اهلل للشــعب وللموعوظيــن الذيــن يتهيــؤون لقبــول 

المعموديــة للدخــول فــي شــركة جماعــة المؤمنيــن بالــّرب يســوع المســيح.

ِب يســوع ودمــه الكريميــن شــاكرين اهلل فــي  ـأ المؤمنــون لالتحــاد بجســِد الــرَّ 3.     قــّداُس المؤمنيــن: يُهيَـّ
ــَن المقدســةَ مــن المذبــِح  صلواتهــم مــن أجــل خالصهــم وغفــران خطاياهــم، حيــث ينقــُل الكاهــُن القرابي
ــّروح القــدس بتــالوة أفاشــين خاصــة لتحويــل الخبــز  ــٍر ليتــم اســتدعاء ال ــاحٍ كبي ــدِة المقدســِة بزي إلــى المائ
والخمــر إلــى جســد ودم المســيح )االســتحالة(، وهنــا يعبِّــر المؤمنــون عــن إيمانهــم بتــالوة قانــون اإليمــان 
والمشــاركة فــي صــالة االســتحالة، وهكــذا يكــون الكاهــن قــد تمَّــَم الذبيحــة اإللهيــة التــي هــي اســتمراٌر 

لذبيحــة الســيد المســيح وطاعــةٌ لوصيتِه”...اْصنَُعــوا هــَذا ِلِذْكــِري” )لوقــا22: 19( التــي طلبهــا مــن تالميــذه 
فــي العشــاء األخيــر.

ب يســوَع  ــة: يســتعدُّ المؤمنــون لهــذا اللقــاء الّروحــي واالتحــاد الفعلــّي بجســد الــرَّ 4.     تنــاوُل الّذبيحــِة اإللهيّ
 ودمــِه الكريميــن بالصــالة وبالتوبــِة واالعتــراِف بالخطايــا لبلــوغ حالــِة صفــاء الذّهــن ونقــاوة القلــب.

، ِبــُدوِن اْســِتْحَقاٍق، يَُكــوُن مُْجِرًمــا ِفــي َجَســِد  بِّ ”ِإذًا أَيُّ مَــْن أََكَل هَــَذا الُْخبْــَز، أَْو َشــِرَب َكأَْس الــرَّ
بِّ َودَِمِه.”)1كورنثــوس 11: 27(، ويخــرُج الكاهــُن حامــالً بيــدِه الــكأَس المقّدســةَ داعيــاً المؤمنيــن  الــرَّ

موا(، فيتناوُل المؤمنون القدسات لخيرهم ولحاجة كلٍّ منهم. )بخوِف اهلل وإيماٍن ومحبٍة تقدَّ

أعبر عن إيماني
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- كيَف أستعدُّ للُمشاَركِة في القّداِس اإللهّي؟

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

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

تقويم مرحلي

ــَماِء، ِلَكــْي يـَـأُْكَل ِمنـْـُه اإِلنَْســاُن َوالَ يَُمــوَت. أَنـَـا  1.     ”أَنـَـا هـُـَو خُبـْـُز الَْحيـَـاِة. هــَذا هـُـَو الُْخبـْـُز النَّــاِزُل ِمــَن السَّ
َّــِذي أَنـَـا  ــَماِء. ِإْن أََكَل أََحــٌد ِمــْن هــَذا الُْخبـْـِز يَْحيـَـا ِإلـَـى األَبـَـِد. َوالُْخبـْـُز ال َّــِذي نـَـَزَل ِمــَن السَّ هـُـَو الُْخبـْـُز الَْحــيُّ ال

َّــِذي أَبِْذلـُـُه ِمــْن أَْجــِل َحيـَـاِة الَْعالـَـمِ” )يوحنــا6: 48، 51-50(. أُعِْطــي هـُـَو َجَســِدي ال

ــا”  ــَرِة الَْخطَايَ ــَن ِلَمغِْف ــِل َكِثيِري ــْن أَْج ــَفُك ِم ــِذي يُْس َّ ــِد ال ــِد الَْجِدي ــِذي ِللَْعْه َّ ــي ال ــَو دَِم ــَذا هُ  2.     ”ألَنَّ ه
                                                                                                                                                                                                    )متى26: 28(.

ــْوا، قَاِئــاًل: »هــِذِه الـْـَكأُْس ِهــَي الَْعْهــُد الَْجِديــُد ِبَدِمــي. اْصنَُعــوا هــَذا  3.     ”َكذِلــَك الـْـَكأَْس أَيًْضــا بَْعَدمَــا تََعشَّ
ُكلََّمــا َشــِربْتُْم ِلِذْكــِري” )1كورنثــوس11: 25(.

َّنَــا َجِميَعنَــا نَْشــتَِرُك ِفــي الُْخبْــِز الَْواِحــِد” َّنَــا نَْحــُن الَْكِثيِريــَن خُبْــٌز َواِحــٌد، َجَســٌد َواِحــٌد، ألَن  4.     ”فَِإن
                                                                                                        )1كورنثوس10: 17(.

5.     ”مَْن يَأُْكْل َجَسِدي َويَْشَرْب دَِمي يَثْبُْت ِفيَّ َوأَنَا ِفيِه” )يوحنا 6: 56(

ــيءَ”           ــى أَْن يَِج بِّ ِإلَ ــرَّ ــْوِت ال ــُروَن ِبَم ــَكأَْس، تُْخِب ــِذِه الْ ــِربْتُْم ه ــَز َوَش ــَذا الُْخبْ ــْم ه ُ ــا أََكلْت ــْم ُكلََّم َُّك  6.     ”فَِإن
                                                                                                        )1كورنثوس11: 26(.

أقرأ وأجيب:
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- أستنتُج من اآلياِت الّسابقِة أهمية تناوِل جسِد الّسيِّد المسيِح ودمِه الكريمين.

وجوُب التّناولرقُم اآلية

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

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

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

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

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

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

إنَّ االحتفــاَل بالقــداس اإللهــّي هــو محــوُر وجوهــر حياتنــا المســيحية، فالكنيســةُ تقيــم ســر الشــكر اإللهــي انتظــاراً 
لذلــك اليــوم الـّـذي فيــه يجتمــُع جميــُع المختاريــن مــع الّســيِد المســيِح حــوَل مائــدِة الملكــوِت الّســماوّي، 

نتنــاوَلُ جســَده ودمَــه الكريميــن ألنـّـه:

1.   الخبُز الحيُّ النّازُل من الّسماء.                                        5.   عربوُن الحياِة األبديِّة والقيامِة المجيدة.
ــن     ــوا هــَذا ِلِذْكــِري” )لوقــا22: 19( إذ ل ــاَل: ”...اْصنَُع ــٌق لمطلــب الســيِد المســيِح عندمــا ق ــاءٌ وتحقي  2.    إحي

 تكون لنا حياةٌ بدونه.

يِد المسيِح لنكوَن مَعه جسداً واحداً.     6.     بتناوله نثبُت فيه وهو فينا. 3.     وسيلةٌ التّحاِدنا بالسَّ
4.     يطّهُر النّفَس من الخطيئِة ويمنُحنا غفران خطايانا.             7.     يملؤنا حكمةً وشفاءً للّروحِ والجسد.

يعلّمنا الّسيُّد المسيُح في سّر الشكر اإللهي:

1.    المحبــة: أحبّنــا اهلل حبـّـاً عظيمــاً فأرســَل ابنـَـه الوحيــَد لخالِصنــا، وطلــَب منـّـا أن نكــوَن نفســاً واحدًة وقلبــاً واحداً 
)أعمال2: 47-44(.

م  ــدُّ ــَل التّق ــَن قب ــا بالُمســامَحة والغفــراِن لآلخري ــَي قلوبَن ــيُّد المســيُح أن ننّق ــا الّس ــة والغفــران: يُعلّمن 2.    المُصالَح
ــى5: 23(. ــن )مت ــه الكريَمي ــاوِل جســِده ودِم لتن

ــم  ــم وأفراَحه ــن آالمَه ــا أن نشــارَك اآلخري ــه، يُعلّمن ــيُّد المســيُح جســَده ودمَ ــا شــارَكنا الّس ــارَكة: كم  3.    المُش
                                                                                                            )أعمال2: 47-44(.

 4.    التّضحيــة: كمــا بــذَل الّســيُّد المســيُح ذاتَــه مــن أجِلنــا، يُعلّمنــا نحــُن أيضــاً أن نضّحــي مــن أجــِل اآلخريــن.                
                                                                                                                 )يوحنا15: 13(.

5.       الّشــكر: يعلّمنــا الّســيُّد المســيُح أن نشــكَر اهلل علــى نعِمــه وعطايــاه نحــنُ غيــُر الُمســتحّقين )1 كورنثــوس11: 23-

أعبر عن إيماني
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س؟ - ما أهّميةُ تناوِل القرباِن الُمقدَّ

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

تقويم مرحلي

أومــُن يــا ربُّ وأعتــرُف أنـّـَك أنــَت بالحقيقــِة المســيُح ابــُن اهللّ الحــّي، الـّـذي أتــى إلــى العالــمِ ليخلـّـَص الخطــأةَ، الّذيــن أّولُهــم أنــا. وأؤمــُن 

أيضــاً أنَّ هــذا هــو جســُدك الطّاهــر، وهــذا هــو دُمــك الكريــُم. فأطلــُب إليــَك أن ترحمَني وتتجــاوزَ عمـّـا زلَلُت بــه، عمــداً أو ســهواً، بالقوِل 

أو بالفعــلِ، عــن معرفــٍة أو عــن جهــلٍ. وأهّلنــي ألتنــاولَ بــال دينونــٍة أســرارَك الطّاهــرةَ، لغفــراِن الخطايــا وللحيــاِة األبديـّـة. آمين

كلمة منفعة

1.    ما معنى سّر الّشكِر اإللهّي؟
.............................................................................................................................................................

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

ِس اآليَة )أعمال2: 44-47( وأشرُحها. 2.     أستخرُج من الكتاِب الُمقدَّ
.............................................................................................................................................................

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

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

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

3.    أشرُح معنى اآليِة اآلتيِة

” بِّ ــرَّ ــَد ال ــٍز َجَس ــَر مَُميِّ ــِه غَيْ ــةً ِلنَْفِس ــَرُب دَيْنُونَ ــأُْكُل َويَْش ــِتْحَقاق يَ ــُدوِن اْس ــَرُب ِب ــأُْكُل َويَْش َّــِذي يَ  ”ألَنَّ ال

                                                                                                     )1 كورنثوس11: 29(.

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

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

أختبر نفسي : 
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الّدرس الّرابع عشر الفضائُل اإللهّيُة واإلنسانّيُة

- أتأمُّل الّصوَر اآلتيةَ وأقرأُ قوَل القّديِس يوحنّا الّدمشقّي، ثمَّ أجيُب: 

- يربــُط القّديــُس يوحنـّـا الّدمشــقّي الخيــَر بالطّبيعــِة اإلنســانيِّة، فيذهــُب بــأّن اإلنســاَن مفطــوٌر بطبِعــه علــى 
الخيــِر، فــإذا فَُســَد طبُعــه نَُقــَص خيــُره، وهــذا النّقــُص هــو الّشــّر، ويــرى أنَّ الفضيلــةَ قــد ُزِرَعــت فــي طبيعِتنــا 

مــن قبــِل اهلل الـّـذي هــو نفُســه بــدءُ كّل صــالحٍ وعلّتـُـه )كتــاب المئــة مقالــة فــي اإليمــان األرثوذكســي(.

1.     ما صفةُ العمِل الّذي يمارُس في كّل مَن الّصوِر الّسابقِة؟

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

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

2.     أحّددُ بعَض األعماِل الّتي أقومُ بها مُظِهراً من خالِلها األخالَق اإلنسانيّةَ.

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

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

3.     بحسِب قوِل القّديِس يوحنا الّدمشقي، أبيُّن عالقةَ الخيِر باإلنسان، وأذكُر مصدَره.

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

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

أقرأ وأجيب:
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- أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ وأستنتُج الفضيلةَ اإللهيّةَ لكلٍّ منها: 

أقرأ وأجيب:

الفضائُل اإللهيّةُاآلياُت

َُّه لَْم يُْرِسِل اهللُ ابْنَُه ِإلَى الَعالَمِ  َُّه هََكَذا أََحبَّ اهللُ الَعالََم َحتَّى بََذَل ابْنَُه الَوِحيَد، ..أِلَن  ”ألَن
ِليَِديَن الَعالََم، بَْل ِليَْخلَُص ِبِه الَعالَُم” )يوحنا3: 16- 17(.

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

 ”ِحينَِئٍذ أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لََها: يَا امَْرأَةُ، َعِظيٌم ِإيَمانُِك! ِليَُكْن لَِك َكَما تُِريِديَن”.
اَعِة” )متى 15: 28(.  ”فَُشِفيَِت ابْنَتَُها ِمْن ِتلَْك السَّ

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

َِّذي اَل يُْؤِمُن ِبااِلبِْن لَْن يََرى َحيَاًة بَْل يَْمُكُث  َّةٌ، َوال َِّذي يُْؤِمُن ِبااِلبِْن لَُه َحيَاةٌ أَبَِدي  ”ال
َعلَيِْه غََضُب اهللِ« )يوحنا 3: 36(.

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

- يتضّمــُن الكتــاُب المقــّدُس كلَّ الفضائــِل، فقــد جســدها الــّرب يســوع فــي حياِتــه األرضيــة معلّمــاً إيانــا عيشــها، 
ُــه الخالصــّي، فالمؤمــُن مدعــوٌّ ليكــوَن فاضــالً مــن خــالِل ســعيِه الّدائــمِ لفعــِل الخيــِر  ولعــلَّ أعظمهــا: عمل
ــُر  ــَر بالفطــرِة، والخي ــه، فهــو يعمــُل الخي الــذي مصــدُره اهلل، وألن اإلنســاَن مخلــوٌق علــى صــورِة اهللِ ومثال

منبــُع األخــالِق الحميــدِة وهــذا مــا يُدعــى: ”الفضيلــة”. 

ــه  ُ ــذي يبذل ّ ــتمرُّ ال ــُده الُمس ــاِن وجه ــُل اإلنس ــي عم ــِة ه ــِل اإللهيّ ــانيّةٌ، فالفضائ ــةٌ وإنس ــاِن؛ إلهيّ ــُل نوع - الفضائ
ــي: ــةَ، وه ّ ــاَة األبدي ــتحّقوا الحي ــاِء اهللِ ليس ــلوَك أبن ــوَن س ــلُك المؤمن ــه يس ــِة اهلل، وب ــى نعم ــوِل عل للحص

ــلُّم اإلنســاُن  ــةً، فباإليمــاِن يُس ــِه ثقــةً كامل ــةُ بوحي ــا والثّق ــِق لن ّــِة اهلل الخال ــةُ اإليمــاِن: جــواٌب علــى محب 1.   فضيل
ــا”  ــاِن يَْحيَ يَم ــارُّ فَِباإْلِ َ ــا الْب َّ ــوٌب: أَم ُ ــَو مَْكت ــا هُ ــاٍن، َكَم يَم ــاٍن، إِلِ ــرُّ اهللِ ِبِإيَم ــٌن ِب ــِه مُْعلَ ــه هلل ”أِلَْن ِفي ــَره كلَّ  أم

                                                                                                                                                                             ) رومية1: 17(.

2.   فضيلــةُ الّرجــاء: حيــاةُ الّســعي والّرغبــِة فــي بلــوِغ ملكــوِت الّســمواِت الّتــي يعيُشــها اإلنســاُن منــُذ قبوِلــه ســرَّ 
المعموديـّـة الـّـذي بــه ينــاُل مواهــَب الــّروِح القــدِس، والثّقــة بوعــوِد اهلل الّتــي تحقَّقــت بالّســيِّد المســيح الـّـذي 
ــُل  ــْم، َوأَُكمِّ ــي أِلَْجِلُك ــي آاَلِم ــَرُح ِف ْ َّــِذي اآْلَن أَف ــة ”ال ــاَة األبديّ ــا الحي ــِن األمــواِت ليعطيَن ــامَ مــن بي مــاَت وق

َّــِذي هـُـَو الَْكِنيَســةُ” )كولوســي1: 24( نََقاِئــَص َشــَداِئِد الَْمِســيِح ِفــي ِجْســِمي أِلَْجــِل َجَســِدِه، ال

ــْن ُكلِّ  ــَك ِم بَّ ِإلََه ــرَّ ــبُّ ال ــال: ”َوتُِح ــا ق ــئل الســيُد المســيُح عــن أعظــم الوصاي ــا ُس ــة: عندم ــة المحبّ 3.   فضيل
ــا  ــةٌ ِمثْلَُه ــةُ اأْلُولَــى. َوثَاِنيَ ــَي الَْوِصيَّ ــِذِه ِه ــَك. هَ ــْن ُكلِّ قُْدَرِت ــْن ُكلِّ ِفْكــِرَك، َوِم ــْن ُكلِّ نَْفِســَك، َوِم ــَك، َوِم قَلِْب
ِهــَي: تُِحــبُّ قَِريبـَـَك َكنَْفِســَك. لَيـْـَس َوِصيَّــةٌ أُْخــَرى أَعْظـَـَم ِمــْن هَاتَيـْـِن” )مرقــس12: 30-31(، فمحبـّـةُ اهللِ أوالً 
ثــمَّ القريــب كأنفســنا فــوَق كّل شــيٍء، وقــد حّقــَق الــّربُّ يســوُع بعمِلــه الفدائــّي مــلء المحبــِة هلل والبشــر.

أعبر عن إيماني
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- المحبــةُ صفــةُ اهللِ المطلقــة ”اهللَ مََحبَّةٌ”)1يوحنــا 4: 8(، فهــي قّمــةُ الفضائــِل وأعظُمهــا، أذكــُر 
ــة. ّ ــِة المحب ــَش فضيل ــه عي ــن خالِل ــُر م ــلوكاً أُظه س

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

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

تقويم مرحلي

- أقــرأ النّصــوَص اإلنجيليـّـةَ مــن الكتــاِب الُمقــّدِس، ثــمَّ أســتنتُج القيــَم أو الفضائــَل اإلنســانيّةَ الّتــي يعلُّمنــا 
إيّاهــا الــّربُّ يســوُع.

أقرأ وأجيب:

ُ القيُم أو الفضائُلالنّصوُص اإلنجيليّة

    ”مثُل االبِن الّضاِل”  )لوقا15: 23-11(
.............................................................................

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

    ”مثُل الّسامرّي الّصالح” )لوقا10: 25 -37(
.............................................................................

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

    ”معجزةُ شفاِء الُمخلّع” ) مرقس2: 2- 11 (
      .............................................................................
.............................................................................

    ”زكا العّشار”  )لوقا19: 1- 10(
      .............................................................................
.............................................................................

    ”يسوُع المسيُح يُطعُم خمسةَ آالٍف” )مرقس6: 30- 45(
      .............................................................................
.............................................................................
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- تُعــّرُف الفضائــُل اإلنســانيّةُ بأنّهــا مواقــُف راســخةٌ واســتعداداٌت ثابتــةٌ تُنّســُق أفعالَنــا بحســِب العقــِل واإلرادِة 
واإليمــاِن، فاإلنســاُن المؤمــُن يعيــُش الفضائــَل بجهــِده وخبرِتــه ومعرفِتــه وينّميهــا بأعماِلــه مــَع اآلخــِر بــكّل 

حريِّتــه وإرادِتــه.

- يُعلُّمنا الّربُّ يسوُع في أمثاِله ومعجزاِته الكثيَر من الفضائِل اإلنسانيِّة، ومنها: 

ــمٍ  ــا الُمســامَحةَ بشــكٍل دائ ــه، وعلَّمن ــا وغفــَر لصالبي ــّرّب يســوَع عنَدمــا حمــَل خطايان ــامُح والتّمثُّــل بال - التّس
اٍت؟  ًة يُْخِطــئُ ِإلـَـيَّ أَِخــي َوأَنـَـا أَغِْفــُر لـَـُه؟ هـَـْل ِإلـَـى َســبِْع مـَـرَّ ، َكــْم مـَـرَّ مَ ِإلَيـْـِه بُطـْـُرُس َوقـَـاَل: يـَـاَربُّ ”ِحينَِئــٍذ تََقــدَّ

اٍت” )متــى18: 21- 22(. ًة َســبَْع مَــرَّ اٍت، بـَـْل ِإلـَـى َســبِْعيَن مَــرَّ قـَـاَل لـَـُه يَُســوُع: اَل أَقـُـوُل لـَـَك ِإلـَـى َســبِْع مَــرَّ

ــا  ــٍة وحكمــٍة وحــّق، ونُنّمــي مواهبَن ّــَم كلمتَــه بأمان ــا بمســؤوليٍّة، بــأن نعل ــا اهلل لن ــي أوكلَه ــةُ بالمهــامِ الّت - األمان
الُمعطــاَة لنــا.

-الّصداقةُ واحترامُ االختالِف والتّمايِز مَع اآلخر، فاإلنساُن كائٌن اجتماعيٌّ يرفُض العزلةَ والوحدَة. 

ــْم  ــِري َعلَيُْك ــوا ِني ــاِت اهلل ”اْحِملُ ــن صف ــا م ــاِس ألنّه ــَن النّ ــاً بي ــَك محبوب ــي تجعل ــةُ الّت ــي الّصف ــع وه - التّواُض
ــى11: 29 (. ــُكْم” ) مت ــةً ِلنُُفوِس ــُدوا َراَح ــِب، فَتَِج ــُع الَْقلْ ــٌع َومُتََواِض ِّــي َوِدي ــي، أِلَن ــوا ِمنِّ َوتََعلَُّم

أعبر عن إيماني

أقرأُ اآليةَ األتيةَ ثمَّ أجيُب:

َِّتــي تَْخــُرُج ِمنـْـُه  َســُه، لَِكــنَّ اأْلَْشــيَاءَ ال نَْســاِن ِإذَا دََخــَل ِفيــِه يَْقــِدُر أَْن يُنَجِّ ”لَيـْـَس َشــْيءٌ ِمــْن َخــاِرِج اإْلِ
ــْمِع، فَلْيَْســَمْع” )مرقــس7: 15- 16( نَْســاَن. ِإْن َكاَن أِلََحــٍد أُذْنـَـاِن ِللسَّ ــُس اإْلِ َِّتــي تُنَجِّ ِهــَي ال

- أبيُّن دوَر حريّتي وإرادتي في تحديِد مسيرِة حياتي الفاِضلة.

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

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

تقويم مرحلي

”الفضائــُل بحســِب الكنيســِة هــي ثمــاُر الــّروِح القــدِس وثمــاُر الحيــاِة الّروحيـّـِة، فالثّبــاُت بالفضائــِل 
وِح فَُهــَو: مََحبَّــةٌ،  َّــا ثََمــُر الــرُّ اإللهيـّـِة ينعكــُس فضائــَل إنســانيّةً عنــد المؤمــِن بســلوِكه مــَع اآلخــِر ”َوأَم
ــِذِه لَيْــَس نَامُــوٌس”  َــاِل هَ  فـَـَرٌح، َســاَلمٌ، طـُـوُل أَنـَـاٍة، لُطـْـٌف، َصــاَلٌح، ِإيَمــاٌن، َودَاَعــةٌ، تََعفُّــٌف. ِضــدَّ أَمْث

                                                                                               )غالطية5: 23-22(.

كلمة منفعة
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1.     أقرأُ وأجيُب: 

”ِإْن ُكنـْـُت أَتََكلَّــُم ِبأَلِْســنَِة النَّــاِس َوالَماَلِئَكــِة َولَِكــْن لَيـْـَس ِلــي مََحبَّــةٌ، فََقــْد ِصــْرُت نَُحاًســا يَِطــنُّ أَْو َصنًْجــا 
ــَل  ــى أَنُْق ــاِن َحتَّ ــي ُكلُّ اإِليَم ــمٍ، َوِإْن َكاَن ِل ــَراِر َوُكلَّ ِعلْ ــَع األَْس ــُم َجِمي ةٌ، َوأَعْلَ ــوَّ ُ ــي نُب ــْت ِل ــِرنُّ. َوِإْن َكانَ يَ
ــى  ــِدي َحتَّ ــلَّْمُت َجَس ــي، َوِإْن َس ــُت ُكلَّ أَمَْواِل ــيًْئا.َوِإْن أَطَْعْم ــُت َش ــةٌ، فَلَْس ــي مََحبَّ ــَس ِل ــْن لَيْ ــاَل، َولَِك الِجبَ
َّــى َوتَْرفـُـُق. الَمَحبَّــةُ اَل تَْحِســُد. الَمَحبَّــةُ اَل  ــُع َشــيًْئا. الَمَحبَّــةُ تَتَأَن أَْحتَــِرَق، َولَِكــْن لَيْــَس ِلــي مََحبَّــةٌ، فَــاَل أَنْتَِف
ــمِ  ــَرُح ِباإِلثْ ــَؤ، َواَل تَْف ُــنُّ السُّ ، َواَل تَظ ــدُّ ــَها، َواَل تَْحتَ ــا ِلنَْفِس ــُب مَ ُ ــُح، َواَل تَطْل ــُخ، َواَل تَُقبِّ ــُر، َواَل تَنْتَِف تَتََفاَخ
ُق ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَْرُجــو ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَْصِبــُر َعلـَـى ُكلِّ َشــْيٍء.  ، َوتَْحتَِمــُل ُكلَّ َشــْيٍء، َوتَُصــدِّ بَــْل تَْفــَرُح ِبالَحــقِّ

ــوس13: 1- 8(. ــًدا..” )1كورنث ــُقُط أَبَ ــةُ اَل تَْس اَلَْمَحبَّ

- أستنتُج صفاِت أعظمِ الفضائِل في المسيحيّة )المحبّة(:
.............................................................................................................................................................

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

2.      أقرأُ اآليةَ األتية، ثمَّ أجيُب:

َجاءُ َوالَمَحبَّةُ، هَِذِه الثَّاَلثَةُ َولَِكنَّ أَعْظََمُهنَّ الَمَحبَّةُ” )1كورنثوس 13:13( َّا اآلَن فَيَثْبُُت: اإِليَماُن َوالرَّ ”أَم

- أكتُب مقالةً صغيرًة أوّضُح فيها عالقةَ المؤمِن الفاضِل باآلخِر.

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

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

3.      أقرأُ وأجيُب: 
أنــا اإلنســاَن الـّـذي ميّــَزه اهللُ بعطايــا ومواهــَب وهبــاٍت عظيمــةً، مــن أٍب وأمّ فاضلــٍة، وعمــٍل يــدرُّ دخــالً 
يكفينــا لنحيــا حيـــاًة كريمــةً، لكــنَّ المشــكلةَ هــي أنّنــي جاهــٌل، ال أســتحقُّ النّعــَم الكثيــرَة الّتــي حبانــي اهللُ 
بهــا، فأنــا عبــٌد للكثيــر مــن العــاداِت الســيئة والّشــهواِت الردئيــة الّتــي تســيطُر علــّي، وقــد عاهــدُت نفســي 

كثيــراً أن أتغيـّـَر، لكننــي فــي كّل مــرٍة أعــود للخطيئــة ثانيــةً، فهــل لديــَك حــلٌّ لُمشــكلَتي؟

- أقتــرُح حلــوالً مناســبةً مــع زمالئــي للُمشــكلِة الّســابقة، موّضحــاً فيهــا أهميــةَ اتّحــاِد الفضائــِل اإللهيّــِة 
وانعكاســها علــى الّســلوك األخالقــّي القويــم.

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

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

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

أختبر نفسي : 
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الّدرس الخامس عشر   على هذِه الّصخرِة أبني كنيستي
) بطرُس الّرسوُل(

ســمعاُن أخــوه أنــدراوُس ابنــا يونــا مــن بيــت صيــدا، كاَن أّول 
أمــِره صيـّـادَ ســمٍك فقيــراً من أبنــاِء العامـّـة، اختاَره الّربُّ يســوُع 
وأطلــَق عليــه اســَم صفا)كيفــا( الــذي تفســيُره بطــرُس. أصبــَح 
ــدِء  ــُذ بَ ــِه من ــّربَّ يســوَع، ولحــَق ب ــارُق ال ــوراً ال يٌف ــذاً غيّ تلمي
ــا  ــه، ودخــَل معــه داَر قياف ــِت آالِم ــى وق ــِة إل ّ الكــرازِة الخالصي
ــِة  ّ ــي اليهودي ــَد العنصــرِة كــرَز بالبشــارِة ف ــِة، وبع ــِس الكهن رئي
وأنطاكيــا وبعــِض األماكــِن مــن آســيا حتـّـى بلــَغ أطــراَف رومــا، 
ــى األســفِل  ــه إل ــرون مُنِكســاً رأَس ــه اإلمبراطــوُر ني ــا صلبَ وفيه
ــَن ســنتَي )66- 68( م وارتفــَع إلــى  ــه إلــى األعلــى بي ورجلي
ه الكنيســةُ وبولــَس الّرســوَل مؤّسَســي  األخــدار الّســماويّة، تعــدُّ

1.    مَْن دعا سمعاَن إلى الكرازِة؟

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

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

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

2.     إلى أّي حدٍّ دافَع بطرُس الّرسوُل عن إيماِنه بنشِر بشرى الخالص؟

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

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

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

 :�لنناقش مع

س، وتحتفــُل الكنيســة بهمــا فــي 29 حزيــران مــن كّل عــام  الكرســّي البطريركــّي األنطاكــّي الُمقــدَّ
                                                                                                          )كتاب الّسواعي(.
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- أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ ثَم أجيُب عن األسئلة إجاباٍت قصيرًة:  

ْــَدَراُوَس  ــُه بُطـْـُرُس، َوأَن ــاُل لَ َّــِذي يَُق ــِن: ِســْمَعاَن ال ــَر أََخَويْ ــِل أَبَْص ــِر الَجِلي ــَد بَْح ”َوِإذْ َكاَن يَُســوُع مَاِشــيًا ِعنْ
َُّهَمــا َكانـَـا َصيَّادَيـْـِن. فََقــاَل لَُهَمــا: هَلـُـمَّ َوَراِئــي فَأَْجَعلُُكَمــا َصيَّــادَِي النَّــاِس  أََخــاهُ يُلِْقيـَـاِن َشــبََكةً ِفــي البَْحــِر، فَِإن

ــبَاَك َوتَِبَعــاهُ” )متــى4: 18- 20(. فَِللَْوقـْـِت تـَـَرَكا الشِّ

1.     ما قصُد الّرّب يسوَع بعبارِة صيّادي بشٍر؟ ..................................................................................

عوة؟ .............................................................................. 2.     ماذا أفعُل إذا توجَّهت لي مثُل هذه الدَّ

أقرأ وأجيب:

- تمايَز بطرس: 

ــّربُّ  ّــذي طــاَل انتظــاُره عنَدمــا ســأَل ال ّــه المســيُح ال ــُن اهلل الحــّي، وأن ّــه هــو اب ــّرّب يســوع أن ــه بال 1.     باعتراِف
ــيَّد  ــَع الّس ــا دف ــذا م ــى16: 13(، وه ــاِن؟” )مت نَْس ــَن اإْلِ ــا ابْ َ ــي أَن ِّ ــاُس ِإن ــوُل النَّ ــن يَُق ــَذه ”... مَ ــوُع تالمي يس
المســيَح بــأن يلقبـَـه بطــرَس )الّصخــرة( الّتــي ســيبني عليهــا كنيســتَه الُمتحــدَة باإليمــاِن الواحــِد، والمعموديـّـِة 
نُهــا بنعمــِة الــّروِح القــدِس الفاعــِل فيهــا فــال يقــوى عليهــا أحــٌد   الواحــدة، والــّروِح الواحــد، ويقويهــا ويحصِّ
ْــَواُب الَْجِحيــمِ لَــْن تَْقــَوى  ْخــَرِة أَبِْنــي َكِنيَســِتي، َوأَب ــِذِه الصَّ َــا أَقـُـوُل لَــَك أَيًْضــا: أَنـْـَت بُطـْـُرُس، َوَعلَــى هَ ”َوأَن
َعلَيَْها”)متــى 16: 18(. وهــذا هــو معنــى الصخــرة التــي كان يســوع يشــير إليهــا والتــي تــدل علــى اعتــراف 
ــُن اهللِ  ــيُح ابْ ــَو الَْمِس ــَت هُ ْ ــاَل: أَن ْــُرُس َوقَ ــْمَعاُن بُط ــاَب ِس ــّرب يســوع: ”فَأََج ــي بال بطــرس باإليمــان الحقيق

” )متــى 16: 16(، وهــذا اإليمــان هــو العالمــة التــي تميّــز المؤمــن الحقيقــي. الَْحــيِّ

َســه والّرســَل بقــّوِة روِحــه القــّدوس، ومنحهــم ســلطان  2.     بإعطاِئــه مفاتيــَح الملكــوِت الّســماوّي؛ أي أنَّ اهلل كرَّ
حــلِّ وربــِط الخطايــا ومَنــِح ملكــوت الســموات لــكّل الّذيــن يؤمنــون بالمســيِح الُمخِلص”أُعِْطيــَك مََفاِتيــَح 
ــُه َعلَــى  ــا تَُحلُّ ــَماَواِت. َوُكلُّ مَ ــي السَّ ــا ِف ــوُن مَْربُوطً ــا تَْرِبطـُـُه َعلَــى اأْلَْرِض يَُك ــَمَواِت، فَــُكلُّ مَ مَلَُكــوِت السَّ

ــَمَواِت”)متى16: 19(. اأْلَْرِض يَُكــوُن مَْحلـُـواًل ِفــي السَّ

3.     بمعاينِتــه تجلـّـي الــّرّب يســوعَ: فقــد عايــَن الــّرَب يســوَع متجليــاً ووجهــه كالشــمِس، وســمَع صــوَت اهللِ 
َّــِذي ِبــِه ُســِرْرُت. لـَـُه اْســَمُعوا” )متــى17: 5( وعنــد مشــاهدته  مــن الســحابِة قائــالً: ” هـَـَذا هـُـَو ابِْنــي الَْحِبيــُب ال
ــوِع،  ــادِة والخش ــاٍل للعب ــالث مظ ــم ث ــَع له ــوَع أن يصن ب يس ــرَّ ــى ال ــَب إل ــى طل ــي موس ــا والنب ــي إيلي  النب
، َجيِّــٌد أَْن نَُكــوَن هَُهنَــا! فَــِإْن ِشــئَْت نَْصنَــْع هُنَــا ثَــاَلَث مَظـَـاّل: لَــَك  ”فََجَعــَل بُطـْـُرُس يَُقــوُل ِليَُســوَع: يَــاَربُّ
ــُم ِإذَا َســَحابَةٌ نَيِّــَرةٌ ظَلَّلَتُْهــْم” )متــى17: 4- 5(  يِليَّــا َواِحــَدةٌ. َوِفيَمــا هُــَو يَتََكلَّ َواِحــَدةٌ، َوِلُموَســى َواِحــَدةٌ، َوإِلِ
ومــَع هــذا كلـّـه لــم يــدرْك بطــرس حقيقــةَ رســالِة الّســيِّد المســيح الخالصيّــة الـّـذي دعــاه لنشــِرها، لذلــك 
ــَع المســيَح يســتطيُع جــذَب  طلــَب منــه الــّربُّ يســوُع عــدم إخبــاِر أحــٍد، ولكــن الحقيقــة هــي أنــُه مــن يتبَ

النّــاِس مثلمــا يجــذُب الّصيــادُ الّســمَك بالّشــباك للقــارب.

أعبر عن إيماني
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- أقرأُ وأجيُب:

”قَــاَل لَــُه بُطْــُرُس: لَــْن تَغِْســَل ِرْجلَــيَّ أَبَــًدا! أََجابَــُه يَُســوُع: ِإْن ُكنْــُت اَل أَغِْســلَُك فَلَيْــَس لَــَك 
مَِعــي نَِصيــٌب. قَــاَل لَــُه ِســْمَعاُن بُطْــُرُس: يَــا َســيُِّد، لَيْــَس ِرْجلَــيَّ فََقــْط بَــْل أَيًْضــا يَــَديَّ َوَرأِْســي. 
ــُه” ــٌر ُكلُّ ــَو طَاِه ــْل هُ ــِه، بَ ْ ــِل ِرْجلَي ــى غَْس ــةٌ ِإالَّ ِإلَ ــُه َحاَج ــَس لَ ــَل لَيْ ــِد اغْتََس َّــِذي قَ ــوُع: ال ــُه يَُس ــاَل لَ  قَ
                                                                                                  )يوحنا 13: 10-8(.

1.    ماذا علّمنا الّربُّ يسوُع بهذا العمل؟ 
.....................................................................................................................................................

2.    لم رفَض بطرُس الغسَل في البدايِة، ثّم قَِبَل؟ 
.....................................................................................................................................................

تقويم مرحلي

- أقرأُ اآلياِت اآلتيةَ ثَم أجيُب عن األسئلة إجاباٍت قصيرًة:  

ا  َّــِذي َكاَن يَنْبَِغــي أَْن يُْذبـَـَح ِفيــِه الِفْصــُح. فَأَْرَســَل بُطـْـُرَس َويُوَحنَّــا قَاِئــاًل: »اذْهَبـَـا َوأَِعــدَّ ”َوَجــاءَ يـَـْومُ الَفِطيــِر ال
ْــَن الَمنْــِزُل  ــُم: أَي ؟.. َوقـُـواَل ِلــَربِّ البَيْــِت: يَُقــوُل لَــَك الُمَعلِّ ْــَن تُِريــُد أَْن نُِعــدَّ ــااَل لَــُه: أَي لَنَــا الِفْصــَح ِلنَــأُْكَل. فََق

ــَع تاََلِميــِذي؟” )لوقــا22: 7- 11( َحيْــُث آُكُل الِفْصــَح مَ

1.     بَم تميََّزت شخصيّةُ بطرَس الّرسوِل حتّى أرسلَه الّسيُّد المسيُح إلعداِد المائدِة؟ 

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

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

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

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

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

أقرأ وأجيب:
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- غيـّـَر دخــوُل الــّرّب يســوَع حيــاَة بطــرس، فأصبــَح الّصيــادُ شــخصاً جديــداً ولــه أولويــاٌت جديــدة، فقــد أصبــَح 
بطــرُس الُمندفــُع بقراراِتــه وتصرفاِتــه الّصخــرَة، عنَدمــا اختــاَره الــّرّب بحكمِتــه وثقتــِه بــأنَّ محبّتـًـه لــه ســتغيُره 

وأنَّ اتّباَعــه هــو القــّوةُ بحــدِّ ذاتهــا للتّغيُّــِر والتّجديــد. 

-  أخبــَر الــّربُّ يســوع بطــرَس يــومَ عشــاِء الفصــح األخيــر أنـّـه ســينكُره ثــالَث مــّراٍت قبــَل صيــاِح الّديــك، علــى 
ــومُ  َُّم ويمــوُت ويق ــه ســيتأل ّ ــّد يســوُع أن ــا أّك ــه، عنَدم ــة بنفســِه عن ــاِب والتّضحي ــن اســتعداده للذّه غــم م الرَّ
مــن بيــن األمــواِت، وأنَّ حزنَهــم ســيتبدُل فرحــاً، وأنَّ تمجيــَد ابــِن اإلنســان قــد اقتــرَب، ففــي المــّرة األولــى 
اضطــرَب بطــرُس وحــاوَل إبعــادَ الّشــبهاِت عنــه بتغييــر الموضــوع، وفــي الثّانيــة أنكــَره بشــّدٍة، وفــي الثّالثــة 
اً ”.. فََجــاءَْت ِإلَيـْـِه َجاِريـَـةٌ قَاِئلـَـةً: َوأَنـْـَت ُكنـْـَت مـَـَع  أنكــَره بقســمٍ، وعنــَد ســماع صيــاح الّديــك بكــى بــكاءً مــرَّ
هِْليــِز َرأَتـْـُه أُْخــَرى، فََقالـَـْت ِللَِّذيــَن هُنـَـاَك: َوهـَـَذا  امَ الَْجِميــِع .. ثـُـمَّ ِإذْ َخــَرَج ِإلـَـى الدِّ ! فَأَنَْكــَر قـُـدَّ يَُســوَع الَْجِليِلــيِّ
ُجــَل! َوبَْعــَد قَِليــٍل َجــاءَ الِْقيـَـامُ َوقَالـُـوا ِلبُطـْـُرَس: َحقًّــا  ِّــي لَْســُت أَعْــِرُف الرَّ ! فَأَنَْكــَر.. ِإن َكاَن مـَـَع يَُســوع النَّاِصــِريِّ
يــُك. فَتََذكَّــَر  ُجــَل! َوِللَْوقـْـِت َصــاَح الدِّ ِّــي اَل أَعْــِرُف الرَّ أَنـْـَت أَيًْضــا ِمنُْهــْم،... فَابْتـَـَدأَ ِحينَِئــٍذ يَلَْعــُن َويَْحِلــُف: ِإن
اٍت . فََخــَرَج ِإلـَـى َخــاِرٍج  يــُك تُنِْكُرنــي ثـَـالََث مـَـرَّ َّــَك قَبـْـَل أَْن يَِصيــَح الدِّ َّــِذي قـَـاَل لـَـُه: ِإن بُطـْـُرُس َكالَمَ يَُســوَع ال

ا”)متــى26 :69 – 75(. َوبََكــى بـُـَكاءً مُرًّ

ــّدروِس  ــاَره بعــَد ال ــه واخت ّــذي تبَع - بــدأت شــخصيّةُ بطــرَس الّصخــرة المتينــة تظهــُر، وأدرَك حقيقــةَ الّســيِّد ال
والتّجــارب الّتــي عاَشــها مــع الــّرّب يســوَع الـّـذي أّكــَد ثقتـَـه بــه عنــَد ظهــوِره لــه بعــَد القيامــِة علــى بحيــرٍة 

، ... قـَـاَل  ُِّنــي أَْكثـَـَر ِمــْن هَــُؤاَلِء؟ قـَـاَل لـَـُه: نََعــْم يَــاَربُّ ْوا قـَـاَل يَُســوُع ِلِســْمَعاَن بُطـْـُرَس:... أَتُِحب ”فَبَْعــَد مَــا تَغَــدَّ
، ... قـَـاَل لـَـُه: اْرَع  ُِّنــي؟ قـَـاَل لـَـُه: نََعــْم يـَـاَربُّ لـَـُه: اْرَع ِخَراِفــي، قـَـاَل لـَـُه أَيًْضــا ثَاِنيـَـةً: يـَـا ِســْمَعاُن بـْـَن يُونـَـا، أَتُِحب

ُِّنــي؟ فََقــاَل لـَـُه:  َّــُه قـَـاَل لـَـُه ثَاِلثـَـةً: أَتُِحب ُِّنــي؟ فََحــِزَن بُطـْـُرُس أِلَن غَنَِمــي، قـَـاَل لـَـُه ثَاِلثـَـةً: يـَـا ِســْمَعاُن بـْـَن يُونـَـا، أَتُِحب

ُّــَك، قـَـاَل لـَـُه يَُســوُع: اْرَع غَنَِمــي” )يوحنــا21 : 15 – 17(،  ِّــي أُِحب ، أَنـْـَت تَْعلـَـُم ُكلَّ َشــْيٍء. أَنـْـَت تَْعــِرُف أَن يـَـاَربُّ
وظهــَرت التّوبــةُ والتّحــّوُل اإليجابــي فــي شــخصيته:

ــةً  ــاَن مَْوُضوَع ــى َونَظَــر اأْلَْكَف ـْـُرُس َوَرَكــَض ِإلَــى الَْقبْــر، فَانَْحنَ ــامَ بُط ــِر الفــارِغ ”فََق أ.     عنَدمــا أســرَع إلــى القب
ــا24: 12(. ــا َكان” )لوق ــِه ِممَّ ــي نَْفِس ــا ِف بً ــا، فََمَضــى مُتََعجِّ َوحَدهَ

ـداً أنَّ نبــوءاِت األنبيــاِء تحّققــت بالّســيّد المســيح   ب.     بجرأتــه أمــامَ مئــٍة وعشــرين مــن اإلخــوٍة مؤكِـّ
وُح الُْقــُدُس فََقالـَـُه ِبَفــمِ دَاُودَ، َعــْن  َّــِذي َســبََق الــرُّ ْخــَوةُ، َكاَن يَنْبَِغــي أَْن يَِتــمَّ هـَـَذا الَْمْكتـُـوُب ال َجــاُل اإْلِ َُّهــا الرِّ ”أَي

َّــِذي َصــاَر دَِليــاًل ِللَِّذيــَن قَبَُضــوا َعلـَـى يَُســوَع” )أعمــال 1: 16(. يَُهــوذَا ال

ج.     بجســارِته وثقِتــه الّتــي اكتســبَها مــن الــّروِح القــدِس بالعنصــرِة بعظِتــه األولــى والثّانيــِة بدعــوِة النـّـاِس إلــى 
التّوبــة ”فََقــاَل لَُهــْم بُطـْـُرُس: تُوبـُـوا َولْيَْعتَِمــْد ُكلُّ َواِحــٍد ِمنُْكــْم َعلـَـى اْســمِ يَُســوَع الَْمِســيِح ِلغُْفــَراِن الَْخطَايـَـا، 

وِح الُْقــُدِس”) أعمــال 2: 38(. فَتَْقبَلـُـوا َعِطيَّــةَ الــرُّ

د.     بالمعجــزاِت الّتــي قــامَ بهــا علــى اســمِ الــّرّب يســوَع، وتوبيِخــه اليهــودَ إلنكارهــم المســيَح المنتظــَر حجــَر 
اِويـَـِة” )أعمــال 4: 11(. َّــِذي َصــاَر َرأَْس الزَّ َُّهــا الْبَنَّــاُؤوَن، ال َّــِذي اْحتََقْرتُُمــوهُ أَي الّزاويــة ”هـَـَذا هـُـَو: الَْحَجــُر ال

ه.     بتشــجيِعه المؤمنيــَن لمواجهــِة التّجــارب واالضطهــادات، والتّعليــمِ الــكاذِب، والهرطقــِة، وتقويتِهــم بنعمــِة 
الــّروح القــدس، وتثبيتهــم علــى اإليمــان بالــّرّب يســوع، والّرجــاِء بالحيــاةِ األبديـّـة فــي رســالتيه األولــى والثّانيــة.

أعبر عن إيماني
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- أقرأُ وأجيُب:

”فَأََجــاَب بُطـْـُرُس ِحينَِئــٍذ َوقـَـاَل لـَـُه: هـَـا نَْحــُن قـَـْد تََرْكنـَـا ُكلَّ َشــْيٍء َوتَِبْعنـَـاَك. فََمــاذَا يَُكــوُن لَنـَـا؟  فََقــاَل 
نَْســاِن  َِّذيــَن تَِبْعتُُموِنــي، ِفــي التَّْجِديــِد، مَتـَـى َجلـَـَس ابـْـُن اإْلِ َُّكــْم أَنْتـُـُم ال لَُهــْم يَُســوُع: الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: ِإن
ًّا تَِدينـُـوَن أَْســبَاَط ِإْســَراِئيَل ااِلثْنـَـْي  َعلـَـى ُكْرِســيِّ مَْجــِدِه، تَْجِلُســوَن أَنْتـُـْم أَيًْضــا َعلـَـى اثْنـَـْي َعَشــَر ُكْرِســي
ًّــا أَِو امـْـَرأًَة أَْو أَْواَلًدا أَْو ُحُقــواًل ِمــْن أَْجــِل  َعَشــَر. َوُكلُّ مـَـْن تـَـَرَك بُيُوتـًـا أَْو ِإْخــَوًة أَْو أََخــَواٍت أَْو أَبـًـا أَْو أُم

َّــةَ” )متــى 19: 27- 29(. اْســِمي، يَأْخـُـُذ ِمئَــةَ ِضْعــٍف َويـَـِرُث الَْحيـَـاَة اأْلَبَِدي

- ماذا فعَل بطرُس الّرسوُل ، وما مكافأتُه؟  

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

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

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

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

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

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

تقويم مرحلي

”فَأَجــاَب يَُســوُع َوقـَـاَل لـَـُه: طُوبـَـى لـَـَك يــا ِســْمَعاُن بـْـَن يُونـَـا، ِإنَّ لَْحًمــا َودًَمــا لـَـْم يُْعِلــْن لـَـَك، لَِكــنَّ أَِبــي 
ــَمَواِت” )متــى16: 17( َّــِذي ِفي السَّ ال

كلمة منفعة
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1.    أقُرأ اآلياِت األتيةَ، وأمألُ الجدوَل بالمطلوب:

2.     أّحددُ فكرتَين لكّل ممَّا يأتي: 
أ- تناوَل بطرُس الّرسوُل في رسائِله:

.................................................... .2                .................................................... .1            

 ب- اتّسَمت شخصيّةُ بطرَس في عظِته بـِ:

.................................................... .2                .................................................... .1            

3.     تنتابُنــا لحظــاٌت مــن الّشــّك بمعونــِة الــّرّب يســوَع فــي حياتنــا، أذكــُر موقفــاً تغلّبــُت فيــه علــى ضعفي، 
وعــدُت بــه إلــى ثقتــي وإيمانــي بالــّرّب يســوع مُســتفيداً مــن موقــِف بطــرَس الّرســوِل في النـّـص اآلتي: 

ــيُِّد، ِإْن  ــا َس ــاَل: يَ ْــُرُس َوقَ ــُه بُط ــوا. فَأََجابَ ــَو. اَل تََخافُ ــا هُ َ ُعوا! أَن ــجَّ ــاًل: تََش ــوُع قَاِئ ــْم يَُس ــِت َكلََّمُه - ” فَِللَْوقْ
ــِفينَِة َومََشــى َعلـَـى  ُكنـْـَت أَنـْـَت هـُـَو، فَُمْرِنــي أَْن آِتــَي ِإلَيـْـَك َعلـَـى الَمــاِء. فََقــاَل: تََعــاَل، فَنـَـَزَل بُطـْـُرُس ِمــَن السَّ
 ، ــَرُق، َصــَرَخ قَاِئــاًل: »يَــاَربُّ َــَدأَ يَغْ يــَح َشــِديَدًة َخــاَف. َوِإِذ ابْت ــَي ِإلَــى يَُســوَع. َولَِكــْن لَمَّــا َرأَى الرِّ الَمــاِء ِليَأِْت
ــا  ــا قَِليــَل اإِليَمــاِن، ِلَمــاذَا َشــَكْكَت؟.  َولَمَّ ــِه َوقَــاَل لَــُه: يَ ــَدهُ َوأَمَْســَك ِب ــدَّ يَُســوُع يَ ِنــي! فَِفــي الَحــاِل مَ نَجِّ
ــِفينَِة َجــاءُوا َوَســَجُدوا لـَـُه قَاِئِليــَن: ِبالَحِقيَقــِة أَنـْـَت ابـْـُن اهللِ!”  َِّذيــَن ِفــي السَّ يــُح، َوال ــِفينَةَ َســَكنَِت الرِّ  دََخــاَل السَّ

                                                                                                     )متى 14: 27 -33(.

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

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

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

أختبر نفسي : 

علّمنا الّربُّ من خالِلهاآياٌت تمثُّل مواقَف حدثَت بينَ الّرّب يسوعَ وبطرَس

ًة يُْخِطئُ ِإلَيَّ أَِخي َوأَنَا أَغِْفُر لَُه؟ هَْل ِإلَى َسبِْع  ، َكْم مَرَّ مَ ِإلَيِْه بُطُْرُس َوقَاَل: يَاَربُّ ”ِحينَِئٍذ تََقدَّ

اٍت. ِلَذِلَك  ًة َسبَْع مَرَّ اٍت، بَْل ِإلَى َسبِْعيَن مَرَّ اٍت؟. قَاَل لَُه يَُسوُع: اَل أَقُوُل لََك ِإلَى َسبِْع مَرَّ مَرَّ

َمواِت ِإنَْسانًا مَِلًكا أََرادَ أَْن يَُحاِسَب َعِبيَدهُ” )متى18: 23-21(. .....................................يُْشِبُه مَلَُكوُت السَّ

اًل خُْذهَا، َومَتَى  َِّتي تَطْلُُع أَوَّ َمَكةُ ال ”َولَِكْن ِلئَالَّ نُْعِثَرهُُم، اذْهَْب ِإلَى البَْحِر َوأَلِْق ِصنَّاَرًة، َوالسَّ

.....................................فَتَْحَت فَاهَا تَِجْد ِإْستَاًرا، فَُخْذهُ َوأَعِْطِهْم َعنِّي َوَعنَْك”)متى17: 27(.

”ثُمَّ ِإنَّ ِسْمَعاَن بُطُْرَس َكاَن مََعُه َسيٌْف، فَاْستَلَُّه َوَضَرَب َعبَْد َرِئيِس الَكَهنَِة، فََقطََع أُذْنَُه 

َِّتي أَعْطَاِني اآلُب أاََل  اليُْمنَى. فََقاَل يَُسوُع ِلبُطُْرَس: اْجَعْل َسيَْفَك ِفي الِغْمِد! الَكأُْس ال

.....................................أَْشَربَُها؟” )يوحنا 18: 10- 11(.
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الّدرس السادس عشر   الّتطويباُت 5

- أتبُع خطواِت استراتيجيِّة »فّكر– زاوج - شارك« في اإلجابِة عن األسئلِة اآلتيِة:

أ.      أفكــُر ببعــِض التّعاليــمِ أو اآليــاِت اإلنجيليـّـة الّتــي تعلّمتُهــا مــن إنجيــِل الــّرّب يســوَع، ومــا زلــُت أحفظُهــا 
حتـّـى اآلن.

ب.      أزاوُج زميلــي فــي الّصــّف فــي كتابــِة قائمــٍة بالتّعاليــمِ أو اآليــاِت اإلنجيليـّـِة الّتــي أمكنَنا تذّكَرهــا، مع ذكِر 
القيمــِة المســيحيِّة األخالقيـّـة الّتــي تدعو إليهــا، ومثال تطبيقّي لعيِشــها في حياِتنا.

ج.       نشارُك زمالءَنا في الّصّف في عرضِ القائمة الّتي توصلْنا إلى إنجازها.

نشاط

مثاٌل تطبيقيٌّ لعيِشهاتدعو إلىتعاليُم أو آياٌت إنجيليّة

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

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

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

.................................................................
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.................................................................
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ْــِه تاََلِميــُذهُ. فََفتَــَح فَــاهُ وَعلََّمُهــْم قَاِئــاًل:  مَ ِإلَي - ”َولَمَّــا َرأَى الُجُمــوَع َصِعــَد ِإلَــى الَجبَــِل، فَلَمَّــا َجلَــَس تََقــدَّ

ــى  ْوَن. طُوبَ ــزَّ ــْم يَتََع َُّه ــى، أِلَن ــى ِللَْحَزانَ ــَمواِت.  طُوبَ ــوَت السَّ ــْم مَلَُك وِح، أِلَنَّ لَُه ــرُّ ــاِكيِن ِبال ــى ِللَْمَس »طُوبَ

ــاِء،  َحَم ــى ِللرُّ ــبَُعوَن. طُوبَ ــْم يُْش َُّه ، أِلَن ــرِّ ــاِع َوالِعطَــاِش ِإلَــى الِب ــى ِللِْجيَ ُــوَن األَْرَض. طُوبَ ــْم يَِرث َُّه ــاِء، أِلَن ِللُْودََع

ــاءَ اهللِ  ــْم أَبْنَ َُّه ــاَلمِ، أِلَن ــي السَّ ــى ِلَصاِنِع ــوَن اهللَ. طُوبَ ــْم يَُعاِينُ َُّه ــِب، أِلَن ــاِء الَقلْ ــى ِلأْلَنِْقيَ ــوَن. طُوبَ ــْم يُْرَحُم َُّه أِلَن

ــْم  ــْم ِإذَا َعيَُّروُك ــى لَُك ــَمواِت. طُوبَ ــوَت السَّ ــْم مَلَُك ، أِلَنَّ لَُه ــرِّ ــِل الِب ــْن أَْج ــَن ِم ــى ِللَْمطُْروِدي ــْوَن. طُوبَ يُْدَع

يَرٍة، ِمــْن أَْجِلــي، َكاِذِبيــَن. ِافَْرُحــوا َوتََهلَّلـُـوا، أِلَنَّ أَْجَرُكــْم َعِظيــٌم  َوطََردُوُكــْم َوقَالـُـوا َعلَيُْكــْم ُكلَّ َكِلَمــٍة ِشــرِّ

ــى 5: 12-1(. ــْم”  )مت ــَن قَبْلَُك َِّذي ــاءَ ال ــَردُوا األَنِْبيَ ــَذا طَ ــْم هََك َُّه ــَمواِت، فَِإن ــي السَّ ِف

- أكمُل العباراِت اآلتيةَ بالمعلوماِت الُمناسبة:

1.    عنواُن النّّص الّدينّي: .................................................................................................................... 

2.    التّعاليُم الّتي علَّمنا إيّاها الّسيُّد المسيُح بحسب النّّص الّدينّي تُسمى: 

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

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

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

3.    الكلمةُ الُمشتركةُ الّتي خاطَب بها الّسيُّد المسيُح الَمعنيّيَن بكالمه:

..............................................................، ومعناها ............................................................................

3.    سبُب تكراِر الّسيّد المسيح لتلَك الكلمِة هو: .............................................................................
.............................................................................................................................................................

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

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

أقرأ وأجيب:
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- التّطويبــاُت هــي أعظــُم تعاليــمِ الّســيّد المســيح الّتــي تمثـّـُل شــريعةَ العهــِد الجديــد، وقــد علّمنــا إيّاهــا فــي عظِتــه 
للجمــوِع علــى الجبــل، وهــي ذاُت قيمــٍة كبيــرٍة وأثــٍر عظيــمٍ فــي حيــاِة المؤمنيــن؛ ألنّهــا:

1.    تُعتبــُر بمثابــِة القانــوِن التّشــريعّي لعيــِش الحيــاِة المســيحيِّة الفاضلــِة، والّســلوِك بمــا يُرضــي اهلل؛ حيــُث تضبــُط 
حيــاَة المســيحيّين، وتُوجــُه أفكاَرهــم وأفعالَهــم بشــكٍل قويــمٍ. 

2.    ترتبــُط ارتباطــاً وثيقــاً برســالِة الّســيّد المســيح الّتــي يدعونــا مــن خالِلهــا لعيــِش اإليمــان المســيحّي الحــّق، 
ــهوداً  ــك ش ــوُن بذل ــر، فنك ــَع اهلل واآلخ ــا م ــا وعالقِتن ــي حياتن ــالمِ ف ــِة والّس ّ ــِر المحب ــمِ لنش ــعي الّدائ والّس

ــى هــذه األرض.  ــه عل ــن ل حقيقيّي

3.    تشــّكُل البــاَب لدخــول الحيــاة األبديـّـة؛ ألنَّ الطّريــَق إلــى الملكــوت الّســماوّي يحتــاُج إلــى إيمــاٍن راســٍخ 
وخطــواٍت ثابتــة تبــدأُ مــن أعماِلنــا وســلوكيّاِتنا فــي الحيــاِة األرضيـّـة. 

، يختــاُر  4.     تجعلُنــا نتــذّوُق المعنــى الحقيقــّي للفــرِح والّســعادِة والّشــبع الّروحــّي. فهــي موقــٌف حياتــيٌّ مُســتمرٌّ
اإلنســاُن أن يعيــَش حياتـَـه وفَقهــا.

ويعلّمُنا الّسيُّد المسيح من خالل التّطويباِت: 

1.    عيش الحياِة ببساطٍة وقناعٍة ورضاً وشكٍر دائمٍ هلل، وعدم التّعلّق بالخيراِت والكنوز األرضيّة. 

ــا مــَع  ــٍب وفكــٍر ورحمــٍة وعطــٍف فــي تعامُلن ــل اإلنســانيّة مــن عفــٍة ووداعــٍة ونقــاوِة قل ّــي بالفضائ 2.     التّحل
ــن. اآلخري

3.    احتمــال األحــزان واآلالم وكافــة أشــكال الُمعانــاة بصمــٍت وصبــٍر ورجــاء، واإليمــان بمشــيئة اآلب 
الّســماوّي لحياتنــا.

4.    أهميّة المشاركة في إكمال رسالة الّسيّد المسيح في نشر المحبّة والّسالم في العالم.

ــم اهلل  ــش تعالي ــظ وعي ــن خــالل حف ــة م ــاة األبديّ ــماوّي والحي ــِل الملكــوت الّس ــى ني ــم إل ــعي الّدائ 5.     الّس
ــا. ــي حياتن ــا ف وتطبيقه

أعبر عن إيماني

- أقارُن بيَن سلوكياِت من يعيُش التّطويبات وبيَن مَن ال يعيُشها في مواقَف حياتيٍّة مختلفٍة.

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

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

تقويم مرحلي
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- أِعْد قراءةَ النّّص الّسابق )متى 5: 12-1(.

بَهم بحسِب كالِمه. 1.    أمألُ الُمخطّط اآلتي بسماِت األشخاِص الّذين قصَدهم الّسيُّد المسيح، وطوَّ

نشاط

ــوَن بحســِب عظــِة  ــون الموصوف ــا الُمطّوب ــومُ به ــٍة يق ــَف حياتيّ ــةً عــن ســلوكياٍت ومواق 2.    أُعطــي أمثل
ــيِّد المســيح.  الّس

مثال: الجياُع والعطاش إلى البّر، يواظبوَن على قراءِة اإلنجيِل الُمقّدِس والعمِل بحسِب تعاليم اهلل.

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

3.    ما المكافأةُ الّتي ينالُها المطّوبوَن الموصفوَن في كّل تطويبٍة؟ 

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

4.     ما الميراُث الُمشتَرُك الّذي يحصُده جميُع العامليَن بالتّطويبات؟ 

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

يتحّدُث النّص عن 

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................
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- يُقــّدمُ لنــا الّســيُّد المســيُح فــي التّطويبــاِت مجموعــًة مــن الّســماِت والخصائــِص المُميـّـزة الّتــي يمتلكُهــا أهــُل 
الملكــوِت، وهــي:

- الــّروُح المُتواِضعــة والمســكينة: مــن يمتلــْك روحــاً متواضعــةً ال يتكبـّـر علــى شــيٍء، بــل يِعــش أيامَــه ببســاطٍة 
ه وملكوتـَـه الّســماوّي. وشــكٍر دائــمٍ هلل، راضيــاً وفِرحــاً بمــا لديــه، فيكافئـُـه اهلل علــى ثقِتــه ورجاِئــه، ويمنُحــه بــرَّ

- الّصبــُر علــى األحــزاِن: مــن يحتمــْل أحزانــه بإيمــان، ويواجــْه مصاعــَب الحيــاِة بشــجاعٍة وثقــٍة وصبــٍر، ينــْل 
تعزيــةً عظيمــةً مــن اهلل، ويعوْضــه فرحــاً وخيــراً كثيــراً عوضــاً عــن الحــزِن والحرمــاِن الـّـذي قاســاه فــي حياِتــه 

األرضيـّـة.

- الوداعــة: مــن يُعامــْل اآلخريــَن بلطــٍف ووداعــٍة، ويعالــْج شــؤوَن حياِتــه بهــدوٍء وحكمــٍة وطــوِل أنــاة، يكســْب 
محبـّـةَ النـّـاس ومودتهــم، وينــْل رضــا اهلل وبركاِتــه الّســماويّة. 

ــِش حســب  ــى ســماِع كلمــة اهلل، والعي ــمٍ إل ــي جــوٍع وتعطــٍش دائ ــَق ف ــن يب ــّر: مَ ــى الب ــُش إل ــوعُ والعط - الج
ــه.  ــركاِت اهلل وخيراِت ــن ب ــي م ــبع بالتّال ــه، فيش ــي حيات ــّي ف ــرَح الحقيق ــْش الف ــاً، ويِع ــئ روحيّ ــه، يمتل تعاليم

- الرحمــةُ: مـَـن يعامــِل اآلخريــَن برحمــٍة وعطــٍف ورأفــٍة وإنســانيٍّة، ويخفــْف مــن معانــاِة النـّـاس، ويســاعْد الفقــراءَ 
والُمحتاجيــن، يرحْمــه اهلل، ويكافئــه خيــراً ونعمــاً وفيــرًة فــي حياِتــه األرضيـّـِة واألبديـّـة. 

- نقــاوةُ القلــِب: مَــن يحافــْظ علــى نقــاوِة قلبــه، ويبعــد عــن فكــره وقلبــه كّل نيـّـة ســيّئة، وتغلــب طباعــه الخيـّـرة 
أفــكار الّشــّر فــي داخلــه، يعــرف اهلل ويلتمــس أمجــاده فــي حياتــه. 

، فــال يتذمَّــر مــن  - صنــُع الّســالمِ: مَــن يوجــْه الــّروُح القــدُس حياتـَـه، يعــْش فــي حالــِة ســالمٍ داخلــيٍّ وخارجــيٍّ

حياِتــه علــى الــّدوامِ، وال يتخاصــم مــَع اآلخريــَن، بــل يســعى لنشــِر الّســالم، ذاك يُدعــى ابنــاً حقيقيــاً هلل. 

غــمِ مّمــا  ــه باســمِ الــّرّب يســوَع علــى الرَّ - احتمــاُل العذابــاِت واالضطهــاداِت: مــن يثبــْت علــى إيمانــه ورجاِئ
يعانيــه فــي حياتــه مــن عذابــاٍت كثيــرٍة، ومــا يتعــّرُض لــه مــن اضطهــاداٍت مُختلفــٍة، ينــْل بركــةً عظيمــةً مــن 

ّــة.  اهلل، ويكافئــه بنيــِل الحيــاِة األبدي

الَْقلْــِب..”  َومُتََواِضــُع  َوِديــٌع  ـي  ِـّ أِلَن ـي،  ِمنِـّ ”...َوتََعلَُّمــوا  حياِتــه  فــي  التّطويبــاِت  المســيُح  الّســيُّد   -عــاَش 

ــن يحفــُظ التّعاليــم ويطبُقهــا فــي حياتــه،  )متــى11: 29(، لــذا علينــا أن نقتــدَي بــه فــي عيــِش تعاليِمــه؛ ألّن مَ

يكــوُن ابنــاً صالحــاً هلل وتلميــذاً مُخلصــاً لمعلّمــه، يعمــُل أعمالَــه ويغــدو علــى شــبهِه فــي التّفانــي والخدمــِة 

والعطــاء...، ويصبــُح بــدوره قــدوًة حســنةً لآلخريــن، فيكســب بذلــك رضــا اهلل وملكوتــه الّســماوّي،  وهكــذا 

َِّتــي أَنـَـا  يتقــّدُس اســُم الــّرّب يســوَع مــن جيــٍل إلــى جيــٍل وإلــى انقضــاء الّدهــر”... مـَـْن يُْؤِمــُن ِبــي فَاأْلَعَْمــاُل ال

أَعَْملَُهــا يَْعَملَُهــا هُــَو أَيًْضــا، َويَْعَمــُل أَعْظـَـَم ِمنَْهــا..” )يوحنــا 14: 12(.

أعبر عن إيماني
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- أذكــُر مواقفــاً وأحداثــاً مــن حيــاِة الّســيِّد المســيِح، أو مــن حيــاِة أحــِد الّرســِل والقديســين تــدلُّ 
علــى عيِشــهم التّطويبــات.

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

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

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

تقويم مرحلي

”ِإْن ُكنْتُْم تُِحبُّونَِني فَاْحَفظُوا َوَصايَاَي” )يوحنا 14: 15(

كلمة منفعة

1.   أفّسُر اآلتي:
- تُعتبَُر التّطويباُت بمثابِة القانوِن التّشريعي للحياِة المسيحيّة الفاضلة.

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

- ضرورة االقتداِء بالّسيِّد المسيِح في عيِش تعاليم اهلل.

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

2.   أتحّدُث عن أهميِّة التّطويباِت في حياِة المؤمنين.
............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

أختبر نفسي : 
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موقٌف أو سلوٌك حياتي لعيشِ التّطويبةسماُت أهلِ الملكوِت حسب التّطويبةالتّطويبة اإلنجيليّة

طوبى للمساكين بالّروح
.........................................................

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

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

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

طوبى للحزانى
.........................................................

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

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

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

طوبى للودعاء
.........................................................

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

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

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

طوبى للجياع والعطاش إلى البّر
.........................................................

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

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

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

طوبى للّرحماء
.........................................................

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

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

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

طوبى ألنقياء القلوب
.........................................................

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

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

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

طوبى لصانعي الّسالم
.........................................................

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

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

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

طوبى للمطرودين من أجل البّر
.........................................................

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

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

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

3    بحسب فهمي لمعاني التّطويبات اإلنجيليّة، أمألُ الجدوَل اآلتَي بالمطلوب:
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الّدرس الّسابع عشر ُقْم واحمْل سريَرَك وامِشِ

 :�لنناقش مع

- المكاُن: كفر ناحوم.

- الّرموُز: عبد، قائد.

- آيةٌ من الُمعِجزة: ”قُْل َكِلَمةً فَيَبَْرأَ غاَُلِمي”

- اسُم الُمعِجزة: ........................................

- أحداُث الُمعِجزة: ...................................

- الوقُت: الهزيُع الّرابع من اللّيل.

- الّرموُز: سفينة – عاصفة – البحر.

- آيةٌ من الُمعِجزة: ”يَا قَِليَْل اإِليَْماِن، ِلَماذَا َشَكْكَت؟”

- اسُم الُمعِجزة: ......................................................

- أحداُث الُمعِجزة: .................................................

2     أذكُر مُعجزاٍت قامَ بها الّسيُّد المسيُح.
............................................................................................................................................................

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

3     الهدُف ِمن الُمعجزاِت الّتي قامَ بها الّسيُّد المسيُح.
............................................................................................................................................................

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

1      أستنتُج مَع زمالئي رموَز الُمعجزاِت اآلتيةَ: 
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َّــُه ِفــي بَيْــٍت. َوِللَْوقـْـِت اْجتََمــَع َكِثيــُروَن َحتَّــى لَــْم يَُعــْد  َّــامٍ، فَُســِمَع أَن - ”ثـُـمَّ دََخــَل َكْفَرنَاُحــومَ أَيًْضــا بَْعــَد أَي
ِميــَن مَْفلُوًجــا يَْحِملـُـُه أَْربََعــةٌ. َوِإذْ لـَـْم  يََســُع َواَل مـَـا َحــْوَل البـَـاِب. فـَـَكاَن يَُخاِطبُُهــْم ِبالَكِلَمــِة. َوَجــاءُوا ِإلَيـْـِه مَُقدِّ
َّــِذي  ــِريَر ال َّــْوا السَّ ــْقَف َحيـْـُث َكاَن. َوبَْعــَد مـَـا نََقبـُـوهُ دَل يَْقــِدُروا أَْن يَْقتَِربـُـوا ِإلَيـْـِه ِمــْن أَْجــِل الَجْمــِع، َكَشــُفوا السَّ
، مَغُْفــوَرةٌ لـَـَك َخطَايـَـاَك.  َكاَن الَمْفلـُـوُج مُْضطَِجًعــا َعلَيـْـِه. فَلَمَّــا َرأَى يَُســوُع ِإيَمانَُهــْم، قـَـاَل ِللَْمْفلـُـوِج: يـَـا بُنـَـيَّ
ــُروَن ِفــي قُلُوِبِهــْم: ِلَمــاذَا يَتََكلَّــُم هـَـَذا هََكــَذا ِبتََجاِديــَف؟ مـَـْن يَْقــِدُر  َوَكاَن قـَـْومٌ ِمــَن الَكتَبـَـِة هُنـَـاَك َجاِلِســيَن يَُفكِّ
ــُروَن هََكــَذا ِفــي أَنُْفِســِهْم، فََقــاَل لَُهْم:  َُّهــْم يَُفكِّ أَْن يَغِْفــَر َخطَايـَـا ِإالَّ اهللُ َوْحــَدهُ؟. فَِللَْوقـْـِت َشــَعَر يَُســوُع ِبُروِحــِه أَن
َُّمــا أَيَْســُر، أَْن يَُقــاَل ِللَْمْفلـُـوِج: مَغُْفــوَرةٌ لـَـَك َخطَايـَـاَك، أَمْ أَْن يَُقــاَل: قـُـْم  ــُروَن ِبَهــَذا ِفــي قُلُوِبُكــْم؟ أَي ِلَمــاذَا تَُفكِّ
َواْحِمــْل َســِريَرَك َوامـْـِش؟  َولَِكــْن ِلَكــْي تَْعلَُمــوا أَنَّ اِلبـْـِن اإِلنَْســاِن ُســلْطَانًا َعلـَـى األَْرِض أَْن يَغِْفــَر الَخطَايـَـا. قَاَل 
امَ  ــِريَر َوَخــَرَج قـُـدَّ ِللَْمْفلـُـوِج: لـَـَك أَقـُـوُل: قـُـْم َواْحِمــْل َســِريَرَك َواذْهـَـْب ِإلـَـى بَيِْتــَك!. فََقــامَ ِللَْوقـْـِت َوَحَمــَل السَّ

ــُدوا اهللَ قَاِئِليــَن: مـَـا َرأَيْنـَـا ِمثـْـَل هـَـَذا قـَـطُّ!” )مرقــس 2: 12-1(.  الــُكلِّ، َحتَّــى بُِهــَت الَجِميــُع َومَجَّ

أقرأ وأجيب:

اإلجابةُالّسؤاُل

       ما سبُب اندفاِع الجموِع للّحاِق بالّسيِّد المسيح؟

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

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

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

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

      ما سبُب إحضاِر األصدقاِء للمفلوِج؟

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

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

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

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

      ما سبُب شفاِء المفلوِج؟

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

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

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

........................................................................
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- أوّضُح حالةَ كلٍّ من شخصياِت الُمعِجزة مُستعيناً باآلياِت اآلتيِة: 

نشاط

حالةُ الّشخصيّةالّشخصيّةُاآليةُ

    ”ِلَماذَا يَتََكلَُّم هََذا هََكَذا ِبتََجاِديَف؟ مَْن يَْقِدُر أَْن يَغِْفَر 
     َخطَايَا ِإالَّ اهللُ َوْحَدهُ؟”.

الكتبُة

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

االنبهاُر والتّمجيُد....................................   ”مَا َرأَيْنَا ِمثَْل هََذا قَطُّ!”

َّْوا  ْقَف َحيُْث َكاَن. َوبَْعَد مَا نََقبُوهُ دَل     ”َكَشُفوا السَّ
َِّذي َكاَن الَمْفلُوُج مُْضطَِجًعا َعلَيِْه”. ِريَر ال    السَّ

أصدقاءُ المفلوج
..............................................

..................................................................................   ”لََك أَقُوُل: قُْم َواْحِمْل َسِريَرَك َواذْهَْب ِإلَى بَيِْتَك!”

، مَغُْفــوَرةٌ لـَـَك َخطَايـَـاَك”، فقــد نــاَل  - لمــا رأى الّســيُّد المســيُح إيمــاَن الحامليــن األربعــة قــاَل للمفلوج”يـَـا بُنـَـيَّ
المفلــوُج الّشــفاء الّروحــّي وهــو الغفــراُن أّوالً، ثــّم نــاَل شــفاء الجســد عندمــا قــاَل لــه: ”قـُـْم َواْحِمــْل َســِريَرَك 

َواذْهـَـْب ِإلـَـى بَيِْتــَك” ألّن الــّروَح يحيــي الجســَد. 

- صفاُت أصدقاِء المفلوج:

قــّرَر الّرجــاُل األربعــةُ أن يحملــوا مريَضهــم إلــى حيــُث يلتقــي بالطّبيــِب الّشــافي، فهــؤالء رجــاٌل مُحبـّـون، يضّحون 
مــن أجــِل محبّتهــم، ال يكتفــوَن بالتّمنّيــات الحســنة، كمــا أنّهــم مؤمنــوَن بقــّوِة الّســيِّد المســيِح القــادِر علــى 
الّشــفاء، ثــمَّ أنّهــم مُصــّرون علــى مــا يفعلــوَن لشــّدِة إيمانهــم بــه، كانــوا مُتعاونيــن لينزلــوا ســريَر المريــض، 
وبذلــك يمثـّـُل الّرجــاُل األربعــةُ الكنيســةَ الّتــي تحمــُل الخطــأَة علــى فــراِش األلــمِ وتأتــي بهــم إلــى يســوَع 

ليشــفيهم.  

أعبر عن إيماني

- كيَف أتمثُّل صفاِت أصدقاِء المفلوج في حياتي؟

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

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

تقويم مرحلي
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َماِء َوَعلَى األَْرِض” )متى 28:18(. أ.    ”دُِفَع ِإلَيَّ ُكلُّ ُسلْطَاٍن ِفي السَّ

ب.    ”.. فََكاَن يَُخاِطبُُهْم ِبالَكِلَمِة” )مرقس 2: 2(.

ــُروَن ِبَهــَذا  ــُروَن هََكــَذا ِفــي أَنُْفِســِهْم، فََقــاَل لَُهــْم: ِلَمــاذَا تَُفكِّ َُّهــْم يَُفكِّ  ج.    ”فَِللَْوقـْـِت َشــَعَر يَُســوُع ِبُروِحــِه أَن
       ِفي قُلُوِبُكْم؟” )مرقس 2 :8(.

، مَغُْفوَرةٌ لََك َخطَايَاَك” ) مرقس 2: 5(. د.    ”...قَاَل ِللَْمْفلُوِج: »يَا بُنَيَّ

      1    أكِمُل الجدوَل وفقاً لآلياِت الّسابقِة ألستنتَج صفاِت الّسيِّد المسيح بحسِب رقمِ اآلية: 

أقرأ وأجيب:

الموقُفاآليةُ

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................
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- نتعّرُف بعَض صفاِت الّسيِّد المسيِح في مُعجزِة شفِاء المفلوج، وهي:

ــوَرةٌ  ، مَغُْف ــيَّ ــا بُنَ ــوَج، فقــال ”يَ ــةَ المفل ــَن األربعــة، ورأى خطيئ ــارُف: رأى إيمــاَن الحاملي 1-المســيُح الع

لـَـَك َخطَايـَـاَك”، كانــت طلبتهــم شــفاء الجســد، ولكــّن الّســيّد المســيح رأى أولويــةَ غفــراِن الخطيئــِة 

ــَذا هََكــَذا  ــُم هَ وخــالِص الــّروِح  فغفَرهــا. وفّكــَر الحاضــروَن مــن الكتبــِة فــي قلوبهــم: ”ِلَمــاذَا يَتََكلَّ

ــأَ فــي قلوِبهــم. فهــو  ــم يفكــروَن هكــذا، وعــرَف مــا اختب ــيُّد المســيُح أنّه ــَف؟”، فشــعَر الّس ِبتََجاِدي

ــَق الّســالمَ.  يعــرُف أســراَرنا وحاجاِتنــا، فيعطــي الخائــَف االطمئنــاَن، والَقِل

َُّمــا أَيَْســُر، أَْن يَُقــاَل  2-المســيُح المُعلّــُم: فقــد شــرَح للجمــوِع والكتبــِة روَح الّشــريعة. إذ ســألَهم ”أَي

ِللَْمْفلـُـوِج: مَغُْفــوَرةٌ لـَـَك َخطَايـَـاَك، أَمْ أَْن يَُقــاَل: قـُـْم َواْحِمــْل َســِريَرَك َوامـْـِش؟”، ثــّم علَّمهــم أنـّـه يملــُك 

األمَريــن فشــفى المفلــوَج وغفــَر خطايــاه، فلــم يُجــِر الّســيُّد المســيُح معجــزًة للّدفــاع عــن نفِســه، بــل 

ألنـّـه يحــبُّ البشــَر، ولمنحهــم خــالَص الــّروح والجســِد بســلطاِنه اإللهــّي.

3- المســيُح المُحــّب: فقــد جلــَس فــي البيــِت وســَط الجمــوِع، وســمَح لهــم أن يُحيطــوا بــه كلَّ الوقــِت، 

ــِر  ــيّد المســيِح بغي ــاءُ الّس ــه. كاَن عط ــخلَّع إلي ــوا المـ ــن حمل ــة الّذي ــةَ الّرجــاِل األربع واســتجاَب طلب

حــدوٍد. 

ــَماِء َوَعلـَـى األَْرِض”،  4- المســيُح صاحــُب الّســلطان: قــاَل الّســيُّد المســيُح ”دُِفــَع ِإلـَـيَّ ُكلُّ ُســلْطَاٍن ِفــي السَّ

َّــِذي ِإذْ َكاَن  وهــذه المعجــزةُ تُرينــا ســلطانَه علــى المــرِض والخطيئــة، وكمــا قــاَل الّرســوُل بولــُس: ”ال

ِفــي ُصــوَرِة اهللِ، لـَـْم يَْحِســْب خُلَْســةً أَْن يَُكــوَن مَُعــاِدالً هللِ” )فيلبــي 2: 6(، بمعنــى أنـّـه لمَّــا عادَل المســيُح 

نفَســه بــاهلل؛ بمســاواته بالجوهــِر اإللهــّي مــَع اهللِ اآلب، لــم يكــْن مُختِلســاً لمــا ليــَس مــن حّقــه، فهــو 

ــَح الّشــفاءَ الّروحــي للمفلــوج، وهــو صاحــُب الّســلطان علــى  ــاِة ليمن صاحــُب الّســلطاِن علــى الحي

الجســِد اإلنســانّي ليعيــَد للمفلــوِج صّحتـَـه الكاملــةَ. 

- اإليمــانُ وضرورتُــه: اإليمــاُن فضيلــةٌ إلهيــةٌ فــي الحيــاِة المســيحيّة، ويجــُب تجســيُدها فــي طريقــِة 

ــو  ــّي ه ــاُن الحقيق ــم. اإليم ــامَ اهلل والعال ــا أم ــَر إيمانَن ــر أن تُظِه ــَع اآلخ ــا م ــتطيُع أعمالُن ــا، فتس حياتن

ــا  ــا أاّل نفقــَد رجاءَن ُّــع بحضــوِر اهلل فــي حياِتنــا، وعلين ّــة. وهــو ضــرورةٌ للتّمت اإليمــاُن العامــُل بالمحب

إن تأخــَرت االســتجابةُ أو ظهــَرت العقبــاُت، بــل علينــا أن نواصــَل الطّلــَب واثقيــن باالســتجابِة 

أن نخضــَع لمشــيئِة اهلل:  ِمــن ِصــْدِق اإليمــاِن أيضــاً   بحســِب مشــيئِته بغيــِر مَلــٍل. وعليــه فإنّــه 

 ”.. ِلتَُكــْن اَل ِإَرادَِتــي بـَـْل ِإَرادَتـُـَك” )لوقــا 22: 42(، واثقيــن ”...أَنَّ ُكلَّ اأْلَْشــيَاِء تَْعَمــُل مًَعــا ِللَْخيـْـِر ِللَِّذيــَن 
يُِحبُّوَن اهللَ...” )رومية 8: 28(، وراضيَن باختيار اهلل.

أعبر عن إيماني



106

- أتحدُث عن اإليمان وضرورته في حياتي؟ 

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

تقويم مرحلي

 أبانــا الّســماوي، نشــكرَك ألنّنــا نجــُد فــي المســيِح خالَصنــا الكامــَل، شــفاءً ألمراِضنــا وغفرانــاً لخطايانــا. نطلــُب مــن 

محبِّتــك أن تكــوَن لنــا بــركاُت النّعمــة فنقــّدم بفضــِل عطايــاك مــن عالمــِة مرِضنــا برهــاَن شــفائنا، ومــن مظاهــِر قلِقنــا 

دليــَل ســالِمنا ألنـّـَك لمســَت حياتنــا باســمِ الّســيِّد المســيح.

كلمة منفعة

1.    أكِمُل ما يأتي:

- هدُف الّسيِّد المسيِح من صنِع الُمعِجزات ................................، ................................

- من صفاِت أصدقاِء المفلوِج ................................، ................................

- من صدِق اإليماِن ................................، ................................

- ناَل المفلوُج الّشفاءَ الّروحّي وهو................................، والّشفاءَ ................................

2.    أفّسُر ما يأتي:

- موقُف الكتبِة من الّسيِّد المسيِح.

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

َِّذي ِإذْ َكاَن ِفي ُصوَرِة اهللِ، لَْم يَْحِسْب خُلَْسةً أَْن يَُكوَن مَُعاِداًل هللِ« - قوُل القّديس بولَس الّرسول »ال

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

3.    أذكُر صفاِت الّسيِّد المسيح ِفي مُعجزِة شفاِء المفلوج.
............................................................................................................................................................

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

أختبر نفسي : 
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الّدرس الّثامن  عشر الّتجّلي اإللهّي

ــَد ابْــُن اهللِ ِبــِه.  ـا َســِمَع يَُســوُع، قَــاَل: هــَذا الَْمــَرُض لَيْــَس ِللَْمــْوِت، بَــْل ألَْجــِل مَْجــِد اهللِ، ِليَتََمجَّ ”فَلَمَـّ
ــا قَالَــْت هــَذا مََضــْت  ــُب ألُوِقظَُه.َولَمَّ ــي أَذْهَ ــا قَــْد نَــامَ. لِكنِّ ــاَزُر َحِبيبُنَ ــْم: ِلَع ــَك قَــاَل لَُه ــَد ذِل قَــاَل هــَذا َوبَْع
ــْت  ــِمَعْت قَامَ ــا َس ــَك فَلَمَّ ــا ِتلْ َّ ــوِك. أَم ــَو يَْدعُ ــَر، َوهُ ــْد َحَض ــُم قَ ــةً: الُْمَعلِّ ا، قَاِئلَ ــرًّ ــا ِس ــَم أُْختََه ــْت مَْريَ َودََع
ــُه:  ــةً لَ ــِه قَاِئلَ ْ ــَد ِرْجلَي ْت ِعنْ ــرَّ ــُه، َخ ْ ــوُع َوَرأَت ــُث َكاَن يَُس ــى َحيْ ــْت ِإلَ َ ــا أَت ــُم لَمَّ ــِه. فََمْريَ ْ ــاءَْت ِإلَي ــِريًعا َوَج َس
ــا  ــاءُوا مََعَه ــَن َج َِّذي ــودُ ال ــي، َوالْيَُه ــوُع تَبِْك ــا يَُس ــا َرآهَ ــي!. فَلَمَّ ــْت أَِخ ــْم يَُم ــا لَ ــَت هُهنَ ــْو ُكنْ ــيُِّد، لَ ــا َس يَ
ــى  ــْر. بََك ُ ــاَل َوانْظ ــيُِّد، تََع ــا َس ــُه: يَ ــوا لَ ُ ــوهُ؟ قَال ــَن َوَضْعتُُم ْ ــاَل: أَي ــَرَب، َوقَ وِح َواْضطَ ــرُّ ــَج ِبال ــوَن، انَْزَع يَبُْك
ــِي  ــَح َعيْنَ َ َّــِذي فَت ــِدْر هــَذا ال ــْم يَْق َ ــْم: أَل ــٌض ِمنُْه ــاَل بَْع ُّــُه! َوقَ ــَف َكاَن يُِحب ُــُروا َكيْ ــودُ: انْظ ــاَل الْيَُه ــوُع. فََق يَُس
ــِر، َوَكاَن  ــى الَْقبْ ــاءَ ِإلَ ــِه َوَج ــي نَْفِس ــا ِف ــوُع أَيًْض ــَج يَُس ــوُت؟. فَانَْزَع ــا الَ يَُم ــَذا أَيًْض ــَل ه ــى أَْن يَْجَع األَعَْم
ْــِه َحَجــٌر. قَــاَل يَُســوُع: اْرفَُعــوا الَْحَجــَر!. قَالَــْت لَــُه مَْرثَــا، أُْخــُت الَْميْــِت: يَــا َســيُِّد،  ــاَرًة َوقَــْد ُوِضــَع َعلَي مَغَ
َّــامٍ. قـَـاَل لََهــا يَُســوُع: أَلـَـْم أَقـُـْل لـَـِك: ِإْن آمَنْــِت تََريْــَن مَْجــَد اهللِ؟. فََرفَُعــوا الَْحَجــَر  قـَـْد أَنْتـَـَن ألَنَّ لَــُه أَْربََعــةَ أَي
َّــَك َســِمْعَت  َُّهــا اآلُب، أَْشــُكُرَك ألَن َحيـْـُث َكاَن الَْميـْـُت مَْوُضوًعــا، َوَرفـَـَع يَُســوُع َعيْنَيـْـِه ِإلـَـى فـَـْوُق، َوقـَـاَل: أَي
ــوا  ــُت، ِليُْؤِمنُ ْ ــِف قُل ــِع الَْواِق ــَذا الَْجْم ــِل ه ــْن ألَْج ــي. َولِك ــَمُع ِل ــٍن تَْس ــي ُكلِّ ِحي َّــَك ِف ــُت أَن ــا َعِلْم َ ــي، َوأَن ِل
ــَداهُ  ــُت َويَ ــَرَج الَْميْ ــا! فََخ ــمَّ َخاِرًج ُ ــاَزُر، هَل ــمٍ:  ِلَع ــْوٍت َعِظي ــَرَخ ِبَص ــَذا َص ــاَل ه ــا قَ ــلْتَِني َولَمَّ ــَك أَْرَس َّ أَن
ــْب”  ــوهُ يَْذهَ ــوهُ َودَعُ ــوُع: ُحلُّ ــْم يَُس ــاَل لَُه ــل. فََق ــوٌف ِبِمنِْدي ــُه مَلُْف ــٍة، َوَوْجُه ــاٌت ِبأَقِْمطَ ــالَهُ مَْربُوطَ  َوِرْج

                                                                                                                                           )يوحنا4:11، 11، 29-28، 44-32(.

1.      أستنتُج الّصفاِت الّتي تبيُّن الّسيَّد المسيَح:

- إلهاً كامالً: ......................................................................................................................................

- إنساناً كامالً: ...................................................................................................................................

ِس حدثاً يبيُّن أّن الّسيَّد المسيَح إلٌه كامٌل وإنساٌن كامٌل. 2.      أذكُر من الكتاِب الُمقدَّ
............................................................................................................................................................

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

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

أقرأ وأجيب:
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َّــامٍ، أََخــَذ بُطـْـُرَس َويُوَحنَّــا َويَْعُقــوَب َوَصِعــَد ِإلـَـى َجبـَـل ِليَُصلِّــي. َوِفيَمــا  ”َوبَْعــَد هــَذا الـْـَكالَمِ ِبنَْحــِو ثََماِنيـَـِة أَي
ــا الَِمًعــا. َوِإذَا َرُجــالَِن يَتََكلََّمــاِن مََعــُه، َوهَُمــا مُوَســى  هـُـَو يَُصلِّــي َصــاَرْت هَيْئَــةُ َوْجِهــِه مُتَغَيِّــَرًة، َوِلبَاُســُه مُبْيَضًّ
َّا  ـِذي َكاَن َعِتيــًدا أَْن يَُكمِّلَــُه ِفــي أُوُرَشــِليَم.َوأَم َـّ ـَذاِن ظََهــَرا ِبَمْجــٍد، َوتََكلََّمــا َعــْن خُُروِجــِه ال ـا، اَللَـّ َوِإيِليَـّ
ــُه. ــِن مََع ــِن الَْواِقَفيْ ْ ُجلَي ــَدهُ، َوالرَّ ــتَيَْقظُوا َرأَْوا مَْج ــا اْس ــْومِ. فَلَمَّ ــْد تَثَقَّلُــوا ِبالنَّ ُــوا قَ ــُه فََكان ــَذاِن مََع ْــُرُس َواللَّ بُط
: لَــَك  ــْع ثَــالََث مَظَــالَّ ــا. فَلْنَْصنَ ــٌد أَْن نَُكــوَن هُهنَ ــُم، َجيِّ ــا مَُعلِّ ــِه قَــاَل بُطـْـُرُس ِليَُســوَع: يَ ــا يَُفاِرقَاِن َوِفيَمــا هَُم
َواِحــَدًة، َوِلُموَســى َواِحــَدًة، َوإِليِليَّــا َواِحــَدًة. َوهـُـَو الَ يَْعلـَـُم مـَـا يَُقــوُل. َوِفيَمــا هـُـَو يَُقــوُل ذِلــَك َكانـَـْت َســَحابَةٌ 
ــَحابَِة قَاِئــاًل: هــَذا هـُـَو ابِْنــي الَْحِبيــُب.  ــَحابَِة.َوَصاَر َصــْوٌت ِمــَن السَّ فَظَلَّلَتُْهــْم. فََخافـُـوا ِعنَْدمـَـا دََخلـُـوا ِفــي السَّ
َّامِ  َّــا هـُـْم فََســَكتُوا َولـَـْم يُْخِبــُروا أََحــًدا ِفــي ِتلـْـَك األَي ــْوُت ُوِجــَد يَُســوُع َوْحــَدهُ، َوأَم لـَـُه اْســَمُعوا.َولَمَّا َكاَن الصَّ

ِبَشــْيٍء ِممَّــا أَبَْصــُروهُ.” )لوقــا9: 36-28(.

1.      أستنتُج من اآلياِت الّسابقِة أحداَث التّجلّي:

أقرأ وأجيب:

التاّلميــُذ الّذيــن عاينــوا 
التّجلّــي أحــداَث 

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

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

تجلّيــا  اللّــذاِن  النّبيــاِن 
المســيِح الّســيِّد  مــَع 

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

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

المســيِح  الّســيِّد  هيئــةُ 
التّجلّــي حــدِث  فــي 

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

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

كالمُ بطرس:

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

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

الّصوُت من الّسحابة:

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

................................... أحداُث التّجلِّي

2.    إالمً ترمُز الّسحابةُ الّتي ظهَرت في حدِث التّجلّي، وما داللةُ الّصوِت الّذي ُسِمَع منها؟
............................................................................................................................................................

3.     متى نحتفُل بعيِد التّجلّي؟
............................................................................................................................................................
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- التّجلـّـي يعنــي الكشــَف اإللهــّي؛ هــو ظهــوُر اهلل فــي ثالثــِة أقانيــم، حيــُث أظهــَر اهلل لنــا بوضــوحٍ 
ــِل  ّــى علــى جب ــه اإللهيّــة عندمــا تجل أّن الّســيَّد المســيَح هــو ابنُــه الوحيــد )األقنــوم الثّانــي( بطبيعِت
ــيِّد  ــي الّس ّ ــة نفســها، فبتجل ــه اإللهيّ ــى طبيعِتي ــٌل عل ــو إال دلي ــا ه ــه م ــذي شــعَّ من ّ ــوُر ال ــور، والنّ ثاب
المســيح كشــَف فــي شــخِصه عــن طبيعتيــه اإللهيّــِة الكاملــِة واإلنســانيَّة الكاملــة، كمــا أّن حــدَث 
التّجلـّـي كشــَف لنــا عــن الثّالــوِث القــّدوِس: اآلب: )الّصــوت(، االبــن: )الُمتجلـّـي(، الــّروح القــدس: 
َل وجــُه المســيِح وأضــاءَ  )علــى هيئــة ســحابة(، وكاَن ذلــَك علــى مــرأى مــن الّرســِل الثاّلثــة إذ تحــوَّ
كالّشــمِس وظهــَر حينئــٍذ مجــُد يســوَع األزلــّي، والثّيــاُب البيضــاءُ المتأللئــةُ هــي إحــدى عالمــاِت 

المجــِد الّســماوي كمــا وردَ فــي ســفِر الّرؤيــا )رؤيــا3: 4(. 

 - غاية حدث التّجلي:

ــه  ــوِل آالِم ــم لقب ــن قلوِبهــم، ويُهيئَه ــكَّ م ــَل الشَّ ــه ليزي ــن مجــِد ابِن ــَذ شــيئاً م 1.      أرى اهلل التالمي
ــداءً للبشــرية.  ــه ف ــه وقيامِت ــه وموِت وصلِب

دة الّتي هي عربوٌن لقيامتنا.  2.      الكشُف الُمسبَق لقيامة الّسيّد المسيح الُممجَّ

ــمِ  ــن القدي ــيُّد العهَدي ــُزه، وس ــّدس ومرك ــاب المق ــيَح محــوُر الكت ــيَّد المس ــاُر أنَّ الّس 3.       إظه
والجديــِد، وبتجلّيــه مــَع موســى وإيليــا  اكتمــاٌل للّشــريعة و األنبيــاِء، فموســى هــو كاتــُب الّشــريعِة 
ــمِ  ــِد القدي ــاِء العه ــُل أنبي ّ ــا هــو مُمث ــريعةَ، وإيلي ــَم الّش ــى لكــي يتّم ــيُّد المســيُح أت )النّامــوس(، والّس
الّذيــن تنبـّـؤوا بمجــيء الّســيّد المســيح وهــو حــّي اختــاَره اهلل ليصعــَد إلــى الّســماء فــي مركبــٍة مــن 

ــاِء.  ــَق الســيُّد المســيح نبــوءاِت األنبي نــار. وبذلــك حقَّ

أعبر عن إيماني

- أعّرُف حدَث التّجلّي وأذكُر غاياِته.

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

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

...................................................................................................................................................
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مَْملُــوءًا اآلِب،  ِمــَن  ِلَوِحيــٍد  َكَمــا  مَْجــًدا  مَْجــَدهُ،  َوَرأَيْنَــا  بَيْنَنَــا،  َوَحــلَّ  َجَســًدا  َصــاَر  ”َوالَْكِلَمــةُ   - 
      ِنْعَمةً َوَحقًّا” )يوحنا1: 14(.

ــْن  ــا، ِم ــتُْه أَيِْدينَ ــاهَْدنَاهُ، َولََمَس َّــِذي َش ــا، ال ــاهُ ِبُعيُوِننَ َّــِذي َرأَيْنَ ــِمْعنَاهُ، ال َّــِذي َس ــْدِء، ال َ ــَن الْب َّــِذي َكاَن ِم  - ”اَل
َِّتــي َكانـَـْت  َّــِة ال        ِجَهــِة َكِلَمــِة الَْحيـَـاِة. فـَـِإنَّ الَْحيـَـاَة أُظِْهــَرْت، َوقـَـْد َرأَيْنـَـا َونَْشــَهُد َونُْخِبُرُكــْم ِبالَْحيـَـاِة األَبَِدي

      ِعنَْد اآلِب َوأُظِْهَرْت لَنَا” )1يوحنا1: 2-1(.

ِّنـَـا يَُســوَع الَْمِســيِح َومَِجيِئــِه، بـَـْل قـَـْد ُكنَّــا مَُعاِيِنيــَن  ِة َرب فْنَاُكــْم ِبُقــوَّ َّنـَـا لـَـْم نَتْبـَـْع خَُرافـَـاٍت مَُصنََّعــةً، ِإذْ َعرَّ  - ”ألَن
ــنَى:  ــَن الَْمْجــِد األَْس ــِه َصــْوٌت َكهــَذا ِم ْ ــَل َعلَي َ ــًدا، ِإذْ أَقْب ــةً َومَْج ــَن اهللِ اآلِب َكَرامَ ــَذ ِم َّــُه أََخ       َعظََمتَــُه. ألَن
ــَماِء، ِإذْ  ــْوَت مُْقِبــاًل ِمــَن السَّ َّــِذي أَنـَـا ُســِرْرُت ِبــِه«. َونَْحــُن َســِمْعنَا هــَذا الصَّ        هــَذا هُــَو ابِْنــي الَْحِبيــُب ال

ِس” )2بطرس18-16:1(.       ُكنَّا مََعُه ِفي الَْجبَِل الُْمَقدَّ

1.      كيَف أثَّر حدُث التّجلّي على الّرسل؟
............................................................................................................................................................

أقرأ وأجيب:

- اختــاَر الــّربُّ يســوُع المســيُح بطــرَس ويعقــوَب ويوحنــا ليكونــوا شــهوداً مُعاينيــَن لكشــِف ألوهيِّتــه فــي حــدِث 
التّجلـّـي، وذلــك العتبــارات عديــدة، منها:

1.    بطــرس ويعقــوب كانــا أكبــَر الّرســِل ســنّاً، وكاَن لهمــا دوٌر كبيــٌر فــي نشــِر اإليمــاِن منــُذ بدايِتــه، أمـّـا يوحنَّــا 
َب مــن الــّرّب يســوع. فقــد كاَن التّلميــَذ الحبيــَب المقــَرّ

2.    ألنهــم عاينــوا الكثيــَر مــن الحــوادِث الّتــي أظهــَرت ألوهيـّـةَ المســيِح كإقامــِة ابنــة يائيــروس )مرقــس5: 24-21، 
 .) 43-35

3.    إلقراِرهــم أّن يســوَع المســيَح ابــُن اهلل الحــّي )متــى 16: 16( وأنـّـه ليــَس كمــا يّدعــي النـّـاُس أنـّـه إيليــا أو يوحنـّـا 
المعمــدان أو واحــٌد مــن األنبيــاء )متــى 16: 14(. 

4.    ليريهــم مجــَد الهوِتــه قبــَل آالِمــه وقيامتــه، ففــي التّجلـّـي شــاهدوا ناســوتَه ومجــَد الهوِتــه، فــكاَن الجبــُل رمــزاً 
للكنيســِة الّتــي جمَعــت بيــَن العهَديــن )القديــم والجديــد(.

- ترَكــت حادثــةُ التّجلـّـي تأثيــراً عظيمــاً فــي أذهــاِن كّل ِمــن الّرســِل )بطــرس ويعقــوب ويوحنـّـا( الّذيــن عاينــوا 
تجلـّـي الــّرّب يســوَع علــى الجبــِل، فبرؤيتهــم ذلــك عاينــوا باكــورَة المجــِد اإللهــّي الـّـذي ســيتنّعُم بــه األبــراُر 
فــي الّســماء، فانعكَســت علــى حياِتهــم الّروحيـّـة وعلــى كتاباتِهــم، فكانــوا يتوقــوَن لبلــوِغ الكمــاِل المســيحّي 

لينالــوا المجــَد الـّـذي كاَن التّجلـّـي مثــاالً لــه، وكاَن يعقــوُب أّوَل شــهيد بيــن الّرســل

أعبر عن إيماني
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الـّـذي اعتبــَر المــوَت ربحــاً فــي ســبيِل اإليمــاِن بالمســيِح، وعُــرف بجهــاِده الّروحــّي وحياتــه البــاّرة. وبطــرس الـّـذي 

يعنــي الّصخــرة يشــيُر إلــى اإليمــاِن الثّابــت، كمــا عـُـرَف يوحنـّـا بالحبيــِب، وكأّن الّســيَّد المســيح يريُدنــا أن نعلــَم 

أنّنــا لــن نــرى مجــَده مــا لــم نعــش فــي داخلنــا اإليمــاَن العامــَل بالمحبـّـة.

- انعكاســاُت التّجلـّـي علــى حياتنــا: المؤمــُن الّصــادُق مــن قلــٍب مُخلــٍص البــدَّ أن يــرى مجــَد اهلل ويكــون لــه أثــٌر قويٌّ 

ُــْل لَــِك: ِإْن آمَنْــِت تََريْــَن مَْجــَد اهللِ؟” )يوحنــا 11: 40(، ونحــُن كمؤمنيــن  َــْم أَق ــا يَُســوُع: أَل ــه، ”قَــاَل لََه فــي حياِت

مدعــوون لنعايــَن مجــَد اهلل فــي حياِتنــا مــن خــالل: 

1.      تصويــِب هــدِف حياتنــا عــن األمــور األرضيـّـة إلــى أمــوٍر ســماويّة، والّســعي إلى التّوبــِة بالّصالِة والّصــومِ الّدائَمين 
مُتَّحديــن بالــّرّب يســوع بســر الشــكر اإللهــي، وهــذا ال يتــمُّ مــن دوِن أن نمــوَت عــن ذواِتنا ونولَد مــن جديٍد.

2.      تغييــر طريقــِة عيِشــنا واالبتعــاد عــن الخطيئــة والّســير نحــَو الــّرّب يســوَع المســيح واســتعادة نــوِر الــّرّب الــذي 
خلقنــا عليــه فــي حياتنا.

- تحتفُل الكنيسة بتذكار تجلّي ربّنا يسوع المسيح في كّل عام في الّسادس من شهر آب.

- أبيُّن انعكاساِت التّجلّي في حياتي كمؤمٍن.

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................
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1.    أبيُّن لماذا اختاَر الّسيُّد المسيُح بطرَس ويوحنّا ويعقوب ليكونوا مَعه في حدث التّجلّي.
.............................................................................................................................................................

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

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

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

2.    أوّضُح كيَف نعايُن مجَد اهلل في حياتنا؟
.............................................................................................................................................................

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

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

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

3.    إالمَ يرمُز تجلّي الّسيِّد المسيِح مع موسى وإيليا؟
............................................................................................................................................................

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

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

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

أختبر نفسي : 

هُ  ”بـَـْل َكَمــا هـُـَو مَْكتـُـوٌب: مَــا لـَـْم تـَـَر َعيـْـٌن، َولـَـْم تَْســَمْع أُذٌُن، َولـَـْم يَْخطـُـْر َعلـَـى بـَـاِل ِإنَْســاٍن: مَــا أََعــدَّ
اهللُ ِللَِّذيــَن يُِحبُّونَــُه” )1كورنثــوس2: 9(.

كلمة منفعة
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الّدرس الّتاسع عشر الحياُة المسيحّية حياُة العّفة

 :�لنناقش مع

دعــا اهللُ اإلنســاَن - بعــَد أن رتـّـَب لــه الخليقــةَ تحــَت ســلطِته - لمشــاركِته فــي حياِتــه، ألّن اإلنســاَن إنّمــا 
ــِه.  ــى ُصوَرِت ــاَن َعلَ ــَق اهللُ اإِلنَْس ــاُب المقــّدس: “فََخلَ ــِة كمــا يقــوُل الكت ــِة اإللهيّ هــو صــورةُ وعمــُل الطّبيع
َعلَــى ُصــوَرِة اهللِ َخلََقــُه. ذََكــًرا َوأُنْثَــى َخلََقُهْم”)تكويــن1: 27( فكانــت النّقــاوةُ هــي التّشــابُُه الّرئيــُس بيــَن اهلل 
ــدا مــن دمٍ وال مــن  ــم يولَ ــآدمُ وحــّواء ل ــك. ف ــى ذل ــاٌل عل ــارة الفردوســيّة ألّول زوٍج مث واإلنســان، والطّه
ــا طبعــاً فاســداً مــن طبيعــٍة ســابقٍة لهمــا، إنّمــا خلَقهمــا اهلل  مشــيئِة جســٍد وال مــن مشــيئِة رجــٍل، ولــم يرث
شــيئاً جديــداً بالطّريقــة الّتــي أرادَهــا لهمــا. لقــد خُِلقــا علــى شــبِهه وال يمكــُن أن يكــوَن أعظــم مــن هــذا؛ 
أي أن يكونــا علــى شــبِه اهلل فــي البــّر، النّقــاوة، والقداســة )تكويــن1: 27(. كانــا كالهمــا باريـّـن بــال خطيئــٍة، 
وفــي مُنتَهــى الجمــاِل جســداً ونفســاً وروحــاً، حياتُهمــا كانــت حيــاًة مالئكيـّـةً لكــّن هــذه الحيــاة لــم تــُدم 
ــةُ  ــَدت الطّبيع ــَع اهلل، ففق ــركِة م ــاِة الّش ــن حي ــردوس؛ أي ع ــن الف ــداً ع ــا بعي ــهوة غّربتهم ــالً، ألّن الّش طوي
البشــريّةُ بذلــك صورتَهــا اإللهيـّـةَ ونقاوتَهــا وبســاطتَها، وعرفـَـت الخطيئــةَ واختبرتَهــا، ودخلـَـت فــي صــراٍع 
بيــَن الجســِد والــّروِح، وأصبــَح مــن الّســهِل أن تخطــئَ، ال بــل أصبَحــت عبــدًة للخطيئــِة تســودُها األهــواءُ 
الّشــريرِة، فصــاَر اإلنســان يميــُل نحــَو الّشــّر والكبريــاِء واالشــتهاء، ولحَقــه األلــُم والمــوُت، لــم يَخلــِق اهلل 
المــوَت لكــّن اإلنســاَن ورثــه نتيجــة ســقوطه باختيــاره عنَدمــا خالــَف وصيـّـةَ الخالــق )تكويــن3: 19-16(. 

1.       ما نتائُج الّسقوِط؟

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

2.      كيف تجلِّت العّفةُ في حياِة آدمَ وحواءَ عنَدما كانا في حضرِة اهلل؟

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

3.      ما صفاُت الحياِة الّتي ِنلناها بعَد فداِء الّسيّد المسيح لنا؟ 

   ............................................................................................................................................................
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وِح  وِح فَــاَل تَُكمِّلُــوا َشــْهَوَة الَجَســِد. أِلَنَّ الَجَســَد يَْشــتَِهي ِضــدَّ الــرُّ ََّمــا أَقُــوُل: اْســلُُكوا ِبالــرُّ أ.    ”َوِإن
ــا اَل تُِريــُدوَن. َولَِكــْن ِإذَا انَْقْدتـُـْم  ــَذاِن يَُقــاِومُ أََحُدهَُمــا اآلَخــَر، َحتَّــى تَْفَعلـُـوَن مَ وُح ِضــدَّ الَجَســِد، َوهَ َوالــرُّ
ــاَرةٌ،  ــةٌ، دََع ــاَرةٌ، نََجاَس ــى، َعَه ــَي: ِزنً ــي ِه َِّت ــَرةٌ، ال ــِد ظَاِه ــاُل الَجَس ــوِس. َوأَعَْم ــَت النَّامُ ــتُْم تَْح وِح فَلَْس ــرُّ ِبال
ــْكٌر،  ــٌل، ُس ْ ــٌد، قَت ــةٌ، َحَس ــَقاٌق، ِبْدَع ٌب، ِش ــزُّ ــَخٌط، تََح ــَرةٌ، َس ــامٌ، غَيْ ــَداَوةٌ، ِخَص ــْحٌر، َع ــاِن، ِس ــادَةُ األَْوثَ ِعبَ
َِّذيــَن يَْفَعلـُـوَن ِمثـْـَل هـَـِذِه  َِّتــي أَْســِبُق فَأَقـُـوُل لَُكــْم َعنَْهــا َكَمــا َســبَْقُت فَُقلـْـُت أَيًْضــا: ِإنَّ ال بَطـَـٌر، َوأَمْثـَـاُل هـَـِذِه ال
وِح فَُهــَو: مََحبَّــةٌ، فـَـَرٌح، َســاَلمٌ، طـُـوُل أَنـَـاٍة، لُطـْـٌف، َصــاَلٌح، ِإيَمــاٌن،   َّــا ثََمــُر الــرُّ اَل يَِرثـُـوَن مَلَُكــوَت اهللِ. َوأَم
َِّذيــَن هـُـْم ِللَْمِســيِح قـَـْد َصلَبـُـوا الَجَســَد مـَـَع األَهـْـَواِء  َودَاَعــةٌ، تََعفُّــٌف. ِضــدَّ أَمْثـَـاِل هـَـِذِه لَيـْـَس نَامـُـوٌس. َولَِكــنَّ ال

ــة5: 16- 25(. وِح” )غالطي ــرُّ ــا ِبَحَســِب ال ــلُْك أَيًْض وِح، فَلْنَْس ــرُّ ــُش ِبال ــا نَِعي ــَهَواِت. ِإْن ُكنَّ َوالشَّ

َّــُه َخيـْـٌر لـَـَك أَْن يَْهِلــَك أََحــُد أَعَْضاِئــَك  ب.    ”فـَـِإْن َكانـَـْت َعيْنـُـَك اليُْمنـَـى تُْعِثــُرَك فَاقْلَْعَهــا َوأَلِْقَهــا َعنـْـَك، أِلَن
َّــُه َخيـْـٌر لـَـَك  َواَل يُلَْقــى َجَســُدَك ُكلُّــُه ِفــي َجَهنَّــَم. َوِإْن َكانـَـْت يـَـُدَك اليُْمنـَـى تُْعِثــُرَك فَاقْطَْعَهــا َوأَلِْقَهــا َعنـْـَك، أِلَن

أَْن يَْهِلــَك أََحــُد أَعَْضاِئــَك َواَل يُلَْقــى َجَســُدَك ُكلُّــُه ِفــي َجَهنَّــَم ” )متــى5: 30-29(.

1.     أقابُل بيَن نتائِج الّشهوِة وثماِر الّروِح الّتي تنجينا منها في الجدوِل اآلتي:

أقرأ وأجيب:

ثماُر الّروحنتائُج شهواِت العالم

........................................................................العداوةُ

طوُل األناِة........................................................................

........................................................................الّسخط

التّعّفف........................................................................

2.     ما المقصودُ من اآليِة: )متى5: 29-30(؟ 
............................................................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................................................
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- خلــَق اهللُ اإلنســاَن علــى صورِتــه ومثالــه فــي البــّر والقداســة، وبمخالفِتــه وصيـّـةَ اهلل كاَن الّســقوُط األّول لــه فــي 
الخطيئــِة حيــَن اشــتهى مــا ليــَس لــه، فابتعــَد عــن اهلل ســالكاً فــي شــهواِته بانتصــاِر ميــوِل جســِده علــى روحــه لكــن 
ــُروَن  ــيُْجَعُل الَْكِثي ــِة الَْواِحــِد َس ــا ِبِإطَاَع ــَذا أَيًْض ــُروَن خُطـَـاًة، هََك ــَل الَْكِثي ــاِن الَْواِحــِد ُجِع نَْس ــِة اإْلِ ــا ِبَمْعِصيَ ”... َكَم
ْرنــا مــن عبوديـّـِة الخطيئــِة بــآالمِ الــّرّب يســوَع وموِتــه علــى الّصليــب وقيامتــه  أَبـْـَراًرا” )روميــة5: 19(. فبالفــداِء تحرَّ
ــا  ــاً خطاي ــة مُرتكب ــي المعصي ــِة »المــوت«. ولضعــِف الطبيعــة البشــريّة اســتمرَّ اإلنســاُن ف ــا ثمــَن الخطيئ ــاً عنّ دافع
ــْكر، والبَطَر...  عديــدًة كالِزنــى، والحســد والّشــهوة، وِعبـَـادَة اأْلَْوثـَـاِن، والّســْحر، والَعــَداَوة، والغيـْـَرة، والَقتْل، والسُّ
ِّي لَْســُت  مُبتعــداً عــن ثمــاِر الــّروح: المحبـّـة، اإليمــان، النّقــاء، الطّهــارة، التّعفــف، كمــا يقــوُل بولــس الّرســول:”أِلَن

َّــاهُ أَفَْعــُل” )روميــة7: 19(.  َّــِذي لَْســُت أُِريــُدهُ فَِإي ــرَّ ال َّــِذي أُِريــُدهُ، بـَـِل الشَّ اِلــَح ال أَفَْعــُل الصَّ

ــد،  ــان والي ــس(، واللّس ــمع واللم ــر والس ــواس )النظ ــِد والح ــةَ الجس ــمُل عّف : يش ــٌيّ ــران: 1( خارج ــة مظه وللعّف
ــي ُكلِّ  ــُه ِف ــُط نَْفَس ــُد يَْضبُ ــْن يَُجاِه ــر شــهوات الجســد. ”َوُكلُّ مَ ــد عــن كّل مــا يثي والحشــمِة فــي الَملبــس والبُع

َشــْيٍء...” )1كورنثــوس9: 25(.

: يشــمُل عّفــةَ القلــِب والفكــِر والنّفــس. فنســلُك بعّفــة ونحيــا حيــاة الطهــارة ببــذل كّل جهــد لالبتعــاد  2(  داخلــٌيّ
ِّــي َخطَبْتُُكــْم ِلَرُجــٍل َواِحــٍد،  ِّــي أَغَــاُر َعلَيُْكــْم غَيـْـَرَة اهللِ، أِلَن عــن حيــاة الخطيئــة ألنّنــا عــروُس المســيِح العفيفــِة ”فَِإن

مَ َعــْذَراءَ َعِفيَفــةً ِللَْمِســيح” )2كورنثــوس11: 2(.  أِلُقـَـدِّ

- مجاالُت العفِّة المسيحيّة:

1.    عفـّـةُ اللّســاِن )التّعّفــف فــي الــكالم(: فــال نتلّفــُظ بكلمــٍة بطّالــٍة كالّشــتيمة، والكــذب، والحلفــان، والتّهّكــم، 
واإلدانــة، والنّميمــة ”َولَِكــْن أَقـُـوُل لَُكــْم: ِإنَّ ُكلَّ َكِلَمــٍة بَطَّالـَـٍة يَتََكلَّــُم ِبَهــا النَّــاُس َســْوَف يُْعطـُـوَن َعنَْهــا ِحَســابًا يـَـْومَ 

ُر َوِبَكاَلِمــَك تـُـَداُن” )متــى12: 37-36(. َّــَك ِبَكاَلِمــَك تَتَبـَـرَّ يــِن. أِلَن الدِّ

2.    عفـّـةُ العيــن )التّعّفــف فــي النّظــر(: ال نشــتهي مــا لغيرنــا مهمــا كان، والترفــع فــي نظرنــا عــن األمــور المخلــة 
َّــا أَنـَـا فَأَقـُـوُل لَُكــْم: ِإنَّ ُكلَّ مـَـْن يَنْظـُـُر ِإلـَـى امـْـَرأٍَة ِليَْشــتَِهيََها،  باألخــالق... وهــذا مــا أّكــَده الــّربُّ يســوع بقولــه: ”َوأَم

فََقــْد َزنـَـى ِبَهــا ِفــي قَلِْبــِه” )متــى5: 28(. 

3.    عفـّـةُ األذن )التّعّفــف فــي الّســمع(: فــال نســمُع، وال نســعى لســماِع كالمٍ ســيء أو أحاديــَث أو إدانــٍة أو مذمـّـٍة 
ــْه قَلْبـَـَك ِإلـَـى اأْلَدَِب، َوأُذُنَيـْـَك ِإلـَـى َكِلَمــاِت الَْمْعِرفَِة” )أمثــال 23 : 12(. ألحدهــم ... ”َوجِّ

يــُق  دِّ ـا الصِّ َـّ 4.    عفّــةُ اليــد: تعنــي األمانــة، واالبتعــاد عــن الّســرقة واالختــالس، وعــدم إيــذاء اآلخريــن ”أَم
ًة” )أيــوب17: 9(. فَيَْستَْمِســُك ِبطَِريِقــِه، َوالطَّاِهــُر الْيََديْــِن يَــْزدَادُ قُــوَّ

5.    عفـّـةُ الجســد: وتكــوُن حيــَن نبتعــُد عــن كّل شــهوة رديئــة كالنّجاســة والّزنــى بالقــوِل أو الفعــِل أو الفكــِر، 
نـَـا... أِلَنَّ اهللَ لـَـْم يَْدعُنـَـا ِللنََّجاَســِة  وشــهوِة األكِل والكســِل ”أِلَنَّ هـَـِذِه ِهــَي ِإَرادَةُ اهللِ: قََداَســتُُكْم. أَْن تَْمتَِنُعــوا َعــِن الزِّ

بـَـْل ِفــي الَْقَداَســِة” )1تســالونيكي4: 7-3(.

- تنمــو العّفــةُ وتــزدادُ عمقــاً بقــدِر مــا يــزدادُ اإلنســاُن أمانــةً فــي عيــِش العّفــِة والخضــوِع لمشــيئِة اهلل والطّاعــِة 
لوصايــاه والعمــل بهــا. كمــا أنّهــا ترتبــُط بالفضائــِل األخــرى كالطّهــارِة والّصبــِر والتّقــوى، فــإنَّ اهلل يِهــُب العّفــة 
ــي  ــوا ِف مُ ــَن مــن اهلل ”... قَدِّ ــُس والفكــر، لنبقــى قريبي ــط النف ــي ضب ــَد ف ــا أن نجته ــا، وعلين ّــذي يطلبُه لإلنســاِن ال
بْــِر تَْقــَوى، َوِفــي  ِإيَماِنُكــْم فَِضيلَــةً، َوِفــي الَْفِضيلَــِة مَْعِرفَــةً، َوِفــي الَْمْعِرفَــِة تََعفًُّفــا، َوِفــي التََّعفُّــِف َصبْــًرا، َوِفــي الصَّ

َّــِة مََحبَّــةً” )2بطــرس1: 7-5(  ــَودَِّة اأْلََخِوي ــي الَْم َّــةً، َوِف ــَودًَّة أََخِوي ــَوى مَ التَّْق

أعبر عن إيماني
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َّــِذي  ــرَّ ال َّــِذي أُِريــُدهُ، بَــِل الشَّ اِلــَح ال ِّــي لَْســُت أَفَْعــُل الصَّ - مــاذا قصــَد بولــُس الّرســوُل بقولــه: ”أِلَن
َّــاهُ أَفَْعــُل” )روميــة 7: 19(، ومــا العالقــةُ بيــَن اإلرادِة وعيــِش العّفــة؟ لَْســُت أُِريــُدهُ فَِإي

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

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

تقويم مرحلي

َُّكــْم  َّــِذي لَُكــْم ِمــَن اهللِ، َوأَن َّــِذي ِفيُكــُم، ال وِح الُقــُدِس ال أ.    ”أَمْ لَْســتُْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ َجَســَدُكْم هـُـَو هَيـْـَكٌل ِللــرُّ
َِّتــي ِهــَي هلِلِ”  ــُدوا اهللَ ِفــي أَْجَســاِدُكْم َوِفــي أَْرَواِحُكــُم ال َُّكــْم قـَـِد اْشــتُِريتُْم ِبثََمــٍن. فََمجِّ  لَْســتُْم أِلَنُْفِســُكْم؟ أِلَن
                                                                                                 )1كورنثوس6: 19_ 20(. 

َُّكــْم هَيـْـَكُل اهللِ، َوُروُح اهللِ يَْســُكُن ِفيُكــْم؟  ِإْن َكاَن أََحــٌد يُْفِســُد هَيـْـَكَل اهللِ فََسيُْفِســُدهُ  ب.    ”أَمـَـا تَْعلَُمــوَن أَن
َّــِذي أَنْتـُـْم هـُـَو” )1كورنثــوس3: 16_17(. ٌس ال اهللُ، أِلَنَّ هَيـْـَكَل اهللِ مَُقــدَّ

ًة” )أيوب17: 9(. يُق فَيَْستَْمِسُك ِبطَِريِقِه، َوالطَّاِهُر اليََديِْن يَْزدَادُ قُوَّ دِّ َّا الصِّ ج.    ”أَم

1.    أوّضُح معنى اآلياِت: 

َُّكْم قَِد اْشتُِريتُْم ِبثََمٍن” َُّكْم لَْستُْم أِلَنُْفِسُكْم؟  أِلَن - ”َوأَن

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

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

- ”ِإْن َكاَن أََحٌد يُْفِسُد هَيَْكَل اهللِ فََسيُْفِسُدهُ اهللُ”

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

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

2.    ما النّعمةُ الّتي نحصُل عليها بطهارِة اليَدين؟

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

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

أقرأ وأجيب:
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* نناُل بحياِة العفَِّة ِنَعماً كثيرة، منها:

ا ِمــْن ِإلـَـِه  ، َوِبــرًّ بِّ 1.     ننــاُل بركــةَ اهلل فــي حياِتنــا: ” اَلطَّاِهــُر الْيََديـْـِن، َوالنَِّقــيُّ الَْقلـْـِب.. يَْحِمــُل بََرَكــةً ِمــْن ِعنـْـِد الــرَّ
َخاَلِصــِه ” )مزاميــر24: 5-4( .

2.     نــزدادُ قــّوًة: حيــاةُ العّفــة والطّهــارة تُعطــي قــّوًة وصّحــةً روحيـّـةً وجســديّةً، بــل تمنــُع مــن أمــراٍض تســببُها 
ًة ” )أيــوب17: 9(.  يــُق فَيَْستَْمِســُك ِبطَِريِقــِه، َوالطَّاِهــُر الْيََديـْـِن يـَـْزدَادُ قـُـوَّ دِّ َّــا الصِّ النّجاســةُ ” أَم

3.     نــرُث ملكــوَت اهلل: وعــَد الــّربُّ يســوُع مـَـن يعيــُش حيــاَة العّفــة والطّهــارة فــي حياِتــه، أن يكــوَن مَعــه فــي 
ُســوا ِثيَابَُهــْم، فََسيَْمُشــوَن مَِعــي ِفــي  الملكــوِت الســماوي ويكتــَب اســَمه فــي ِســفِر الحيــاِة فالّذيــن ”...لـَـْم يُنَجِّ

َُّهــْم مُْســتَِحقُّوَن. مـَـْن يَغِْلــُب فََذِلــَك َســيَلْبَُس ِثيَابـًـا ِبيًضــا، َولـَـْن أَمُْحــَو اْســَمُه ِمــْن ِســْفِر الَْحيـَـاِة،  ِثيـَـاٍب ِبيــٍض أِلَن

َوَســأَعْتَِرُف ِباْســِمِه أَمـَـامَ أَِبــي َوأَمـَـامَ ماََلِئَكِتــِه”  )رؤيــا 3: 5-4(.

لننمَو ونحيا حياةَ العفِّة علينا أن نتدّرَب على: 

- التّرفع بحواسنا عن العثرات وحياة الخطيئة. 

- الُمحافَظــة علــى عّفــة األذنيــن بتعويِدهمــا ســماِع التّراتيــل والعظــات، وكلمــات المعرفــة وكّل مــا هــو مفيــد 

ونافــع للفكــر والــّروح، الُمحافَظــة علــى عّفــِة العينيــن بالنظــر إلــى الّســماء، الخليقــة، األيقونــات... وتجنــب 

ــم والكــذب والــكالم غيــر  المناظــر المنافيــة لألخــالق، حفــظ اللســان عفيفــاً باالبتعــاد عــن اإلدانــة والتّهُكّ

البنـّـاء، وتدريــِب اليديــن علــى العطــاء وعــدم اإلســراف وخدمــِة المحتاجيــن واآلخريــن.

- النّظر للجنِس اآلخر نظرة محبٍة بعيدة عن الّشهوة، فكلّنا أعضاءٌ في جسِد الّرّب يسوع.

- المحبّة الّصادقة النّابعة من القلِب النّقي، الُممتلئ بمحبّة اهلل واآلخر. 

أعبر عن إيماني

- كيَف أمّجُد اهلل بجسدي؟

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

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

تقويم مرحلي
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”أَِحبَّ الِعّفة كي ال تُخَذل أمامَ اهلل عنَد الّصالة” )إسحق الّسريانّي(.

كلمة منفعة

1.    أختاُر اإلجابةَ الّصحيحة مما يأتي:

ْه قَلْبََك ِإلَى األَدَِب، َوأُذُنَيَْك ِإلَى َكِلَماِت الَمْعِرفَِة” إلى - تدعونا اآليةُ ”َوجِّ

        أ.   التّعفُّف في الكالم.                              ب.   التّعفُّف في الّسمع. 

       ج.   التّعفُّف في اليدين.                              د.    التّعفُّف في النّظِر.

- من ِنعمِ العّفِة والطّهارِة:

        أ.  القّوة والّصحة الّروحيّة والجسديّة.            ب.   االبتعاد عن سماِع األحاديِث الّشهوانيّة. 

       ج.   العّفة الخارجيّة.                                 د.   العّفة الّداخليّة.

2.     كيَف أعيُش حياَة العّفة.
.............................................................................................................................................................

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

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

3.    ما المقصودُ باآليِة: 

َِّتــي ِفــي الَعالـَـمِ. ِإْن أََحــبَّ أََحــٌد الَعالـَـَم فَلَيَْســْت ِفيــِه مََحبَّــةُ اآلِب. أِلَنَّ ُكلَّ  ُّــوا الَعالـَـَم َواَل األَْشــيَاءَ ال ”اَل تُِحب
مـَـا ِفــي الَعالـَـمِ: َشــْهَوَة الَجَســِد، َوَشــْهَوَة الُعيـُـوِن، َوتََعظُّــَم الَمِعيَشــِة، لَيـْـَس ِمــَن اآلِب بـَـْل ِمــَن الَعالـَـمِ. َوالَعالـَـُم 

َّــِذي يَْصنـَـُع مَِشــيئَةَ اهللِ فَيَثْبـُـُت ِإلـَـى األَبَِد”)1يوحنــا2: 15_ 17(. َّــا ال يَْمِضــي َوَشــْهَوتُُه، َوأَم

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

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

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

أختبر نفسي : 
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الّدرس العشرون  الُمؤِمُن والمسؤولّيُة

 :�لنناقش مع

- تَُعــدُّ المســؤوليّةُ االجتماعيـّـةُ ركنــاً أساســيّاً ومُهّمــاً فــي حيــاِة الُمجتَمعــات، ومــن دونهــا تصبــُح الحيــاةُ 
فوضــى وتنتشــُر شــريعةُ الغــاِب، حيــُث يــأكُل القــويُّ الّضعيَف، وينعــدمُ التّعــاوُن، وتغلــُب األنانيـّـةُ والفرديّةُ، 
ــةُ  ــَق العدال ــالمُ وتتحّق ــودَ الّس ــى يس ّ ــه حت ــه ومُجتمِع ــاهَ نفِس ــه تج ــزمَ بواجباِت ــرِد أن يلت ــى الف ــَك عل لذل

االجتماعيّــة.

1.       برأيِك ما المسؤوليّةُ االجتماعيّةُ وما أهّميّتها؟

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

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

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

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

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

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

2.      بحسِب فهِمك للمسؤوليّة االجتماعيِّة، اذكر مثاالً تبيُّن فيه مسؤوليتَك تجاهَ مُجتَمِعك

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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ــاُن أَْن  ــِدُر اإِليَم ــْل يَْق ــاٌل، هَ ــُه أَعَْم ــَس لَ ــْن لَيْ ــا َولِك ــُه ِإيَمانً ــٌد ِإنَّ لَ ــاَل أََح ــي ِإْن قَ ــا ِإْخَوِت ــةُ يَ ــا الَْمنَْفَع -  ”مَ
ــا ِبَســالَمٍ،  ــُم: امِْضيَ ــا أََحُدُك ــاَل لَُهَم ، فََق ــيِّ ــوِت الْيَْوِم ــِن ِللُْق ــِن َومُْعتَاَزيْ ــٌت عُْريَانَيْ يَُخلَِّصــُه؟ ِإْن َكاَن أٌَخ َوأُْخ
اْســتَْدِفئَا َواْشــبََعا َولِكــْن لـَـْم تُْعطُوهَُمــا َحاَجــاِت الَْجَســِد، فََمــا الَْمنَْفَعــةُ؟ هَكــَذا اإِليَمــاُن أَيًْضــا، ِإْن لـَـْم يَُكــْن 
ــُدوِن  ــي ِإيَمانَــَك ِب ــي أَعَْمــاٌل أَِرِن َــا ِل ْــَت لَــَك ِإيَمــاٌن، َوأَن ــٌل: أَن ــوُل قَاِئ ــِه. لِكــْن يَُق ــٌت ِفــي ذَاِت لَــُه أَعَْمــاٌل، مَيِّ

ــي” )يعقــوب2: 14- 18(. ــي ِإيَماِن ــَك ِبأَعَْماِل ــا أُِري َ ــَك، َوأَن أَعَْماِل

1.       أبيُّن العالقةَ بيَن إيماني المسيحّي وواجباتي تجاه أفراِد مُجتمعي.

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

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

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

2.       امألُ الجدوَل اآلتي بالمطلوِب:

أقرأ وأجيب:

المسؤوليّةُ االجتماعيّةُ الواجُب تطبيقُهااآلياُت )رومية12: 18-9(

، مُلْتَِصِقيَن ِبالَْخيِْر. رَّ .........................................................اَلَْمَحبَّةُ فَلْتَُكْن ِبالَ ِريَاٍء. ُكونُوا َكاِرِهيَن الشَّ

ِميَن بَْعُضُكْم بَْعًضا ِفي الَْكَرامَِة. َِّة، مَُقدِّ .........................................................َوادِّيَن بَْعُضُكْم بَْعًضا ِبالَْمَحبَِّة األََخِوي

يِسيَن، َعاِكِفيَن َعلَى ِإَضافَِة الْغَُربَاِء. .........................................................مُْشتَِرِكيَن ِفي اْحِتيَاَجاِت الِْقدِّ

.........................................................فََرًحا مََع الَْفِرِحيَن َوبَُكاءً مََع الْبَاِكيَن.

مُْهتَمِّيَن بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض اهِْتَماًما َواِحًدا، غَيَْر مُْهتَمِّيَن ِباألُمُوِر الَْعاِليَِة بَْل 

.........................................................مُنَْقاِديَن ِإلَى الُْمتَِّضِعيَن. الَ تَُكونُوا ُحَكَماءَ ِعنَْد أَنُْفِسُكْم.

امَ َجِميِع النَّاِس. .........................................................الَ تَُجاُزوا أََحًدا َعْن َشّر ِبَشّر. مُْعتَِنيَن ِبأُمُوٍر َحَسنٍَة قُدَّ

.........................................................ِإْن َكاَن مُْمِكنًا فََحَسَب طَاقَِتُكْم َساِلُموا َجِميَع النَّاِس. 
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ــِزمَ المؤمــُن المســيحّي نفَســه بالوفــاء بالتزاماِتــه االجتماعيـّـِة  - المســؤوليّةُ االجتماعيـّـةُ: هــي القــدرةُ علــى أن يُل

بوســاطة جهــوِده وإرادِتــه الّشــخصيِّة، وهــي تتضمــُن اســتعداداً مُكتســباً للمؤمــِن بحســِب تعاليمــه المســيحيّة 

يدفُعــه للُمشــاَركة مــَع اآلخريــن فــي أّي عمــٍل بنـّـاٍء يقومــوَن بــه، ويســاهُم بشــكٍل فّعــاٍل فــي حــّل الُمشــكالِت 

الّتــي يتعرضــوَن لهــا، وهــذه المســؤوليّةُ تنبــُع مــن الحريـّـة الكاملــة الُمعطــاة لــه مــن اهلل للقيــامِ بهــذِه األعمــاِل 

والمســؤولياِت والواجبــاِت الُملقــاِة علــى عاتِقــه.

- إنَّ األعمــاَل الّصالحــة بحســِب اإليمــاِن المســيحّي لوحِدهــا ال تُعطــي خالصــاً، فاإليمــاُن الحقيقــّي دائمــاً مــا 

ــمِ  ــِة لتعالي ــِة والعامل ــاًة مُتغيّــرًة ومُتجــّددًة وأعمــاالً صالحــةً، ويظهــُر هــذا اإليمــاُن بالطّاعــِة الكامل يثمــُر حي

ُف علــى الّشــجرِة مــن نــوِع الثّمــر الـّـذي تنتُجــه، كذلــك  الّســيّد المســيح فــي حياِتنــا، فكمــا يمكــُن التّعــرُّ

ــيِّد المســيح كالُمشــاركِة  ــمِ الّس ــم بحســب تعالي ــن أعماِلِه ــَن م ــَن الحقيقيي ــى المؤمني َف عل ــرُّ ــا التّع يمكنُن

ــِر ونشــِر الّســالم.  ــِل المصلحــِة العامــِة وأعمــاِل الخي ــاوِن وتفضي والتّع

أعبر عن إيماني

-  أذكُر بعَض واجباتي تجاهَ مُجتمعي.

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

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

تقويم مرحلي

َّبـَـةٌ  ــالَِطيُن الَْكاِئنـَـةُ ِهــَي مَُرت َّــُه لَيـْـَس ُســلْطَاٌن ِإالَّ ِمــَن اهللِ، َوالسَّ ــالَِطيِن الَْفاِئَقــِة، ألَن - ”ِلتَْخَضــْع ُكلُّ نَْفــٍس ِللسَّ
ــةً.  ــِهْم دَيْنُونَ ــيَأْخُُذوَن ألَنُْفِس ــوَن َس ــَب اهللِ، َوالُْمَقاِومُ ــاِومُ تَْرِتي ــلْطَاَن يَُق ــاِومُ السُّ ــْن يَُق ــى ِإنَّ مَ ــَن اهللِ، َحتَّ ِم
ــيَْف َعبَثًــا، ِإذْ هـُـَو َخــاِدمُ اهللِ،  َّــُه الَ يَْحِمــُل السَّ ــرَّ فََخــْف، ألَن ــالَِح! َولِكــْن ِإْن فََعلـْـَت الشَّ َّــُه َخــاِدمُ اهللِ ِللصَّ ألَن
. ِلذِلــَك يَلـْـَزمُ أَْن يُْخَضــَع لـَـُه، لَيـْـَس ِبَســبَِب الْغََضــِب فََقــْط، بـَـْل أَيًْضــا  ــرَّ َّــِذي يَْفَعــُل الشَّ مُنْتَِقــٌم ِللْغََضــِب ِمــَن ال
امُ اهللِ مُواِظبـُـوَن َعلـَـى ذِلــَك ِبَعيِْنــِه.  ــدَّ َُّكــْم ألَْجــِل هــَذا تُوفـُـوَن الِْجْزيَــةَ أَيًْضــا، ِإذْ هُــْم خُ ِميــِر. فَِإن ِبَســبَِب الضَّ
فَأَعْطـُـوا الَْجِميــَع ُحُقوقَُهــُم: الِْجْزيـَـةَ ِلَمــْن لـَـُه الِْجْزيـَـةُ. الِْجبَايـَـةَ ِلَمــْن لـَـُه الِْجبَايـَـةُ. َوالَْخــْوَف ِلَمــْن لـَـُه الَْخــْوُف. 

َواإِلْكــَرامَ ِلَمــْن لـَـُه اإِلْكــَرامُ” )روميــة13: 2-1، 7-4(.

1.       أبيُّن العالقةَ بيَن إيماني المسيحّي وواجباتي تجاه أفراِد مُجتمعي.

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

أقرأ وأجيب:
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1.       أفّسُر سبَب خضوِعنا للّسلطة

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

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

2.       أفّسُر معنى اآليِة اآلتيِة:

”فَأَعْطـُـوا الَْجِميــَع ُحُقوقَُهــُم: الِْجْزيـَـةَ ِلَمــْن لـَـُه الِْجْزيـَـةُ. الِْجبَايـَـةَ ِلَمــْن لـَـُه الِْجبَايـَـةُ. َوالَْخــْوَف ِلَمــْن لـَـُه الَْخْوُف. 
َواإِلْكــَرامَ ِلَمــْن لـَـُه اإِلْكــَرامُ”. )رومية13: 7(.

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

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

- تســعى البشــريّةُ لعيــِش حيــاِة الجماعــِة فتختــاُر ســلطةً تضمــُن الحفــاَظ علــى حياِتهــا حــّرًة كريمــةً، وحقوِقهــا، 

هــا بحســِب احتياجــاِت الجماعــِة وتخضــُع لهــا، ألّن أســاَس هــذه الّســلطِة مــن عنــِد  مــن خــالِل قوانيــَن تنصُّ

ســاِته  اهلل، فَمــن قــاومَ الّســلطةَ قــاومَ تدبيــَر اهلل، وهــي ضروريـّـةٌ للمحافظــِة علــى وحــدة الُمجتمــِع وحفــِظ مؤسَّ

بمــا يحّقــُق الخيــَر العــام للجميــِع، وعلينــا طاعــة أصحــاِب الّســلطِة والخضــوع لهــم  طالَمــا يســعون لتحقيــِق 

المصلحــِة العامَّــة والخيــِر العــام بحســِب مشــيئِة اهلل، ألّن صاحــَب الّســلطِة يجــُب أن يكــوَن خــادمَ اهلل لعمــِل 

الخيــر ومحاســبِة مـَـن يعمــُل الّشــّر.

- تُعلُّمنــا الكنيســةُ الخضــوَع للّســلطة، وأن نعمــَل الخيــَر ونبتعــَد عــن الّشــّر، فيلتــزم المؤمــُن بُممارســة واجباِتــه 

بمــا يضمــُن تحقيــَق الخيــِر العــام الـّـذي يُقَصــُد بــه مجموعــةُ األوضــاِع االجتماعيـّـة الّتــي علــى الجماعــاِت 

واألفــراِد أن يقومــوا بهــا ليعــمَّ الخيــُر والّرفاهيـّـة ويســودَ الّســالمُ فــي الُمجتمــع.

- يتحّقُق الخيُر العام من خالِل: 

1.     تطبيق القانون والقيام بالمسؤوليات االجتماعيّة )حقوق وواجبات(.

2.     احترام حريّة اإلنسان وتحقيق العدالة االجتماعيّة وتعزيزها. 

3.     االزدهار والنّمو في الخيرات الّروحيّة والّزمنيّة )األرضيّة(.

4.    استثمار خيرات الُمجتَمع والُمحافَظة عليها والتّفكير باألجيال القادمة.

5.     نشر الّسالم واألمان لألفراد والجماعة.

أعبر عن إيماني
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ــوَن أَنَّ  ُــْم تَْعلَُم ــْم يَُســوُع َوقَــاَل: أَنْت ــيِد المســيح: ”فََدَعاهُ مــا صفــاُت صاحــِب الّســلطة بحســِب قــوِل السَّ

ُرَؤَســاءَ األُمَــمِ يَُســودُونَُهْم، َوالُْعظََمــاءَ يَتََســلَّطُوَن َعلَيِْهــْم. فـَـالَ يَُكــوُن هَكــَذا ِفيُكــْم. بـَـْل مَــْن أََرادَ أَْن يَُكــوَن 

ــَن  ــا أَنَّ ابْ ــًدا، َكَم ــْم َعبْ ــْن لَُك اًل فَلْيَُك ــْم أَوَّ ــوَن ِفيُك ــْن أََرادَ أَْن يَُك ــا، َومَ ــْم َخاِدًم ــْن لَُك ــا فَلْيَُك ــْم َعِظيًم ِفيُك

ــَن” )متــى20: 28-25(. ــْن َكِثيِري ــةً َع ــِذَل نَْفَســُه ِفْديَ ْ ــِدمَ، َوِليَب ــْل ِليَْخ ــَدمَ بَ ــأِْت ِليُْخ ــْم يَ ــاِن لَ اإِلنَْس

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

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

تقويم مرحلي

ــٍن،  بِّ ُكلَّ ِحي ــرَّ ــِل ال ــي َعَم ــَن ِف ــَن، مُْكِثِري ــَر مُتََزعِْزِعي ــِخيَن، غَيْ ــوا َراِس ُ ــاءَ، ُكون ــي األَِحبَّ ــا ِإْخَوِت ”ِإذًا يَ
ــوس15: 58(. ” )1 كورنث بِّ ــرَّ ــي ال ــاًل ِف ــَس بَاِط ــْم لَيْ ــَن أَنَّ تََعبَُك َعاِلِمي

كلمة منفعة

1.    امألُ الفراغاِت اآلتيِة بالكلماِت المناسبِة:

- كلُّ جماعٍة بشريّة بحاجٍة إلى ................................ لتعيَش حياٍة كريمٍة.

- ال تكوُن مُمارسةُ الّسلطِة شرعيّةً إاّل إذا سَعت إلى ................................

- الّسلطةُ الّشرعيّةُ هي الّتي تكوُن من ................................

2.    أعبُّر بأسلوبي الخاص عن العالقِة بيَن )الواجبات والمسؤوليّة – الّسلطة – الخير العام(.
............................................................................................................................................................

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

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

3.    أقترُح خطةً لعمٍل أستطيُع من خالِله تحقيَق خيٍر وفائدٍة إمّا على )مدرستي أو  أسرتي  أو  مجتمعي( 
...........................................................................................................................................................

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

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

أختبر نفسي : 



124

الّدرس الواحد والعشرون  أخالقياُت علِم الحياِة

َِّذيــَن اعْتََمْدتـُـْم ِبالَمِســيِح قَــْد لَِبْســتُُم  ــاءُ اهللِ ِباإِليَمــاِن ِبالَمِســيِح يَُســوَع. أِلَنَّ ُكلَُّكــُم ال َُّكــْم َجِميًعــا أَبْنَ أ.   ”أِلَن
ــي  ــٌد ِف ــا َواِح ــْم َجِميًع َُّك ــى، أِلَن ــٌر َوأُنْثَ ــَس ذََك . لَيْ ــرٌّ ــٌد َواَل ُح ــَس َعبْ . لَيْ ــيٌّ ــوِديٌّ َواَل يُونَاِن ــَس يَُه ــيَح: لَيْ الَمِس
الَمِســيِح يَُســوَع. فـَـِإْن ُكنْتـُـْم ِللَْمِســيِح، فَأَنْتـُـْم ِإذًا نَْســُل ِإبَْراِهيــَم، َوَحَســَب الَمْوِعــِد َوَرثـَـةٌ” )غالطيــة3 :29-26(.

ــي  ــاِس أحــراراً مُتســاويَن ف ــُع النّ ــُد جمي ــوِق اإلنســاِن: )يول ــِة حق ــن اتّفاقيّ ــى م ــادّةُ األول ــت الم ب.   نصَّ
ــاء(. ــروِح اإلخ ــم بعضــاً ب ــَل بعُضه ــم أن يُعاِم ــراً، وعليه ــالً وضمي ــوا عق ــد وهب ــوِق، وق ــِة والحق الكرام

ــِة الّســابقة وحقوقــه وفــق المــادّة  - أقــارُب بيــَن حقــوِق اإلنســاِن فــي المســيحيَّة مــن خــالِل فهمــي لآلي
األولــى مــن اتّفاقيــِة حقــوِق اإلنســان.

أقرأ وأجيب:

اتفاقيّةُ حقوِق اإلنسانحقوُق اإلنساِن في المسيحيّة

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

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

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

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

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

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

 - ”فـَـُكلُّ مَــا تُِريــُدوَن أَْن يَْفَعــَل النَّــاُس ِبُكــُم افَْعلـُـوا هََكــذَا أَنْتـُـْم أَيًْضــا ِبِهــْم، أِلَنَّ هَــذَا هُــَو النَّامُــوُس َواألَنِْبيَــاءُ ” 
                                                                                                                   )متى 7: 12( 

ــَمواِت”                                                                                                                     َّــِذي ِفــي السَّ ــُدوا أَبَاُكــُم ال امَ النَّــاسِ، ِلَكــْي يـَـَرْوا أَعَْمالَُكــُم الَحَســنَةَ، َويَُمجِّ  - ”فَلْيُِضــئْ نُوُرُكــْم هََكــذَا قـُـدَّ
                                                                                                                   )متى 5: 16(

َّةَ تُْفِسُد األَْخاَلَق الَجيَِّدةَ “ )1كورنثوس 15: 33( ِدي - ”اَل تَِضلُّوا: فَِإنَّ الُمَعاَشَراِت الرَّ

1.       أبيُّن بعَض المعايير األخالقيّة الّتي أحبُّ أن أتعامَل بها:

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

أقرأ وأجيب:
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2.      أبيُّن األعماَل الّتي أقومُ بها ألمجَد اآلَب الّسماوّي:

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

3.      كيَف أحافُظ على أخالقي الجيّدة؟
.............................................................................................................................................................

- كلمــةُ األخــالِق فــي العالــمِ اليونانــّي لهــا عالقــةٌ بالعــادِة، والعــادةُ عنَدمــا تُمــاَرُس فــي حيــاِة اإلنســاِن تصيــُر 

لــت  ّــُد لــدى اإلنســاِن ميــوالً، فــإذا كانَــت مذمومــةً حوَّ ــه وســلوَكه، وهــذه العــادةُ تُول ــُع تصرفاِت ــاً تطب خُلُق

صاحبَهــا الــى إنســاٍن ذو أخــالٍق غيــِر حســنٍة، وأمـّـا العــادَةُ الممدوحــة فتولـّـُد فــي اإلنســاِن الفضائــَل ويصبــُح 

إنســاناً فاضــالً. 

- يُعلُّمنــا الــّربُّ يســوُع األخــالَق والّســلوكياِت الّتــي يجــُب أن نتبَعهــا، وقــد واظــَب علــى عيــِش تلــَك العــادات 

يْتـُـوِن، َوتَِبَعــُه أَيًْضــا تاََلِميــُذهُ.  ــالِة ”َوَخــَرَج َومََضــى َكالَْعــادَِة ِإلـَـى َجبـَـِل الزَّ والســلوكياِت كمواظبتــه علــى الصَّ

َولَمَّــا َصــاَر ِإلـَـى الَْمــَكاِن قـَـاَل لَُهــْم: »َصلُّــوا ِلَكــْي اَل تَْدخُلـُـوا ِفــي تَْجِربـَـة” )لوقــا 22: 39( 

- يُمكنُنــا أن نحــّددَ مفهــومَ األخــالِق فــي المســيحيّة بأنّهــا تعاليــُم الـّـرّب يســوَع للمؤمنيــَن لُمســاعدتهم لعيــِش 

ــةُ  ــماوّي، فغاي ــى الملكــوِت الّس ــي حياِتهــم ليصــَل بهــم إل ــُق صــورَة اهلل ف ــاً مــن اهلل، وتحّق ــَر قرب ــاٍة أكث حي

األخــالق فــي اإلنجيــل الُمقــَدّس ليــَس حصولنــا علــى الفضائــِل فحســب بــل علــى الملكــوت الّســماوي فــي 

 شــخِص الــّرّب يســوع المســيح، وينمــَو هــذا الملكــوُت فــي حياتنــا لنصَل إلــى ”... ِقيَاِس قَامـَـِة ِمْلِء الَْمِســيِح”  

                                                                                                  )أفسس 4:  13(. 

- يُعلّمنــا الــّربُّ يســوُع األخــالَق بطــرٍق جديــدٍة كاألمثــال )مثــل الّســامري الّصالــح( والمعجــزاِت والحــواراِت، 

وقــد تــّوَج تعاليَمــه هــذه ببــذِل ذاتــه علــى الّصليــِب، ومــن هنــا نجــُد أنَّ كمــاَل األخــالِق فــي المســيحيِّة ال 

ينفصــُل عــن الوحــي اإللهــّي الـّـذي اكتمــَل بتجســد الّســيّد المســيح وتحقيــق تدبيــره الخالصــّي، فالحيــاةُ 

ــَن  ــيُّد المســيُح بي ــها الّس َس ــي أسَّ ــا الت ــدةٌ بعالقاته ــاةٌ جدي ــي حي ــّدس ه ــِل الُمق ــِر اإلنجي ــي نظ ــةُ ف األخالقيّ

ــه عنَدمــا أعطانــا أن ننــادَي اآلِب الّســماوّي ”أبانــا”. المؤمنيــن واآلِب الّســماوي، وبيــَن المؤمنيــِن وبينَ

أعبر عن إيماني
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- أقرأُ النّّصوصَّ اإلنجيليّة: )لوقا 25:10- 37(، و )لوقا 15: 20-30( وأُجيُب:

1.       أحّددُ الّصفاِت األخالقيّةَ الّتي تحلّى بها الّسامرّي الّصالح.
...................................................................................................................................................

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

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

2.      أستخلُص الّصفاِت األخالقيّةَ الّتي تحلّى بها األُب، وأذكُر دالالِتها.
  ...................................................................................................................................................

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

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

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

تقويم مرحلي

- أقــرأُ اآليــاِت اآلتيــةَ وأمــألُ الجــدوَل بعاقبــِة الخطــأ الـّـذي ينهانــا عنــه الــّرّب يســوُع، واألخــالُق الّتــي اتحلـّـى بها 
عنَد تطبيقــي الوصيّةَ: 

َّــا أَنـَـا فَأَقـُـوُل لَُكــْم: ِإنَّ ُكلَّ مـَـْن  َّــهُ ِقيــَل ِللُْقَدمـَـاِء: اَل تَْقتـُـْل، َومـَـْن قَتـَـَل يَُكــوُن مُْســتَْوِجَب الُحْكــمِ. َوأَم ”قـَـْد َســِمْعتُْم أَن
يَغَْضــُب َعلـَـى أَِخيــِه بَاِطــاًل يَُكــوُن مُْســتَْوِجَب الُحْكــمِ، َومـَـْن قـَـاَل أِلَِخيــِه: َرقـَـا، يَُكــوُن مُْســتَْوِجَب الَمْجَمــِع، َومَْن 

قـَـاَل: يــا أَْحَمــُق، يَُكــوُن مُْســتَْوِجَب نـَـاِر َجَهنَّــَم” )متــى5: 21- 22(.

أقرأ وأجيب:

ُ األخالُق الّتي أتحلّى بها عندما أطبُق الوصيّةالعاقبةالخطأ

الّسالمُ مع اآلخر.........................................................القتُل

..................................................................................................................الغضُب على األِخ

..................................................................................................................قوُل رَقَا ) جاهٌل (

..................................................................................................................قول يا أَْحمَُق
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- أعــزَّ اهللُ اإلنســاَن فخلقــه علــى صورِتــه ومثاِلــه، وميـّـَزه عــن ســائِر المخلوقــاِت بذلــَك، لكــنَّ الحيــاَة الُمعاصــرة 
َّســَمت بالتّقانــة والتّكنولوجيــا أبــرَزت مُشــكالٍت وتحّديــاٍت يواجُههــا اإلنســاُن فــي مراحــِل حياِتــه،  اليــوم الّتــي ات

وقــد واكبــت الكنيســةُ هــذه المشــكالت وكانــت لهــا مواقــٌف منهــا. ومنهــا مشــكالُت:   

ــِة الحيــاة اإلنســانيّة: كالتّدخــل بالخريطــة الجينيّــة لتحســيِن النّســِل أو اإلجهــاِض أو اســتخدامِ موانــِع  1.    بداي
الحمــِل غيــر الطبيعيـّـة، فقــد التزمـَـت الكنيســةُ بالّدفــاِع عــن الحيــاِة اإلنســانيّة الّضعيفــِة غيــر القــادرة علــى الّدفــاِع 
عــن نفِســها، حتـّـى قبــل الــوالدة، كمــا رفضــت إجهــاض الطّفــل المعــّوق، ووضعــت حلــوالً إنســانيّة لمواجهــِة 

هــذه المشــكالِت بحســِب حاجــة كّل حالــة.

حــت الكنيســةُ أنّهــا مــع هــذه  2.    أثنــاِء حيــاة اإلنســان: كوهــِب األعضــاِء وزرِعهــا أو عمليــاِت التّجميــل، وضَّ
ــِض  ــاةُ اإلنســاِن المري ــه، أو تكــوُن حي ــّرع وصّحت ــاة اإلنســان المتب ــك ال يمــسُّ ســالمةَ حي ــول إذا كان ذل الحل

متوقّفــةً علــى هــذا التّبــرع كــزرع الكليــة مثــالً.

3.    نهايــِة الحيــاة: يُعانــي اإلنســاُن فــي حياِتــه األلــَم والمــرَض والمــوَت ألســباٍب متعــّددٍة؛ جســديّة ونفســيّة، 
فيلجــأ البعــُض لتخفيــف هــذه المعانــاة إلــى مــا يســّمى بالمــوت الّرحيــم. 

- تُعلّمنا الكنيسةُ المقّدسة أن:

َف بالحياِة اإلنسانيِّة في أّي مرحلة من مراحِل حياِة اإلنسان. 1.    ال نتصرَّ

2.    ال يموَت اإلنساُن بال كرامٍة، فالميّتةُ الُميَّسرةُ أو الموَت الرحيم قراٌر مرفوٌض أخالقيّاً.

ــالً فــي إرادِة اهلل ألنـّـه هــو  3.    ال نقــومَ بــأّي عمــٍل يســبُّب المــوَت للمريــض، فذلــك يُعتبــُر قتــالً عمــداً وتدخُّ
مانــُح الحيــاة وســيُدها.

ــُض  ــَض المري ــَل األواِن كأن يرف ــاِة قب ــِف الحي ــى وق ــؤدّي إل ــذي ي ّ ــاَل المقصــودَ للّصحــِة ال ــًض اإلهم 4.    نرف
العــالَج، فالحيــاةُ عطيـّـةٌ مــن اهللِ ومرتبطــةٌ بــه، فأجســادنا وأرواُحنــا ملــُك اهلل، ونحــن مُؤتَمنــون عليهــا لذلــَك يقــُع 

علــى عاتــِق المؤمــن:

أ.    مسؤوليّة الحفاظ على حياِته، واالهتمام بصّحته ورعايتها.

رات والخمــور ومــا يثيــُر الّشــهواِت الجســديّةَ الّتــي تــودي بنــا الــى أمــراٍض  ب.    االبتعــاد عــن التّدخيــن والُمخــدَّ
ــة كاإليدز.  وبائيَّ

ج.    مرافقة الُمحتضريَن وخدمتهم ومُساَعدتهم بكّل رحمٍة ألّن عمَل الّرحمِة هو معياُر أّي عمٍل أخالقّي.

د.    االهتمــام بحيــاِة المــرأِة واألمّ الحامــِل والحفــاظ علــى حيــاِة الجنيــن، فاإلنســاُن بكافــِة مراحــِل حياتــِه لــه 
ــُل  ــاَل اهللُ: نَْعَم ــِه ”َوقَ ــى صــورِة اهلل ومثال ــه عل ّ ــا ألن ــا به ــَش ويحيّ ــأن يعي ــه ب ــا، ويحــقُّ ل ــةُ اإلنســانيّةُ ذاتُه الكرام

ــن1: 26(. ــبَِهنَا...” )تكوي ــا َكَش ــى ُصوَرِتنَ ــاَن َعلَ نَْس اإْلِ

أعبر عن إيماني
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- أقرأُ وأجيُب: 

 ثمانيــةُ أعــوامٍ مــن الُمعانــاِة واالنشــغاِل علــى مــداِر الّســاعِة عاشــتها بُمســاعدِة والدتهــا حتـّـى قضــاِء 
أبســِط حوائِجهــا، وحياتُهــا تلفُّهــا الُمعانــاةُ النّفســيَّة أمــامَ أمّ تعانــي ليــَل نهــاَر، وبعــَد أن عجــَز األطبــاءُ 

عــن شــفائها مــن المــرض عـُـِرَض عليهــا أن تَختــاَر مــا يُعــَرُف طبّيــاً بالمــوِت الّرحيــمِ!

     ماذا تقوُل للفتاة؟ وبَم تنصُحها أن تختاَر، ولماذا؟

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

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

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

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

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

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

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

تقويم مرحلي

تلتقــي القيــُم والمبــادئُ األخالقيـّـةُ فــي المجتمــٍع اإلنســانّي، وتتكامــُل مــَع القيــمِ والَمبــادئ األخالقيــة المســيحيِّة فــي 

ــه نحــَو بنــاِء اإلنســان والحفــاظ علــى كرامِتــه ”قــْل لــي: مــا  العــودِة إلــى الخيــر والبــّر، والتّســامُح، والمحبـّـة، والتّوجُّ

فائــدةُ اإليمــاِن عنَدمــا تكــوُن الحيــاةُ غيــَر طاهــرٍة” )القديــس يوحنـّـا ذهبــّي الفــم(.

كلمة منفعة
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1.    جاءَ في الوصيَّة الخامسة من الوصايا العشر ”الَ تَْقتُْل” )لوقا18: 20(

      أ.  أعلُّل وصيّةَ اهلل لنا بعدمِ القتِل.
....................................................................................................................................................       

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

      ب.  أبيُن كيَف أعيُش وصيّةَ اهلل وتعاليَم الّرّب يسوَع ألحافَظ على حياتي وحياِة اآلخرين؟
....................................................................................................................................................       

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

2.    أضُع كلمةَ صحيحة أو مغلوطة بجانِب العباراِت اآلتيِة وأعِط تفسيراً لما هو مغلوٌط منها.

- يستطيُع اإلنساُن أاّل يتناوَل الّدواء ويهمَل صّحته.                                                 .............

- واجبي أن أعتنَي بجدتي المريضة.                                                                  .............

- يحّق للمرأِة الحامِل إجهاَض نفِسها ألنّها اكتَفت بما لديها من أوالد.                         .............

- تُعلُّمنا الكنيسةُ المقّدسةُ أنَّ اإلنساَن بكافِة مراحِله يمتلُك الكرامةَ اإلنسانيّةَ نفَسها                     .............

ــاِن علــى ســالمِة  ــة لالطمئن ــدى إجــراِء الفحوصــاِت المخبريّ 3.    امــرأةٌ حامــٌل فــي شــهِرها الخامــِس، ل
الجنيــن تبيّــَن لهــا أنّهــا ســتنجُب طفــالً مُعّوقــاً، فحــاَرت بيــَن أمريــِن، اإلجهــاِض أو االســتمراِر بالحمــِل.

من وجهِة نظِر اإليماِن المسيحّي ما النّصيحةُ الّتي تُقّدمُها لها؟ ولماذا؟

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

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

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

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

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

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

أختبر نفسي : 
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الّدرس الثاني والعشرون  الكنيسُة والُمواَطنُة

1.     أتأمَُّل الّصوَر اآلتيةَ وأجيُب:

نشاط

ــور  - أعلــُل إســهامَ الكنيســِة فــي تطويــِر وتنميــِة طاقــاِت أبنــاِء الُمجتمــِع  فــي المجــاالِت اآلتيــِة مُســتعيناً بالصُّ
الّسابقة:

      أ.   بناءُ الوعي عنَد المرأة:
.............................................................................................................................................................

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

      ب.  تنميةُ قدراِت األطفال:
.............................................................................................................................................................

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

      ج.   رعايةُ األسرِة واألطفاِل صحيّاً:
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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- أقرأ وأجيب عن األسئلة اآلتيِة إجاباٍت قصيرةً :

ِّــي أَقـُـوُل ِبالنِّْعَمــِة الُْمْعطـَـاِة ِلــي، ِلــُكلِّ مـَـْن هـُـَو بَيْنَُكــْم: أَْن الَ يَْرتَِئــَي فـَـْوَق مـَـا يَنْبَِغــي أَْن يَْرتَِئــَي، بـَـْل يَْرتَِئــَي ِإلـَـى  ”فِإن
َّــهُ َكَما ِفي َجَســٍد َواِحٍد لَنـَـا أَعَْضاءٌ َكِثيــَرةٌ، َولِكْن لَيَْس  التََّعقُّــِل، َكَمــا قََســَم اهللُ ِلــُكلِّ َواِحــٍد ِمْقــَداًرا ِمــَن اإِليَمــاِن. فَِإن
َجِميــُع األَعَْضــاِء لََهــا َعَمــٌل َواِحــٌد،  هَكــذَا نَْحــنُ الَْكِثيِريَن: َجَســٌد َواِحــٌد ِفي الَْمِســيحِ، َوأَعَْضاءٌ بَْعًضا ِلبَْعــضٍ، ُكلُّ 

َواِحــٍد ِلآلَخــِر” ) روميــة 12: 5-3(.

1.     أحّددُ المنزلةَ الّتي على الُمؤمِن أن يعطيَها لنفسِه في مُجتِمعه. 

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

2.     أستنتُج المعياَر الّذي يجعُل المؤمَن يستحقُّ أن يكوَن عضواً في جسِد المسيحِ.

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

أقرأ وأجيب:

- يطلــُب بولــُس الّرســول منَّــا اليــومَ أن نقــّدمَ حياتَنــا كلّهــا ذبيحــةَ حــبٍّ هلل ونســلَّم الحيــاَة كلَّهــا لــه مــن خــالِل 

اتّحادنــا مــع يســوع المســيح، وأن نحمــَل فكــَره فيكــوُن ســلوُكنا مــن صميــمِ إيماننــا، ويتجلـّـى ذلــك فــي 

ــِح  ــكالمِ الّصال ــاِت وال ــمِ الّصدق ــرة مــن خــالِل تقدي ــامِ باألعمــال الّصالحــة الخيّ ــاً للقي ــن مع ســعينا مُتعاوني

ــي  ــذا تربّ ــى ه ــَر، وعل ــى آخ ــٍد عل ــِل أح ــن دوَن تفضي ــى والُمحتاجي ــاعدة المرض ــة ومُس ــاِل الّرحم وأعم

ــَن فــي وطِنهــم مــن خــالل: ــَن فاعلي ــا لتُنشــئَهم مواطني الكنيســةُ أبناءَه

1.      انتمائهم لوطِنهم والُمشاركِة اإليجابيّة الفّعالة في المؤسَّسات الّدستوريّة  لبناء وطنهم.

2.     حثّهم على مُماَرسة حقوِقهم كاملةً، كحّق االنتخاِب وإبداِء الّرأي في الّشؤون العامة.

3.     تنمية وعيهم بالُمشكالت الّتي يواِجُهها المواطُن والبحث عن الحلوِل الُممكنة.

4.    احتــرام اختــالِف األديــاِن والُمعتقــدات، فــكلُّ مؤمــٍن يمــارُس تديّنــه وعبادتــه هلل بحســِب طقوِســه الّدينيـّـة، 
وفــي الوقــِت نفِســه يحتــرمُ حريـّـةَ اآلخــِر بغــضِّ النَّظــر عــن عقيدِتــه أو انتماِئــه الّدينــّي.

ــن  ــم اهلل م ــا وهبَه ــِل م ــم بفض ــتهم ووطنه ــاءَ كنيس ــتطيعوَن بن ــم يس ــن أنّه ــا المؤمني ــةُ ألبنائه ــُد الكنيس - تؤّك

ــاِن ــَو ِللْبُنْيَ ــا هُ ــالَمِ، َومَ ــَو ِللسَّ ــا هُ ــى مَ ــْف ِإذًا َعلَ ــن، ”فَلْنَْعُك ــن صالحي ــوا مواطني ــٍب ونعمــٍة ليكون  عقــٍل وقل

 بَْعُضنَا ِلبَْعٍض” )رومية14: 19(. 

أعبر عن إيماني
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ــَم الكنيســة ألكــوَن مواطنــاً صالحــاً انطالقــاً مــن دوري  ّــُق فيهــا تعالي - أكتــُب خطـّـةً لحياتــي أطب
كطالــٍب فــي المرحلــة الثّانويّــة.

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

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

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

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

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

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

تقويم مرحلي

َُّهْم أَبْنَاءَ اهللِ يُْدَعْوَن” )متى 5: 9(. الَمِ، ألَن  - ”طُوبَى ِلَصاِنِعي السَّ

1.     ما جزاءُ صانِع الّسالم؟
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

2.     ما العالقةُ بيَن عيِشَك الّسالمَ الّداخلّي والّسالمَ الخارجّي؟ 
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

أقرأ وأجيب:
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- طوبــى لصانعــي الّســالم،.. ال بإعــادة الّســالمِ بيــَن الُمتخاصميــن فحســب، وإنّمــا لّلذيــن يريــدوَن أن يعيشــوا 
الســالمَ فــي قلوبهــم.. فالّســيُّد المســيُح هــو الّســالمُ الحقيقــّي، والّســالمُ فــي اإليمــاِن المســيحّي يدعونــا إلــى 

مواجهــِة: 

َّــا أَنـَـا فَأَقـُـوُل لَُكــْم: ِإنَّ ُكلَّ مـَـْن يَغَْضــُب َعلـَـى أَِخيــِه بَاِطــالً  1.      الغضــِب، ألنـّـه خطيئــةٌ تتعــارُض مــَع المحبـّـِة ”َوأَم
ــُق،  ــا أَْحَم ــاَل: يَ ــْن قَ ــِع، َومَ ــتَْوِجَب الَْمْجَم ــوُن مُْس ــا، يَُك ــِه: َرقَ ــاَل ألَِخي ــْن قَ ــمِ، َومَ ــتَْوِجَب الُْحْك ــوُن مُْس يَُك

يَُكــوُن مُْســتَْوِجَب نـَـاِر َجَهنَّــَم”) متــى 5: 22( 

ــَم الّســيِّد المســيح  ــُف تعالي ــه بذلــك يخال ــه الّشــّر فإن ــُد ل ــه ويري  2.     البغــِض؛ أي عنَدمــا يبغــُض اإلنســاُن قريبَ
َِّذيــَن  ُّــوا أَعَْداءَُكــْم. بَاِرُكــوا الَِعِنيُكــْم. أَْحِســنُوا ِإلـَـى مُبِْغِضيُكــْم، َوَصلُّــوا ألَْجــِل ال َّــا أَنـَـا فَأَقـُـوُل لَُكــْم: أَِحب ”َوأَم
َّــُه يُْشــِرُق َشْمَســُه َعلـَـى  ــَماَواِت، فَِإن َّــِذي ِفــي السَّ يُِســيئُوَن ِإلَيُْكــْم َويَطُْردُونَُكــْم، ِلَكــْي تَُكونـُـوا أَبْنَــاءَ أَِبيُكــُم ال

ْــَراِر َوالظَّاِلِميــَن” )متــى 5: 44- 45( اِلِحيــَن، َويُْمِطــُر َعلَــى األَب األَْشــَراِر َوالصَّ

 - يعيُش البشــُر الّســالمَ األرضّي نتيجةَ عيشــهم ســالمَ المســيح الذي بذَل دمَه على الّصليب وصالَح النّاَس مع اهلل 
ــِه، ِبَواِســطَِتِه،  ــَدمِ َصِليِب لْــَح ِب ــِه الْــُكلَّ ِلنَْفِســِه، َعاِمــالً الصُّ ــَح ِب ــْلِء، َوأَْن يَُصاِل َّــُه ِفيــِه ُســرَّ أَْن يَِحــلَّ ُكلُّ الِْم ”ألَن

ــي1: 20-19( ــَمَواِت” ) كولوس ــي السَّ ــا ِف ــى األَْرِض، أَمْ مَ ــا َعلَ ــَواءٌ َكاَن: مَ َس

- الّســالمُ ليــَس غيــاَب الحــرِب فقــط، بــل الحفــاظ علىحيــاة وأمــِن وأمــواِل األشــخاص، والتّواصــل مــع األخــر، 
ّــة بمعونــة الــّروح القــدس الــذي يحــّوُل أرضنــا فردوســاً، فنحيــا  واحتــرام كرامتــه، وتحقيــق العدالــة والمحب
الملكــوت الّســماوّي علــى األرض ليقيــَم الّســيّد المســيح معنــا ألنـّـه الحــقُّ والعــدُل ”ِإلـَـى أَْن يُْســَكَب َعلَيْنَــا 
ــي  ــْدُل ِف ــقُّ، َوالَْع َّــِة الَْح ي ــي الْبَرِّ ــُكُن ِف ــًرا. فَيَْس ــتَاُن َوعْ ــتَانًا، َويُْحَســَب الْبُْس َّــةُ بُْس ي ــَر الْبَرِّ ــالَِء، فَتَِصي ــَن الَْع ُروٌح ِم
ــةً ِإلَــى األَبَــِد” )اشــعياء32: 17-15(. ــْدلِ ُســُكونًا َوطَُمأِْنينَ ــْدلِ َســالًَما، َوَعَمــلُ الَْع الْبُْســتَانِ يُِقيــُم. َويَُكــونُ ُصنْــعُ الَْع

- تعلـّـُم الكنيســةُ المؤمنيــن ضــرورَة الّدفــاع عــن الوطــن، وحمايــة حــدوده إذا تعــّرَض للخطــر، فِمــن واجِبهــم 
ــكِل اهلل  ــى هي ــّربُّ يســوُع عل ــَظ ال ــا حاف ــاه. كم ــِن وِحم ــى الوط ــاِظ عل ــم والحف ــة العل ــوا بخدم  أن يلتحق
َِّذيــَن َكانـُـوا يَِبيُعــوَن َويَْشــتَُروَن ِفيــِه قَاِئــاًل لَُهــْم: مَْكتـُـوٌب: ِإنَّ بَيِْتــي بَيـْـُت  ”َولَمَّــا دََخــَل الَْهيـْـَكَل ابْتـَـَدأَ يُْخــِرُج ال

ــاَلِة. َوأَنْتـُـْم َجَعلْتُُمــوهُ مَغَــاَرَة لُُصــوصٍ!” )لوقــا19: 46-45(.  الصَّ

أعبر عن إيماني

ــُح فيهــا خطــورَة الحــرِب  ــة بالمدرســة، أوّض ــِط الخاّص ــِة الحائ ّ ــي مجل ــةً أنشــُرها ف ــُب مقال -أكت

ــش بســالم. ــةَ العي ــات، وأهميّ ــى البشــر والُمجتَمع ــلبيّة عل ــا الّس وآثاره

...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................
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ــاَلمِ، َوِإلـَـُه الَْمَحبَّــِة  ْوا. ِاهْتَمُّــوا اهِْتَماًمــا َواِحــًدا. ِعيُشــوا ِبالسَّ ْخــَوةُ افَْرُحــوا. ِاْكَملـُـوا. تََعــزَّ َُّهــا اإْلِ ”أَِخيــًرا أَي
ــاَلمِ َســيَُكوُن مََعُكــْم” )2كورنثــوس 13: 11( َوالسَّ

كلمة منفعة

1.    اقرأُ وأجيُب:

ــَب  ــا فََحَس ــاِس ِإْن َكاَن مُْمِكنً ــِع النَّ امَ َجِمي ــدَّ ــنٍَة قُ ــوٍر َحَس ــَن ِبأُمُ ــّر. مُْعتَِني ــّر ِبَش ــْن َش ــًدا َع ــاُزوا أََح ”الَ تَُج
ــُه  َّ ــِب، ألَن ــا ِللْغََض ــوا مََكانً ــْل أَعْطُ ــاءُ، بَ ــا األَِحبَّ َُّه ــُكْم أَي ــوا ألَنُْفِس ــاِس الَ تَنْتَِقُم ــَع النَّ ــاِلُموا َجِمي ــْم َس طَاقَِتُك
َّــَك ِإْن  َك فَأَطِْعْمــُه. َوِإْن َعِطــَش فَاْســِقِه. ألَن بُّ فـَـِإْن َجــاَع َعــُدوُّ مَْكتـُـوٌب: ِلــَي النَّْقَمــةُ أَنـَـا أَُجــاِزي يَُقــوُل الــرَّ
ــرَّ ِبالَْخيـْـر” )روميــة 12: 21-17( ــرُّ بـَـِل اغِْلــِب الشَّ فََعلـْـَت هــَذا تَْجَمــْع َجْمــَر نـَـاٍر َعلـَـى َرأِْســه الَ يَغِْلبَنَّــَك الشَّ

أ.  أستنتُج المعاييَر التي يجُب أن أتعامَل بها مَع اآلخر.
.............................................................................................................................................................
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رَّ ِبالَْخيِْر”؟  رُّ بَِل اغِْلِب الشَّ ب.  ما قصُد بولَس الّرسوِل ”الَ يَغِْلبَنََّك الشَّ
.............................................................................................................................................................

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

2.    أقرأُ وأجيُب:

وطنُنــا هــو بيتُنــا الكبيــُر، علــى أرِضــه ولدنــا، وعلــى أرِضــه عشــنا، ومــن خيــِره نــأكُل، وعلــى تراِبــه نمــوُت، 
ــا مــن كرامــِة الوطــن وخيُرنــا مــن خيــِره. لذلــك تهــوُن النّفــوُس مــن أجــِل الوطــِن. وبالّرغــم مــن  فكرامتُن

تجزئِتــه واســتعماِره يبقــى االنتمــاءُ لــه حاجــةً إنســانيّةً تُثبــُت وجودَنــا.

- كيَف أعيُش االنتماءَ ألكون مواطناً صالحاً في وطني؟
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أختبر نفسي : 
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