


ُمقّدَمٌة

أَبناَءنا الّطالب، َزميالتِنا المُدرّساتِ، ُزمالَءنا المُدرّسين:
بنــاًء علــى خّطــةِ وزارةِ التّربيــةِ فــي الجمهوريّــةِ العربيّــةِ السّــوريّةِ والمركــِز الوطنــيّ لتطويــِر المناهــِج 
ــةِ المســيحيَّةِ بأســلوِبه  ــةِ الدّينيَّ ــِب للّصــفِّ الثامــِن األساســيِّ لمــادّةِ التَّربي ــابَ الّطال ــدّمُ إليكــم كت ــةِ، نُق التّربويّ

ــدِ. ــويِّ الجدي التَّرب
ــفِّ الثَّامِــِن األساســيِّ وفــقَ مــا وردَ فــي وثيقــةِ المعاييــِر الوطنيَّــةِ  أُلِّــفَ كتــابُ التَّربيــةِ الدِّينيَّــة المســيحيَّةِ للصَّ
ــي تُناســبُ عمــرَ الطالــب ونمــوَّه  ــة المســيحيّة الَّت ــِم الدِّينيَّ ــِل التأليــفِ ووفــقَ منظومــةِ المفاهي المطــوَّرة ودلي
ــةٍ  ــقٍّ ومواطن ــانٍ ح ــيرَة إيم ُل مس ــكِّ ــقةٍ تُش ــاتٍ متناس ــِب موضوع ــدُّروِس بحس ــعُ ال ــمَّ توزي ــد ت ــي. وق العقل
صالحــةٍ فــي كلِّ وحــدةٍ درســيَّةٍ، لذلــكَ ارتبَطــْت دروسُ كلِّ وحــدةٍ درســيَّةٍ فــي وَحــدةٍ مُتكاملــة. لقــدْ بُنــيَ 
الــب مــن خــالِل أنشــطةٍ بســيطةٍ فــي  ُز مُشــاركَة الطَّ كلُّ درٍس مــن الــدُّروِس وفــقَ منهجيَّــةٍ تربويَّــةٍ ناشــطةٍ تعــزِّ
تكويِنهــا ومناســبةٍ فــي طرائقِهــا وهادفــةٍ فــي مضمونهــا، حيــُث يَســهُُل علــى ُطالبنــا فهــمُ الــدَّرِس وإنجــاُزهُ 

بفــرٍح وســعادة.
ُقسِّــمَ الكتــابُ إلــى ســتِّ وَحَــداتٍ درســيَّة، ولــكلِّ وَحــدةٍ درســيَّة موضــوعٌ يُترجــمُ مجــااًل مــن مَجــاالتِ 
المــادَّةِ الــواردةِ فــي وثيقــةِ المَعاييــِر الوطنيَّــةِ، لذلــكَ رُتِّبــْت دروسُ الكتــاِب بحيــُث تتكامــُل موضوعاتُــهُ فــي 

الــِب بالقِيَــِم الوجدانيــةِ السَّــاميةِ وتَزويــدِه باإليمــانِ المســيحيِّ. تكويــِن شــخصيَّةِ الطَّ
اعتمِــدَ مدخــُل المعاييــِر فــي بنــاِء المنهــاِج، وعُِرَضــت الموضوعــاُت بأســلوٍب يُمّكــنُ الّطالــبَ مِــنْ تمثّــِل 

الخبــراتِ والقِيَــِم التّربويّــةِ ســلوكً واقعيّــً فــي حياتِــه اليوميّــةِ.
ــمّ أنشــطةٍ  ــدٍّم(، ث ــٍم متق ــةٍ )منّظ ــدأُ بتهيئ ــةٍ تَب ــةٍ ومترابط ــةٍ متتابع ــواتٍ تربويّ ــقَ خط ــدّروسُ وف ــت ال ُصمِّم
والتّقويــِم...،  واالســتنتاِج  والتّركيــب  التّحليــل  نحــو:  العليــا  التّفكيــِر  مهــاراتِ  تنمّــي  متنوّعــةٍ  تطبيقيّــةٍ 
وتُســاعدُ الّطالــبَ علــى حــلِّ المشــكالتِ، كمــا تعــّزُز التّفكيــرَ النّاقــدَ الّــذي ينمّــي االبــداعَ واالبتــكارَ لديــهِ 
ــا تســعى ــو م ــِن، وه ــظِ والتّلقي ــلوِب الحف ــن أس ــدًا ع ــط؛ بعي ــم النّش ــا التّعلّ ــةٍ منه ــتراتيجيّاتٍ متنوّع ــقَ اس  وف

ــةِ  ــاُت كلُّهــا فــي تنمي ــتثمَرُ اإلمكان ــةِ فتُس ــةِ التّربويّ ــمُ محــورَ العملي ــه ليكــونَ المتعلّ ــى تحقيقِ ــةِ إل وزارُة التّربي
ــدّرِس. ــِر ال ــةٍ راجعــةٍ لفَِك ــةِ تغذي ــٍم يكــونُ بمنزل ثــرواتِ الوطــِن والمحافظــةِ عليهــا، وينتهــي كلُّ درٍس بتقوي

ــنُ الكتــابُ قائمــَة عناويــنَ لموضوعــاتٍ متنوعــةٍ، إضافــًة  يُكلَّــفُ الّطــالبُ بحلقــاتِ بحــثٍ، حيــُث يتضمّ
إلــى المنهجيــةِ المُتبعــةِ إلعدادِهــا، ويُطلــب مــن كلِّ طالــب إعــداد حلقــةِ بحــثٍ فــي كلِّ فصــٍل دراســيٍّ، أي 

بمعــدِل حلقتيــن فــي العــام الدراســيِّ، وتُناقــُش فــي الحصــة الدّرســيَّةِ المُقــرَّرةِ. 
ــةِ  ــاتِ التّقويميّ ــطةِ والتّدريب ــذه األنش ــفَ ه ــين توظي ــا المدرِّس ــات وزمالئِن ــا المدرِّس ــن زميالتِن ــنَ م آملي
والمشــاريِع واألبحــاثِ علــى النَّحــِو األمثــِل، مســتخلصينَ دالالتِهــا التّربويّــَة ليكونــوا مُيسّــرين لعمليّــةِ التّعلـّـِم، 

ــل. ــى المســتوى األمث ــاِب إل ــا بمالحظاتِهــم ومقترحاتِهــم للوصــوِل بالكت وتزويدن
ــوا  ــةِ ســلوكِهم. وأنْ يكون ــرَ متابع ــً ألوالدِهــم عب ــوا عَون ــاِء األمــوِر األكارم أنْ يكون كمــا نرجــو مــن أولي

ــا. ــحَ ســلوكً حياتيًّ ــِم واألخــالِق. لتُصب ــق بالقيَ ــِق كلِّ مــا يتعلّ قــدوًة لهــم لتطبي
املؤلّفون  
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الّدرس األّول الوحُي اإللهّي

 أتعرّفُ على بعِض طرائق التّواصِل بين البشِر من خالِل الّصور السّابقة.. 1
 

 أعدّد طرقًا أخرى للتّواُصل بينَ البشر.. 2
 

يتواصــُل النّــاسُ بعضهــم مــع بعــض بطــرٍق شــتّى، منهــا طــرقٌ مُباشــرة، مثــل التّحيــة والحــوار، ومنهــا 	 
طــرقٌ غيــرُ مُباشــرةٍ، مثــل الهاتــفِ والّشــابكة...
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ــه فــي 	  ــا اهللُ فيتواصــُل مــعَ اإلنســانِ بالوحــي اإللهــيّ، ويتواصــُل اإلنســانُ مــعَ اهلِل عبــرَ ســماِع كالمِ أمّ
الكتــاِب المُقــدَّس.

»اَللــُه، بَْعــَد َمــا كَلَّــَم اآلبـَـاَء ِباألَنِْبيَــاِء قَِدميًــا، ِبأَنـْـَواٍع َوطـُـرُق كَِثــرٍَة، كَلََّمَنــا ِف هــِذِه األَيَّــاِم األَِخــرَِة ِف ابِْنــِه، 

ٍء، الَّــِذي ِبــِه أَيًْضــا َعِمــَل الَْعالَِمــَن، الَّــِذي، َوُهــَو بََهــاُء َمْجــِدِه، َورَْســُم َجْوَهــرِِه،  الَّــِذي َجَعلـَـُه َوارِثـًـا لـِـُكلِّ َشْ

َوَحاِمــٌل كُلَّ األَْشــيَاِء ِبَكلَِمــِة قُْدرَتِــِه، بَْعــَد َمــا َصَنــَع ِبَنْفِســِه تَطِْهــرًا لَِخطَايَانَــا، َجلَــَس ِف مَيِــِن الَْعظََمــِة ِف 

)عربانيني 1: 1 – 4(. األََعاِل، َصائِرًا أَْعظََم ِمَن الَْمالَئَِكِة ِبِْقَداِر َما َورَِث اْسًم أَفَْضَل ِمْنُهْم« 

. الَبَهاُء: العظمُة والجالُل.الَوارُِث: اآلِخُذ عن أبيه القدرَة واملجَد اإللهيَّ

َرْسُم َجْوَهرِِه: كَْشُف حقيقِته اإللهيّة.الَتطِْهريُ: التَخليُص مَن الخطيئة.

 بمَن كلّمَنا اهلل بحسِب النِّص اإلنجيليِّ؟. 1
 

 أستخلُص صفاتِ ابِن اهلل الّتي ُذكِرَت في النّّص.. 2
 

كلّمَنــا اهللُ بطــرٍق عديــدة ليوصــَل رســالتَه إلــى شــعِبه فــي العهــدِ القديــم. وفــي العهــدِ الجديــد أعلــنَ لنــا عــن 
ذاتِــه بابِنــه يســوعَ المســيِح الـّـذي أتــمَّ مواعيــدَ العهــدِ القديــِم ونبوَءاتِــه. ولــن يجــدَ اإلنســانُ صــورًة أوضــحَ 
ــدٌ يَعْــِرفُ االبْــنَ ِإالَّ  ــعَ ِإلَــيَّ مِــنْ أَِبــي، وَلَيْــسَ أَحَ ــدِ »ُكلُّ َشــيٍْء َقــدْ دُفِ هلل مــن يســوعَ المســيِح اإللــهِ المُتجسّ

اآلبُ، وَاَل أَحَــدٌ يَعْــِرفُ اآلبَ ِإالَّ االبْــنُ وَمَــنْ أَرَادَ االبْــنُ أَنْ يُعْلِــنَ لـَـهُ« )متــى 11: 27(.
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ــرَائِيَل، وَالــرُّوحُ  ــَة ِإسْ ــرُ تَعِْزيَ ــا يَْنتَظِ ــارًّا تَقِيًّ ــُل َكانَ بَ ــَذا الرَّجُ ــمْعَانُ، وَهَ ــمُهُ سِ ــي أُورَُشــلِيمَ اسْ ــٌل فِ »وََكانَ رَجُ
 اْلُقــدُسُ َكانَ عََليْــهِ. وََكانَ َقــدْ أُوحِــيَ ِإلَيْــهِ ِبالــرُّوِح اْلُقــدُِس أَنَّــهُ اَل يَــرَى اْلمَــوَْت َقبْــَل أَنْ يـَـرَى مَسِــيحَ الــرَّبِّ«
)لوقا 25:2 - 26(.  

 فسّرْ دورَ الرّوِح القدِس في حياةِ المُؤمنين. 	 
 

 لماذا يُظهرُ اهللُ ذاتَهُ للبشِر؟. 1

 كيفَ تَستعدُّ لقبول اهلل في حياتِكَ؟. 2

ّ

ــدّس 	  ــاِب المق ــي الكت ــهِ ف ــن ذات ــنَ اهلل ع أعل
شــعبَهُ  اهلل  فاختــارَ  كثيــرةٍ  وطــرٍق  بأنــواٍع 
وكلَّمَهــم، وكشــفَ لهــم شــرائعَهُ ومقاصــدَهُ 
ــورهِ  ــالنِ حض ــِر بإع ــع البش ــهِ م ــرَ تاريخِ عب

باألقــواِل واألفعــاِل.

ظهــرَ الوحــيُ اإللهــيُّ بأعظــِم صورهِ بتجسُّــدِ 	 
ابــِن اهلِل »َكلَّمَنَــا فِــي هــذِهِ اأَليَّــاِم اأَلخِيــرَةِ 
ــدَه  ــا أًكّ ــن 1: 2(، وهــذا م ــهِ« )عبرانيي ــي ابِْن فِ
ســمعانُ الّشــيُخ، عندمــا حمــَل الّطفَل يســوعَ 
ــالَص  ــد رأى خ ــه ق ــًا أنَّ ــهِ، مُعلِن ــى ذراعي عل

ــرَّبِّ. ال

ســوليَُّة شــفويًَّة، إلــى أن تــمَّ 	  بــدأَت البشــارُة الرَّ
ــي رســالةِ الوحــي؛ وهــي  ــا جــاَء ف ــنُ م تدوي
إعــالنُ اإليمــانِ بالــرّبِّ يســوعَ ومحبّتــهِ لنــا 

بــدِء العهــدِ الجديــدِ.
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ِس الّدرس الّثاني مريُم العذراُء في الكتاِب المقدَّ

»إنَّ البَرايا بَأسِرها تَفرحُ بكِ يا مُمتلئًَة نعمًة، محافَِل المالئكةِ

وَأَجناسَ البشِر.

أيَّتُها الهيكُل المتقدّسُ والفِردوسُ النّاطقُ، َفخرُ البَتوليَّةِ مَريم،

الّتي مِنها تَجسَّدَ اإللهُ وَصارَ طفاًل، وَهوَ إلهُنا قبَل الدُّهوِر.

ـهُ َصنَــعَ مُســتودَعَكِ عَرشــً، وَجعــَل بَطنــكِ أَرحــبَ مــن  ألنَـّ
السَّــمواتِ،

لذلكَ يا ممتلئًَة نعمًة، تَفرحُ بكِ كلُّ البَرايا وَتُمجدُكِ«.

)القدّيس يوحنّا الدِّمشقيّ(  

 لماذا تَفرَحُ البَرايا )المالئكُة والبشرُ كلُّهم( بالعذراِء مريمَ؟. 1
 
 

مِن أجمِل التّعابيِر وأَدّقها هو تَعبيرُ »األرحب من السَّمواتِ« ألنَّ العذراء وَسعَت اإلله غير الموسوِع . 2
مُتجسّدًا في أحشائِها. اكتِب اثنين من التَّعابيِر الّتي سبقَ لكَ أن سمعتها وُصَفت بها مريم العذراُء، 

 وَلماذا أعجبَتكَ؟
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ــا  ــَك أَيًْض ــِك، فَلَِذلِ ــِيِّ تُظَلِّلُ ُة الَْع ــوَّ ــِك، َوقُ ــلُّ َعلَيْ ــُدُس يَِح ــرُّوُح الُْق ــا: »اَل ــاَل لَه ــاَلُك َوقَ ــاَب الَْم »فَأََج

ٌء َغــْرَ ُمْمِكــٍن لـَـَدى اللــِه«. فََقالـَـْت َمْريـَـُم:  وُس الَْمْولـُـوُد ِمْنــِك يُْدَعــى ابـْـَن اللــِه...، أِلَنَّــُه لَيْــَس َشْ الُْقــدُّ

. لِيَُكــْن ِل كََقْولِــَك« )لوقــا1: 35 - 37(. ــُة الــرَّبِّ ــا أََم »ُهــَوَذا أَنَ

وُس: من أسمِء الله تدلُّ عىل أنّه مصدُر القداسة. أََمُة: خادمٌة مكرَّسة للخدمة.الُْقدُّ

أكمُل العباراتِ اآلتيَة بالكلماتِ المُناسبةِ:	 
رَ العذراَء مريمَ بالحبِل بيسوعَ المسيِح  . 1 المالكُ الّذي بشَّ
فُة الّتي نُعطيها لمريمَ العذراِء ألنها وَلدَتِ القدُّوسَ ابنَ اهلِل  . 2 الصِّ
جوابُ مريمَ للمالكِ )أَنَا أَمَُة الرَّبِّ( داللٌة على  . 3

ــمِّيْت حّقــًا »والــدُة اإللــهِ« وَهــذهِ 	  ــدًا، وَبذلــكَ سُ وَلــدَْت مريــمُ العــذراُء ابــنَ اهلِل الُقــدُّوسَ إنســانًا متجَسِّ
التَّســميُة مُقتبســٌة مــن قــوِل المــالكِ لهــا فــي اإلنجيــِل المقــدَِّس »َفلَِذلِــكَ أَيًْضــا اْلُقــدُّوسُ اْلمَوْلـُـودُ مِْنــكِ 

يُدْعَــى ابْــنَ اهلِل«. 

كان جــوابُ مريــمَ أنّهــا َقبَلــت المَهمَّــَة الموكَلــَة إليهــا مِــنَ اهلِل بطاعــةٍ تامّــةٍ، علــى الرّغــِم مــن أنَّ األمــرَ 	 
صعــبٌ اجتماعيًّــا، وســألَتهُ عــن كيفيَّــةِ الحبَــِل مــن دونِ أن تَعــِرفَ رجــاًل، فأجابَهــا بأنَّهــا ســتلدُ ابــنَ اهلِل 
المُتجسّــدِ بحلــوِل الــرُّوِح القــدِس عَليهــا، وَبذلــكَ أَعَلــت كلمــَة اهلِل علــى كلِّ االعتبــاراتِ االجتماعيَّــةِ، 

فاســتحَقْت بتواُضعِهــا وَُقبولِهــا أن تَكــونَ أمًّــا طاهــرًة للــرَّبِّ المُتجسِّــدِ.
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ــمُ نَْفسِــي الــرَّبِّ وَتَبْتَِهــجُ رُوحِــي ِبــاهلِل مَُخلِّصِــي أَلنـَّـهُ نََظــرَ ِإلـَـى اتَِّضــاِع أَمَتِــهِ. َفهُــوََذا مُْنــُذ اآلنَ جَمِيــعُ  »تُعَظِّ
بُِنــي أَلنَّ اْلَقدِيــرَ َصنـَـعَ ِبــي عََظائـِـمَ وَاسْــمُهُ ُقــدُّوسٌ وَرَحْمَتـُـهُ ِإلـَـى ِجيــِل اأَلجْيَــاِل لَِلّذِيــنَ يَتَُّقونـَـهُ«  اأَلجْيَــاِل تَُطِوّ
)لوقا 1: 46 – 55(.  

أصُل بينَ أقواِل العذراِء مريمَ والقيِم الّتي تُعلِّمنا إيَّاها:	 

مُ نَْفسِي الرَّبِّ.	  الفرحُ بالرَّبِّ.	 تُعَظِّ

ِ مَُخلِّصِي.	  التَّسليِم لمشيئَةِ الرَّبِّ.	 وَتَبْتَِهجُ رُوحِي ِباهلَلّ

اعُة لمشيئَةِ اهلِل.	 أَلنَّهُ نََظرَ ِإلَى اتَِّضاِع أَمَتِهِ.	  الطَّ

بُِني.	  الّصالُة والتّعظيمُ للخالق.	 َفهُوََذا مُْنُذ اآلنَ جَمِيعُ اأَلجْيَاِل تَُطِوّ

التّواضعُ والخشوعُ.	 هُوََذا أَنَا أَمَُة الرَّبِّ.	 

انتظار مكافأة الرّبّ	 لِيَُكنْ لِي َكَقوْلِكَ.	 

ـذِي َكانَ  »َفَلمَّــا رَأَى يَسُــوعُ أُمَّــهُ، وَالتِّْلمِيــَذ الَـّ
يُحِبُّــهُ وَاقًِفــا، َقــاَل أِلُمِّــهِ: »يَــا امْــرَأَُة، هُــوََذا ابْنـُـكِ«. 
تِْلــكَ  أُمُّــكَ«. وَمِــنْ  لِلتِّْلمِيــذِ: »هُــوََذا  َقــاَل  ثُــمَّ 

تِهِ«   السَّاعَةِ أََخَذهَا التِّْلمِيُذ ِإلَى َخاصَّ
)يوحنا 19: 26 - 27(.

ما قصدُ السّيّدِ المسيِح بقولِهِ ليوحنّا  	 
 »هوذا أمّك«؟ 

ّ

وَاإليمــانِ 	  الّطاعــةِ  مثــاُل  مريــمَ  العــذراُء 
المؤمــِن  مثــاُل  فهــي  للــرَّبّ،  والتَّكريــِس 
بأقوالِــهِ  وَالفــِرح  هلِل  العابــدِ  الحقيقــيِّ 

مِــهِ. حكا وَأ

علــى 	  وَهــو  أمّــهُ،  المســيحُ  السّــيّدُ  جعــَل 
ــنَ  ــِع المؤمني ــا للكنيســةِ وَلجمي ــِب، أمًّ لي الصَّ

بــهِ وَشــفيعتَهم الحــارَّة لديــه.
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»وَلَمَّــا َفرََغــتِ اْلَخمـْـرُ، َقالـَـْت أُمُّ يَسُــوعَ لـَـهُ: لَيْــسَ لَهُــمْ َخمـْـرٌ. َقــاَل لَهـَـا يَسـُـوعُ: مـَـا لِــي وَلـَـكِ يَــا امْــرَأَُة؟ لـَـمْ 
تـَـْأتِ سـَـاعَتِي بَعْــدُ. َقالـَـْت أُمُّــهُ لِْلُخــدَّاِم: مَهْمَــا َقــاَل لَُكــمْ َفاْفعَُلــوهُ« )يوحنــا 2: 3 - 5(.

ــل 	  ــا الجلي ــي عــرِس قان ــرًا ف ــاَء خم ــِل يســوعَ الم ــةِ تحوي ــدِّس عــن أعجوب ــِل المق ــي اإلنجي أبحــُث ف
ــى الحــدثِ: ــدلُّ عل ــي ت ــاتِ الّت ــامَ اآلي ــي أرق ــي الجــدوِل اآلت ــبُ ف ــا 2: 1-11( وأكت )يوحن

اللة يوحنا 2الدَّ

اآلية رقم التجاُء مريَم البِنها لحّل مشكلِة نفاِد الخمِر من العرِس.

اآلية رقم تغير يسوَع لتوقيِت بَدِء كرازتِه احرتاماً وطاعًة ألّمه.

اآلية رقم ثقُة العذراِء مريَم بقدرِة ابِنها.

اآلية رقم أّوُل أعجوبٍة كانَت ليسوَع وأدَّت إلمياِن تالميِذه به.

 أختار االجابة الّصحيحة: 	 
جَمِيــعَ  تَحَْفــُظ  َفَكانَــْت  مَرْيَــمُ  ــا  »وَأَمَّ
َقْلبهــا« فِــي  ِبــهِ  ــرًَة  مُتََفكِّ اْلــَكاَلِم   هــَذا 

 )لوقا 2: 51(.  
كلِّ  العــذراِء  السّــيّدةِ  حفــُظ  	  يــدلُّ 
كلمــاتِ يســوعَ وتعاليمِــه فــي قلِبهــا 

علــى كّل مــا يأتــي؛ مــا عــدا:

تحقيق البشارة.أ. 
محّبتها الرّبَّ يسوعَ.	. 
طاعتها اهللَ اآلبَ.	. 
خوفها على ابِنها يسوعَ. 	. 

ّ

كانَ يســوعُ يحتــرمُ أمَّــه العــذراَء مريــمَ ويطيعُهــا 	 
حتَّــى إنَّــه غيـّـرَ توقيــَت بــدِء كرازتِــه ألجلِهــا.

ــان: 	  ــا داللت ــرأة« له ــا ام ــه »ي ــوعَ ألمّ ــاداُة يس  من
لغويّــة: »امــرأة« فــي الّلغــاتِ السّــاميّة القديمــة 
لفــٌظ يــدلُّ علــى احترامِهــا ومكانتِهــا مــن دونِ 

 ذكِر اسمِها كقوِل يا سيّدُة أو يا آنسُة. 
ــيطانِ الّــذي  روحيّــة: لتذكيِرنــا بقــوِل اهلِل للشَّ
أســقَط الجنــسَ البشــريّ مــن الفــردوس »وَأََضــعُ 
نَسْــلِكِ  وَبَيْــنَ  اْلمَــرْأَةِ،  وَبَيْــنَ  بَيْنَــكِ  عَــدَاوًَة 
ــوَ يَسْــحَقُ رَأْسَــكِ« )تكويــن3: 15(،  ــلِهَا. هُ وَنَسْ
يســوعَ  الــرّبّ  علــى  يــدلُّ  المــرأة«  »ونســُل 

المســيِح ســاحِق قــوّةِ الّشــيطانِ وســلطاِنه. 
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كلمة منفعة

أنــِت هــي الفائقــة عــىل كّل الــبكاِت، يــا والــدَة اإللــِه العــذراَء، ألّن الجحيــَم قــد أُبِطــَل بواســطة املتجّســِد منــِك، 

اُء انعتقــت، واملــوُت أُِميــَت، ونحــن قــد َحيينــا. لذلــك نُســبُّح هاتفــَن:  وآدُم ُدعــَي ثانيــًة، واللّعنــُة بــاَدت، وحــوَّ

ُمبــارٌَك أنــَت أيّهــا املســيُح إلهنــا، يــا مــن هكــذا ُسِرُت، املجــد لــك. 

أعيدُ صياغَة العباراتِ مُصحّحًا ما فيها من معلوماتٍ خاطئةٍ لتصبحَ صحيحًة بأكملِها:. 1
 عندَما بّشرَ المالكُ جبرائيُل مريمَ العذراَء بحبلِها، رفَضتِ األمرَ.أ. 
 
 تميّزت العذراُء مريمُ بعصيانها أمرَ اهلل.	. 
 
 لم يذكِر الرّبُّ يسوعُ المسيحُ اسمَ أمّه، بل كانَ يناديها دائمًا »يا امرأة« لكيال يعطيَها أهميًّة.	. 
 
أوصى الرّبُّ يسوعُ المسيحُ تلميَذه بطرسَ بأمّهِ وهو على الّصليِب قائاًل: »يا تلميُذ هوذا 	. 

 أمُّك«.
 

 أبحُث في الّشابكةِ عن أعجوبةِ أيقونةِ العذراِء ذاتِ األيدي الثالث مُلّخصًا إيّاها بعدّةِ أسطٍر.. 2
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الّدرس الّثالث المحّبُة أعظُم الوصايا

أكمُِل على غراِر المثاِل األوِّل ألتعرَّفَ كيفَ يعيُش النّاسُ المحبَّة في األموِر اآلتية:

يحب� الُمؤِمُن كنيسَته فـ..............................يحب� الُمؤِمُن اَ
 فيقرُأ كلمَته ويعمُل بها.

يحب� المواطُن وطَنه فـ................................يحّب انساُن أسرَته فـ......................

يحب� العامُل مهنَته فـ..................................يحب� الّطالُب الِعلَم فـ.....................

يحب� الُمؤِمُن ا�خَر آًيّا كاَن فـ.........................يحب� انساُن أقرباَءه وأصدقاَءه فــ................
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»أَيَُّهــا اأْلَِحبَّــاُء، لُِنِحــبَّ بَْعُضَنــا بَْعًضــا، أِلَنَّ الَْمَحبَّــَة ِهــَي ِمــَن اللــِه، وَكُلُّ َمــْن يُِحــبُّ فََقــْد ُولـِـَد ِمــَن 

اللــِه َويَْعــرُِف اللــَه. َوَمــْن اَل يُِحــبُّ لـَـْم يَْعــرِِف اللــَه، أِلَنَّ اللــَه َمَحبَّــٌة. ِبَهــَذا أُظِْهــرَْت َمَحبَّــُة اللــِه 

ــَس  ــُة: لَيْ ــِه. ِف َهــَذا ِهــَي الَْمَحبَّ ــا ِب ــِم لِــَيْ نَْحيَ ــُه الَْوِحيــَد إَِل الَْعالَ ــْد أَرَْســَل ابَْن ــا: أَنَّ اللــَه قَ ِفيَن

ــارًَة لَِخطَايَانـَـا. أَنََّنــا نَْحــُن أَْحبَبَْنــا اللــَه، بـَـْل أَنَّــُه ُهــَو أََحبََّنــا، َوأَرَْســَل ابَْنــُه كَفَّ

ــُه  ــا. الل ــا بَْعًض ــبَّ بَْعُضَن ــا أَْن يُِح ــا أَيًْض ــي لََن ــَذا، يَْنبَِغ ــا َهَك ــْد أََحبََّن ــُه قَ ــاُء، إِْن كَاَن الل ــا اأْلَِحبَّ أَيَُّه

لَــْت ِفيَنــا« . إِْن أََحــبَّ بَْعُضَنــا بَْعًضــا، فَاللــُه يَثْبُــُت ِفيَنــا، َوَمَحبَّتُــُه قَــْد تََكمَّ  لَــْم يَْنظُــرُْه أََحــٌد قَــطُّ
)1 يوحنا 4: 7 - 12(.  

اَرًة لَِخطَايَانَا: مثناً لخطايانا- استغفاراً لخطايانا. لَْم يَْنظُرُْه: مل يعايْنه.كَفَّ

يَْثُبُت ِفيَنا: نعرُف اللَه حقَّ املعرفِة – يسكُن الله بداخلِنا.

ــابق، ألتعــرّفَ عناصــرَ رســالةِ 	  ــي السّ ــصَّ الدّين ــوِب بحســِب فهمــي النَّ ــَط الرّســالةِ بالمطل أمــُأ مخطَّ
ــةِ فــي حياتــي. المحبّ

ُمرِسُل املحبّة هو

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

ُمستقِبُل املحبّة هو

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

مضموُن رسالِة املحبّة 

يُعلّمنا ................................................................................................................................................

ناقُل رسالِة املحبّة 

(الوسيلة) هو

..........................
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ــكَ،  ــفِ بذل ــم يكت ــه، ول ــمَ بخيراتِ ــاًل لننع ــً جمي ــا عالَم ــقَ لن ــه، وخل ــه ومثالِ ــى صورتِ ــا عل ــا اهللُ فخلَقن أحبَّن
بــل أرســَل إلينــا ابنَــه الوحيــدَ الــرّبَّ يســوعَ المســيح، ليغفــرَ بواســطتِه خطايانــا، وينشــرَ مــن خاللِــه رســالَة 
المحبّــةِ فــي العالــم، وقــد تكلَّلــت تلــكَ المحبّــُة عندَمــا ضحَّــى الــرّبُّ يســوعُ المســيحُ بنفسـِـه علــى الّصليِب 
ــاَء،  ــةِ، »َفُكونُــوا مُتَمَثِّلِيــنَ ِبــاهلِل َكَأوْاَلدٍ أَحِبَّ فــداًء للبشــريّة ليكــونَ بذلــكَ مثــااًل وقــدوًة لنــا فــي عيــِش المحبّ
ــًة« ــًة َطيِّبَ ــًة هلِلِ رَائِحَ ــا وََذِبيحَ ــا، ُقرْبَاًن ــهُ أِلَجْلِنَ ــَلمَ نَْفسَ ــيحُ أَيًْضــا وَأَسْ ــا اْلمَسِ ــا أَحَبَّنَ ــةِ َكمَ ــي اْلمَحَبَّ ــُلُكوا فِ  وَاسْ
)أفسس 5: 1 - 2(.  

»ِإنْ َقــاَل أَحَــدٌ: »ِإنِّــي أُحِــبُّ اهللَ« وَأَبَْغــَض أََخــاهُ، َفهُــوَ َكاذِبٌ. أِلَنَّ مَــنْ اَل يُحِــبُّ أََخــاهُ الَّــذِي أَبَْصــرَهُ، َكيْــفَ 
ــا« ــاهُ أَيًْض ــبُّ أََخ ــبُّ اهللَ يُحِ ــنْ يُحِ ــهُ: أَنَّ مَ ــُة مِْن ــذِهِ اْلوَصِيَّ ــا هَ ــرْهُ؟ وَلَنَ ــمْ يُبْصِ ــذِي لَ ــبَّ اهللَ الَّ ــدِرُ أَنْ يُحِ  يَْق
)1 يوحنا4: 21-20(.  

أُسمّي ضلعَي المثلَّثِ بحسِب فهميَ لآليةِ السابقة، ألتعرّفَ الرّكيزتَين اللّتَين تُبنَى عليهما قاعدُة . 1
اإليمان المسيحيّ.

قاعدُة اإليماِن ا�سيحّي

 تُبنَى قاعدُة اإليمانِ المسيحيّ على ركزتَين أساسيتَين للمحبَّة، وهما: . 2
و 
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أحلُّل اآليتَين اآلتيتَين وفقًا للجدوِل المطلوِب ألتعرّفَ كيفيَّة مُمارَسةِ المحبّة في حياتي.	 
»وَأَمَّا مَنْ َكانَ لَهُ مَعِيَشُة اْلعَالَِم، وَنََظرَ أََخاهُ مُحْتَاجًا، وَأَْغَلقَ أَحَْشاَءهُ عَْنهُ، َفَكيْفَ تَْثبُُت مَحَبَُّة اهلِل . 1

فِيهِ؟ يَا أَوْاَلدِي، اَل نُحِبَّ ِباْلَكاَلِم وَاَل ِباللِّسَانِ، بَْل ِباْلعَمَِل وَاْلحَقِّ« )1 يوحنا 3: 18(.
»وَهَذِهِ هِيَ اْلمَحَبَُّة: أَنْ نَسُْلكَ ِبحَسَِب وََصايَاهُ...« )2 يوحنا1: 6(.. 2

كيفّيُة ُمامَرسة املحّبةتدعو اآليُة إىل محّبةرقُم اآلية

 أفسّرُ معنى اآلية: 	 
 »وَمَــنْ اَل يُحِــبُّ لـَـمْ يَعْــِرفِ اهللَ، أِلَنَّ اهللَ مَحَبٌَّة«
)1 يوحنا 4: 8(.   

ّ

ــِل المســيحيّة، بــل هــي 	  ــُة الفضائ ــُة قمّ المحبّ
ــا  ــا، وأعظــمُ الوصاي ــِل كلّه مجمــوع الفضائ
ــةِ  ــن الوصيّ ــيّدُ المســيحُ ع ــئَل السّ ــا سُ فعندَم
العُظمــى فــي النّامــوس قــال: »...تُحِــبُّ الــرَّبَّ 
ِإلَهَــكَ مِــنْ ُكّل َقْلِبــكَ، وَمِــنْ ُكّل نَْفسِــكَ، 
وَمِــنْ ُكّل فِْكــِركَ. هَــذِهِ هِــيَ اْلوَصِيَّــُة اأْلُولـَـى 
وَاْلعُْظمَــى. وَالثَّاِنيَــُة مِْثُلهَــا: تُحِــبُّ َقِريبَــكَ 

َكنَْفسِــكَ« )متــى 22: 39-37(. 

هاتَيــن 	  علــى  المســيحيّ  اإليمــان  يُبنــى 
ــةِ اآلخــر، وعلــى  ــةِ اهلل ومحبّ ــن محبّ الرّكيزتَي
اإلنســانِ أن يُمــارسَ محبّتَــه بالقــوِل والفعــِل 
فيقــوم بأعمــاِل الرّحمــةِ والعطــاء والتّضحيــةِ 
أو  دينُــه  أو  أيّــًا كانَ شــكُله  تجــاهَ اآلخــِر 
ــا يحــبُّ  ــانُ عندَم ــه، فاإلنس ــاؤُه أو عرُق انتم
ــكَ  ــًا بذل ــم، مُطبّق ــبُ محبَّتَه ــنَ يكس اآلخري
وصايــاه،  بحســِب  وســالكًا  اهلِل،  تعاليــمَ 

وبالتّالــي ينــاُل رضــا اهلل وبركاتــه. 
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»مَِن اعْتَرَفَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ابْنُ اهلِل، َفاهللُ يَْثبُُت فِيهِ وَهُوَ فِي اهلِل«. . 1
ِبهََذا اكتملت اْلمَحَبَُّة فِينَا: أَنْ يَُكونَ لَنَا ثَِقٌة فِي يَوِْم الدِّيِن... وَنَحْنُ َقدْ عَرَْفنَا وََصدَّْقنَا اْلمَحَبََّة الَّتِي هلِلِ . 2

فِينَا. 
»اهللُ مَحَبٌَّة، وَمَنْ يَْثبُْت فِي اْلمَحَبَّةِ، يَْثبُْت فِي اهلِل وَاهللُ فِيهِ. اَل َخوْفَ فِي اْلمَحَبَّةِ، بَِل اْلمَحَبَُّة اْلَكامَِلُة . 3

تَْطرَحُ اْلَخوْفَ ِإلَى َخاِرٍج...« )1 يوحنا 4: 15- 18(.

أمُأ الفراغاتِ بحسِب فهمي اآلياتِ السّابقة، ألتعرّفَ كيفَ أثبَت دائمًا في محبّةِ اهلل واآلخر.

تحتاجُ مُمارَسُة المحبّةِ إلى:	 
 بيسوعَ المسيح.. 1
 بمكافآتِ اهلل.. 2
، وعدِم  من العيِش بحسِب مرضاة اهلل.. 3 الثباتِ في 

»وَمَــنْ أَرَادَ أَنْ يَُخاصِمَــكَ وَيَْأُخــَذ ثَوْبَــكَ َفاْتــرُكْ لَــهُ الــرِّدَاَء أَيًْضــا. مَــنْ سَــَألَكَ َفَأعْطِــهِ، وَمَــنْ أَرَادَ أَنْ 
ــا أَنَــا َفَأُقــوُل لَُكــمْ: أَحِبُّــوا  يَْقتَــِرَض مِْنــكَ َفــاَل تَــرُدَّهُ. سَــمِعْتُمْ أَنَّــهُ قِيــَل: تُحِــبُّ َقِريبَــكَ وَتُبْغِــُض عَــدُوَّكَ. وَأَمَّ
 أَعْدَاَءُكــمْ. بَاِرُكــوا اَلعِِنيُكــمْ. أَحْسِــنُوا ِإلـَـى مُبْغِضِيُكــمْ، وََصلُّــوا أِلَجْــِل الَّذِيــنَ يُسِــيئُونَ ِإلَيُْكــمْ وَيَْطرُدُونَُكــمْ«
)متى5: 40- 44(.  

أستنتجُ من النَّّص السّابق كيفَ يعيُش المؤمنُ المحبََّة بحسِب تعاليِم السّيّدِ المسيِح.	 

تعاليُم السّيِد املسيحِ عن املحبَّة
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 كيفَ تثبُت محبُّة اهلِل فيَّ؟ . 1

ما دافعُ إظهاِر المحبّةِ لآلخرينَ . 2
 حتّى للمُسيئينَ إلينا؟

ّ

نعيُش المحبَّة في اإليمانِ المسيحيّ عبرَ: 	 
االعتراف واإليمان بالرّبّ يسوعَ المسيح . 1

وبتعاليمِه في عيِش المحبّة. 
الثّقة التّامّة بأنّ للمحبّة بركاتِها وخيّراتِها، . 2

فالسّعادُة والرّضا يأتيانِ من إعطاِء المحبّة 
وتلّقيها.

الثّبات في فعِل المحبّة وإنّ تعرَّْضنا لإلساءةِ . 3
والرّفِض والّظلِم في هذا العالم؛ ألنّ المحبَّة 

تغلبُ الكراهيَة، وتنتصرُ دائمًا على الّظلِم 
والخطيئة.

مخافة اهلل بمحبَّة، فعالقتُنا باهلِل هي عالقُة . 4
حبّ، تسمو حتّى تصَل للمحبّةِ الكاملةِ 

فيزوُل من قلوِبنا كّل شكّ وخوف.
يعلّمُنا السّيّدُ المسيحُ أنَّ المحبَّة:	 

تغفرُ لجميِع النّاِس حتّى المخطئينَ إلينا كما غفرَ أ. 
ألعدائِه وهو على الّصليب.

تحتمُل كلَّ شيء، وتصبرُ على كّل شيء. 	. 
تقترنُ بالعطاِء والخدمةِ والتّضحيةِ والمُسامَحةِ 	. 

والغفرانِ والّصالةِ ألجِل اآلخرينَ، وتبتعدُ عن 
األنانيّة، ومن دونِ تلك الّصفات تفقدُ المحبُّة 

جوهرَها الحقيقيّ.

كلمة منفعة

يِســَن الَْمْحبُوِبــَن أَْحَشــاَء َرأْفـَـاٍت، َولُطًْفــا، َوتََواُضًعــا، َوَوَداَعــًة، َوطـُـوَل أَنـَـاٍة، ُمْحتَِملَِن  »فَالْبَُســوا كَُمْختـَـاِري اللــِه الِْقدِّ

ــُم الَْمِســيُح َهَكــَذا  ــَر لَُك ــَم َغَف ــٍد َشــْكَوى، كَ ــٍد َعــىَل أََح بَْعُضُكــْم بَْعًضــا، َوُمَســاِمِحَن بَْعُضُكــْم بَْعًضــا. إِْن كَاَن أِلََح

أَنْتُــْم أَيًْضــا. َوَعــىَل َجِميــعِ َهــِذِه الْبَُســوا الَْمَحبَّــَة الَِّتــي ِهــَي ِربـَـاُط الَْكــَمِل« )كولــويس1: 12 - 14(.
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ألّخُص ما تعلَّمتُه من الدّرِس في الّشكِل اآلتي:. 1

 أعظُم الفضائل   

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

نلبُسها كرداٍء يحمينا من كّل سقوٍط عنَدما نتحّىل بـ:

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

َط اآلتي مُعيدًا تلخيَص رسالةِ المحبَّة في حياتي.. 2 أمأُل المخطَّ

إىل نيِل

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

و .................... 
لذا علينا أن نقتدَي بِه يفألنَّ ..................... تصُل بنا 

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

ليكوَن مثالَنا يف

املحبّة عنَدما

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

فأرسَل .................... .................... أحبَّنا أّوالً

رسالُة ا�حَبّة

أبحُث في اإلنجيِل المقدِّس عن اآلياتِ )1 كورنثوس 13: 4 - 8( مُستنتِجًا صفاتِ المحبّة، وأوّضحُ بمثاٍل . 3
 كيفَ أعيُشها في حياتي.
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الّدرس الّرابع حاملو الُبشرى 

كيفَ أحافُظ على خبٍر أو حدثٍ جميٍل في حياتِي؟. 1
ما فائدُة اإلعالِم في حياتِي؟. 2
أبيّنُ كيفَ وصَلت إليَّ حقيقُة أحداثِ الرّبّ يسوع؟. 3
 أستخرجُ اآليَة )مرقس 16: 15- 16( ألتعرّفَ كيفَ وصَلت كلمُة الحياةِ إلينا؟. 4
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ــاَم  ــبِْت َوقَ ــْوَم السَّ ــِه يَ . َوَدَخــَل الَْمْجَمــَع َحَســَب َعاَدتِ ــْد تَــَربَّ ــُث كَاَن قَ ــاِصَِة َحيْ »َوَجــاَء إَِل النَّ

ــا  ــِذي كَاَن َمْكتُوبً ــْفَر َوَجــَد الَْمْوِضــَع الَّ ــَح السِّ . َولَــمَّ فَتَ ــِه ِســْفُر إَِشــْعيَاَء النَِّبــيِّ لِيَْقــَرأَ، فَُدِفــَع إِلَيْ

ــوِب،  ــِفَي الُْمْنَكــِرِي الُْقلُ ــلَِني أِلَْش َ الَْمَســاكَِن، أَرَْس ــُه َمَســَحِني أِلُبَــرِّ ، أِلَنَّ ــَيَّ ِفيــِه: ُروُح الــرَّبِّ َع

ــِرَز ِبَســَنِة  ــِة، َوأَكْ يَّ ــَل الُْمْنَســِحِقَن ِف الُْحرِّ ، َوأُرِْس ــَرِ ــاَلِق ولِلُْعْمــِي ِبالْبَ ــاِدَي لِلَْمُْســوِريَن ِباإْلِطْ أِلُنَ

ــعِ  ــَن ِف الَْمْجَم ــُع الَِّذي ــَس. َوَجِمي ــاِدِم، َوَجلَ ــلََّمُه إَِل الَْخ ــْفَر َوَس ــَوى السِّ ــمَّ طَ ــِة. ثُ ــرَّبِّ الَْمْقبُولَ ال

ــوُب ِف  ــَذا الَْمْكتُ ــمَّ َه ــْد تَ ــْوَم قَ ــُه الْيَ ــْم: »إِنَّ ــوُل لَُه ــَدأَ يَُق ــِه. فَابْتَ ــاِخَصًة إِلَيْ ــْم َش ــْت ُعيُونُُه كَانَ

ــا 4: 16 - 21(.  ــاِمِعُكم« )لوق َمَس

: قُّدم إليه.َمَسَحِني: ممسوح من روح الله. َفُدِفَع إِلَْيِهُ

: سنة الغفران. ِبَسَنِة الرَّبِّ

 من الّشخصيُة الّتي تنبَّأ عنها إشعيا النّبيُّ استنادًا إلى النّّص الدّينيّ؟. 1
 

 ما المقصودُ باآلية: »ِإنَّهُ اْليَوْمَ َقدْ تَمَّ هََذا اْلمَْكتُوبُ«؟. 2
 

أتــى السّــيّدُ المســيحُ نفسَــه بالبشــرى السّــارة بشــارةِ الحيــاةِ والخــالِص لجميــِع النـّـاس، وأعطــى رســَله أن 
يبّشــروا فــي الخليقــةِ كلّهــا، وأن معرفــَة الــرّبّ يســوعَ المســيح والّشــهادة لــه هــي معرفــة الحــقّ، وتجسُّــدُ 

السّــيّدِ المســيِح وعمُلــه الخالصــيّ هــو مــا يحتاجُــه العالــمُ وينتظــرُه منــُذ القديــم.
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ْنِجيِل« )مرقس 1: 15(. مَانُ وَاْقتَرَبَ مََلُكوُت اهلِل، َفتُوبُوا وَآمِنُوا ِباإْلِ »وَيَُقوُل: َقدْ َكمََل الزَّ
 ماذا طلبَ السّيّدُ المسيحُ من تالميذِه ومنّا؟. 1

 
«؟. 2  ما القصدُ بـ »اْقتَرَبَ مََلُكوُت اهلِلِ

 

بالعبــارات 	  الفراغــات  وأمــأ  األتيــة  اآليــات  أقــرأ 
المناســبة: 

»وَهَا أَْنتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابًْنا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ. . 1
هََذا يَُكونُ عَظِيمًا، وَابْنَ اْلعَلِيِّ يُدْعَى« )لوقا1: 31(.

رُُكمْ ِبَفرٍَح . 2 َفَقاَل لَهُمُ اْلمَاَلكُ: اَل تََخاُفوا! َفهَا أَنَا أُبَشِّ
عِْب: أَنَّهُ وُلِدَ لَُكمُ اْليَوْمَ فِي  عَظِيٍم يَُكونُ لِجَمِيِع الشَّ

 مَدِينَةِ دَاوُدَ مَُخلٌِّص هُوَ اْلمَسِيحُ الرَّبُّ«
)لوقا 2: 10 - 11(.  

»الَّذِي فِيهِ أَيًْضا أَْنتُمْ، ِإْذ سَمِعْتُمْ َكلِمََة اْلحَقِّ، ِإْنِجيَل . 3
َخاَلصُِكمُ، الَّذِي فِيهِ أَيًْضا ِإْذ آمَْنتُمْ ُختِمْتُمْ ِبرُوِح 

اْلمَوْعِدِ اْلُقدُّوِس« )أفسُس 1: 13(.
»ليْسَ هُوَ هَهُنَا، لَكِنَّهُ َقامَ! اُْذُكرْنَ َكيْفَ َكلَّمَُكنَّ وَهُوَ . 4

بَعْدُ فِي اْلجَلِيل« )لوقا 24: 6(.
المولودُ المُنتَظرُ هو  . 1
الفرحُ العظيمُ هو  . 2
قصدُ بولسَ الرّسوِل بالحقّ  . 3
القائمُ من بيِن األموات  . 4
 نستنتجُ ممَّا سبقَ أنَّ محورَ اإلنجيِل هو:. 5

 

ّ

تعنــي كلمــُة إنجيــٍل باليونانيّــةِ والعربيّــة 	 
فهــو  دينيّــًا  وأمّــا  السّــارّة،  البشــرى 
بشــرى الخــالص الّــذي جاَءنــا بهــا 
ــه ســيرَة  ــا في ــدّمُ لن ــيّدُ المســيحُ، يق السّ
وموتِــه  ومُعجزاتِــه  وتعاليمِــه  حياتِــه 

وقيامتِــه ومجيئِــه الثّانــي.

بوحــي 	  المُقــدَّسُ  اإلنجيــُل  دُوّنَ 
الــرّوِح القــدْس الّــذي كلّــمَ رجــاَل 
ــوا البشــارة، وكانَ  ــم ليدوّن اهلل وألهمَه
والّشــهادةِ  اإليمــانِ  إعــالنِ  بمنزلــةِ 
ــُص  ــو المخلّ ــيحَ ه ــوعَ المس ــأنَّ يس ب
الـّـذي وعــدَ بــه اهللُ البشــريَّة فــي العهــدِ 

القديــم.

ــروا 	  شــهدَ الرّســُل بالــرّبّ يســوعَ، وبشَّ
بــه بعــدَ قيامتِــه المجيــدة وظهــوِره لهم 
وإعطائِهــم الــرّوحَ القــدسَ بالعنصــرةِ، 
ليدوّنــوا اإلنجيــَل ويكــِرزوا بــه، ألنَّهــم 
ــة، وعاينــوا قيامتَه  عرفــوه المعرفــَة الحقَّ
مــن بيــِن األمــواتِ، وأيقنــوا حقيقــَة 

ــه الخالصــي. ــد وعمَل اإللــهِ المُتجسِّ
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وَأَمَّــا هُــمْ َفَذهَبُــوا َفِرحِيــنَ مِــنْ أَمَــاِم اْلمَجْمَــِع، أِلَنَّهُــمْ حُسـِـبُوا مُسْــتَْأهِلِينَ أَنْ يُهَانـُـوا مِــنْ أَجْــِل اسـْـمِهِ وََكانـُـوا 
ــِرينَ ِبيَسُــوعَ اْلمَسِــيِح »)أعمــال 5: 41 - 42(. اَل يََزالـُـونَ ُكلَّ يَــوٍْم فِــي اْلهَيْــَكِل وَفِــي اْلبُيـُـوتِ مُعَلِّمِيــنَ وَمُبَشِّ

 أبيّنُ سببَ فرِح المُبّشرينَ؟. 1
 

 أنَت طالبٌ في الّصفّ الثّامِن، بَيّنْ كيفَ تُبّشر باإلنجيِل اليومَ؟. 2
 

ــي  ــنَ فِ ــنَ الَّذِي ــرَفَ مِ ــؤُاَلِء أَْش »وََكانَ هَ
تَسَــالُوِنيكِي، َفَقِبُلوا اْلَكلِمََة ِبُكلِّ نََشاطٍ 
ــذِهِ  ــْل هَ ــوٍْم: هَ َفاحِصِيــنَ اْلُكتُــبَ ُكلَّ يَ
اأْلُمُــورُ هََكــَذا؟ َفآمَــنَ مِْنهُــمْ َكثِيــرُونَ، 
ــِريَفاتِ،  ــاتِ الشَّ ــاِء اْليُونَاِنيَّ ــنَ النِّسَ وَمِ
ِبَقلِيــٍل«. لَيْــسَ  عَــدَدٌ  الرِّجَــاِل   وَمِــنَ 

)أعمال 17: 11 - 12(.   

 أســتخلُص أهميّــَة التّعمُّــِق والبحث	 
 في الكتاِب المقدَِّس. 

ّ

ــرّبّ 	  ــُل ال ــو إنجي ــدًا ه ــاًل واح ــيُّ إنجي ــيُ اإلله ــا الوح ــدّمَ لن ق
يســوعَ بوســاطةِ اإلنجيليّيــنَ األربعــةِ بيــنَ عامَــي )60 	 95(م.

إنجيــُل مُرقــس: دُوّنَ بيــنَ عامَــي )60 	 70( م، وُكتِــبَ باللّغــةِ 	 
اليونانيّــة. وقــدَّم لنــا المســيحَ ابــنَ اهلل مخلصــاً وظافــراً ومنتصــرًا. 

ــةِ 	  ــبَ باللّغ ــي )70 	 80( م، وُكتِ ــنَ عامَ ــى: دُوّنَ بي ــُل متّ إنجي
ــدَ لليهــودِ أنَّ يســوعَ هــو المســيحُ »المســيّا«  اآلراميّــة، وأكَّ
المُنتَظــرُ، وبــه تحّققــْت نبــوَءاُت العهــدِ القديــِم، وكانَ متّــى 

ــه. ــونَ معَ ــوعُ ليك ــرّبُّ يس ــاه ال ــا دع ــب عندَم ــيَ ضرائ جاب

إنجيــُل لوقــا: دُوّنَ عــامَ )70( م، وكتــبَ لوقــا الّطبيــبُ األنطاكــيُّ 	 
إنجيَلــه باللّغــةِ اليونانيّــةِ، واســتقى شــهادتَه مــن أشــخاٍص عاينــوا 
حيــاَة المســيِح وقيامتـَـه المجيــدَة، ودُعــيَ إنجيــل الرّحمــة؛ ألنـّـه 
أظهــرَ اهتمــامَ الــرّبّ يســوعَ بالخطــأةِ والفقــراِء واألطفــاِل 

والنّســاِء. 

ــا: دُوّن بعــدَ عــام )90( م وهــو اإلنجيــُل الروحــيّ 	  إنجيــل يوحنّ
ــدُ  ــهُ المتجسّ ــنُ اهلل االل ــو اب ــوعَ ه ــرّبَّ يس ــرُ أنَّ ال ــذي يذك الّ
وكلمتـُـه، ألنـّـه تحــدََّث عــن الــوالدةِ األزليّة البِن اهلل قبــَل الدّهوِر 
 »فِي اْلبَدِْء َكانَ اْلَكلِمَُة، وَاْلَكلِمَُة َكانَ عِْندَ اهلِل، وََكانَ اْلَكلِمَُة اهللَ«
)يوحنّا 1: 1(.  
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ــذِهِ  ــْل هَ ــوٍْم: هَ َفاحِصِيــنَ اْلُكتُــبَ ُكلَّ يَ
اأْلُمُــورُ هََكــَذا؟ َفآمَــنَ مِْنهُــمْ َكثِيــرُونَ، 
ــِريَفاتِ،  ــاتِ الشَّ ــاِء اْليُونَاِنيَّ ــنَ النِّسَ وَمِ
ِبَقلِيــٍل«. لَيْــسَ  عَــدَدٌ  الرِّجَــاِل   وَمِــنَ 
)أعمال 17: 11 - 12(.   

 أســتخلُص أهميّــَة التّعمُّــِق والبحث	 
 في الكتاِب المقدَِّس. 

ّ

ــرّبّ 	  ــُل ال ــو إنجي ــدًا ه ــاًل واح ــيُّ إنجي ــيُ اإلله ــا الوح ــدّمَ لن ق
يســوعَ بوســاطةِ اإلنجيليّيــنَ األربعــةِ بيــنَ عامَــي )60 	 95(م.

إنجيــُل مُرقــس: دُوّنَ بيــنَ عامَــي )60 	 70( م، وُكتِــبَ باللّغــةِ 	 
اليونانيّــة. وقــدَّم لنــا المســيحَ ابــنَ اهلل مخلصــاً وظافــراً ومنتصــرًا. 

ــةِ 	  ــبَ باللّغ ــي )70 	 80( م، وُكتِ ــنَ عامَ ــى: دُوّنَ بي ــُل متّ إنجي
ــدَ لليهــودِ أنَّ يســوعَ هــو المســيحُ »المســيّا«  اآلراميّــة، وأكَّ
المُنتَظــرُ، وبــه تحّققــْت نبــوَءاُت العهــدِ القديــِم، وكانَ متّــى 

ــه. ــونَ معَ ــوعُ ليك ــرّبُّ يس ــاه ال ــا دع ــب عندَم ــيَ ضرائ جاب

إنجيــُل لوقــا: دُوّنَ عــامَ )70( م، وكتــبَ لوقــا الّطبيــبُ األنطاكــيُّ 	 
إنجيَلــه باللّغــةِ اليونانيّــةِ، واســتقى شــهادتَه مــن أشــخاٍص عاينــوا 
حيــاَة المســيِح وقيامتـَـه المجيــدَة، ودُعــيَ إنجيــل الرّحمــة؛ ألنـّـه 
أظهــرَ اهتمــامَ الــرّبّ يســوعَ بالخطــأةِ والفقــراِء واألطفــاِل 

والنّســاِء. 

ــا: دُوّن بعــدَ عــام )90( م وهــو اإلنجيــُل الروحــيّ 	  إنجيــل يوحنّ
ــدُ  ــهُ المتجسّ ــنُ اهلل االل ــو اب ــوعَ ه ــرّبَّ يس ــرُ أنَّ ال ــذي يذك الّ
وكلمتـُـه، ألنـّـه تحــدََّث عــن الــوالدةِ األزليّة البِن اهلل قبــَل الدّهوِر 
 »فِي اْلبَدِْء َكانَ اْلَكلِمَُة، وَاْلَكلِمَُة َكانَ عِْندَ اهلِل، وََكانَ اْلَكلِمَُة اهللَ«
)يوحنّا 1: 1(.  

كلمة منفعة

اإلنجيــُل هــو الخــالُص بالــرّّب يســوَع املســيِح، واالنتقــاُل مــن حــاٍل إل حــاٍل أفضــَل، مــن املــوِت إل الحيــاِة، مــن 

الظّلمــِة إل نــوِر املســيِح ومجــِده، لعيــِش حيــاِة القداســِة وبلــوِغ الّســعادِة الحقيقيّــة.

أجيبُ عن األسئلةِ اآلتيةِ إجاباتٍ قصيرًة بعدَ قراءةِ اآلياتِ اآلتيةِ:. 1
نـَـةِ عِْندَنـَـا،  َكمَــا سَــلَّمَهَا ِإلَيْنـَـا الَّذِيــنَ َكانـُـوا مُْنــُذ  ــةٍ فِــي اأْلُمُــوِر اْلمُتَيَقَّ »ِإْذ َكانَ َكثِيــرُونَ َقــدْ أََخــُذوا ِبتَْألِيــفِ قِصَّ
ــبَ  ــنَ اأْلَوَِّل ِبتَدْقِيــٍق، أَنْ أَْكتُ ــُت ُكلَّ َشــيٍْء مِ ــدْ تَتَبَّعْ ــا أَيًْضــا ِإْذ َق ــُت أَنَ ــةِ،  رَأَيْ ــا لِْلَكلِمَ ــدِْء مُعَاِيِنيــنَ وَُخدَّامً اْلبَ

عََلــى التَّوَالِــي ِإلَيْــكَ أَيُّهَــا اْلعَِزيــُز ثَاوُفِيُلــسُ،  لِتَعْــِرفَ صِحَّــَة اْلــَكاَلِم الَّــذِي عُلِّمْــَت ِبــهِ.« )لوقــا1: 1- 4(.    

لماذا دعا لوقا البشيرُ الّذين دوَّنوا اإلنجيَل شهودَ حقّ؟  أ. 
من خدّام الكنيسة؟  	. 
ما الّذي يُثِبُت صحَّة تعاليِم الرّسل؟  	. 

بعدَ قراءةِ فقراتِ )أعبّر عن إيماني( أستنتجُ وأمأُل الفراغاتِ بالعباراتِ المُناسبة:. 2
، وهم شهودُ عيانٍ أ.  دُوّنت األناجيُل األربعُة على أيدي أشخاٍص مُلهَمين 

، و  تاريخيّة مختلفة. للرّبّ يسوعَ، وبلغاتٍ 
قدسيُّة األناجيِل األربعة تأتي من أنّها  اهلل.	. 
الوحدُة والتّمايُز في األناجيِل األربعةِ تأتي من أنّها 	. 
تحدّثَت األناجيُل األربعُة عن مسيرةِ حياةِ الرّبّ يسوعَ منُذ البشارةِ و  	. 

. والّصلب و  والمجيء 

أُقار	ُ بينَ الحا	ثةِ اإلنجيليّةِ الوار	ةِ في اإلنجيَلين التّاليَين:. 3
ــَم  ــي أَْن يَتَأَلَّ ــاِن يَْنبَِغ ــَن اإْلِنَْس ــْم أَنَّ ابْ ــَدأَ يَُعلُِّمُه »َوابْتَ

ــيُوِخ َوُرَؤَســاِء الَْكَهَنــِة َوالَْكتَبَــِة،  كَِثــرًا، َويُرْفـَـَض ِمــَن الشُّ

َويُْقتـَـَل، َوبَْعــَد ثثاََلثـَـِة أَيَّــاٍم يَُقــوُم َوقـَـاَل الَْقــْوَل َعاَلنِيَــًة. 

ــَرَ  ــَت َوأَبْ ــرُُه. فَالْتََف ــَدأَ يَْنتَِه ــِه َوابْتَ ــرُُس إِلَيْ ــَذُه بُطْ فَأََخ

تاََلِميــَذُه، فَانْتََهــَر بُطْــرَُس قَائِــاًل: اْذَهــْب َعنِّــي يَــا 

ــاِس« ــا لِلنَّ ــْن ِبَ ــِه لَِك ــا لِل ــمُّ ِبَ ــَك اَل تَْهتَ ــيْطَاُن! أِلَنَّ  َش

)مرقس 8: 31- 33(.  

»ِمــْن َذلـِـَك الَْوقـْـِت ابْتَــَدأَ يَُســوُع يُظِْهــُر لِتاََلِميــِذِه أَنَّــُه 

ــَم كَِثــرًا ِمــَن  ــَب إَِل أُورَُشــلِيَم َويَتَأَلَّ يَْنبَِغــي أَْن يَْذَه

ــْوِم  ــَل، َوِف الْيَ ــِة، َويُْقتَ ــيُوِخ َوُرَؤَســاِء الَْكَهَنــِة َوالَْكتَبَ الشُّ

ــرُُه  ــَدأَ يَْنتَِه ــِه َوابْتَ ــرُُس إِلَيْ ــَذُه بُطْ ــوَم. فَأََخ ــِث يَُق الثَّالِ

ــَت  ــَذا!. فَالْتََف ــَك َه ــوُن لَ ! اَل يَُك ــارَبُّ ــاَك يَ ــاًل: َحاَش قَائِ

أَنْــَت  َشــيْطَاُن!  يَــا  َعنِّــي  اْذَهــْب  لِبُطْــرَُس:  َوقَــاَل 

ــاِس« ــا لِلنَّ ــْن ِبَ ــِه لَِك ــا لِل ــمُّ ِبَ ــَك اَل تَْهتَ ــَرٌَة ِل، أِلَنَّ  َمْع

)متى 16: 21 - 23(.  

أوجُهُ التّشابهِ بين الحدثَين:  	 
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الّدرس الخامس اهلُل سّيُد حياتي

الُة فيه مَعينًا لي في تخّطي المُشكِلة؟ 	   أذكرُ موقفًا في حياتي كانَت الصَّ
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»ُمَصلِّــَن ِبــُكلِّ َصــالٍَة َوِطلْبَــٍة كُلَّ َوقـْـٍت ِف الــرُّوِح، َوَســاِهِريَن لِهــَذا ِبَعيِْنــِه ِبــُكلِّ ُمواظَبَــٍة َوِطلْبَــٍة، ألَْجــِل 

يِســَن، َوألَْجــِي، لـِـَيْ يُْعطـَـى ِل كَالٌَم ِعْنــَد افِْتتـَـاِح فَِمــي، ألُْعلِــَم ِجَهــاًرا ِبــِرِّ اإلِنِْجيــِل، الَّــِذي  َجِميــعِ الِْقدِّ

ألَْجلِــِه أَنـَـا َســِفٌر ِف َسالَِســَل، لـِـَيْ أَُجاِهــَر ِفيــِه كَــَم يَِجــُب أَْن أَتََكلَّــَم« )أفســس 6: 18 - 20(.

املُواظََبة: االجتهاد واإللحاح.ِطلَْبٍة: هي صالٌة حارٌّة تُتىَل غالباً من أجِل اآلخرين.

 لِمَن طلبَ منَّا أن نصلّي بحسِب النَّّص اإلنجيليّ؟. 1
 

 أكتبُ صالًة صغيرًة من أجِل اآلخرين؟. 2
 
 

نتواصــُل مــع اهلل ونتحــاورُ معَــه فــي صالتِنــا، فنشــكرُه ونطلــبُ منــه كلَّ احتياجاتِنــا الماديّــةِ والرّوحيّــة، لــذا 
ــنا بــال انقطــاٍع كمــا فعــَل وطلــبَ القدّيــسُ بولــسُ  نصلّــي كلَّ حيــٍن مــن أجــِل الجميــِع، ومــن أجــِل أنفسِ

مــن الكنيســة الّتــي فــي أفســس أن تصلّــيَ كــي تنحــلَّ قيــودُه وهــو فــي السّــجن. 

»وَحِينَمَــا تَُصلُّــونَ اَل تَُكــرِّرُوا اْلــَكاَلمَ بَاطِــاًل َكاأُلمَــِم، َفِإنَّهُــمْ يَُظنُّــونَ أَنَّــهُ ِبَكْثــرَةِ َكاَلمِِهــمْ يُسْــتَجَابُ لَهُــمْ. َفــاَل 
تَتََشــبَّهُوا ِبِهــمْ. أَلنَّ أَبَاُكــمْ يَعَْلــمُ مَــا تَحْتَاجُــونَ ِإلَيْــهِ َقبْــَل أَنْ تَسْــَألُوهُ« )متــى 7:6- 8(.

 كيفَ علّمَنا الرّبُّ يسوعُ أن نصلّيَ؟ 	 
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ــن 	  ــا م ــي نطلبه ــات الّت ــواع الّطلب ــتنتج أن اس
 اآلب السّماويّ في الّصالة الربيّة.  

ّ

ــاهلِل 	  ــانِ ب ــن اإليم ــيحيُّة م ــالُة المس ــعُ الّص تنب
ــي  ــي تُنّق ــدِ. فه ــه الوحي ــوعَ ابِن ــرّبّ يس وبال
القلــبَ وتجعُلــه يســتقبُل المســيحَ بإيمــانٍ 

ــةٍ. وثق

تكــونُ 	  الّصــالَة  أنَّ  يســوعُ  الــرّبُّ  علّمَنــا 
عندمــا:  مقبولــَة 

توافقُ طلباتِنا مشيئَة اهلل.. 1
تكونُ باسِم اآلِب واالبِن والرّوِح القدس.. 2
لــآلِب 	  نصلّــيَ  أن  يســوعُ  الــرّبُّ  يعلّمنــا 

فِــي  ـذِي  الَـّ »أَبَانَــا  نناديَــه  وأن  السّــماويّ، 
السَّــمَوَاتِ« )متــى 6: 9(. لنــدركَ جميعــًا أنَّنــا 

أبنــاُء اهلل، ولنــا آب ســماوي.

والّشــفويّة 	  القلبيّــة  الّصلــواتِ  جميــعُ 
باســِم  نقيمُهــا  والّشــخصيّة  والجماعيّــة 
ــكَ  ــدِس »وََكذلِ ــرّوِح الق ــةِ ال يســوعَ وبمعون
الــرُّوحُ أَيًْضــا يُعِيــنُ َضعََفاتِنَــا، أَلنَّنَــا لَسْــنَا 
ــنَّ  ــي. وَلكِ ــا يَْنبَغِ ــهِ َكمَ ــي أَلجْلِ ــا نَُصلِّ ــمُ مَ نَعَْل
ــقُ  ــاتٍ اَل يُْنَط ــا ِبَأنَّ ــَفعُ فِينَ ــهُ يَْش ــرُّوحَ نَْفسَ ال

.)26  :8 )روميــة  ِبهَــا« 

»وَأَمَّــا ذلِــكَ اْليَــوْمُ وَتِْلــكَ السَّــاعَُة َفــاَل يَعَْلــمُ ِبِهمَــا أَحَــدٌ، وَاَل اْلمَاَلئَِكــُة الَّذِيــنَ فِــي السَّــمَاِء، وَ اَل االبْــنُ، ِإالَّ 
اآلبُ. اُْنُظــرُوا! اِسْــهَرُوا وََصلُّــوا، أَلنَُّكــمْ اَل تَعَْلمُــونَ مَتَــى يَُكــونُ اْلوَْقــُت« )مرقــس 13: 32 - 33(.

الةِ المُستمِرة.  	  أستنتجُ فائدَة الصَّ
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ــعَ اهلل 	  ــا م ــبُ صــالًة أتحــاورُ فيه أكت
 تتضمّنُ أنواعَ الّصالةِ.  

ّ

وحــدًة 	  تُشــّكُل  أنــواعٌ  المســيحيّة  فــي  للّصلــواتِ 
المُؤمِــن: فــي صــالةِ  مُتكامِلــة 

لب: تنبعُ من اإليمانِ بالرّبّ يسوعَ وطلِب . 1 صالُة الطَّ
ملكوتِ اهلل والسّعي إليه »اْطُلبُوا أَوَّاًل مََلُكوَت اهلِل 
وَِبرَّهُ وَهَذِهِ ُكلُّهَا تَُزادُ لَُكمْ« )متى6: 33(. وأيضًا 

لشفاِء المرضى ومغفرةِ الخطايا، وتكون:
بالكلماتِ: كما طلبَ األبرُص من الرّبّ أ. 

يسوعَ أن يشفى. 
بالّصمتِ: مثَلما فعَلتِ المرأُة النّازفُة الدّم 	. 

حينَما لمسَت ثوبَ الرّبّ يسوعَ، فقال لها: 
»ثقي يا ابنُة، إيمانُكِ قدْ شفاكِ« )متى9: 22(.

صالُة االستغفار: تعني التّوبَة القلبيَّة ومُسامَحَة . 2
اآلخرين، ومصالحَة اإلنسانِ معَ اهلل ونفسِه واآلخر. 

ار: »اللّهُمَّ ارْحَمِْني، أَنَا اْلَخاطَِئ«  كصالةِ العشَّ
)لوقا 18: 13(.  

صالُة الّشفاعة: نطلبُ منَ الرّبّ يسوعَ أن يكونَ . 3
شفيعًا عندَ اهلل للبشِر كلِّهم، وال سيَّما الخطأة »ِإْذ 

 هُوَ حَيٌّ فِي ُكلِّ حِيٍن لِيَْشَفعَ فِيِهمْ«
)عبرانيين 7: 25(.  

صالُة الّشكِر: تُقيمُها الكنيسُة في القدّاِس اإللهيّ، . 4
»ُخُذوا ُكُلوا. هَذا هُوَ جَسَدِي... اْشرَبُوا مِْنهَا ُكلُُّكمْ، 
أَلنَّ هَذا هُوَ دَمِي الَّذِي لِْلعَهْدِ اْلجَدِيدِ الَّذِي يُسَْفكُ 

مِنْ أَجِْل َكثِيِرينَ لِمَْغفِرَةِ اْلَخَطايَا« )متى 26: 26– 
28(. لشكِر اهلل على نعمهِ وعملِه الخالصيّ. 

صالُة التّسبيح: تعبّرُ عن إيماِننا بالثّالوثِ القدُّوس . 5
مُسبّحينَ اسمَه القدُّوس.
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كلمة منفعة

اَمــَك. لِيَُكــْن  ُخ إِلَيْــَك. لِتَْســتَِقْم َصــاَلِت كَالْبَُخــوِر قُدَّ ْع إَِلَّ. أَْصــغِ إَِل َصــْوِت ِعْنــَد َمــا أَْصُ ، إِلَيْــَك َصَْخــُت. أَْسِ »يـَـارَبُّ

رَفـْـُع يـَـَديَّ كََذِبيَحــٍة َمَســائِيٍَّة« )مزامــري 141: 1 - 2(.

أَجبُ بكلمة )صحيحة( أو )مغلوطة( بجانِب العباراتِ اآلتيةِ:. 1
يجبُ أن أصلّيَ كلَّ حيٍن من أجِل نفسي فقط بال انقطاع.  أ. 
تنبعُ الّصالَة المسيحيّة من اإليمانِ باهلِل وبالرّبّ يسوعَ. 	. 
نصلّي باسِم الرّبّ يسوعَ وبمعونةِ الرّوِح القدس. 	. 
تنبعُ صالُة التّسبيِح من اإليمانِ بالرّبّ لشفاِء المرضى. 	. 
دعانا الرّبُّ يسوعُ إلى مُسامَحةِ اآلخرينَ من دونِ مصالحتِهم. 	. 

 لِمَن يصّلي المُؤمنونَ؟ ومتى تكونُ صالتُهم فاعلًة؟. 2
 
  
 

أختارُ اإلجابَة الّصحيحة ممَّا يأتي:. 3
من أنواِع الّصالةِ كلُّ ما يأتي؛ ما عدا:. 1

الّطلب.	. الّشفاعة.أ. 

التّسبيح.	. التّذكير.	. 

نصلّي للرّبّ يسوعَ ونطلبُ منه كلَّ ما يأتي؛ ما عدا:. 2
طلب النّجاِح في االمتحان.	. طلب التّوفيق في حياتِنا.أ. 

طلب التّوبةِ الوقتيّة.	. طلب ملكوتِ اهلل أوّاًل.	. 

تُعبّر العباراُت اآلتيُة عن الّصالةِ؛ ما عدا:. 3
تقديم الّشكر هلل.	. المُشارَكة في القدّاس اإللهيّ.أ. 

طلب المغفرة.	. المُشارَكة في البطوالت.	. 
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الّدرس الّسادس َمَثُل الفّريسّي والعّشار

ُقبيــَل إطــالِق المكــوكِ الفضائــيّ Challenger بليلــةٍ 
واحــدةٍ، اجتمــعَ كبــارُ المُهندســينَ والعلمــاِء، فــي 
مُحاوَلــةٍ هدُفهــا إثنــِي عــزِم مجلــِس إدارةِ وكالــةِ 
الفضــاِء »ناســا« الّــذي يضــمُّ عشــرَة مديريــن عــن 
إطــالِق المكــوك الفضائــيّ إلــى مــدارهِ فــي الفضــاء، 
إْذ إنَّ الطقــسَ البــاردَ فــي صبــاِح ذلــك اليــوِم الواقــع 
فــي 28 كانــونَ الثّانــي عــام 1986 قد يُسَــبّبُ كارثًة 
كبيــرًة، إاّل أنَّ وكالــَة الفضــاِء رفَضــت أن تســتمعَ إلــى 
تحذيــراتِ الخبــراِء، وهكــذا فــي صبــاِح ذلــكَ اليــوِم 
دخــَل ســبعٌة مــن روَّاد الفضــاء إلــى ذلــكَ المكــوكِ، 
وتــمّ إطالُقــه، فشــاهدَ العالــمُ بأســرهِ مذهــواًل انفجــارَ 

ــه. ذلــكَ المكــوكِ بعــد 73 ثانيــًة مــن إطالقِ

 ما السّببُ المُباشرُ الذي أدّى النفجاِر المكوكِ الفضائيّ؟. 1
 

 أستنتجُ السَّببَ الحقيقيّ لهذه الكارثةِ، وأوّضحُه؟. 2
 
 

 أذكرُ حادثًة عشتُها أو قرأتُها أو سمعتُها تبيّنُ أثرَ الكبرياِء في الحياةِ على اإلنسانِ.. 3
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يــِيُّ فََوقَــَف يَُصــيِّ ِف  ــا الَْفرِّ ــاٌر. أَمَّ يــِيٌّ َواآلَخــُر َعشَّ ــا، َواِحــٌد فَرِّ ــَكِل لِيَُصلِّيَ »إِنَْســانَاِن َصِعــَدا إَِل الَْهيْ

نَْفِســِه هَكــَذا: اَللُّهــمَّ أَنـَـا أَْشــُكرَُك أَنِّ لَْســُت ِمثـْـَل بَاِقي النَّــاِس الَْخاِطِفــَن الظَّالِِمــَن الزُّنـَـاِة، َوالَ ِمثَْل هَذا 

ــاُر فََوقـَـَف ِمــْن بَِعيــٍد، الَ يََشــاُء  ــا الَْعشَّ ُ كُلَّ َمــا أَقْتَِنيــِه. َوأَمَّ ــاِر. أَُصــوُم َمرَّتـَـْنِ ِف األُْســبُوِع، َوأَُعــرِّ الَْعشَّ

ــَمِء، بـَـْل قـَـَرَع َعــىَل َصــْدرِِه قَائـِـالً: اللُّهــمَّ ارَْحْمِنــي، أَنـَـا الَْخاِطــَئ. أَقـُـوُل لَُكــْم:  أَْن يَرْفـَـَع َعيَْنيْــِه نَْحــَو السَّ

 إِنَّ هــَذا نـَـزََل إَِل بَيِْتــِه ُمــَبًَّرا ُدوَن َذاَك، ألَنَّ كُلَّ َمــْن يَرْفَــُع نَْفَســُه يَتَِّضــُع، َوَمــْن يََضــُع نَْفَســُه يَرْتَِفــُع«

)لوقا 18: 10، 14(.  

: صاحُب مذهٍب دينّي ُمتشّدٍد للحفاظ عىل الّريعة. ييِسٌّ ائب.َفرِّ اٌر: جامُع الضَّ َعشَّ

: أُزّك ِبُعْرِ أموال. ُ ُمرَبٌَّر: مغفورٌة خطاياه.أَُعرشِّ

أختارُ اإلجابَة الّصحيحَة ممَّا يأتي:. 1
يضربُ الرّبُّ يسوعُ مثَل الفرّيسيّ والعّشار لكّل ما يأتي؛ ما عدا:. 1

المُتكبّرين.	. الواثقين أنّهم أبرار.أ. 

الّصادقين مع ذواتهم.	. المُتفاخرين بإيمانهم.	. 

يدعونا الرّبُّ يسوعُ في مثلِه إلى:. 2
االهتمام بالمظاهِر والقشور.	. التّواُضع.أ. 

حبّ الّذات.	. السّالم.	. 
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 أبيّنُ الفرقَ بينَ صالةِ الفرّيسيّ وصالةِ العّشار.. 3
 
 
 

ــار الفرّيســيّين المُتّكليــن علــى برّهــم الّذاتــي. بينَمــا نــزَل 	  يوبّــُخ الــربُّ يســوعُ فــي مَثـَـِل الفرّيســيّ والعشَّ
ــكُل إاّل  ــهُ خاطــٌئ ال يتّ ــدركًا أنَّ ــه تقــدَّمَ إلــى اهلل فــي تواُضــٍع وانكســاٍر، مُ ــرَّرًا ألنَّ ــه مُب ــارُ إلــى بيتِ العشَّ

علــى التّدبيــر اإللهــيّ.

ــالةِ بيــنَ الفرّيســيّ 	  ــِل الفرّيســيّ والعّشــار أنَّ اختــالفَ أســلوِب الصَّ ــيّدُ المســيحُ فــي مَثَ يُظهــرُ لنــا السّ
ــا فلــم  ــة، فالفرّيســيّ بصالتــه يعيــُش اإليمــانَ ظاهريًّ والعّشــار يكشــف التّناقــض بيــنَ حالتَيهمــا الرّوحيّ
يصــْل إلــى الخــالِص بــل خســرَه، ألنَّ كلَّ مَــن يرفــع نفسَــه يتَّضــع، أمَّــا العشــارُ بصالتِــه فيعيــُش اإليمــانَ 

فــي أعمــاِق روحِــه فنــاَل الخــالَص ألنَّ مــن يَضــع نفسَــه يَرتفــع.

ــي 	  ــا المصلّ ــاه ويعرُفهــا ويكشــفُ عنهــا أمــام اهلل، أمّ ــه ويــرى خطاي ــي المُتواضــعُ يفحــُص ذاتَ فالمصلِّ
ــاس. ــرًا أمــامَ اهلِل والنّ ــه ويكشــفُ عــن فضائلِهــا مُتفاخِ ــرُ فيفحــُص ذاتَ المُتظاهِ

ْنسَانَ عََلى ُصورَتِنَا َكَشبَِهنَا، َفيَتَسَلَُّطونَ عََلى سَمَكِ اْلبَحِْر وَعََلى َطيِْر السَّمَاِء . 1 »وََقاَل اهللُ: نَعْمَُل اإْلِ
وَعََلى اْلبَهَائِِم، وَعََلى ُكلِّ اأْلَرِْض، وَعََلى جَمِيِع الدَّبَّابَاتِ الَّتِي تَدِبُّ عََلى اأْلَرِْض« )تكوين 1: 26(. 

»َقامَ عَِن اْلعََشاِء، وََخَلعَ ثِيَابَهُ، وَأََخَذ مِْنَشَفًة وَاتََّزرَ ِبهَا، ثُمَّ َصبَّ مَاًء فِي مِْغسٍَل، وَابْتَدَأَ يَْغسُِل أَرْجَُل . 2
التَّاَلمِيذِ وَيَمْسَحُهَا ِباْلمِْنَشَفةِ الَّتِي َكانَ مُتَِّزرًا ِبهَا. َفجَاَء ِإلَى سِمْعَانَ بُْطرُسَ. َفَقاَل لَهُ َذاكَ: يَا سَيِّدُ، 

أَْنَت تَْغسُِل ِرجَْليَّ!. أَجَابَ يَسُوعُ وََقاَل لَهُ: »لَسَْت تَعَْلمُ أَْنَت اآْلنَ مَا أَنَا أَْصنَعُ، وَلَكِنَّكَ سَتَْفهَمُ فِيمَا 
بَعْدُ« )يوحنا 13: 4 - 7(.

 كيف يَظهرُ تواُضعُ اآلِب واالبِن معنا في اآلياتِ السّابقة؟. 1
 

 أقدّمُ بعَض األمثلةِ من الكتاِب المُقدَِّس تؤّكدُ أهمّيَة التّواُضع في حياتِنا.. 2
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 عالمَ تدلُّ اآلية اآلتية: 	 
»هََأنـَـَذا وَاقـِـفٌ عََلــى اْلبَــاِب وَأَْقــرَعُ. ِإنْ سَــمِعَ 
ِإلَيْــهِ  أَدُْخــُل  اْلبَــابَ،  وََفتَــحَ  َصوْتِــي  أَحَــدٌ 
ــى مَعَــهُ وَهُــوَ مَعِــي« )رؤيــا 3: 20(.  وَأَتَعَشَّ

ّ

علــى 	  خلَقنــا  ـه  أنَـّ فــي  اهلل  عظمــُة  تظهــرُ 
ــَل  ــهُ، وأرس ــاًء ل ــا أبن ــه، وجعَلن ــه ومثالِ صورتِ

لخالصِنــا. المســيحَ  يســوعَ  كلمتَــه 

ــيّدُ المســيحُ مثُلنــا األعلــى فــي التّواُضــع  	  السّ
ــه:  ويظهــرُ ذلــك فــي أنّ

وُلِدَ في مذودٍ وعاَش فقيرًا سالكًا . 1
بالبساطةِ معَ الكّل« اَل يَُخاصِمُ وَاَل يَصِيحُ، 

وَاِرِع َصوْتَهُ«  وَاَل يَسْمَعُ أَحَدٌ فِي الشَّ
)متى 12: 19(.  

أتى ليخدمَنا »مَنْ أَرَادَ أَنْ يَُكونَ فِيُكمْ . 2
 عَظِيمًا َفْليَُكنْ لَُكمْ َخادِمًا«

)متى 20: 26(، وظهرَ اتّضاعُه في غسِل 
أقداِم تالميذِه ومسحِها ِبمنشفةٍ. 

أطاعَ اآلبَ حتّى الموتِ، فحمَل خطايا . 3
العالِم كلّه، وخلََّص البشريّة، ومنحَهم 

الحياَة األبديَّة.

»وَتَعَلَّمُوا مِنِّي، أِلَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ اْلَقْلِب، َفتَِجدُوا رَاحًَة لِنُُفوسُِكمْ« )متى11: 29(.. 1
»ثَوَابُ التَّوَاُضِع وَمََخاَفةِ الرَّبِّ هُوَ غًِنى وََكرَامٌَة وَحَيَاٌة« )أمثال 22: 4(.. 2
 »وَتَسَرْبَُلوا ِبالتَّوَاُضِع، أِلَنَّ اهللَ يَُقاِومُ اْلمُسْتَْكِبِرينَ، وَأَمَّا اْلمُتَوَاضِعُونَ َفيُعْطِيِهمْ ِنعْمًَة«. 3

)1 بطرس 5: 5(.  
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أضعُ معاني اآلياتِ السّابقةِ في الجدوِل اآلتي:أ. 

معنى اآليةرقُم اآلية

1

2

3

 برأيك، بمَ يتّصفُ التّواضعُ المسيحيّ؟	. 
 

ــي 	  ــوُل ف ــرسُ الرّس ــا بط ــبُ من ــاذا يطل م
 اآليتَين اآلتيتَين: 

اْلَقِويَّــةِ  اهلِل  يَــدِ  تَحْــَت  »َفتَوَاَضعُــوا 
لَِكــيْ يَرَْفعَُكــمْ فِــي حِيِنــهِ، مُْلقِيــنَ ُكلَّ 
ـهُ هُــوَ يَعْتَِنــي ِبُكــمْ«  هَمُِّكــمْ عََليْــهِ، أِلَنَـّ
)1 بطرس 5: 6 - 7(.   

ّ

سماُت الّصالةِ المقبولةِ لدى اهلل:	 
التّواضعُ والوداعُة، ألنَّ يسوعَ المسيحَ نفسَه . 1

»وديعٌ ومُتواضعُ القلب«، فالتّواُضعُ أساسٌ لكّل 
الفضائِل، والكبرياُء أساسُ كّل الّشرور.

الخشوعُ في الّصالةِ أمامَ اهلل، وعدمُ التّفاُخر . 2
بالّذاتِ أمامَ اهلل والنّاس، وشكرُه على نعمِه في 

أعمالِنا الّطيبة.
من مفاعيِل التّواُضع في حياتِنا:	 
نَيُل الكرامةِ والمجدِ والنّعمة، فالتّواضعُ هو . 1

الكنُز الّذي يحفُظ لنا حياتَنا بعيِش الفضائِل 
 »ُطوبَى لِْلوُدَعَاِء، أِلَنَّهُمْ يَِرثُونَ اأْلَرَْض«

)متى 5: 5(.  
نَيُل البركةِ والنّجاِح والسّعادة، ونحصُل عليها . 2

عندَما نصلّي مُتواضعِينَ مُعترفينَ بخطايانا، 
مُلقينَ كلَّ همومِنا على اهلل، »َفِإَذا تَوَاَضعَ َشعِْبي 

الَّذِينَ دُعِيَ اسْمِي عََليِْهمْ وََصلَّوْا وََطَلبُوا وَجِْهي، 
وَرَجَعُوا عَنْ ُطرُقِِهِم الرَّدِيةِ َفِإنَِّني أَسْمَعُ مِنَ 

 السَّمَاِء وَأَْغفِرُ َخطِيَّتَهُمْ وَأُبِْرئُ أَرَْضهُمْ«
)2 أخبار7: 14(.  
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كلمة منفعة

اَمُه قُلُوبَُكْم. اللُه َملَْجأٌ لََنا« )مزمور 62: 8(. »تَوَكَّلُوا َعلَيِْه ِف كُلِّ ِحٍن يَا قَْوُم. اْسُكبُوا قُدَّ

أضعُ إشارَة )✔( أو )✗( أمامَ العباراتِ اآلتيةِ وأُصحّحُ العباراتِ الخاطئَة منها:. 1
الكبرياُء يفتحُ بابَ القلِب لِسكنى السّيّدِ المسيِح فيه.  أ. 
التّواضعُ هو اتضاع النّفس من دون مذلّة، وخشوع القلب من دون مهانة. 	. 
التّواضعُ الحقيقيّ يكونُ أمامَ اهلل من دونِ اآلخرين. 	. 
كلُّ فضيلةٍ يعمُلها اإلنسانُ من دونِ اتّضاٍع تغّذي المجدَ الباطلَ 	. 
بالكبرياِء أناُل ثقَة اهلِل ونعمِه. 	. 

 أميُّز بينَ مُمارَسات كلٍّ من اإلنسانِ المُتواضِع واإلنسانِ المُتكبِّر واضعًا إيّاها في الحقِل المُناسِب من الجدول:. 2
اللّطفُ والبشاشُة في التّعامل مع النّاس، مُساعَدُة صديقي المُقّصر في الّصفّ، التذمُّرُ من كباِر 

السّنّ، اللّطفُ والرّقُة معَ صغاِر السّنّ، ازدراُء الفقراِء والمَساكين، الحرُص على نشِر السّالِم بينَ 
النّاس، االعتدادُ بالّذاتِ، التّباهي بتحصيلي العلميّ، شكرُ اهلل على مواهبي، االفتخارُ بمُمتلكاتي أمامَ 

اآلخرين.

ُمامَرسات اإلنساِن املُتكرّبُمامَرساُت اإلنسان املُتواضع

1 .

2 .

3 .

4 .

5 . 

1 .

2 .

3 .

4 .

5 . 
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الّدرس الّسابع الحياُة المسيحّيُة حياُة طاعٍة

بعــدَ انتظــاِر اإلنســانِ وعــدَ اهللُ بإرســاِل المُخلـّـِص، 
ــا  ــً ومُحبًّ ــمُ أمين ــيَ إبراهي ــعبُ اهللَ وبق تناســى الّش
ــه ســارَة  ــرُزقَ زوجتَ لخدمــةِ اهلل، فوعــدَه اهلل بــأن يَ
أن تجــاوَزتِ  بعــدَ  الّتــي كانَــت عاقــرًا بطفــٍل 
التّســعينَ مــن العمــِر، فأنجبَــت ســارُة طفــاًل ســمَّياه 

ــه العظيمــة. ــى عطيّتِ ــدوا اهللَ عل إســحَق، فمجَّ

ــه  ــدّمَ ابنَ ــمَ أن يق ــن إبراهي ــبَ اهللُ م ــوٍم طل ذاَت ي
ذبيحــًة لــه، أطــاعَ إبراهيــمُ أمــرَ اهلل، ولكنَّــه عندَمــا 
ســمعَ صــوُت  ذبيحــًة هلل  ابِنــه  بتقدمــةِ  ســارعَ 
ــالِم،  ــى الغ ــدَكَ إل ــدَّ ي ــماِء: ال تم ــن السّ المــالكِ م
ــنٌ بــاهلل ومُطيــعٌ لــه، فقــدّم  اآلنَ علمــُت أنّــكَ مؤمِ

ــه ذبيحــًة هلل. ــداًل عن ــً ب َخروف

 ما الّذي دفعَ إبراهيمَ إلى قبوِل طلِب اهلل بتقدمةِ ابِنه إسحَقَ ذبيحًة؟. 1
 
 
 

 ما المكافأُة الّتي حصَل عليها إبراهيمُ لِثقتِه باهلل؟. 2
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ــِة َحَجــٍر  »َولَــمَّ َصــاَر إَِل الَْمــَكاِن قَــاَل لَُهــْم: َصلُّــوا لِــَيْ الَ تَْدُخلُــوا ِف تَْجِربَــٍة. َوانَْفَصــَل َعْنُهــْم نَْحــَو رَْميَ

َوَجثـَـا َعــىَل ُركْبَتَيْــِه َوَصــىلَّ قَائـِـالً: يـَـا أَبَتـَـاُه، إِْن ِشــئَْت أَْن تُِجيــَز َعنِّــي هــِذِه الـْـَكأَْس. َولِكــْن لِتَُكــْن الَ إَِراَدِت 

يــِه« )لوقــا 22: 40 - 43(. ــَمِء يَُقوِّ بـَـْل إَِراَدتـُـَك. َوظََهــَر لـَـُه َمــالٌَك ِمــَن السَّ

تُِجيَز: تُبعُد.َرْمَية حجٍر: مسافة قريبة.

َجَثا: ركَع.

 كيفَ واجهَ يسوعُ التّجربَة؟. 1
 
 

 ما القيمُة التي يعلّمُني إيَّاها يسوعُ بقوله: »ال ِإرَادَتِي بَْل ِإرَادَتُكَ«؟. 2
 
 

ــاهلل. فهــي مــن 	  ــُة ب ــه اهللَ اآلبَ المعنــى الحقيقــيَ لهــا، وهــو اإليمــانُ والثّق ــرّبُّ يســوعُ بطاعتِ ــا ال علّمن
ــاِب المُقــدَّس. ــي أتعلّمُهــا مــن الكت ــِل الّت الفضائ

الطاعُة مفتاحُ الخالِص والبركةِ ونواِل وعودِ الرّبّ، وطريُقنا إلى الملكوتِ السّماويّ.	 

»أَلنِّي َقدْ نََزْلُت مِنَ السَّمَاِء، لَيْسَ أَلعْمََل مَشِيئَتِي، بَْل مَشِيئََة الَّذِي أَرْسََلِني« )يوحنا 6: 38(.. 1
لِيِب« )فيلبي 2: 8(.. 2 »وَِإْذ وُِجدَ فِي اْلهَيْئَةِ َكِإْنسَانٍ، وََضعَ نَْفسَهُ وَأََطاعَ حَتَّى اْلمَوَْت مَوَْت الصَّ
»وَِإْذ ُكمَِّل َصارَ لِجَمِيِع الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ، سَبَبَ َخاَلٍص أَبَدِيٍّ« )عبرانيين 9: 5(.. 3
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أفسّرُ العبرَة من اآلياتِ السّابقةِ:. 1

العربُة من اآليةرقُم اآلية

 أمأ الفراغات اآلتية بحسِب فهمي اآلياتِ السّابقَة:. 2
السّيّدُ المسيحُ كانَ مثااًل لنا في طاعتِه  و و

أضــعُ إشــارَة )✔( أو )✗( أمــامَ العبــاراتِ 	 
اآلتيــةِ، وأُصحّــحُ العبــاراتِ الخاطئــةَ منهــا:

تردَّدَ الرّبُّ يسوعُ في تحقيِق مشيئةِ اهلل . 1
 اآلب. 

الّطاعُة هلِل هيَ إيمانٌ داخليٌّ وقرارٌ . 2
 شخصيٌّ. 

نحصُل على الخالِص األبديّ باالبتعادِ . 3
 عن الكنيسةِ. 

ّ

السّــيّد المســيح مثالنــا فــي الطاعــة حيــث 	 
هــذه  فكانــت  السّــماويّ،  اآلب  أطــاع 
ــة  ــة األزليّ ــوط المحبّ ــوجة بخي ــة منس الطاع

الّتــي لالبــن نحــو اآلب.

طاعــة السّــيّد المســيح غيــر المحــدودة لآلب 	 
ــره الخالصــيّ،  ــي تدبي ــت مشــيئة اهلل ف حّقق
ــه ال خــالص لنــا إاّل بالــربّ  فعليــه نؤمــن بأنّ

يســوع المســيح.

يســوع 	  للــرّبّ  طاعتــه  المؤمــن  يترجــم 
ألنّهــا  الكنيســة  بتعاليــم  بثباتــه  المســيح 
جســد المســيح وهــو رأســها ونحــن أعضــاء 
ــا خــارج  ــال خــالص لن ــذا الجســد ف ــي ه ف

الكنيســة.
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»بَْل ُطوبَى لِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ َكاَلمَ اهلِل وَيَحَْفُظونَهُ« )لوقا 11: 28(.. 1
»أَيُّهَا اأْلَوْاَلدُ، أَطِيعُوا وَالِدِيُكمْ فِي ُكلِّ َشيٍْء أِلَنَّ هََذا مَرْضِيٌّ فِي الرَّبِّ« )كولوسي 3: 20(.. 2
»أَطِيعُوا مُرْشِدِيُكمْ وَاْخَضعُوا، أِلَنَّهُمْ يَسْهَرُونَ أِلَجِْل نُُفوسُِكمْ...« )عبرانيين 13: 17(.. 3
رْهُمْ أَنْ يَْخَضعُوا لِلرِّيَاسَاتِ وَالسَّاَلطِيِن، وَيُطِيعُوا، وَيَُكونُوا مُسْتَعِدِّينَ لُِكلِّ عَمٍَل َصالٍِح«. 4  »َذكِّ

)تيطس 3: 1(.  

أُوّضحُ مجاالتِ الّطاعةِ، بحسِب فهمي اآلياتِ السابقة؟	 

مجاالُت
الّطاعة

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

............................................
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ــِل 	  ــةٍ لفع ــواتٍ ناجح ــسَ خط ــدّدُ خم أع
ــة. ــةٍ حقيقيّ طاع

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

ّ

إنَّ الّطاعــَة فــي مفهومِهــا الرّوحــيّ إعــالنُ انتمــاٍء هلل 	 
ــه. وهنــاك مجــاالٌت  ــةٍ وفــرٍح للعيــِش معَ فــي محبّ

للّطاعــة:
طاعُة كالِم اهلل: إنَّ العالقة بين اإلنسان واهلل . 1

الذي يُعلن نفسه لإلنسان عن طريق كلمته الّتي 
يجب أن يستمع إليها اإلنسان ويدرك أهميّتها، 
االستماع الحقيقيّ لكلمة اهلل هو استقبال كلمة 

اهلل وترجمتها إلى أفعال.
طاعُة المُرشِدين الرّوحيّين: أي إنَّ طاعَة اآلباِء . 2

الرّوحيّين وأب االعتراف ال يكفي أن تطلب 
المشورة وإنّما الطاعة والتّنفيذ.

طاعُة الوالدَين: على األبناِء أن يكرّموا والديهم . 3
ويحترموهم ويطيعوهم. حيُث إنَّ طاعَة 

الوالدَين واجبٌة على األبناء.
طاعُة القوانين: حيُث يخضعُ المسيحيُّ لسلطةِ . 4

القانونِ عماًل بالوصيّةِ »تَْخَضعْ ُكلُّ نَْفٍس 
 لِلسَّاَلطِيِن اْلَفائَِقةِ، أِلَنَّهُ لَيْسَ سُْلَطانٌ ِإالَّ مِنَ اهلِل«

)رومية 13: 1(.  
اإلنسانُ المطيعُ يناُل بركاتِ الطاعةِ، منها:	 

الفرحُ والسّعادُة.أ. 
 البركُة والنّعمُة.	. 
طريقُ الملكوتِ. 	. 

كلمة منفعة

يَعتَُك ِف َوَسِط أَْحَشاِئ« )مزمور 40: 8(. »أَْن أَفَْعَل َمِشيئَتََك يَا إِلِهي ُسِرُْت، َوَشِ
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َط اآلتي:. 1 أُكمُِل المُخطَّ

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

من رشوِط الطاعِة أن تكوَن:

أختارُ اإلجابَة الّصحيحَة:. 2
يكمنُ فعُل الّطاعةِ الحقيقيّ في كّل ما يأتي؛ ما عدا:. 1

الخضوع في المحبّة للرّئاساتِ والسّالطين.	. الخضوع التّام لمشيئةِ اهلل.أ. 

االبتعاد عن التّمرُّدِ في أعمالنا.	. التّردّد في اتّباِع وصايا اهلل.	. 

تعني الّطاعُة كلَّ ما يأتي؛ ما عدا:. 2
إعالن الثّقةِ باهلل	. مفتاح الخالِص والبركة.أ. 

فرضها عليَّ من قبِل اهلل.	. إيمان االنتماِء هلل.	. 
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الّدرس الّثامن لساني يلهُج بعدِلَك

10
كانون األول/ديسمرب

يوم حقوق اإلنسان

Human rights day

صاغه ممثلون من مختلف

الخلفيات القانونية والثقافية

من جميع أنحتء العا�

املادة ١ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين يف الكرامة

والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان

وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح اإلخاء.

All human beings are born free and
equal in dignity and rights. ¼ey are
endowed with reason and conscience
and should act towards one another
in a spirit of brotherhood

أقرأُ الّصورَة السّابقَة ثمّ أناقُش شفويًّا:	 

حقوُق
اإلنساِن؟

متى يصادُف

اليوم العاملّي لـ

َمن أقرَّ

كيَف أطبُّق

ملاذا ُوِضَعت

ما مضموُن أّوِل

مادٍة من اإلعالِن

       العاملّي لـ
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بْــِح لِيَْســتَأِْجَر فََعلـَـًة لَِكرِْمــِه، فَاتََّفــَق َمــَع  ــَمَواِت يُْشــِبُه رَُجــاًل رَبَّ بَيْــٍت َخــَرَج َمــَع الصُّ »فـَـِإنَّ َملَُكــوَت السَّ

ــاَعِة الثَّالِثَــِة َوَرأَى آَخِريــَن ِقيَاًمــا  ــْوِم، َوأَرَْســلَُهْم إَِل كَرِْمــِه. ثـُـمَّ َخــَرَج نَْحــَو السَّ الَْفَعلَــِة َعــىَل ِديَنــاٍر ِف الْيَ

ــوِق بَطَّالـِـَن، فََقــاَل لَُهــُم: اْذَهبُــوا أَنْتـُـْم أَيًْضــا إَِل الَْكــرِْم فَأُْعِطيَُكــْم َمــا يَِحــقُّ لَُكــْم. فََمَضــْوا. َوَخــَرَج  ِف السُّ

ــاَعِة الَْحاِديـَـَة َعــْرََة َخــَرَج َوَوَجــَد  اِدَســِة َوالتَّاِســَعِة َوفََعــَل كََذلـِـَك. ثـُـمَّ نَْحــَو السَّ ــاَعِة السَّ أَيًْضــا نَْحــَو السَّ

آَخِريــَن ِقيَاًمــا بَطَّالـِـَن، فََقــاَل لَُهــْم: لـِـَمَذا َوقَْفتـُـْم َهُهَنــا كُلَّ النََّهــاِر بَطَّالـِـَن؟ قَالـُـوا لـَـُه: أِلَنَّــُه لـَـْم يَْســتَأِْجرْنَا 

أََحــٌد. قـَـاَل لَُهــُم: اْذَهبـُـوا أَنْتـُـْم أَيًْضــا إَِل الَْكــرِْم فَتَأُْخــُذوا َمــا يَِحــقُّ لَُكــْم. فَلـَـمَّ كَاَن الَْمَســاُء قـَـاَل َصاِحــُب 

ــاَعِة  لِــَن. فََجــاَء أَْصَحــاُب السَّ ــِه: ادُْع الَْفَعلَــَة َوأَْعِطِهــُم اأْلُْجــرََة ُمبْتَِدئًــا ِمــَن اآْلِخِريــَن إَِل اأْلَوَّ الَْكــرِْم لِوَكِيلِ

الَْحاِديـَـَة َعــْرََة َوأََخــُذوا ِديَنــاًرا ِديَنــاًرا. فَلـَـمَّ َجــاَء اأْلَوَّلـُـوَن ظَنُّــوا أَنَُّهــْم يَأُْخــُذوَن أَكْــَرَ. فَأََخــُذوا ُهــْم أَيًْضــا 

ــاَعًة  ــوا َس ــُروَن َعِملُ ــؤاَُلِء اآْلِخ ــَن: َه ــِت قَائِلِ ــىَل رَبِّ الْبَيْ ــُروا َع ــُذوَن تََذمَّ ــْم يَأُْخ ــَم ُه ــاًرا. َوِفي ــاًرا ِديَن ِديَن

! فَأَجــاَب َوقـَـاَل لَِواِحــٍد ِمْنُهــْم: يــا  َواِحــَدًة، َوقـَـْد َســاَويْتَُهْم ِبَنــا نَْحــُن الَِّذيــَن اْحتََملَْنــا ثَِقــَل النََّهــاِر َوالَْحــرَّ

َصاِحــُب، َمــا ظَلَْمتُــَك! أََمــا اتََّفْقــَت َمِعــي َعــىَل ِديَنــاٍر؟ فَُخــِذ الَّــِذي لَــَك َواْذَهــْب، فَــِإنِّ أُِريــُد أَْن أُْعِطــَي 

يــرٌَة أِلَنِّ أَنَــا َصالِــٌح؟ َهَكــَذا  َهــَذا اأْلَِخــَر ِمثْلَــَك. أََو َمــا يَِحــلُّ ِل أَْن أَفَْعــَل َمــا أُِريــُد ِبَــا ِل؟ أَْم َعيُْنــَك ِشِّ

يَُكــوُن اآْلِخــُروَن أَوَّلـِـَن َواأْلَوَّلـُـوَن آِخِريــَن، أِلَنَّ كَِثرِيــَن يُْدَعــْوَن َوقَلِيلِــَن يُْنتََخبُــوَن« )متــى 20: 1- 16(.

ِقَياًما: موجودين.الَْفَعلَة: هم البُر الذين يدعوهم اللُه للحياِة مَعه وخدمِته.

ُروا: غضبوا.بَطَّالوَن: عاطلون عن العمل. يُْنَتَخُبوَن: يُختارون.تََذمَّ

أُكمُِل الجدوَل اآلتي بما يناسبُ من النّّص اإلنجيليّ:	 

القيمُة املُحّققة من موقِف الّسّيِد املسيحِموقُف الّسّيِد املسيحِ من الحدِثالحدُث

كيفّيُة توزيعِ فرِص 

العمِل

كيفّيُة توزيعِ أجرِة 

العمل
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ــِق ذواتِهــم مــن خــالِل العمــِل فــي 	  ــِع، ويعطيهــم ُفرصــًا مُتســاويًة لتحقي ــنَ الجمي ــقُ اهللُ العــدَل بي يحّق
ــي الكنيســةِ والمجتمــِع.  ــه؛ أي ف كرمِ

لــكّل فــردٍ خصوصيّتــه ودورُه فــي الحيــاة، ومــعَ ذلــك فــاهلل يمنحُنــا المكافــأَة نفسـَـها، وهــذا يــدلُّ علــى 	 
عدلـِـهِ ومُســاواتِه بيــنَ البشــِر فــي الكرامــةِ والحقــوِق للمُشــارَكة فــي الحيــاةِ العامّــة.

أقرأُ اآلياتِ اآلتيَة، ثمَّ أمُأ الجدوَل بالمطلوب:	 
لَهُ آدَمَ تُرَابًا مِنَ اأْلَرِْض، وَنََفَخ فِي أَْنفِهِ نَسَمََة حَيَاةٍ. َفَصارَ آدَمُ نَْفسًا حَيًَّة«. 1  »وَجَبََل الرَّبُّ اإْلِ

)تكوين 2: 7(.  
»وَمَنْ َقِبَل وَلَدًا وَاحِدًا مِْثَل هََذا ِباسْمِي َفَقدْ َقِبَلِني« )متى 18: 5(.. 2
»ِبمَا أَنَُّكمْ َفعَْلتُمُوهُ ِبَأحَدِ ِإْخوَتِي هَؤُاَلِء اأْلََصاغِِر، َفِبي َفعَْلتُمْ« )متى 25: 40(.. 3
ْنسَانَ عََلى ُصورَتِهِ. عََلى ُصورَةِ اهلِل َخَلَقهُ. َذَكرًا وَأُْنثَى َخَلَقهُمْ« )تكوين 1: 27(.. 4 »َفَخَلقَ اهللُ اإْلِ

العربُة من اآليةرقُم اآلية
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أضــعُ الكلمــاتِ )مســاواة، عــدل، حــقّ( أمــامَ مــا 	 
يناســبُها مــن العبــارات اآلتيــة:

الّذهابُ إلى المدرسةِ والتّعلّمُ. . 1
اللّباسُ الموحَّدُ لجميِع الّطالِب في المدرسةِ. . 2

مُراعاُة الفروِق الفرديّةِ بينَ التاّلميذِ. . 3

 المكافأُة والتّقديرُ عندَ التّفوُِّق بالدّراسة.. 4

تكليفُ جميِع طالِب الّصفِّ بالواجباتِ . 5
المدرسيّة. 

مُحاسَبة كّل فعٍل مُخالِفٍ ألنظمةِ المدرسةِ. . 6

ّ

ــه، 	  ــه ومثالِ خلــقَ اهللُ اإلنســانَ علــى صورتِ
وميّــَزه عــن ســائِر المخلوقــاتِ بالعقــِل 
واإلرادةِ والحريّــةِ، لــذا فــإنَّ البشــرَ جميعًا  
يتمتّعــونَ بالكرامــةِ والمســاواةِ والحقــوِق 

ــها.  نفسِ

يــرى المؤمــنُ صــورَة السـّـيّدِ المســيِح فــي 	 
أخيــه اإلنســانِ، لذلــك فإنّه يحتــرمُ حقوَقه 
ويحفــُظ كرامتَــه مُســاهمًا فــي تحقيــِق 

العدالــة االجتماعيّــة فــي المُجتمَــع.  

»لَيْسَ يَهُودِيٌّ وَاَل يُونَاِنيٌّ. لَيْسَ عَبْدٌ وَاَل حُرٌّ. لَيْسَ َذَكرٌ وَأُْنثَى، أِلَنَُّكمْ جَمِيعًا وَاحِدٌ فِي اْلمَسِيِح . 1
يَسُوعَ« )غالطية 3: 28(.

ِبيحَةِ« )أمثال 21: 3(.. 2 »فِعُْل اْلعَدِْل وَاْلحَقِّ أَْفَضُل عِْندَ الرَّبِّ مِنَ الذَّ
الِمُ َفسَينَاُل مَا َظَلمَ ِبهِ، وَلَيْسَ مُحَابَاُة« )كولوسي 3 : 25(.. 3 »وَأَمَّا الظَّ
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تفسريُهارقُم اآلية

تحقيُق الحّق والعدِل عنَد اللِه  أهمُّ من العبادِة.

اللُه يحاسُب كلَّ ظامٍل أيًّا كاَن، ويحّقُق عدلَه ف الوقِت املُناِسب.

الناُس يتساووَن بالكرامِة عىل الرَّغم من اختالِفهم ف قدراتِهم ومواقِعهم االجتمعيّة.

أستنتجُ من اآلياتِ السّابقة أنَّ اهللَ حّققَ  و و بينَ النّاس.	 

أقــرأُ اآليــَة اآلتيــَة ثــمَّ أســتخلُص منهــا العبــرَة 	 
حًا كيفَ أستفيدُ منها في حياتي:   موضِّ

َصنَعْــَت،  مَــا  جَمِيــِع  فِــي  عَــادٌِل  ـكَ  »أَلنَـّ
ــتَِقامٌَة  ــكَ اسْ ــدْقٌ وَُطرُْق ــا صِ ــكَ ُكلُّهَ وَأَعْمَالُ

 وَجَمِيعُ أَحَْكامِكَ حَقٌّ« )	انيال 1: 27(. 

ّ

ومَحبَّتُــه 	  المســيِح  يســوعَ  الــرّبّ  تعاليــمُ 
الفــوارقَ  تُلغــي  البشــِر  وخالُصــه لجميــِع 
بيــنَ النّــاس، وتجعُلنــا أعضــاًء فــي جســدِه 
مُتَّحديــنَ بــه، مُتســاوينَ باســمِه، وترفعُنــا إليــه 
بدعوتِنــا للقداســة »ُكونـُـوا قِدِّيسِــينَ أِلَنِّــي أَنَــا 
لنيــِل  ُقــدُّوسٌ« )1 بطــرس 1: 16( وتُعِدُّنــا 

الحيــاةِ األبديّــة.  

الحيــاةِ 	  فــي  الّظلــمَ  يخــافُ  ال  المؤمــنُ 
يحّقــقُ  اإللهيّــةِ  بعنايتِــه  اهللَ  ألنّ  األرضيّــة، 
مشــيئتِه  وفــقَ  المظلوميــنَ  بيــنَ  عدالتَــه 

اإللهــيّ.    وســلطاِنه 

كلمة منفعة

ٍء تَْحَت قََدَميِْه« )املزمور8: 5 - 6(. »َوِبَْجٍد َوبََهاٍء تَُكلِّلُُه. تَُسلِّطُُه َعىَل أَْعَمِل يََديَْك. َجَعلَْت كُلَّ َشْ
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أَكتبُ كلمة )صحيحة( أو )مغلوطة( بجانِب العباراتِ اآلتيةِ:. 1
خلَقنا اهللُ على صورتِه ومثالِه، وجعَلنا جميعًا نتمتّعُ بحقوٍق متساويةٍ وكرامةٍ.أ. 

  
حّققَ اهللُ المساواَة بينَ النّاِس من خالِل الفوارِق الطبقيّةِ بينَهم. 	. 
حّققَ اهللُ العدَل بينَ النّاِس ورفعَ الّظلمَ عنهم من خالِل تسليم البعِض سلطًة أعلى على 	. 

اآلخرينَ. 
الغرُض األساسيُّ من تطبيِق القانونِ تحقيقُ العدِل والحقّ والمساواةِ. 	. 

 أذكرُ بعَض حقوقي في المدرسةِ وبعَض واجباتِي تجاهَها.. 2
 
  
 
 
  
 

ماذا لو؟. 3

ترصُّيف املُناسباملوقُف

تعرّضُت للظّلِم من أحٍد ما.

تعرَّض أحُد أصدقائِك للظّلِم.
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ــا  ــٍة، َمِريًض ــِد ِمئَ ــٌد لَِقائِ ــوَم. وَكَاَن َعبْ ــَل كَْفرَنَاُح ــْعِب َدَخ ــاِمعِ الشَّ ــا ِف َمَس ــُه كُلََّه ــَل أَقَْوالَ ــمَّ أَكَْم »َولَ

ُمْرِفًــا َعــىَل الَْمــْوِت، وَكَاَن َعِزيــزًا ِعْنــَدُه. فَلَــمَّ َســِمَع َعــْن يَُســوَع، أَرَْســَل إِلَيْــِه ُشــيُوَخ الْيَُهــوِد يَْســأَلُُه 

أَْن يـَـأِْتَ َويَْشــِفَي َعبْــَدُه. فَلـَـمَّ َجــاُءوا إَِل يَُســوَع طَلَبـُـوا إِلَيْــِه ِباْجِتَهــاٍد قَائِلِــَن: »إِنَّــُه ُمْســتَِحقٌّ أَْن يُْفَعــَل 

ــْم. َوإِْذ كَاَن َغــْرَ بَِعيــٍد  ــا الَْمْجَمــَع«. فََذَهــَب يَُســوُع َمَعُه ــى لََن ــا، َوُهــَو بََن تََن ــُه يُِحــبُّ أُمَّ ــُه َهــَذا، أِلَنَّ لَ

ا أَْن  َعــِن الْبَيْــِت، أَرَْســَل إِلَيْــِه قَائـِـُد الِْمئـَـِة أَْصِدقـَـاَء يَُقــوُل لـَـُه: »يـَـا َســيُِّد، اَل تَتَْعــْب. أِلَنِّ لَْســُت ُمْســتَِحقًّ

ــْبَأَ ُغاَلِمــي.   ــْل كَلَِمــًة فَيَ ــَك. لَِكــْن قُ ــْم أَْحِســْب نَْفــِي أَْهــاًل أَْن آِتَ إِلَيْ تَْدُخــَل تَْحــَت َســْقِفي. لَِذلِــَك لَ

َّــٌب تَْحــَت ُســلْطَاٍن، ِل ُجْنــٌد تَْحــَت يَــِدي. َوأَقُــوُل لَِهــَذا: اْذَهــْب! فَيَْذَهــُب،  ــا أَيًْضــا إِنَْســاٌن ُمرَت أِلَنِّ أَنَ

ــَب ِمْنــُه، َوالْتََفــَت  َوآِلَخــَر: ائـْـِت! فَيَــأِْت، َولَِعبْــِدي: افَْعــْل َهــَذا! فَيَْفَعــُل«.  َولـَـمَّ َســِمَع يَُســوُع َهــَذا تََعجَّ

ــْم أَِجــْد َواَل ِف إِْسَائِيــَل إِميَانًــا ِبِْقــَداِر َهــَذا!«. َورََجــَع  إَِل الَْجْمــعِ الَّــِذي يَتْبَُعــُه َوقَــاَل: »أَقُــوُل لَُكــْم: لَ

..« )لوقــا 7: 1 - 10(. ــَد الَْمِريــَض قَــْد َصــحَّ ــِت، فََوَجــُدوا الَْعبْ الُْمرَْســلُوَن إَِل الْبَيْ

الَْمْجَمُع: مكاٌن يجتمُع فيه الّناُس للعبادة.ُغَلِمي: فتاي.

َقائُِد ِمَئٍة: ضابٌط رومانٌّ وثنّي.

أُلّخُص ما تعلّمتهُ في الجدوِل اآلتي، بحسِب فهمي للنّص اإلنجيليّ:	 

ملاذا طلَب اليهوُد إىل يسوَع مساعدَة 

قائِد املئِة الوثنّي؟
املوضوُع الرّئييّس للّنّصملاذا مل يدُع قائُد املئِة يسوَع إىل بيِته؟
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آمــنَ قائــدُ المئــةِ بيســوعَ  وبقدرتـِـه اإللهيـّـةِ علــى صنــِع المُعجــزاتِ، ولمّــا التمــسَ المســيحُ قــوَّة إيماِنــه أمــرَ 
أن يُشــفى غالمُــه بكلمــةٍ واحــدةٍ منــه علــى الرّغــم مــن اختالفــه عنــه فــي انتمائِــه. 

»وََكانَ عَبْــدٌ لَِقائِــدِ مِئـَـةٍ، مَِريًضــا مُْشــِرًفا عََلــى اْلمَــوْتِ، وََكانَ عَِزيــًزا عِْنــدَهُ.... َفَذهـَـبَ يَسـُـوعُ مَعَهـُـمْ. وَِإْذ َكانَ 
ا  َغيْــرَ بَعِيــدٍ عَــِن اْلبَيْــتِ، أَرْسَــَل ِإلَيْــهِ َقائِــدُ اْلمِئـَـةِ أَْصدَِقــاَء يَُقــوُل لـَـهُ: »يَــا سَــيِّدُ، اَل تَْتعَــبْ. أِلَنِّــي لَسْــُت مُسْــتَحِقًّ
ــي« ــرَأَ ُغاَلمِ ــًة َفيَبْ ــنْ ُقــْل َكلِمَ ــكَ. لَكِ ــيَ ِإلَيْ ــاًل أَنْ آتِ ــي أَهْ ــكَ لَــمْ أَحْسِــبْ نَْفسِ ــْقفِي. لَِذلِ ــَت سَ  أَنْ تَدُْخــَل تَحْ
)لوقا 7: 6 - 7(.  

أستخرجُ من النّص اآلياتِ الّتي تدلُّ على صفاتِ قائدِ المئةِ.	 

محّبِة قائِد املئِةتواضعِ قائد املئِةإمياِن قائد املئة

أَصُل بين كّل آيةٍ والّشرِح المناسِب لها.	 

تفسري اآليةاآلية

عدُم إحراِج يسوَع لدخوِل بيٍت وثنّي.»فََقاَل لَُه يَُسوُع: »أَنَا آِت َوأَْشِفيِه« )متى 8: 7(.

تَْحــَت  تَْدُخــَل  أَْن  ا  ُمْســتَِحقًّ لَْســُت  َســيُِّد،  »يَــا 

.)8  :8 )متــى  َســْقِفي« 
الّذهاُب لشفاِء العبِد بغضِّ الّنظِر عن انتمئه.

تََنا، َوُهَو بََنى لََنا الَْمْجَمَع« »أِلَنَُّه يُِحبُّ أُمَّ

)لوقا 7: 5(.  
ــالِة عــىل الّرغــم  تــبُّع قائــِد املئــِة لبنــاِء َمْجَمــعٍ للصَّ

مــن اختالِفــه عنهــم ف االنتــمء.
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 ما نظرُة يسوعَ لآلخِر المُختلِف عنّا؟ . 1

 أذكرُ آيًة تدلُّ على محبّة اآلخر. . 2

ّ

علــى 	  االنفتــاحَ  المســيحُ  السّــيّدُ  يعلّمُنــا 
الجميــِع، فــكانَ بذلــكَ مثالَنــا فــي قبــوِل 
ــِب والتّمييــِز بيــنَ  اآلخــِر واالبتعــادِ عــن التّعصُّ

البشــر.

كان قائدُ المئةِ إنسانًا:	 

مُحبًّا: فأظهرَ محبّته لخادمِه واهتمَّ بصحتِه أ. 
وأشفقَ عليه، واستطاعَ بسخائه أن يحوَّل 
أعداَءه إلى أصدقاَء عن طريِق تبرُّعِه لبناِء 

الة »يُحِبُّ أُمَّتَنا، وهوَ الَّذي  مَجمٍع للصَّ
)لوقا 7: 5(. بَنى لَنا المَجمَع« 

مؤمنًا: أظهرَ إيمانَه بيسوعَ المسيح فذهبَ 	. 
بإنسانيَّته وقلِبه الواسع، ولجأ إليه ألنّه 

آمنَ بكلمتِه فقاَل له: »لَكِنْ ُقْل َكلِمًَة َفيَبْرَأَ 
)لوقا 7: 7(. ُغاَلمِي« 

مُتواضعًا: كشفَ عن تواُضعِه عندَما لم يجدْ 	. 
ا لدخوِل يسوعَ إلى بيتِه فقاَل  نفسَه مُستحقًّ

له: »لَِذلِكَ لَمْ أَحْسِبْ نَْفسِي أَهْاًل أَنْ آتِيَ 
)لوقا7: 7(. ِإلَيْكَ« 
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»ِإْنسَــانٌ َكانَ نـَـاِزاًل مِــنْ أُورَُشــلِيمَ ِإلـَـى أَِريحَــا، َفوََقــعَ بَيْــنَ لُُصــوٍص، َفعَــرَّوْهُ وَجَرَّحـُـوهُ، وَمََضــوْا وَتَرَُكــوهُ بَيْــنَ 
ِريــِق، َفــرَآهُ وَجَــاَز مَُقاِبَلــهُ. وََكَذلِــكَ اَلِويٌّ أَيًْضــا، ِإْذ َصــارَ  حَــٍيّ وَمَيْــتٍ. َفعَــرََض أَنَّ َكاهًِنــا نـَـَزَل فـِـي تِْلــكَ الطَّ
عِْنــدَ اْلمَــَكانِ جَــاَء وَنََظــرَ وَجَــاَز مَُقاِبَلــهُ. وَلَكِــنَّ سَــامِِريًّا مُسَــافِرًا جَــاَء ِإلَيـْـهِ، وَلَمَّــا رَآهُ تَحَنَّــنَ، َفتََقــدَّمَ وََضمَــدَ 
ــي اْلَغــدِ  ــهِ، وَأَتَــى ِبــهِ ِإلَــى ُفْنــدٍُق وَاعْتَنَــى ِبــهِ. وَفِ ــهُ عََلــى دَابَّتِ ــرًا، وَأَرَْكبَ ــا َزيًْتــا وََخمْ ــهِ، وََصــبَّ عََليْهَ ِجرَاحَاتِ
لَمَّــا مََضــى أَْخــرَجَ دِينَارَيْــِن وَأَعَْطاهُمَــا لَِصاحِــِب اْلُفْنــدُِق، وََقــاَل لـَـهُ: اعْتَــِن ِبــهِ، وَمَهْمَــا أَْنَفْقــَت أَْكثَــرَ َفعِْنــدَ 
ــنَ اللُُّصــوِص؟. َفَقــاَل: الَّــذِي َصنَــعَ  ــا لِلَّــذِي وََقــعَ بَيْ ــةِ تَــرَى َصــارَ َقِريبً ــؤُاَلِء الثَّاَلثَ رُجُوعِــي أُوفِيــكَ. َفــَأيَّ هَ

مَعَــهُ الرَّحْمَــَة«. َفَقــاَل لـَـهُ يَسُــوعُ: اْذهَــبْ أَْنــَت أَيًْضــا وَاْصنَــعْ هََكــَذا« )لوقــا 10: 30 – 37(.
 ما اسمُ المثِل السّابق؟ ومَن هو قريبي؟ . 1

 
الح؟ . 2  ماذا يعلّمُنا السّيّدُ المسيحُ من معجزةِ شفاِء خادِم قائدِ المئة ومثِل السّامريّ الصَّ

 

أســتنتجُ مــن المواقــفِ اآلتيــةِ أســبابَ عــدِم قبــوِل اآلخــِر، ثــمّ أكتــبُ األضــدادَ للمواقــفِ ألحصــَل علــى 	 
أســباِب تقبُّــل اآلخــر.

أسباُب تقبُِّل اآلخر أسباُب عدِم تقبُِّل اآلخراملواقف

صداقُة الطّالِب قليِل الّتحصيِل العلمّي.

رفُض الّتحاُوِر مَع اآلخرين.

االبتعاُد عن األشخاِص الّذين يختلفوَن 

عّني باالنتامء. 
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ــه 	  ــن خاللِ ــرُت م ــه عبَّ ــُت ب ــاًل قم ــرُ عم أذك
 عن قبوليَ اآلخرَ؟ 

ّ

ــو كلُّ 	  ــرَ ه ــيحُ أنّ اآلخ ــوعُ المس ــا يس يعلّمُن
إنســانٍ أيًّــا كانَ شــكُله أو لونُــه أو جنسُــه 
ــه وتقديــرَه  ــه يعنــي احترامَ أو معتقــدُه، وقبولُ
وســالٍم.  وتســامٍُح  بمحبّــة  معَــه  والعيــَش 
»وََكمَــا تُِريــدُونَ أَنْ يَْفعَــَل النَّــاسُ ِبُكــمُ اْفعَُلــوا 

ــا 6: 31(. ــَذا« )لوق ــمْ هََك ــا ِبِه ــمْ أَيًْض أَْنتُ

مــن المزايــا الّتــي يمكــنُ تحقيُقهــا مــن خالِل 	 
ــوِل اآلخر: قب

عيُش تعاليِم الرّبّ يسوعَ في قبوِل اآلخر أ. 
ألنَّ الرّبَّ يسوعَ يمثُّل اآلخرَ بالنّسبة لنا 
»ِبمَا أَنَُّكمْ َفعَْلتُمُوهُ ِبَأحَدِ ِإْخوَتِي هَؤُاَلِء 

)متى 25: 40(. اأْلََصاغِِر، َفِبي َفعَْلتُمْ.« 
تغيُّرُ األفكاِر السّلبيّةِ الّتي تكونُ مُرتِبطًة 	. 

بذهِن اإلنسانِ عن غيره.
تكوّنُ المعرفة وازديادِ تبادِل الخبراتِ 	. 

وغنى التّجارِب لدى األفرادِ لبناِء وحدةٍ 
مُتكامِلة في مُجتمَعهم.

كلمة منفعة

»الَْمَحبَّــُة تَتَــأَنَّ َوتَرْفُــُق. الَْمَحبَّــُة اَل تَْحِســُد. الَْمَحبَّــُة اَل تَتََفاَخــُر، َواَل تَْنتَِفــُخ، َواَل تَُقبِّــُح، َواَل تَطْلـُـُب َمــا لَِنْفِســَها، َواَل 

ٍء، َوتَرُْجــو كُلَّ  ُق كُلَّ َشْ ٍء، َوتَُصــدِّ ــُل كُلَّ َشْ ، َوتَْحتَِم ــَرُح ِبالَْحــقِّ ــْل تَْف ْــِم بَ ــَرُح ِباإْلِث ــوَء، َواَل تَْف ــنُّ السَّ ، َواَل تَظُ ــدُّ تَْحتَ

ــًدا« )1 كورنثــوس 13: 4 – 7(. ــُة اَل تَْســُقُط أَبَ ٍء. اَلَْمَحبَّ ٍء، َوتَْصــِبُ َعــىَل كُلِّ َشْ َشْ
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1 .: أصحّحُ الكلماتِ المغلوطَة الّتي تحتَها خطَّ
تقبُّل اآلخِر يعني العيِش بعدوانيّةٍ معه.  أ. 
من مزايا تقبُّل اآلخِر تكوينُ المعرفة وتبادُُل الخبرات، وتغييرُ األفكاِر اإليجابيّة عن اآلخر.	. 
 
بُ للفكرةِ الواحدة. 	.  من شروطِ تقدِّم الحضارةِ اإلنسانيّة التّعصُّ

أوّضحُ المزايا الّتي يمنحُها لنا قبوُل اآلخر:. 2

املزاياعىل مستوى

املجتمع

الفرد

 أبيّنُ السّلوكَ المُناسِب للتّعامُِل معَ مَن يخالُفني الرّأي.. 3
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الّدرس العاشر وأحفُظ عمَل يَديك

أصفُ ما أشاهدُ في الّصوِر.. 1
بأيّ صورةٍ خلقَ اهللُ الكونَ؟. 2
ما السّببُ الّذي جعَل البيئَة الجميلَة تتغيّرُ؟. 3
ما دوري في حمايةِ بيئتي؟. 4
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ــًة، َوَعــىَل َوْجــِه الَْغْمــِر ظُلَْمــٌة، َوُروُح  ــَمَواِت َو اأْلَرَْض. وَكَانَــِت اأْلَرُْض َخِربَــًة َوَخالِيَ ــْدِء َخلَــَق اللــُه السَّ »ِف الْبَ

اللــِه يـَـرِفُّ َعــىَل َوْجــِه الِْميَــاِه... َوقـَـاَل اللــُه: لِيَُكــْن نـُـوٌر، فـَـَكاَن نـُـوٌر. َوَرأَى اللــُه النُّــوَر أَنَّــُه َحَســٌن. َوفََصــَل اللُه 

بـَـْنَ النُّــوِر َوالظُّلَْمــِة... َوقـَـاَل اللــُه: لِيَُكــْن َجلـَـٌد ِف َوَســِط الِْميَــاِه. َولْيَُكــْن فَاِصــاًل بـَـْنَ ِميَــاٍه َوِميَــاٍه. فََعِمــَل اللــُه 

الَْجلَــَد، َوفََصــَل بـَـْنَ الِْميَــاِه الَِّتــي تَْحــَت الَْجلَــِد َوالِْميَــاِه الَِّتــي فَــْوَق الَْجلَــِد. وَكَاَن كََذلـِـَك. َوَدَعــا اللــُه الَْجلَــَد 

ــَمِء إَِل َمــَكاٍن َواِحــٍد، َولْتَظَْهــِر الْيَاِبَســُة. وَكَاَن كََذلـِـَك. َوَدَعــا اللــُه الْيَاِبَســَة  َســَمًء... لِتَْجتَِمــعِ الِْميَــاُه تَْحــَت السَّ

ــْزًرا، َوَشــَجرًا َذا مَثَــٍر يَْعَمــُل مَثَــرًا  ــِزُر ِب ــاًل يُبْ ــِت اأْلَرُْض ُعْشــبًا َوبَْق ــاُه ِبَحــاًرا... لِتُْنِب ــاِه َدَع ــَع الِْميَ ــا، َوُمْجتََم أَرًْض

ــِل،.  ــْنَ النََّهــاِر َواللَّيْ ــَمِء لِتَْفِصــَل بَ ــِد السَّ ــَواٌر ِف َجلَ كَِجْنِســِه، ِبــْزرُُه ِفيــِه َعــىَل اأْلَرِْض. وَكَاَن كََذلِــَك... لِتَُكــْن أَنْ

ــوَم...  ــِل، َوالنُُّج ــِم اللَّيْ ــَر لُِحْك ــوَر اأْلَْصَغ ــاِر، َوالنُّ ــِم النََّه ــَبَ لُِحْك ــوَر اأْلَكْ : النُّ ــْنِ ــِن الَْعِظيَم ــُه النُّوَريْ ــَل الل فََعِم

ــَمِء... لِتُْخــِرِج اأْلَرُْض  افـَـاٍت َذاَت نَْفــٍس َحيَّــٍة، َولْيَِطــْر طـَـْرٌ فـَـْوَق اأْلَرِْض َعــىَل َوْجــِه َجلـَـِد السَّ لِتَِفــِض الِْميَــاُه زَحَّ

ــٍة كَِجْنِســَها: بََهائِــَم، َوَدبَّابَــاٍت، َوُوُحــوَش أَرٍْض كَأَْجَناِســَها«. وَكَاَن كََذلِــَك َوقَــاَل اللــُه: نَْعَمــُل  َذَواِت أَنُْفــٍس َحيَّ

ــِم، َوَعــىَل  ــَمِء َوَعــىَل الْبََهائِ ــْرِ السَّ ــا كََشــبَِهَنا، فَيَتََســلَّطُوَن َعــىَل َســَمِك الْبَْحــِر َوَعــىَل طَ اإْلِنَْســاَن َعــىَل ُصورَتَِن

بَّابـَـاِت الَِّتــي تـَـِدبُّ َعــىَل اأْلَرِْض. فََخلـَـَق اللــُه اإْلِنَْســاَن َعــىَل ُصورَتـِـِه. َعــىَل ُصــورَِة  كُلِّ اأْلَرِْض، َوَعــىَل َجِميــعِ الدَّ

ــؤوا اأْلَرَْض، َوأَْخِضُعوَهــا،  ــُرُوا َواْملَ ــُروا َواكْ ــْم: أمَْثِ ــاَل لَُه ــرًا َوأُنْثَــى َخلََقُهــْم. َوبَاَركَُهــُم اللــُه َوقَ ــُه. ذَكَ اللــِه َخلََق

ــَمِء َوَعــىَل كُلِّ َحيَــَواٍن يَــِدبُّ َعــىَل اأْلَرِْض. َوقَــاَل اللــُه: إِنِّ قَــْد  َوتََســلَّطُوا َعــىَل َســَمِك الْبَْحــِر َوَعــىَل طَــْرِ السَّ

ــوُن  ــْم يَُك ــْزًرا لَُك ــِزُر ِب ــَجٍر يُبْ ــُر َش ــِه مَثَ ــَجٍر ِفي ــِه كُلِّ اأْلَرِْض، وَكُلَّ َش ــىَل َوْج ــْزًرا َع ــِزُر ِب ــٍل يُبْ ــْم كُلَّ بَْق أَْعطَيْتُُك

ــَمِء وَكُلِّ َدبَّابـَـٍة َعــىَل اأْلَرِْض ِفيَهــا نَْفــٌس َحيَّــٌة، أَْعطَيْــُت كُلَّ ُعْشــٍب  طََعاًمــا. َولـِـُكلِّ َحيَــَواِن اأْلَرِْض وَكُلِّ طـَـْرِ السَّ

ا« )تكويــن 1: 1 - 31(.  أَْخــَضَ طََعاًمــا وَكَاَن كََذلـِـَك. َوَرأَى اللــُه كُلَّ َمــا َعِملَــُه فَــِإَذا ُهــَو َحَســٌن ِجــدًّ

َجلٌَد: َسمٌء.الَْغْمُر: املاُء.َخِربٌَة َوَخالَِيٌة: قاحلٌة موِحشٌة.

اَفاٌت: كائناٌت حيٌّة زاحفٌة. يََتَسلَّطُوَن: يكوُن لهم سلطاٌن.بََهائُِم، َوَدبَّابَات: حيواناٌت تعيُش عىل اليابسة.َزحَّ

 أستنتجُ من النّّص بعَض الّصفات الّتي ميَّز بها اهللُ اإلنسانَ عن سائِر المخلوقاتِ. 	 
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خلــقَ اهللُ السّــماَء واألرَض ومــا عليهــا بأبهــى صــورة، وخَلــقَ آدمَ علــى صورتِــه ونفــَخ فيــه مــن روحــهِ، 	 
فصــارَ نفســًا حيّــًة، وســلَّطهُ علــى الّطبيعــة ومخلوقاتهــا. 

ــةٍ تجــاهَ البيئــةِ الّتــي ســلّمَه إيّاهــا ليرعاهــا ويرعــى مخلوقــات اهلل 	  كلَّــفَ اهللُ اإلنســانَ بمســؤولياتٍ جمَّ
ــرَ  ــرَ والتّجبُّ ويحافــَظ عليهــا، فمفهــومُ السّــلطة فــي الكتــاِب المقــدّس يعنــي الخِدمــَة والرّعايــَة ال التكبَّ

ــيطرة. واالســتغالَل وفــرَض السّ

)تكوين 2: 15(.. 1 لَهُ آدَمَ وَوََضعَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمََلهَا وَيَحَْفَظهَا«  »وَأََخَذ الرَّبُّ اإْلِ
لـَـهُ مـِـنَ اأْلَرِْض ُكلَّ حَيَوَانـَـاتِ اْلبَرِّيَّــةِ وَُكلَّ ُطيُــوِر السَّــمَاِء، َفَأحَْضرَهـَـا ِإلـَـى آدَمَ لِيَــرَى . 2 »وَجَبَــَل الــرَّبُّ اإْلِ

مَــاَذا يَدْعُوهَــا، وَُكلُّ مَــا دَعَــا ِبــهِ آدَمُ َذاَت نَْفــٍس حَيَّــةٍ َفهُــوَ اسْــمُهَا. َفدَعَــا آدَمُ ِبَأسْــمَاٍء جَمِيــعَ اْلبَهَائِــِم 
وَُطيُــورَ السَّــمَاِء وَجَمِيــعَ حَيَوَانـَـاتِ اْلبَرِّيَّةِ«)تكويــن 19: 2 - 20(. 

 أستنتجُ المهامَّ التي أوكَلها اهلل لإلنسانِ تجاهَ البيئةِ ومخلوقاتِها. 	 
 

»ِإنِّــي َقــدْ أَعَْطيْتُُكــمْ ُكلَّ بَْقــٍل يُبْــِزرُ ِبــْزرًا عََلــى وَجْــهِ ُكلِّ اأْلَرِْض، وَُكلَّ َشــجٍَر فِيــهِ ثَمَــرُ َشــجٍَر يُبْــِزرُ ِبــْزرًا . 3
ــةٍ عََلــى اأْلَرِْض فِيهَــا نَْفــسٌ  ــِر السَّــمَاِء وَُكلِّ دَبَّابَ لَُكــمْ يَُكــونُ َطعَامًــا. وَلِــُكلِّ حَيَــوَانِ اأْلَرِْض وَُكلِّ َطيْ
 حَيَّــٌة، أَعَْطيْــُت ُكلَّ عُْشــٍب أَْخَضــرَ َطعَامـًـا. وََكانَ َكَذلـِـكَ. وَرَأَى اهللُ ُكلَّ مَــا عَمَِلــهُ َفــِإَذا هُوَ حَسـَـنٌ ِجدًّا«
)تكوين 1: 29 -31(.  

ــْأُكْل . 4 ــاًل: اَل تَ ــكَ َقائِ ــي أَوَْصيْتُ ــجَرَةِ الَّتِ ــنَ الشَّ ــَت مِ ــكَ وَأََكْل ــوِْل امْرَأَتِ ــمِعَْت لَِق ــكَ سَ ــاَل آِلدَمَ: أِلَنَّ »وََق
ــًكا تُْنِبــُت لَــكَ،  ــاِم حَيَاتِــكَ. وََشــوًْكا وَحَسَ ــا ُكلَّ أَيَّ ــْأُكُل مِْنهَ ــِب تَ ــبَِبكَ. ِبالتَّعَ ــٌة اأْلَرُْض ِبسَ ــا مَْلعُونَ مِْنهَ
ــا.  ــْذَت مِْنهَ ــي أُخِ ــى اأْلَرِْض الَّتِ ــودَ ِإلَ ــى تَعُ ــًزا حَتَّ ــْأُكُل ُخبْ ــكَ تَ ــرَِق وَجِْه ــِل. ِبعَ ــْأُكُل عُْشــبَ اْلحَْق وَتَ

ــن 3: 17 -19(. ــودُ« )تكوي ــرَاٍب تَعُ ــى تُ ــرَابٌ، وَِإلَ ــكَ تُ أِلَنَّ
أمُأ الجدوَل بالمطلوِب:	 

اإلنساُن والبيئُة بعَد الخطيئِة األوىل اإلنساُن والبيئُة قبل الخطيئِة األوىل
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أصحِّحُ الكلمَة الّتي تحتَها خط:	 
كانَ اإلنسانُ يأكُل من عرِق جبيِنه قبَل . 1

الخطيئةِ األولى. 

خلقَ اهللُ اإلنسانَ وأوكَله بالبيئة ليتمتّعَ بها. . 2

خلقَ اهللُ جميعَ مخلوقاتِه على صورتِه . 3
ومثالِه.

ّ

الخليقــُة مــرآٌة تعكــسُ عظمــَة أعمــاِل اهلل 	 
فــي العالــِم، خلَقهــا اهللُ وأبــدعَ فــي صفاتِهــا 
وهــو  مخلوقاتِــهِ  ألعظــِم  أمرَهــا  وَأوكَل 
عليهــا  يُحافــَظ  أن  عليــه  فــكانَ  اإلنســان، 
مــن خــالِل: يرعاهــا بمســؤوليةٍ  ويطوّرَهــا، 

استثمار األرِض وزراعتِها وتنميتِها، بما . 1
يُحّققُ الخيرَ العامّ.

تسميةِ الحيواناتِ بأسمائِها.. 2
خدمةِ الخليقةِ.. 3
ــي 	  ــقَط ف ــَة وس ــانُ اإلرادَة اإللهيّ عَصــا اإلنس

عالقتــهِ  تدميــِر  إلــى  أدّى  ممّــا  الخطيئــةِ، 
فصــارَت  وَمخلوقاتِهــا،  وبالبيئــةِ  بــاهلل 
ــبُ  ــارَ يتع ــكًا« وص ــوكًا وحس ــهُ ش ــُت لَ »تنب
 فــي فالحتِهــا ويــأكُل منهــا بعــرِق جبينــهِ
)تكويــن 3: 18 - 19(. ولكــنَّ رحمــَة اهلل 
ــي  ــانِ ف ــركِ اإلنس ــدم تَ ــت ع ــه اقتَض ومحبّتَ

الخطيئــةِ فوعــدَه بالخــالص.

ــمْ يَِجــدْ.  ــرًا وَلَ ــا ثَمَ ــى يَْطُلــبُ فِيهَ ــهِ، َفَأتَ ــي َكرْمِ ــٌة فِ ــدٍ َشــجَرَُة تِيــٍن مَْغرُوسَ ــْت لِوَاحِ ــَل: َكانَ ــَذا اْلمَثَ ــاَل هَ »وََق
ــُل  ــاَذا تُبَطِّ ــا! لِمَ ــدْ. اِْقَطعْهَ ــمْ أَِج ــةِ وَلَ ــذِهِ التِّينَ ــي هَ ــرًا فِ ــبُ ثَمَ ــي أَْطُل ــِنينَ آتِ ــاَلُث سِ ــوََذا ثَ ــرَّاِم: هُ ــاَل لِْلَك َفَق
ــاًل.  ــا وَأََضــعَ ِزبْ ــنََة أَيًْضــا، حَتَّــى أَْنُقــبَ حَوْلَهَ ــذِهِ السَّ ــا هَ ــيِّدُ، اْترُْكهَ ــا سَ ــابَ وََقــاَل لَــهُ: يَ اأْلَرَْض أَيًْضــا؟ َفَأجَ

ــا 13: 6 - 9(. ــا« )لوق ــدُ تَْقَطعُهَ ــا بَعْ ــرًا، وَِإالَّ َففِيمَ ــْت ثَمَ ــِإنْ َصنَعَ َف



60

أمُأ األشكاَل ببعِض سُبِل الحفاظِ على البيئةِ وتنميتِها:	 

الّ�وة

الّنباتيّة

الّ�وة

الحيوانيّة

الّ�وة

املائيّة

الّ�وات 

الباطنيّة

أحميها بـ

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

أحميها بـ

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

أحميها بـ

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

أحميها بـ

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

مــن 	  البيئــةِ  لحمايــةِ  حلــواّل  أقتــرحُ 
التّلــوّثِ: )تلــوّث المــاء، تلــوث الهــواء، 
ــوّث  ــة، التّل تلــوث المحاصيــل الّزراعيّ

بالّضجيج(. 
1 .

2 .

3 .

4 .

ّ

لِعظيــم رحمــة اهلل ومحبتــه للبشــر وضــع فــي البيئــة 	 
علــى  منهــا  لنحصــل  الاّلزمــة  المتجــدّدة  المــوارد 
احتياجاتنــا )المــأكل والملبــس والمســكن(، وخلــق 
ــوارد  ــذه الم ــتمرار ه ــن الس ــر الاّلزمي ــمس والمط الّش

وتجديدهــا. 

ليســود 	  وموجوداتهــا  األرض  لإلنســان  اهلل  أوكَل 
ــام  ــة واالهتم ــي العناي ــة تعن ــا، والوكال ــا ويخضعه عليه
واالســتثمار بالبيئــة ومواردهــا ال اســتغاللها، لــذا علينــا 
إدارتهــا بفطنــة وعنايــة فائقــة، فنحافــظ عليهــا، ونحميها 
مــن الهــدر )تكويــن 1: 26 - 28؛ مزمــور 8: 6 - 8(.

لحماية الموارد والّطاقات من الهدر علينا:	 
ترشيدَ استخداِم المواردِ لتلبيةِ حاجاتِنا من دون . 1

الهدِر لضمانِ استمراِرها.
تجديدَ وحمايَة ما أمكنَ منها كالثّروة النّباتيّةِ . 2

والحيوانيّةِ.
االبتعادَ عن الّصيدِ الجائِر وإنشاِء المحميّاتِ . 3

بيعيّةِ. الطَّ
حمايَة البيئةِ من التَّلوّثِ.. 4
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كلمة منفعة

البيئــُة نعمــٌة عظيمــٌة َوهبَهــا اللــه لإلنســان وســلّطَه عــىل موجوداتهــا ليحميَهــا ويعتنــَي بهــا، فعلينــا أن نحافــَظ 

عــىل هــذه النِّعمــِة مــن الهــدِر ونُحِســَن اســتخداَمها لخرِنــا َوخــرِ اآلخريــن.  

أمأُل الجدوَل بالمطلو	:. 1

كيَف تحّقُق إرادَة الله يف حاميِتها؟؟؟إن كنَت مسؤوالً عن

الغابة

املدرسة واملنزل

الحديقة العاّمة

الّشارع

 ما معنى قوِل اهلل: »وََكانَ كلُّ شيٍء حَسَنًا«؟. 2
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حلقُة بحٍث )1(

المنهجيَُّة المُتَّبعة:

يســتخدمُ المُتعلـّـمُ منهــجَ دراســةِ حالــةٍ مــا، ليُحــدّدَ مــن خاللِهــا مُشــكلًة أو قضيّــًة مُعاصــرًة ويُطبّــقَ معــارفَ 
ــة. مُســتخدِمً بذلــكَ مهــاراتِ حــّل المُشــكالتِ  ــةٍ مــن الحيــاةِ اليوميّ ومهــاراتٍ ليجيــبَ عــن أســئلةٍ واقعيّ

والتّفكيــر الناقــد.

ــِع  ــِره وجم ــن فَِك ــِر ع ــة للتّعبي ــة واإللكترونيّ ــمعيّة والمرئيّ ــق السّ ــنَ بالّطرائ ــعَ اآلخري ــمُ م ــُل المُتعلّ يتواص
المعلومــاتِ، ويســتخدمُ مهــاراتِ حــّل المُشــكِالتِ، ويعمــُل مُنفــِردًا أو ضمــنَ مجموعــة.

يَضعُ عنوانًا لبحثٍ يختارُه بالتّعاونِ مع المدرّس.	 

يَجمعُ معلوماتٍ متنوّعًة من مَصادرَ مُختلِفةٍ بما في ذلكَ الحاسوب.	 

يُصنّفُ مصادرَ المعلومات.	 

يُحلُّل المعلومات ويصنّفها ويرتّبها.	 

يُحدّدُ العالقاتِ بينَ األسباِب والنتائِج ويقارنُ بينَها.	 

يُقارنُ بينَ إيجابيّاتِ الموضوِع وسلبياتِه.	 

يُوّضحُ تأثيرَ الموضوِع الذي يبحثُه في الفردِ والمجتمع.	 

يُبــدي الــرّأيَ اإليمانــيّ »رأي الكنيســة« فــي هــذا الموضــوع. )رأي أحــدِ اآلبــاِء أو آيــات مــن الكتــاب 	 
المُقــدَّس(. 

يُبدي رأيَه الّشخصيّ في هذا الموضوع.	 
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يقترحُ حلواًل للمُشكالتِ النّاتجةِ عن سلبيّاتِ الموضوع.	 

يستنتجُ الخالصَة من الموضوع سواٌء أكانَت: )علميّة، دينيّة، عمليّة...(.	 

يُوّظفُ مهارَة التوثيِق العلميّ للفَِكِر التي يقتبسُها والمراجِع التي يستخدمُها.	 

مالحظات:

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

ــن. ــيّ للمُتعلّمي العقل

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

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

يُنّفــُذ المُتعلّمــونَ حلقتَيــن بحثيّتَيــن فــي العــام الدّراســي، حلقــة بحــثٍ فــي نهايــةِ الفصــل األوّل، وحلقــة 	 
بحــثٍ فــي نهايــةِ الفصــل الثانــي.
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الّدرس الحادي عشر المسيح قام حًقا قام

»اَْلحَــقَّ اْلحَــقَّ أَُقــوُل لَُكــمْ: ِإنْ لَــمْ تََقــعْ حَبَّــُة اْلحِْنَطــةِ فِــي 
ــي  ــْت تَْأتِ ــنْ ِإنْ مَاتَ ــا. وَلكِ ــى وَحْدَهَ ــيَ تَبَْق ــْت َفِه اأَلرِْض وَتَمُ

ِبثَمَــٍر َكثِيــٍر« )يوحنــا12: 24(.

 إالمَ ترمُز حبُّة الحنطة؟. 1
 

 عالمَ تدلُّ زراعُة الحبوِب في زمِن الّصوِم الكبير؟. 2
 

»ثـُـمَّ ِف أَوَِّل اأْلُْســبُوِع، أَوََّل الَْفْجــِر، أَتـَـْنَ إَِل الَْقــْبِ َحاِمــاَلٍت الَْحُنــوَط الَّــِذي أَْعَدْدنـَـُه، َوَمَعُهــنَّ أُنـَـاٌس. 

ــنَّ  ــَم ُه ــوَع. َوِفي ــرَّبِّ يَُس ــَد ال ــْدَن َجَس ــْم يَِج ــَن َولَ ــْبِ، فََدَخلْ ــِن الَْق ــا َع ــَر ُمَدْحرًَج ــْدَن الَْحَج فََوَج

ــاٍب بَرَّاقَــٍة. َوإِْذ كُــنَّ َخائَِفــاٍت َوُمَنكَِّســاٍت ُوُجوَهُهــنَّ  ــاَراٌت ِف َذلِــَك، إَِذا رَُجــاَلِن َوقََفــا ِبِهــنَّ ِبِثيَ ُمْحتَ

: لـِـَمَذا تَطْلـُـْنَ الَْحــيَّ بـَـْنَ اأْلَْمــَواِت؟ لَيْــَس ُهــَو َهُهَنــا، لَِكنَّــُه قـَـاَم! اُذْكُــرَْن كَيْــَف  إَِل اأْلَرِْض، قـَـااَل لَُهــنَّ

كَلََّمُكــنَّ َوُهــَو بَْعــُد ِف الَْجلِيــِل  قَائِــاًل: إِنَّــُه يَْنبَِغــي أَْن يَُســلََّم ابْــُن اإْلِنَْســاِن ِف أَيْــِدي أُنَــاٍس ُخطَــاٍة، 

ــَرَ  ــَد َع ــَبَْن اأْلََح ــْبِ، َوأَْخ ــَن الَْق ــَن ِم ــُه،  َورََجْع ــرَْن كَاَلَم ــوُم.  فَتََذكَّ ــِث يَُق ــْوِم الثَّالِ ــَب، َوِف الْيَ َويُْصلَ

ــِه« )لوقــا 24: 1 - 9(. َوَجِميــَع الْبَاِقــَن ِبَهــَذا كُلِّ

.الَْحُنوُط: الطّيوُب التي تُدهُن بها أجساُد املوىت. ُمَنكَِّساٌت: ُمنحنياٌت أو خافضاٌت رؤوسهنَّ
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 ما الحقيقتانِ اللّتانِ تَستنتجُهما من قوِل المالكِ: »لِمَاَذا تَْطُلبْنَ اْلحَيَّ بَيْنَ اأْلَمْوَات«؟ . 1
 

أستنتجُ من اآلياتِ السّابقةِ ما يدلُّ على طبيعتَي السّيّدِ المسيِح اإللهيّةِ واإلنسانيّة:. 2
ابن اهلل:  	 

ابن اإلنسان:  	 

ــيّدَ  ــنُ أنّ السّ ــيَّة، فنحــنُ نؤم ــه األساس ــانِ المســيحيّ وركيزتُ ــدُة اإليم ــي عقي ــيّدِ المســيِح ه ــَة السّ إنَّ قيام
مـَـانِ، أَرْسَــَل اهللُ ابْنـَـهُ مَوْلـُـودًا مِــِن امْــرَأَةٍ، مَوْلـُـودًا  المســيحَ هــو ابــن اهلل الـّـذي تجسـّـدَ َ»لكـِـنْ لَمَّــا جَــاَء مِــْلُء الزَّ
تَحْــَت النَّامُــوِس« )غالطيــة 4: 4(، وقــامَ مــن بيــِن األمــواتِ فــي اليــوم الثّالــث؛ ألنـّـه لــم يكــنْ مــن المُمكــِن 
ــهِ  ــودُ عََليْ ــوُت أَيًْضــا. اَل يَسُ ــوَاتِ اَل يَمُ ــنَ اأَلمْ ــا أُقِيــمَ مِ ــيحَ بَعْدَمَ أن يســودَ المــوُت عليــه »عَالِمِيــنَ أَنَّ اْلمَسِ

ــه. ــدَ مــن أجلِ ــد« )روميــة 6: 9(. وذلــك بعــد أن أتــمَّ وأكمــَل عمــَل الفــداء الّــذي تجسّ ــوُْت بَعْ اْلمَ

ــيئَُة اآْلِب  ــذِهِ مَشِ ــَلِني. وَهَ ــذِي أَرْسَ ــيئََة الَّ ــْل مَشِ ــيئَتِي، بَ ــَل مَشِ ــسَ أِلَعْمَ ــمَاِء، لَيْ ــنَ السَّ ــُت مِ ــدْ نََزْل ــي َق »إنِّ
الَّــذِي أَرْسَــَلِني: أَنَّ ُكلَّ مَــا أَعَْطاِنــي اَل أُْتلِــفُ مِْنــهُ َشــيًْئا، بَــْل أُقِيمُــهُ فِــي اْليَــوِْم اأْلَخِيــِر. أِلَنَّ هَــذِهِ هِــيَ مَشِــيئَُة 
ــوِْم اأْلَخِيــِر« ــهُ فِــي اْليَ ــٌة، وَأَنَــا أُقِيمُ ــاٌة أَبَدِيَّ ــَلِني: أَنَّ ُكلَّ مَــنْ يَــرَى االِبْــنَ وَيُؤْمِــنُ ِبــهِ تَُكــونُ لَــهُ حَيَ  الَّــذِي أَرْسَ

)يوحنا 6: 38 - 40(.   

اســتنادًا إلــى اآليــاتِ السـّـابقة أســتنتجُ معنــى اآليــةِ »قــاَل لهــا يســوعُ: »أَنـَـا هُــوَ اْلقِيَامَــُة وَاْلحَيَــاُة. مَــنْ آمَــنَ 	 
 ِبي وَلَوْ مَاَت َفسَيَحْيَا« )يوحنا 11: 25(. 
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اْلمَــوُْت 	  ِإذِ  ـهُ  »ِإنَـّ اآلتيــة:  اآليــَة  أشــرحُ 
اأْلَمْــوَاتِ.  قِيَامَــُة  أَيًْضــا  ِبِإْنسَــانٍ  ِبِإْنسَــانٍ، 
اْلجَمِيــعُ،  يَمُــوُت  آدَمَ  فِــي  َكمَــا  ـهُ  أِلَنَـّ
اْلجَمِيــعُ«. سَــيُحْيَا  اْلمَسِــيِح  فِــي   هََكــَذا 
)1 كورنثوس15: 21 - 22(.   

ّ

ــِم ليحــرّرَ 	  ــى الجحي ــيّدُ المســيحُ إل ــزَل السّ ن
ــةِ  آدمَ واإلنســانيَّة جمعــاَء مــن ســلطةِ الخطيئ
الفســادُ  يصيبَــه  أن  دون  مــن  والمــوتِ 
إمــكان  إنســانٍ  كلَّ  مُعطيــًا  واالنحــالُل 
ومُشــاركتِه  وقيامتِــه  بموتِــه  بــه  االتّحــادِ 
فــي المجــدِ اإللهــيّ »ِإًذا ِإنْ َكانَ أَحَــدٌ فِــي 
اْلمَسِــيِح َفهُــوَ َخلِيَقــٌة جَدِيــدٌَة: اأْلَْشــيَاُء اْلعَتِيَقُة 
ــدْ َصــارَ جَدِيــدًا« ــُكلُّ َق ــوََذا اْل ــدْ مََضــْت، هُ  َق

)2 كورنثــوس5: 17(، فقــوُّة القيامــةِ كائنــٌة 
فــي شــخِص السّــيّدِ المســيِح الّــذي صــارَ 

الرّاقديــن. باكــورَة )أوّل( 

»مُبَارَكٌ اهللُ أَبُو رَبِّنَا يَسُوعَ اْلمَسِيِح، الَّذِي حَسَبَ رَحْمَتِهِ اْلَكثِيرَةِ وَلَدَنَا ثَاِنيًَة لِرَجَاٍء حَيٍّ، ِبقِيَامَةِ . 1
، مَحُْفوٌظ فِي السَّمَاوَاتِ  يَسُوعَ اْلمَسِيِح مِنَ اأَلمْوَاتِ، لِمِيرَاثٍ اَل يَْفنَى وَاَل يَتَدَنَّسُ وَاَل يَْضمَحِلُّ

مَانِ اأَلخِيِر. الَّذِي  أَلجْلُِكمْ، أَْنتُمُ الَّذِينَ ِبُقوَّةِ اهلِل مَحْرُوسُونَ، ِبِإيمَانٍ، لَِخاَلٍص مُسْتَعَدٍّ أَنْ يُعَْلنَ فِي الزَّ
 ِبهِ تَبْتَِهجُونَ، مَعَ أَنَُّكمُ اآلنَ ¬ِإنْ َكانَ يَِجبُ ¬تُحَْزنُونَ يَسِيرًا ِبتَجَاِربَ مُتَنَوِّعَةٍ،«

)1 بطرس 1: 3 - 6(.  
 »وَلَيْسَ ذلِكَ َفَقْط، بَْل نَْفتَخِرُ أَيًْضا ِباهلِل، ِبرَبِّنَا يَسُوعَ اْلمَسِيِح، الَّذِي ِنْلنَا ِبهِ اآلنَ اْلمَُصالَحََة«. 2

)رومية 5: 11(.  
»الَّذِي لَنَا فِيهِ اْلفِدَاُء، ِبدَمِهِ ُغْفرَانُ اْلَخَطايَا« )كولوسي 1: 14(.. 3
»أَيْنَ َشوَْكتُكَ يَا مَوُْت؟ أَيْنَ َغَلبَتُكِ يَا هَاِويَُة؟ وَلكِنْ ُشْكرًا هلِل الَّذِي يُعْطِينَا اْلَغَلبََة ِبرَبِّنَا يَسُوعَ . 4

)1 كورنثوس 15: 55 - 57(. اْلمَسِيِح« 
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أستخلُص من اآلياتِ السَّابقة ِنعَمَ قيامةِ السّيّدِ المسيِح علينا. 	 

نَِعم قيامِة الّسّيِد املسيحِرقُم اآلية

كيــفَ ينعكــسُ إيمانُنــا بقيامةِ السـّـيّد المســيِح 	 
 على حياتِنا؟ 

ّ

فقــد  لقيامتِنــا،  أســاسٌ  المســيِح  السّــيّدِ  قيامــُة 
بقيامتِــه: منحَنــا 

ــيّدُ 	  ــوَ س ــةِ؛ فه ــى المــوتِ والخطيئ ــَة عل الغلب
ــه. ــلطانٌ علي ــةِ س ــسَ للخطيئ ــاةِ ولي الحي

الحيــاَة الجديــدَة والسّــعادَة األبديـّـة مُصالحــًا 	 
إيّانــا مــعَ اهلل اآلِب.

اإليمــانِ والعمــِل والكــرازةِ، وذلــكَ 	  قــوََّة 
ــذِ  ــى التاّلمي ــدِس عل ــرّوِح الق ــوِل ال ــدَ حل بع
ــى  ــوًَّة مَتَ ــتَنَالُونَ ُق ــمْ سَ ــرةِ »لَكِنَُّك ــي العنص ف
وَتَُكونُــونَ  عََليُْكــمْ،  اْلُقــدُسُ  الــرُّوحُ  حَــلَّ 
ُكلِّ  وَفِــي  أُورَُشــلِيمَ  فِــي  ُشــهُودًا  لِــي 
 اْليَهُودِيَّــةِ وَالسَّــامِرَةِ وَِإلَــى أَْقَصــى اأْلَرِْض«
)أعمال 1: 8(.  

كلمة منفعة

»ألَنََّك لَْن ترَْتَُك نَْفِي ِف الَْهاِويَِة. لَْن تََدَع تَِقيََّك يََرى فََساًدا« )مزامري 16: 10(.
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 أُبيّنُ كيفَ أُحافُظ على عظمةِ التّضحيةِ الّتي قدّمَها الرّ	ُّ يسوعُ في حياتِي.. 1
 
  
 
  
 

 أَمأُل خريطَة المفاهيِم بالعباراتِ اآلتية:. 2
الفداء – خطيئة آدم األولى – المُصالَحة مع اهلل – الحياة األبديّة – الخالص من الخطيئة.

سبُب السقوط

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

الّنتيجة

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

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

الّنعم





70

»إَِل الْيَــْوِم الَّــِذي ارْتََفــَع ِفيــِه، بَْعــَد َمــا أَْوَص ِبالــرُّوِح الُْقــُدِس الرُُّســَل الَِّذيــَن اْختَارَُهــْم. اَلَِّذيــَن أََراُهْم 

ــِن  ــُم َع ــا، َويَتََكلَّ ــَن يَْوًم ــْم أَْربَِع ــُر لَُه ــَو يَظَْه ــَم، َوُه ــا تَأَلَّ ــَد َم ــرٍَة، بَْع ــَن كَِث ــا ِبَبَاِه ــُه َحيًّ ــا نَْفَس أَيًْض

ــِة ِبَلَُكــوِت اللــِه. َوِفيــَم ُهــَو ُمْجتَِمــٌع َمَعُهــْم أَْوَصاُهــْم أَْن الَ يَْبَُحــوا ِمــْن أُورَُشــلِيَم،  األُُمــوِر الُْمْختَصَّ

ُدوَن  ــا أَنْتـُـْم فََســتَتََعمَّ ــَد ِبالـْـَمِء، َوأَمَّ بـَـْل يَْنتَِظــُروا »َمْوِعــَد اآلِب الَّــِذي َســِمْعتُُموُه ِمنِّــي، ألَنَّ يُوَحنَّــا َعمَّ

ــَة  ــوا األَزِْمَن ــْم أَْن تَْعرِفُ ــَس لَُك ــْم: »لَيْ ــاَل لَُه ــرٍ... »فََق ــاِم ِبَكِث ــَد هــِذِه األَيَّ ــَس بَْع ــُدِس، لَيْ ــرُّوِح الُْق ِبال

ًة َمتـَـى َحــلَّ الــرُّوُح الُْقــُدُس َعلَيُْكــْم،  َواألَْوقـَـاَت الَِّتــي َجَعلََهــا اآلُب ِف ُســلْطَانِِه، لِكنَُّكــْم َســتََنالُوَن قـُـوَّ

ــاِمرَِة َوإَِل أَقْــَى األَرِْض« )أعــامل1: 8-2(. ــِة َوالسَّ َوتَُكونُــوَن ِل ُشــُهوًدا ِف أُورَُشــلِيَم َوِف كُلِّ الْيَُهوِديَّ

اِمرَة: مدٌن ف فلسطَن ف زمِن املسيح.بََراِهنُي: أدلٌة وإثباتاٌت. الَْيُهوِديَُّة َوالسَّ

طاتِ اآلتيَة بالمطلوِب:	  أكمُل المُخطَّ

ظهوراُت
الّسّيِد المسيح

وصّيُة الّسّيِد المسيِح 
لتالميِذه في أثناِء 

ظهوِره لهم

تُها: مدَّ

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

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

سببُها وأهّميّتُها:

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

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

مضمونُها وسببُها:

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

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

الغاية:

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

..................................
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كلمة منفعة

ــا هــِذِه فََقــْد كُِتبَــْت لِتُْؤِمُنــوا أَنَّ  اَم تاَلَِميــِذِه لـَـْم تُْكتـَـْب ِف هــَذا الِْكتـَـاِب. َوأَمَّ »وَآيـَـاٍت أَُخــَر كَِثــرًَة َصَنــَع يَُســوُع قـُـدَّ

يَُســوَع ُهــَو الَْمِســيُح ابـْـُن اللــِه، َولـِـَيْ تَُكــوَن لَُكــْم إَِذا آَمْنتـُـْم َحيَــاٌة ِباْســِمِه« )يوحنــا 20: 30 -31(.

أُكمُل العباراتِ اآلتيَة بالكلماتِ المُناسِبة:. 1
أوُّل امرأة ظهر لها السّيّد المسيح وبّشرت التاّلميذ بقيامته.  أ. 
أوُّل رسوٍل ظهرَ له السّيّدُ المسيحُ بعدَ قيامته. 	. 
التلميُذ الّذي عاتبَه المسيحُ بحبّ عندَما ظهرَ له. 	. 
أكبرُ عددٍ من التاّلميذِ ظهرَ لهم السّيّدُ المسيحُ. 	. 

اقرأُ اآلياتِ اآلتيَة وأجيبُ:. 2
َفَقاَل لَهُمْ يَسُوعُ أَيًْضا: »سَاَلمٌ لَُكمْ! َكمَا أَرْسََلِني اآْلبُ أُرْسُِلُكمْ أَنَا« )يوحنا 20: 21(.	 

»وَلَمَّــا َقــاَل هَــَذا نََفــَخ وََقــاَل لَهُــمُ: »اْقبَُلــوا الــرُّوحَ اْلُقــدُسَ. مَــنْ َغَفرْتـُـمْ َخَطايَــاهُ تُْغَفــرُ لـَـهُ، وَمـَـنْ أَمْسَــْكتُمْ 	 
َخَطايَاهُ أُمْسِــَكْت« )يوحنــا 30: 22- 23(.

 بمَ كلّفَ السّيّدُ المسيحُ تالميَذه، وماذا طلبَ منهم؟
 
 
 
 

سَه السّيّدُ المسيحُ؟     ب.    ما السّرُّ الّذي أسَّ
  
 
 
 



75

سٌة رسولّيٌة الّدرس الّثالث عشر كنيسٌة واحدٌة جامعٌة ُمقدَّ

أكمــْل علــى غــراِر المثــاِل األوِّل ألتعــرّفَ األدوارَ المتنوّعــَة الّتــي تُســِهمُ بهــا كلٌّ مــن الفئــاتِ اآلتيــةِ 	 
ــه فــي جماعــةِ المؤمنيــن. فــي خدمــةِ الكنيســةِ كالًّ بحســِب موقعِ
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 ما األمرُ الجامعُ والموحّدُ لهؤالِء األشخاِص على الرَّغِم من تنوُِّع خدماتِهم؟. 1
 
 

 من الّذي يوحّدُ المؤمِنينَ في الكنيسةِ مهما اختلَفت خدماتِهم؟. 2
 
 

 أعدّدُ بعَض األعماِل األخرى الّتي يمكنُ أن نُسِهمَ من خاللِها في خدمةِ الكنيسةِ.. 3
 
 

ــْت  ــرٌَة، وَكُلُّ أَْعَضــاِء الَْجَســِد الَْواِحــِد إَِذا كَانَ ــُه أَْعَضــاٌء كَِث ــَم أَنَّ الَْجَســَد ُهــَو َواِحــٌد َولَ ــُه كَ »أِلَنَّ

كَِثــرًَة ِهــَي َجَســٌد َواِحــٌد، كََذلـِـَك الَْمِســيُح أَيًْضــا. أِلَنََّنــا َجِميَعَنــا ِبــُروٍح َواِحــٍد أَيًْضــا اْعتََمْدنـَـا إَِل 

ــِإنَّ  ــًدا. فَ ــا َواِح ــِقيَنا ُروًح ــا ُس ــرَاًرا، َوَجِميُعَن ــًدا أَْم أَْح ــَن، َعِبي ــا أَْم يُونَانِيِّ ــوًدا كُنَّ ــٍد، يَُه ــٍد َواِح َجَس

ــرٌَة« )1 كورنثــوس 12: 12 - 14(. ــْل أَْعَضــاٌء كَِث ــَس ُعْضــًوا َواِحــًدا بَ ــا لَيْ الَْجَســَد أَيًْض

ُسِقيَنا: اكتسبنا.
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َط بحسِب فهميَ النَّصَّ الدّينيّ ألتعرَّفَ العالقَة التي تجمعُ الرأسَ باألعضاِء الكثيرة.	  أمُأ المُخطَّ

رأُس الجسِد داللٌة عىل

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

األعضاُء الكث�ُة داللٌة عىل

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

بوساطة ّرس

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

وفيه يحلُّ عىل األعضاء  نعمة

............................... باسم ...................................

ترتبُط األعضاُء الكث�ُة بالجسِد الواحِد

ــٍن فــي الكنيســةِ وظيفــٌة  لــكّل عضــٍو مــن أعضــاِء الجســدِ وظيفــٌة تختلــفُ عــن غيِرهــا، كذلــكَ لــكّل مُؤمِ
ــدِ،  ــي الجســدِ الواح ــِع األعضــاِء ف ــعَ جمي ــُل كلُّ عضــٍو م ــا يتكام ــا. وكم ــن غيرهم ــان ع ــٌة تختلف وخدم
كذلــك يتكامــُل المؤمــنُ مــعَ إخوتــه فــي الكنيســة فــال يحيــا مُنعــزالًِ عنهــم بــل تجمعُهــم الوحــدُة فــي جســدِ 
المســيِح مــن خــالِل المعموديّــةِ الواحــدةِ وحلــوِل الــرّوِح القــدِس عليهــم، فعالقــُة الــرّبّ يســوعَ المســيِح 
بالمؤمنيــنَ هــي أشــبهُ بعالقــةِ الــرّأِس بســائِر األعضــاِء، فالــرّأسُ واحــدٌ أمّــا األعضــاُء فكثيــرٌة »نَْنمُــو فِــي ُكلِّ 
بًــا مَعـًـا...« )أفســس 4: 15 - 16(. َشــيٍْء ِإلـَـى َذاكَ الَّــذِي هُــوَ الــرَّأْسُ: اْلمَسِــيحُ، الَّــذِي مِْنــهُ ُكلُّ اْلجَسَــدِ مُرَكَّ

ــي  ــا فِ ــَكاًل مَُقدَّسً ــو هَيْ ــا، يَْنمُ ــا مَعً بً ــاِء مُرَكَّ ــهِ ُكلُّ اْلِبنَ ــذِي فِي ــةِ، الَّ اِويَ ــرُ الزَّ ــهُ حَجَ ــيحُ نَْفسُ ــوعُ اْلمَسِ »...وَيَسُ
ــس 2: 20 - 22(. ــرُّوِح« )أفس ــي ال ــَكًنا هلِلِ فِ ــا، مَسْ ــونَ مَعً ــا مَبِْنيُّ ــمْ أَيًْض ــهِ أَْنتُ ــذِي فِي ــرَّبِّ. الَّ ال

الّدوُر الّذي يقوُم بهيُشريُ إىلالوصُف

حجُر الزّاوية

البناُء املركَّب واملبنّيوَن معاً

الّروُح
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مــا أهمّيّــُة الكنيســةِ فــي حياتــي كعضــٍو فيها؟ 	 
 وما دوري نحوَها؟  

ّ

ــرّبّ يســوعَ 	  ــنَ بال ــُة المؤمني الكنيســة جماع
ــه بســرّ  ــنَ معَ ــًا ومُخلّصــًا مُتّحدي المســيِح ربَّ
الكامــُل،  الجســدُ  وهــي  اإللهــيّ،  ــكِر  الشُّ
ــرّبُّ يســوعُ المســيحُ،  ــها ال ــها ومؤسِّسُ رأسُ
وهــو حجــرُ األســاِس فــي بنــاِء الكنيســةِ، 
ــالةِ  ــِر رس ــعُ مســؤوليُّة نش ــا تق ــى عاتقِه وعل
الخــالِص الـّـذي تــمَّ بشــخِص الــرّبّ يســوعَ 

المســيِح.

أدواِرهــم 	  اختــالفِ  علــى  المؤمِنــونَ 
ووظائفِهــم )رســل – أســاقفة –َكهَنــة – رُعاة 
– خــدّام 	 مؤمنــون( هــم أعضــاٌء فــي هــذا 
الجســدِ )الكنيســة(، وعلــى عاتقِهــم تقــعُ 
المســؤوليُّة فــي خدمــةِ الكنيســة، والّشــهادةِ 

ليســوعَ المســيحَ فــي حياتِهــم اليوميّــة.

ــلُّ 	  ــة يح ــرّ المعموديّ ــي س ــدسُ ف ــرّوحُ الق ال
علينــا فنصبــح أعضــاَء فــي الكنيســةِ، ويمنحُنــا 
البنــوََّة هلل ونعمــَة ســماِع كلمتِــه وحفظِهــا 
ــيّدِ  ــانِ بالسّ ــن اإليم ــاًل م ــا، جاعِ ــِل به والعم
ــا.  ــاِم الكنيســةِ ووحدتِه ــًا لقي ــيِح أساس المس

ــي ُكلِّ َشــيٍْء  ــو فِ ــةِ، نَْنمُ ــي اْلمَحَبَّ ــنَ فِ ــْل َصادِقِي »بَ
ِإلـَـى َذاكَ الَّــذِي هُــوَ الــرَّأْسُ: اْلمَسِــيحُ، الَّــذِي مِْنــهُ 
ــؤَاَزرَةِ ُكلِّ  ــا ِبمُ ــا، وَمُْقتَِرًن ــا مَعً بً ــدِ مُرَكَّ ُكلُّ اْلجَسَ
ــْزٍء،  ــاِس ُكلِّ جُ ــى قِيَ ــٍل، عََل ــبَ عَمَ ــٍل، حَسَ مَْفصِ
اْلمَحَبَّــةِ«. فِــي  لِبُْنيَاِنــهِ  اْلجَسَــدِ  نُمُــوَّ  ــُل   يُحَصِّ
)أفسس4: 16-15(   
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ْنِجيِل لِْلَخلِيَقةِ ُكلِّهَا« )مرقس 16: 15(. . 1 »وََقاَل لَهُمُ: اْذهَبُوا ِإلَى اْلعَالَِم أَجْمَعَ وَاْكِرُزوا ِباإْلِ
»سَاَلمٌ لَُكمْ! َكمَا أَرْسََلِني اآْلبُ أُرْسُِلُكمْ أَنَا« )يوحنا 20: 21(.. 2
»جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، َكمَا دُعِيتُمْ أَيًْضا فِي رَجَاِء دَعْوَتُِكمُ اْلوَاحِدِ. رَبٌّ وَاحِدٌ، ِإيمَانٌ وَاحِدٌ، . 3

، الَّذِي عََلى اْلُكلِّ وَِباْلُكلِّ وَفِي ُكلُِّكمْ« )أفسس 4: 3 - 6(. مَعْمُودِيٌَّة وَاحِدٌَة، ِإلَهٌ وَآبٌ وَاحِدٌ لِْلُكلِّ
»َقدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ. َكاَلمُكَ هُوَ حَقٌّ. َكمَا أَرْسَْلتَِني ِإلَى اْلعَالَِم أَرْسَْلتُهُمْ أَنَا ِإلَى اْلعَالَِم، وَأِلَجْلِِهمْ . 4

أَُقدِّسُ أَنَا َذاتِي، لِيَُكونُوا هُمْ أَيًْضا مَُقدَّسِينَ فِي اْلحَقِّ« )يوحنا17: 17- 19(.

أُحلُّل اآلياتِ اآلتيَة وفقًا للجدوِل اآلتي أَلتعرّفُ سماتِ الكنيسةِ:	 

األشياء الّدالّة عىل الّسمةسامت الكنيسةرقم اآلية

واحدة

جامعة

مقّدسة

رسولّية
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الّتــي دعــا بهــا 	  للدّعــوةِ  كيــفَ أســتجيبُ 
ــةِ  ــالِل اآلي ــن خ ــَذه م ــيحُ تالمي ــيّدُ المس السّ
اآلتيــة »..اْذهَبُــوا ِإلـَـى اْلعَالـَـِم أَجْمَــعَ وَاْكــِرُزوا 
ْنِجيــِل لِْلَخلِيَقــةِ ُكلِّهَــا« )مرقــس 16: 15(.  ِباإْلِ

ّ

بكنيســةٍ  إيمانَنــا  اإليمــانِ  دســتوِر  فــي  نُعلِــنُ 
رســوليّةٍ: مُقدَّســةٍ  جامعــةٍ  واحــدةٍ 

واحــدة: مؤسّسُــها الــرّبُّ يســوعُ المســيحُ، 	 
واحــدٍ  وإيمــانٍ  واحــدٍ  بــربّ  وتعتــرفُ 
ومعموديّــةٍ واحــدةٍ، وروٍح واحــدٍ، ورجاؤُها 

ــةِ. ــاةِ األبديّ ــُل الحي ــو ني ــدٌ وه واح

جامعــة: تخاطــبُ جميــعَ البشــِر مــن دون 	 
تمييــٍز، ال يحدُّهــا زمــانٌ وال مــكانٌ، وتحمــُل 

ــم.  ــِع األم ــى جمي رســالَة الخــالِص إل

المســيحُ 	  يســوعُ  الــرّبُّ  رأسُــها  مُقدَّســة: 
القــدّوسُ الـّـذي افتداهــا بدمِــه علــى الّصليــِب 
ــاكنُ  ــرّوحُ القــدسُ السّ ــها، ويُحييهــا ال فقدَّسَ

فيهــا ويغمرُهــا بالمواهــِب.

رســوليّة: تَســلَّمَها الرّســُل مــن السـّـيّدِ المســيِح 	 
ليُعلِنــوا البشــارَة إلــى جميــِع األمــم، يخلُفهــم 
األســاقفُة إلــى دهــِر الدّاهريــن، فالكنيســُة فــي 
تعليمِهــا وأســراِرها تظــلُّ أمينــًة لتعاليــمَ الــرّبّ 
يســوعَ والرّســِل األوائــِل، فهــم النـّـواُة األولــى 
ــها الــرّبُّ يســوعُ  لنشــأةِ الكنيســةِ الّتــي أسّسَ

المســيح )لوقــا 10: 16(.

كلمة منفعة

ــا أن نعّمــق  ــذا علين ــه، ل ــا لنعيــش وفقــاً لكلمــة الل ــة، وتغذين ــاة الروحيّ ــا الحي ــا تعطين ــا ألنّه الكنيســة هــي أّمن

ــا. ــا ف خدمته ــا لكنيســتنا ونتخــذ دوراً إيجابيًّ انتمءن
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 أصنّف العبارات في الجدول اآلتي ألتعرّف أ	وار كّل من:. 1
يعيش المحبّة والخدمة والتّسامح والّصالة والغفران 	 يوّزع النّعم والمواهب للمؤمنين	 يوحّد 

المؤمنين باسمه 	 نقل رسالة الخالص 	 مخلّص البشريّة من الخطيئة 	  خدمة الكنيسة 	 
يُهيّئ المؤمنين لسماع كالم اهلل والعمل به 	 يشهد للسّيّد المسيح في حياتهم اليوميّة 	 تمارس 

سرّ القربان لذكر الرّبّ يسوع 	 مؤسّس الكنيسة 	 المرشد والمؤنّب لحياة المؤمنين.

الّروح القدسالكنيسةاملؤمنالّسّيد املسيح

 أكتب الّصفة المناسبة للكنيسة بجوار العبارات اآلتية:. 2
واحدة – جامعة – مقدّسة 	 رسوليّة

تخاطب جميع البشر.  أ. 
أمينة على تعاليم الرّسل األوائل. 	. 
إيمانها ومعموديّتها واحدة. 	. 
يغمرها الرّوح القدس بمواهب القداسة. 	. 
الرّسل نواة الكنيسة األولى. 	. 
تحمل رسالة الخالص إلى جميع األمم. و. 
رجاء المؤمنين واحد وهو الحياة األبديّة. 	. 
رأسها ومؤسّسها قدّوس. 	. 
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الّدرس الّرابع عشر سّر الكهنوت المقّدس

وُلــد القدّيــسُ أثناســيوسُ فــي صعيــدِ مصــرَ عــام 296 م، مــن 
ــوى  ــه التّق ــمَ ابنَ ــً، وعلَّ ــدُه كاهِن ــِن مَســيحيَّين، وكانَ وال أبوَي

واالتّضــاع.

تعلـّـمَ أثناســيوسُ الاّلهــوَت فــي مدرســةِ اإلســكندريةِ، وتتلمــَذ 
روحيّــً علــى يــدِ القدّيــِس أنطونيــوسَ الكبير الـّـذي كانَ يتردَّد 
ــى  ــه. أنه ــن دروسِ ــةٍ م ــي عطل ــا كانَ ف ــةِ كلَّم ــي البريّ ــه ف علي
ــة والفلســفيّة والبالغــة والشــعر  ــه الاّلهوتي أثناســيوسُ دروسَ
والقانــون عــام 313 بامتيــاز، فتبنَّــاهُ البطريــركُ إلكســندروسُ 
لتميّــِزه وذكائـِـه، ورســمَه شمَّاســً عــام 319، ثمَّ أصبــحَ كاهِنً 

عــام 325 م، وبطريــركً بعَــد ألكســندروس عــام 328 م.

اهتــمَّ أثناســيوسُ برعيَّتــه اهتمامــً بالغــً روحيًّا ورعائيًّــا، وكانَ 
يدافــعُ عــن اإليمــانِ القويــِم ضــدَّ الهرطقــات، ويعلـّـمُ العقائــدَ 
القويمــَة ويعِــُظ بهــا فــي كّل مُناســبةٍ، واهتــمَّ بتشــييدِ الكنائــِس 

والمشــافي والمشــاغِل ليرفــعَ مــن ســويّةِ الرّعيّــةِ علــى قــدِر طاقتِــهِ وقدراتــه. 

تعــرّض أثناســيوس للنّفــي واالضطهــاد عــدّة مــرّات بســبب تمسّــكه بإيماِنــه القويــِم وعــدِم مجاراتِــه 
ــبَ  ــِن، فُلقِّ ــوتِ األمي ــِل الكهن ــن رج ــاٍل ع ــرَ مث ــكانَ خي ــً، ف ــه مُكرّم ــى رعيّتِ ــادَ إل ــه ع ــاتِ، ولكنّ الهرطق

بالكبيــِر أي العظيــم.

 ما السّمات الّتي تحلّى بها القدّيس أثناسيوس؟. 1
 
 

 ما الدّور الّذي قام به القدّيس أثناسيوس في الدّفاع عن إيمانه القويم؟. 2
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يــَن، َوالْبَْعَض ُرَعــاًة َوُمَعلِِّمَن،  ِ »َوُهــَو أَْعطـَـى الْبَْعــَض أَْن يَُكونـُـوا رُُســاًل، َوالْبَْعــَض أَنِْبيَــاَء، َوالْبَْعــَض ُمبَرِّ

ــْم  ــَن أََراَدُه ــا الَِّذي ــِل َوَدَع ــَد إَِل الَْجبَ ــمَّ َصِع ــَي »ثُ ــِة، لِبُْن ــِل الِْخْدَم ــَن لَِعَم يِس ــِل الِْقدِّ ــِل تَْكِمي أِلَْج

ــىَل  ــلْطَاٌن َع ــْم ُس ــوَن لَُه ــِرُزوا، َويَُك ــلَُهْم لِيَْك ــُه، َولُِرِْس ــوا َمَع ــَرَ لِيَُكونُ ــْي َع ــاَم اثَْن ــِه. َوأَقَ ــوا إِلَيْ فََذَهبُ

ــا  ــَن َزبْــِدي َويُوَحنَّ ــرَُس. َويَْعُقــوَب بْ ــيَاِطِن. َوَجَعــَل لِِســْمَعاَن اْســَم بُطْ ِشــَفاِء األَْمــرَاِض َوإِْخــرَاِج الشَّ

ــَمُوَس،  ــَس، َوبَرْثُولَ ــَدَراُوَس، َوِفيلُبُّ ــِد. َوأَنْ ــِي الرَّْع ــَس أَِي ابَْن ــَم اْســَم بَُوانَرِْج ــَل لَُه ــوَب، َوَجَع ــا يَْعُق أََخ

ــِذي  ــَخْريُوِطيَّ الَّ ــوَذا اإلِْس ، َويَُه ــِويَّ ــْمَعاَن الَْقانَ اُوَس، َوِس ــدَّ ــى، َوتَ ــَن َحلَْف ــوَب بْ ــا، َويَْعُق ــى، َوتُوَم َوَمتَّ

ــٍت« )مرقــس 3: 13 - 19(. ــْوا إَِل بَيْ َ ــمَّ أَت ــلََمُه. ثُ أَْس

ُسلْطَاٌن: القدرُة املمنوحُة لهم من الله.لَِيكِْرُزوا: ليبّروا بالكلمِة اإللهيَّة.

 ما المهمُّة التي أوكَلها الرَّبُّ يسوعُ المسيح لتالميذه؟. 1
 
 

 ما السّرُّ الذي أسَّسه الرَّبُّ يسوعُ المسيحُ في دعوتِه التاّلميذ؟. 2
 
 

 مَن المُوكُل بإتماِم عمِل الرُّسِل اليومَ استنادًا للنَّّص الدّينيّ؟. 3
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أَتــمَّ الــربُّ يســوعُ تدبيــرَه اإللهــيَّ باختيــاِره اثنــي عشــرَ تلميــذًا جاعــاًل منهــم وكالَء أســراره، وأودعَ 	 
ــمْ  ــوعُ وََكلَّمَهُ ــدَّمَ يَسُ ــلطانَ »َفتََق ــلّمَهم السّ ــيّةِ، وس ــراِر الكنس ــةِ واألس ــةِ المقدّس ــامَ بالخدم ــم القي إليه
ــِم وَعَمِّدُوهُــمْ  ــُذوا جَمِيــعَ اأُلمَ ــْلَطانٍ فِــي السَّــمَاِء وَعََلــى اأَلرِْض، َفاْذهَبُــوا وَتَْلمِ ــعَ ِإلَــيَّ ُكلُّ سُ ــاًل: دُفِ َقائِ

ــى 28: 18 - 19(. ــدُِس« )مت ــرُّوِح اْلُق ــِن وَال ــِم اآلب وَاالبْ ِباسْ

ــة 	  ــيِح الخالصيّ ــرّبّ يســوعَ المس ــالةِ ال ــي رس ــتركُ ف ــدّوس نش ــوث الق ــم الثّال ــدون باس نحــن المُعَمَّ
ــها. ــَة وعيش ــرارَ المُقدّس ــا األس بقبولِن

»َفَقاَل لَهُمْ: ِإنَّ اْلحََصادَ َكثِيرٌ، وَلَكِنَّ اْلَفعََلَة َقلِيُلونَ...« )لوقا 10: 2(.

»...وَيََضعُونَ أَيْدِيَهُمْ عََلى اْلمَرَْضى َفيَبْرَأُونَ« )مرقس 16: 18(.

ــةِ  ــي اْلَكلِمَ ــونَ فِ ــيَّمَا الَّذِيــنَ يَْتعَبُ ــةٍ مَُضاعََفــةٍ، وَاَل سِ ــاًل لَِكرَامَ ــبُوا أَهْ ــًنا َفْليُحْسَ ــرُونَ حَسَ ــيُوُخ اْلمُدَبِّ ــا الشُّ »أَمَّ
ــاوس 5: 17(. ــِم« )1 تيموث وَالتَّعْلِي

ــابقةِ، أكتــبُ خبــرًة لــي أو ألحــدِ معارفــي مــعَ خــادِم رعيّتــي بمــا ال يتجــاوُز 	  مــن خــالِل اآليــاتِ السّ
 ثاّلثَة أسطٍر أتحدُّث فيها عن أحدِ أعمالِه المُشاِبهة لآليات. 
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 من خالِل قراءتِك اآلياتِ السابقَة أستخلُص المهامَّ المُوَكلَة لخادِم الكنيسةِ. 	 
  
 

حيحَة:	  أختارُ اإلجابَة الصَّ
 من مَهامّ الشمّاس كلُّ ما يأتي؛. 1

ما عدا:
خدمَة المُؤمنين.أ. 
قراءَة الرّسالة.	. 
إقامَة األسرار المُقدَّسة.	. 
مساعدَة الكاهِن في الخدمة.	. 

من مَهامّ الكاهِن كلُّ ما يأتي؛ ما عدا:. 2
إقامَة سرّ الّشكر اإللهيّ.أ. 
رسمَ األساقفة.	. 
تدشينَ الكنيسةِ.	. 
إقامَة سرّ المَعموديّة.	. 

درجاُت سرّ الكهنوتِ كلُّ ما يأتي؛ . 3
ما عدا: 

األسقفيَّة )المطران(.أ. 
القسوسيّة )الكاهن(.	. 
الشموسيّة )الشمّاس(.	. 
التّرتيليّة )القارئ(.	. 

ّ

ــِم  ــة لتنظي ــتِ الكنيســُة المُقدَّســة الدَّرجــاتِ الكهنوتيّ رتّب
ــكِل التّالــي: المُؤمنيــنَ ورعايتِهــم علــى الشَّ

األسقف: هو رئيسُ الكنيسةِ وخليفُة الرّسِل، تتمُّ . 1
سيامتُه بوضِع يدِ األساقفةِ عليه، ويوضعُ فوقَ 

رأسِه اإلنجيَل مفتوحًا رمزًا إلى مسؤوليّتِه في نشِر 
 كلمةِ اهلل.

ومن مَهامِه: سيامُة الكهنة، تقديمُ الّذبيحة اإللهيّة، 
التّبشيرُ بالكلمة، منحُ األسراِر، تدبيرُ الرّعايةِ في 

أبرشيَّته، السّهرُ على تعاليِم الكنيسةِ باالشتراكِ معَ 
األساقفة. 

الكاهن: تتمُّ سيامُة الكاهِن بوضِع يدِ األسقفِ . 2
ودعوةِ موهبةِ الرّوِح القدِس، كما رسم الرب 

يسوع تالميذه بالعشاء السّريّ وأعطاهم سلطانَ 
حلِّ الخطايا وربطها بنعمةِ الرّوح القدس:«ُكلُّ مَا 
تَرِْبُطونَهُ عََلى اأْلَرِْض يَُكونُ مَرْبُوًطا فِي السَّمَاِء، 

وَُكلُّ مَا تَحُلُّونَهُ عََلى اأْلَرِْض يَُكونُ مَحُْلواًل 
فِي السَّمَاِء« )متى 18: 18(. ومن مهامّه: تقديمُ 

بيحةِ وإتمامُ األسراِر المُقدَّسة، التبشيرُ بالكلمةِ  الذَّ
اإللهيَّة، وإرشادُ المؤمنين.

الّشماس: كلمٌة سريانيّة تعني الخادم، وتتمُّ سيامتُه . 3
بوساطة األسقفِ لخدمةِ الكنيسةِ والمؤمنينَ 

بالتَّعاوُن معَ الكاهن، فهو ال يتمِّمُ األسرارَ 
المُقدَّسة، بل يساعدُ على إتمامِها.  
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كلمة منفعة

ــِة كنيســِتهم  ــَن عــىل رعاي ــجعلهم قادري َة، فتَـ ــوَّ ِس الق ــدَّ ــوِت املُق ــِة الكهن ــَن لنعم ــدُس املَدعّوي ــرُّوُح الق ــُح ال مين

ــن. ــي والكاه ــم والرّاع ــيِح املُعلّ ــوَع املس ــرَّّب يس ــالِص بال ــرى الخ ــِر ب ــن، ون ــرىض واملُحتاِج ــمِم بامل واالهت

أبحُث في اإلنجيِل المُقدَّس في اآليةِ )1 تيموثاوس 3: 2 - 9( ثمَّ أستنتجُ صفاتِ خا	ِم الكنيسةِ.. 1
 أ. 
 .	 
 .	 
 .	 

أبحُث في اإلنجيل المقدَِّس في اآليةِ )1 تيموثاوس 4: 11 - 15(، ثمَّ أستخر	ُ توصياتِ بولسَ الرسول . 2
لتلميذِ	 تيموثاوس ليكونَ راعيًا صالحًا:

 أ. 
 .	 
 .	 
 .	 
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الّدرس الخامس عشر سلطاُن اهلِل على الخليقِة

أَتأمُل الّصورَ السّابقَة، وأَمُأ المخّطَط بالمطلوب:	 

عند مريض

يَشفيني

عند حز�

فَمن هو؟
........................

عند تخّيل الجميع عّني

عند ترشّدي

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

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

......................
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»َوقـَـاَل لَُهــْم ِف َذلـِـَك الْيَــْوِم لـَـمَّ كَاَن الَْمَســاُء: »لَِنْجتـَـْز إَِل الَْعــْبِ«. فََرَفـُـوا الَْجْمــَع َوأََخــُذوُه كَــَم كَاَن 

ــِفيَنِة. وَكَانَــْت َمَعــُه أَيًْضــا ُســُفٌن أُْخــَرى َصِغــرٌَة. فََحــَدَث نَــْوُء ِريــٍح َعِظيــٌم، فََكانَــِت اأْلَْمــَواُج  ِف السَّ

ــِر َعــىَل ِوَســاَدٍة نَاِئـًـا. فَأَيَْقظـُـوُه َوقَالـُـوا  ــِفيَنِة َحتَّــى َصــارَْت َتْتَلِــُئ. وَكَاَن ُهــَو ِف الُْمؤَخَّ تـَـْضُِب إَِل السَّ

ــْم!«.  ــاَل لِلْبَْحــِر: »اْســُكْت! اِبَْك يــَح، َوقَ ــَر الرِّ ــاَم َوانْتََه ــُك؟«. فََق ــا نَْهلِ ــَك أَنََّن ــا يَُهمُّ ــُم، أََم ــا ُمَعلِّ ــُه: »يَ لَ

ــاَن  ــَف اَل إِميَ ــَذا؟ كَيْ ــَن َهَك ــْم َخائِِف ــا بَالُُك ــْم: »َم ــاَل لَُه ــٌم. َوقَ ــُدوٌء َعِظي ــاَر ُه ــُح َوَص ي ــَكَنِت الرِّ فََس

يــَح أَيًْضــا َوالْبَْحــَر  لَُكــْم؟«. فََخافُــوا َخْوفًــا َعِظيــًم، َوقَالـُـوا بَْعُضُهــْم لِبَْعــٍض: »َمــْن ُهــَو َهــَذا؟ فَــِإنَّ الرِّ

ــِه!« )مرقــس 4: 35 -41(. يُِطيَعانِ

نَْوُء ِريحٍ: صوُت الّرياِح.الَْعرْبِ: البحر)بحرة طبيّة(.لَِنْجَتز: لَنقطََع – لَنعَب.

اِبْكَْم: اصْمت.انَْتَهَر: زَجَر- سأَل بقّوة.

أقارنُ بينَ الرّبّ يسوعَ وتالميذِه في معجزةِ تهدئةِ العاصفةِ في الجدوِل اآلتي:	 

الّتلميذالرّبُّ يسوُعأوجُه املُقاَرنة

يف أثناِء هبوِب العاصفِة.

اإلمياُن.

الّسلطاُن عىل الطّبيعِة.
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خلــقَ اهلل السّــماَء واألرَض ولــه السّــلطانُ الكامــُل عليهــا، والبنــهِ الوحيــدِ المُســاوي له في الجوهِر السـّـلطانُ 
نفسُــه، وقــد ظهــرَ فــي مُعجــزةِ تهدئـَـةِ العاصفــة. فعنــدَ صعــودِ الــرّبّ يســوعَ مــع تالميــذهِ إلــى السـّـفينةِ كانَ 
يســوعُ نائمــً، أمّــا تالميــُذهُ فقــد أتعبَهــم َضعــفُ إيماِنهــم وخوُفهــم مــن الَغــرق، فنــادوهُ لينجيَهــم، أمّــا هــو 
فبكلمــةٍ منــهُ ســكنَتِ الرّيــحُ وَهــدأَ البحــرُ راضخــً لعظيــِم سُــلطاِنهِ اإللهــيّ. فالسّــفينُة صــارت رمــزًا لحياتِنــا 

علــى األرِض، أمّــا العاصفــة فصــارت ترمــز إلــى كلُّ مــا نواجهُــه مــن تجــاربَ واضطرابــاتٍ.  

»اِحْسِبُوهُ ُكلَّ َفرٍَح يَا ِإْخوَتِي حِينَمَا تََقعُونَ فِي تَجَاِربَ مُتَنَوِّعَةٍ، عَالِمِينَ أَنَّ امْتِحَانَ ِإيمَاِنُكمْ يُْنشُِئ . 1
َصبْرًا«.

»وَلَكِنْ لِيَْطُلبْ ِبِإيمَانٍ َغيْرَ مُرْتَاٍب اْلبَتََّة، أِلَنَّ اْلمُرْتَابَ يُْشِبهُ مَوْجًا مِنَ اْلبَحِْر تَْخِبُطهُ الرِّيحُ وَتَدَْفعُهُ«.. 2
ى يَنَاُل »ِإْكلِيَل اْلحَيَاةِ« الَّذِي وَعَدَ ِبهِ الرَّبُّ لِلَّذِينَ . 3 »ُطوبَى لِلرَّجُِل الَّذِي يَحْتَمُِل التَّجِْربََة، أِلَنَّهُ ِإَذا تََزكَّ

يُحِبُّونَهُ«.
رُوِر، وَهُوَ اَل يُجَرِّبُ . 4 »اَل يَُقْل أَحَدٌ ِإَذا جُرِّبَ: »ِإنِّي أُجَرَّبُ مِنْ قِبَِل اهلِل«، أِلَنَّ اهللَ َغيْرُ مُجَرٍَّب ِبالشُّ

هْوَُة ِإَذا حَِبَلْت تَلِدُ َخطِيًَّة،  أَحَدًا. وَلَكِنَّ ُكلَّ وَاحِدٍ يُجَرَّبُ ِإَذا اْنجََذبَ وَاْنَخدَعَ مِنْ َشهْوَتِهِ. ثُمَّ الشَّ
وَاْلَخطِيَُّة ِإَذا َكمََلْت تُْنتِجُ مَوًْتا. اَل تَضِلُّوا يَا ِإْخوَتِي اأْلَحِبَّاَء«« )يعقو	1: 2- 16(.

أَصُل المقاطعَ الثاّلثَة ألحصَل على تفسيِر اآلياتِ السَّابقة:

فننال إكليل الحياة.	 بإيمان قويّ.	 احتمال التّجارب.	 

تنتج الموت.	 ليست من اهلل.	 الّطلب من اهلل.	 

نحصل على ما نطلبه بحسب مشيئته.	 تولّد خطيئة.	 التّجربة.	 

إنّما هي انجذاب للّشهوة.	 تولّد الّصبر.	 الّشهوة.	 
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الّدرس الّسادس عشر مثُل الكرمِة واألغصاِن

سماُت الفريِق الجّيِد

ً �تلك أهدافا

واضحة

وواقعية تنطوي

عىل تحديات

إحساس أفراد

الفريق بقيمة

الهدف

استغالل املوارد

املتوافرة

بالشكل األمثل

مراجعة وتقويم

أداء الفريق

واألفراد بشكل

دوري

زيادة الخربة

عن طريق

التعلم من األخطاء

والتجارب السيئة

وليس إنكارها

الثقة والدعم

¦ختلف أشكاله

ب§ أفراد الفريق

التصدي

لألزمات والتحديات

 والوقوف لها

التواصل ب§

أفراد الفريق

بشكل دائم

صفاُت قائِد الفريِق الُمتمّيِز

يصحح األخطاء فور وقوعها

عادل مع

الجميع

لديه أهداف عليا

يعرتف

بأخطائه

له رؤيا واقعية

ورسالة هادفة

يفّوض بعض

الصالحيات إىل

القادرين

�تلك قلباً خالياً من الحقد والكراهية 

يستخدم سلطته عند الرضورة فقط

ال ينفعل من صغائر

األمور وال يهملها

أَتأمُل الّصورَ السابقَة وأُكمُل الجدوَل اآلتي بما يُناسبُ:	 

سامُت الفريِق الجّيِدصفاُت قائِد الفريِق املُتمّيِز
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ــه، فيســعى إلــى 	  ــٌص للبشــريّة، والقائــدُ الحقيقــيُّ يكــونُ علــى مثالِ ــمٌ ومُخلّ ــيّدُ المســيحُ قائــدٌ ومُعلّ السّ
التّغييــر نحــوَ األفضــِل، ويُحّفــُز اآلخريــن علــى العمــِل بطريقــةٍ أفضــَل لتحقيــِق نتائــجَ أفضــل، فالقيــادُة 

موهبــٌة مــن اهلل، ويجــب أن نُغّذيَهــا ونســتثمرَها ونســتخدمَها بحكمــةٍ.

يــِه  ــٍر يَُنقِّ ــأِْت ِبثََم ــٍر يَْنِزُعــُه، وَكُلُّ َمــا يَ ــأِْت ِبثََم ــُة َوأَِب الَْكــرَّاُم. كُلُّ ُغْصــٍن ِفَّ اَل يَ ــُة الَْحِقيِقيَّ ــا الَْكرَْم »أَنَ

لِيَــأِْتَ ِبثََمــٍر أَكْــَرَ. أَنْتـُـُم اآْلَن أَنِْقيَــاُء لَِســبَِب الـْـَكاَلِم الَّــِذي كَلَّْمتُُكــْم ِبــِه. اُثْبُتـُـوا ِفَّ َوأَنـَـا ِفيُكــْم. كَــَم أَنَّ 

الُْغْصــَن اَل يَْقــِدُر أَْن يـَـأِْتَ ِبثََمــٍر ِمــْن َذاتـِـِه إِْن لـَـْم يَثْبُــْت ِف الَْكرَْمــِة، كََذلـِـَك أَنْتـُـْم أَيًْضــا إِْن لـَـْم تَثْبُتـُـوا 

ــأِْت ِبثََمــٍر كَِثــرٍ، أِلَنَُّكــْم ِبــُدوِن اَل  ــا ِفيــِه َهــَذا يَ ــُت ِفَّ َوأَنَ ــِذي يَثْبُ ــُم اأْلَْغَصــاُن. الَّ ــا الَْكرَْمــُة َوأَنْتُ ِفَّ. أَنَ

ــُه  ــا كَالُْغْصــِن، فَيَِجــفُّ َويَْجَمُعونَ ــَرُح َخارًِج ــُت ِفَّ يُطْ ــٌد اَل يَثْبُ ــيْئًا. إِْن كَاَن أََح ــوا َش ــِدُروَن أَْن تَْفَعلُ تَْق

ــوُن  ــُدوَن فَيَُك ــا تُِري ــوَن َم ــْم تَطْلُبُ ــي ِفيُك ــَت كَاَلِم ــْم ِفَّ َوثَبَ ــرَتُِق. إِْن ثَبَتُّ ــاِر، فَيَْح ــُه ِف النَّ َويَطْرَُحونَ

ــا 15: 1 - 7(.  ــْم..« )يوحن لَُك

الكرمُة: شجرُة العنِب.

أُكمُل ما يأتي بحسب فهميَ النّصَّ اإلنجيليّ:	 

املقصوُد فيهاالكلمُة

الكّراُم

الكرمُة

االغصاُن
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أَمُأ خريطة المفاهيِم بالمطلوِب:	 

إالَم يرمُز

كّل من

الكرمِة الحقيقيِّة؟

جذِع الكرمِة

الجسِد

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

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

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

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

املؤمن�

الّسيِّد املسيِح

الكنيسِة؟

المســيحُ هــو الكرمــُة، واهللُ هــو الكــرّامُ الـّـذي يعتنــي باألغصــانِ حتـّـى تُثمــرَ، واألغصــانُ هــي كلُّ إنســانٍ 	 
يتّبــعُ المســيحَ، والغصــنُ المُثمـِـرُ هــو المؤمــنُ الحقيقــيُّ الـّـذي باتّحــادِه الحــيّ بالــرّبّ يســوعَ المســيِح 

ينتــجُ ثمــرًا أكثــرَ.

يعلّمُنــا الــرّبُّ يســوعُ المســيحُ مــن مَثــِل الكرمــةِ واألغصــان أنـّـه كمــا تَســتمدُّ األغصــانُ الحيــاَة والتّغذيَة 	 
والجمــاَل مــن الكرمــة، كذلــك علينــا نحــن الثّبــات بالمســيِح مصــدرَ حياتِنــا وقوّتِنــا وبنــاَء ذواتِنــا مــن 

خــالِل السّــيّدِ المســيِح »مـَـنْ يَــْأُكْل جَسـَـدِي وَيَْشــرَبْ دَمـِـي يَْثبُــْت فِــيَّ وَأَنـَـا فِيــهِ« )يوحنــا 6: 56(.

ــة 	  ــكَ الكنيســُة غنيّ ــةِ، وكذل ــاطِ األغصــانِ بجــذِع الكرم ــًة بارتب ــُل وحــدًة كامل ــُة تُمثّ ــُة الحقيقيّ الكرم
بأعضائهــا وثمارهــا المرتبطــة بالــرّأس يســوع، وبهــذا التّنــوع ينمــو جســدُ السّــيّد المســيِح ويتّســعُ مــع 

اتّســاِع العالــِم حتّــى المجــيِء الثّانــي وانتهــاِء الدّهــر.

ـذِي يَْثبُــُت فِــيَّ وَأَنَــا فِيــهِ هَــَذا يَْأتِــي ِبثَمَــٍر َكثِيــٍر، أِلَنَُّكــمْ ِبدُوِنــي اَل  »أَنَــا اْلَكرْمَــُة وَأَْنتُــمُ اأْلَْغَصــانُ. الَـّ
تَْقــدِرُونَ أَنْ تَْفعَُلــوا َشــيًْئا. ِإنْ َكانَ أَحَــدٌ اَل يَْثبُــُت فِــيَّ يُْطــرَحُ َخاِرجًــا َكاْلُغْصــِن، َفيَِجــفُّ وَيَجْمَعُونَــهُ 
ــمْ« ــونُ لَُك ــدُونَ َفيَُك ــا تُِري ــونَ مَ ــمْ تَْطُلبُ ــي فِيُك ــَت َكاَلمِ ــيَّ وَثَبَ ــمْ فِ ــِرقُ. ِإنْ ثَبَتُّ ــاِر، َفيَحْتَ ــي النَّ ــهُ فِ  وَيَْطرَحُونَ
)يوحنا 15: 5 - 7(.  



97

أستنتجُ من النّّص اإلنجيليّ:. 1
يوصينا الرّبُّ يسوعُ المسيحُ بـ 	 

أُكمُِل الجدوَل اآلتي بما يناسبُ من النّّص اإلنجيليّ:. 2

الّنتيجُة يف حيايتاآليُة املُقاِبلة لهاالكلمُة

الغصُن الحّي )اإلنساُن املؤِمُن(

الغصُن اليابُس)اإلنساُن الخاطئ(

أكتبُ نتائجَ األعماِل في الجدوِل اآلتي:. 1

الّنتيجةالّسبب

عدُم الّثباِت 

بالكرمِة

الّثباُت بكرمِة 

الرّّب يسوع 

املسيح

 ما دورُ الرّوِح القدِس في حياةِ الكنيسةِ.

ّ

يُوصينــا الــرّبُّ يســوعُ المســيحُ أن نثبُــَت 	 
فيــه كــي يثبُــَت فينــا، فباإليمــانِ واالتّحــادِ بــه 

ــٍح. ــكلِّ عمــٍل صال ــامَ ب نســتطيعُ القي

الثّبــاُت بالكرمــةِ يتــمُّ بارتبــاطِ الغصــِن بجذِع 	 
الكرمــةِ فــي وحــدةٍ كاملــةٍ وإاّل ســيموُت 
الغصــنُ، كذلــك ثبــاُت اإلنســانِ )الغصــِن 
ــيِح  ــوعَ المس ــرّبّ يس ــةِ ال ــي كرم ــيّ( ف الح
يتــمُّ باتّحــاده بــدِم المســيِح وجســدِه، فيكــونُ 
عضــوًا فاعــاًل فــي الكنيســةِ بأعمالــه الّصالحة 

الّتــي تثمــرُ فيــه ثمــارًا صالِحــة.

الّتــي 	  الــرّوحُ القــدسُ يمنحُنــي المواهــبَ 
ــيِح،  ــوعَ المس ــرّبّ يس ــةِ ال ــي كرم ــي ف تُثبّتُن
فهــو الفاعــُل فــي حيــاة المؤمنيــنَ مــن خــالِل 

ــةِ. ــي الكنيس ــَة ف ــرارَ اإللهيّ عيشــهم األس
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كلمة منفعة

»لَيْــَس أَنْتـُـُم اْخرَتُْتـُـوِن بـَـْل أَنـَـا اْخرَتْتُُكــْم، َوأَقَْمتُُكــْم لِتَْذَهبُــوا َوتَأْتـُـوا ِبثََمــٍر، َويـَـُدوَم مَثَرُكـُـْم، لـِـَيْ يُْعِطيَُكــُم اآْلُب كُلَّ 

َمــا طَلَبْتـُـْم ِباْســِمي« )يوحنــا 15: 16(.

أُكمُل الفراغاتِ اآلتيَة بما يُناسِبُ:. 1
 	 ، ــيّدَ المســيحَ هــو  واهلل هــو  أســتنتجُ مــن مَثــِل »الكرمــُة واألغصــانُ« أنّ السّ

. ، والغصــنَ المثمــرَ هــو  والمؤمنيــنَ بــه هــم 

أَضعُ كلمَة »صحيحة« أو »مغلوطة« أمامَ العباراتِ اآلتيةِ، وأصحّحُ العباراتِ المغلوطَة:. 2
الحة.  	  أكونُ غصنًا مُثمِرًا ثاِبتًا في الكرمةِ الحقيقيّةِ بأعمالي الصَّ

يُوصينا الرّبُّ يسوعُ أن نثبَُت فيه لكي يثبَُت فينا.  	 

اختالفُ المواهِب يؤثّرُ سلبًا في خدمةِ الكنيسةِ.  	 

أقرأُ الموقفَ اآلتيَ، وأجيبُ:. 3
خــالَل التّدريــِب علــى عــرٍض مســرحيّ فــي المدرســة الحــَظ المُشــرفُ أنّ نديمــً يجلــسُ وحيــدًا حزينــً 
ــَة موهبــةٍ أشــاركُ فيهــا  ــه: »أنــا ال أملــكُ أيّ ــبِب كانَ جوابُ وال يشــارك بــأيّ نشــاط، ولمــا استفســرَ عــن السّ
ــِن  ــةِ علــى المســرِح؟«. أجــابَ: »نعــم«.  أســرعَ بتزيي ــنَ، ســألَه المشــرفُ: »أال تســتطيعُ تنســيقَ الّزين اآلخري

المســرِح باألزهــاِر الملونــةِ والعبــاراتِ، فنــاَل عمَلــه إعجــابَ الجميــِع. 

ماذا لو

 لم يُشاركْ نديمٌ بتزييِن المسرِح؟ 	 
  
 

 أهمَل المشرفُ نديمًا، ولم يُشرْكهُ في النَّشاط؟ 	 
  
 

 كنَت مكانَ نديٍم؟ 	 
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الّدرس الّسابع عشر الحياُة المسيحّيُة حياُة قناعٍة

 أذكرُ قيمَة كّل من الّصوِر السّابقةِ في حياتِنا.. 1
 

 أصنّفُ الّصورَ السّابقَة بحسِب األولوياتِ في حياتي.. 2
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 ما الفضيلُة الّتي تساعدُني على الّشعوِر بقيمةِ األموِر الّتي منحَني إيّاها اهلل؟. 3
 

ٍء، َوَواِضــٌح أَنََّنــا اَل  ــا التَّْقــَوى َمــَع الَْقَناَعــِة فَِهــَي تَِجــارٌَة َعِظيَمــٌة. أِلَنََّنــا لَــْم نَْدُخــِل الَْعالَــَم ِبــَيْ »َوأَمَّ

ــا الَِّذيــَن يُِريــُدوَن أَْن  ٍء. فَــِإْن كَاَن لََنــا قـُـوٌت وَكِْســَوٌة، فَلَْنْكتَــِف ِبِهــَم. َوأَمَّ نَْقــِدُر أَْن نَْخــُرَج ِمْنــُه ِبــَيْ

يَُكونـُـوا أَْغِنيَــاَء، فَيَْســُقطُوَن ِف تَْجِربـَـٍة َوفـَـخٍّ َوَشــَهَواٍت كَِثــرٍَة َغِبيَّــٍة َوُمــِضٍَّة، تَُغــرُِّق النَّــاَس ِف الَْعطـَـِب 

ــاِن، َوطََعُنــوا  وِر، الَّــِذي إِِذ ابْتََغــاُه قَــْوٌم َضلُّــوا َعــِن اإْلِميَ ُ ــَة الْــَمِل أَْصــٌل لِــُكلِّ الــرُّ َوالَْهــاَلِك. أِلَنَّ َمَحبَّ

أَنُْفَســُهْم ِبأَْوَجــاٍع كَِثــرٍَة« ) 1 تيموثــاوس 6 : 6 - 10(.

ُر. ابَْتَغاُه: أراَده.الَْعطَُب: الضَّ

ألّخُص ما تعلّمتهُ من النّّص اإلنجيليّ في الجدوِل اآلتي:	 

املوضوُع الرّئيُس للّنص
املقصوُد »بالّتجارة العظيمة« 

بحسِب الّنّص الديني
عواقُب محّبِة املالاملقصوُد باالكتفاء

ــة ف  ــارٌة ُمرِبح ــُة تج القناع

ــه. ــا بالل عالقتُن
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القناعــُة هــي الّشــعورُ باالكتفــاِء والرّضــا وعــدِم التّذمُّــر، إذ يشــعرُ اإلنســانُ القنــوعُ أنّ كلَّ مــا عنــدَه هــو مــن 
ِنعــِم اهلِل عليــه، وأنَّــه غيــرُ مُســتحقّ لــكّل هــذه العطايــا، بــل يشــعرُ أنّهــا أكثــرُ ممَّــا يســتحقُّ. فوُصَِفــت القناعــُة 
ــا  ــي تُربحُن ــاوس 6: 6( فه ــٌة« )1 تيموث ــارٌَة عَظِيمَ ــيَ تِجَ ــةِ َفِه ــعَ اْلَقنَاعَ ــوَى مَ ــا التَّْق ــةِ »وَأَمَّ ــارةِ العظيم بالتّج
مأنينــَة، الّشــبعَ الرّوحــيَّ بــاهلل، البركــَة فــي القناعــةِ، الكفايــَة فــي كّل شــيٍء، الحيــاَة الّصالحــَة،  ــالمَ والطَّ السَّ

وتقــوّي عالقتنــا بــاهلل.

ــَل  ــطٍ، ويحــبُّ أباطي ــال ضاب ــأكُل ويشــربُ ب ــً أنَّ كلَّ إنســانٍ ي ــمْ يقين ــسُ موســى الحبشــي »أعل ــاَل القدّي ق
ــه«! ــه يَخــدعُ نفسَ ــاُل شــيئً مــن الّصــالِح وال يدركــه ألنّ ــه ال ين ــا، فإنَّ الدُّني

 أُوّضحُ دورَ القناعةِ في حياةِ القدّيسينَ. 	 
 

أُفسّرُ اآلياتِ اآلتيَة مُبيّنًا أنَّ السّيّدَ المسيحَ مثالُنا في القناعةِ.	 

تفسريُ اآليةاآليُة

ابْــُن  ــا  َوأَمَّ أَوْكَاٌر،  ــَمِء  السَّ َولِطُيُــوِر  أَْوِجــرٌَة  »لِلثََّعالِــِب 

اإْلِنَْســاِن فَلَيْــَس لَــُه أَيْــَن يُْســِنُد َرأَْســُه« 

)متى 8: 20(.  

ــاِة  ــي لِلَْحيَ ــاِم الْبَاِق ــْل لِلطََّع ــِد، بَ ــاِم الْبَائِ ــوا اَل لِلطََّع »اِْعَملُ

اأْلَبَِديَّــِة الَّــِذي يُْعِطيُكــُم ابـْـُن اإْلِنَْســاِن، أِلَنَّ َهــَذا اللــُه اآْلُب 

)يوحنا 6: 27(. قَْد َختََمُه« 

»...اَل تَْقِدُروَن أَْن تَْخِدُموا اللَه َوالَْمَل«

)متى 6: 24(.  

ــٍد  ــى كَاَن أِلََح ــُه َمتَ ــعِ، فَِإنَّ ــَن الطََّم ــوا ِم ظُ ــُروا َوتََحفَّ »انْظُ

ــِه« ــْن أَْمَوالِ ــُه ِم ــْت َحيَاتُ ــٌر فَلَيَْس كَِث

)لوقا 12: 15(.  
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أُواِزنُ بينَ االهتماماتِ الماديّة والرّوحيّة.	 

الّنتيجةأمثلةاالهتاممات

املاديّة

الّروحّية

ّ

القناعــةِ 	  عيــَش  المســيحُ  السّــيّدُ  يعلّمُنــا 
األبديّــة،  الحيــاةِ  إلدراك  والفعــِل  بالقــوِل 
ــه بالنّجــارةِ،  ــدَ القناعــَة والتّواُضــعَ بعملِ فجسّ
مــن  أكثــرَ  بالرّوحيــاتِ  اهتمامُــه  وكان 
أَوَّاًل  اْطُلبُــوا  لَكِــِن  بالمادّيــاتِ،«  اهتمامــه 
ــَزادُ لَُكــمْ« ــا تُ ــذِهِ ُكلُّهَ  مََلُكــوَت اهلِل وَِبــرَّهُ، وَهَ
)متى 6: 33(.    

ــاِل 	  ــةِ الم ــن محبّ ــيّدُ المســيحُ م ــا السّ يحذرُن
اإلنســانَ  يســتعبدان  ألنّهمــا  مــِع  والطَّ
وَاْلمَــاَل« اهللَ  تَْخدِمُــوا  أَنْ  تَْقــدِرُونَ   »اَل 
)متى 6: 24(.  

ــوا 	  ــوعَ، وعاش ــرّبّ يس ــونَ بال ــَل القدّيس تَمثَّ
بالمُقتَنيــات  يهتمّــوا  فلــم  القناعــةِ،  حيــاَة 
والمــال والطعــاِم واللّباس، بــل كانَ اهتمامُهم 
بالــرّوِح والحيــاةِ األبديّــةِ، فعاشــوا الّزهــدَ 
والتّقشــفَ، مُهتميــنَ بالــرّوِح ال بالجســدِ.

ــا...« 	  ــفِ ِبِهمَ ــوٌَة، َفْلنَْكتَ ــوٌت وَكِسْ ــا ُق ــِإنْ َكانَ لَنَ ــٌة.. َف ــارٌَة عَظِيمَ ــيَ تِجَ ــةِ َفِه ــعَ اْلَقنَاعَ ــوَى مَ ــا التَّْق  »وَأَمَّ
)1 تيموثاوس6: 6(.  

أَمْوَالِــهِ«	  مِــنْ  حَيَاتُــهُ  َفَليْسَــْت  َكثِيــرٌ  أِلَحَــدٍ  َكانَ  مَتَــى  ـهُ  َفِإنَـّ مَــِع،  الطَّ مِــنَ  ُظــوا  وَتَحَفَّ  »اْنُظــرُوا 
)لوقا 12: 15(.  

»َشاكِِرينَ ُكلَّ حِيٍن عََلى ُكلِّ َشيٍْء فِي اسِْم رَبِّنَا يَسُوعَ اْلمَسِيِح، هلِلِ وَاآْلِب« )أفسس 5: 20(.	 
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َط اآلتي من خالِل اآلياتِ السّابقةِ ألستنتجَ سماتِ القناعة.	  أُكمُل المُخطَّ

القناعُة
كنٌز 

مَع ......................

مَع ......................

مَع ......................

مَع عدم ......................

أكتبُ كيفَ أوّظفُ مجاالتِ القناعةِ بشكٍل صحيٍح في حياتي:	 

توظيٌف خاطٌئتوظيٌف صحيٌحاملجاُل

املاُل

املأكُل

الطموُح

الّسلطُة
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أذكــرُ موقفــًا تعرّْضــُت لــه وكانـَـت القناعــُة 	 
 الحلَّ األمثَل له؟ 

ّ

سماُت القناعةِ المسيحيّة:	 
التّقوى: هناك ارتباٌط كبيرٌ بينَ التّقوى . 1

والقناعة، فالتّقوى هي عالقتُنا باهلِل )الصوم، 
الصالة، العبادة(، أمّا القناعُة فهي موقُفنا من 

مادّياتِ العالِم )المال – السّلطة...(.
الّشكر: تمجيدُ وشكرُ اهلل في كّل صالةٍ، . 2

 »َشاكِِرينَ ُكلَّ حِيٍن عََلى ُكلِّ َشيٍْء«
)أفسس5: 20(.  

عدم الّطمع: الماُل مُنحٌة من اهلل، غير أساسيّ . 3
للسّعادةِ، والمطلوبُ هو الكفايُة ال البذُخ.

االكتفاء: في المأكِل والمَلبِس والماِل . 4
والمُقتنياتِ، فقد أوصانا السيّد المسيحُ: 

»لِذلِكَ أَُقوُل لَُكمْ: اَل تَهْتَمُّوا لِحَيَاتُِكمْ ِبمَا 
تَْأُكُلونَ وَِبمَا تَْشرَبُونَ، وَاَل أَلجْسَادُِكمْ ِبمَا 
عَاِم،  تَْلبَسُونَ. أَلَيْسَتِ اْلحَيَاُة أَْفَضَل مِنَ الطَّ

وَاْلجَسَدُ أَْفَضَل مِنَ اللِّبَاِس؟ )متى 6: 25(. 
مطلــوبٌ 	  أمــرٌ  فهــو  اإلنســانِ  طمــوحُ  أمّــا 

ــاِم،  ــِر الع ــّذاتِ والخي ــةِ ال ــي خدم ــوبٌ ف ومرغ
ــن دون  ــدًا عــن الحــدّ م ــى أن ال يكــونَ زائ عل
اللّجــوِء إلــى وســائَل خاطئــةٍ تُــؤذي النّفــسَ، 
فــي  تكــونُ  فالقناعــُة  يــاع،  للضَّ وتــؤدّي 
ــا  ــاتِ، وهم ــي الرّوحيّ ــوحُ ف ــات، والطم المادّي

بعَضهمــا. يقوّيــانِ 
 

كلمة منفعة

يِْني« ) فيليبي 4 : 13(. »أَْستطيُع كلَّ َشٍء ف املَسيِْح الَِّذْي يَُقوِّ
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حيحَة:. 1 أختارُ اإلجابَة الصَّ
مِن ِنعِم القناعةِ في حياتي كلَّ ما يأتي؛ ما عدا:. 1

مأنينَة.أ.  الّشبعَ الرّوحيَّ باهلل.	. السّالمَ والطَّ

البركَة بالقناعةِ.	. الّطموحَ بالمادّيات.	. 

القناعُة هي اإلحساسُ بكّل ما يأتي؛ ما عدا:. 2
التّذمر.	. الرّضا.أ. 

القبول.	. االكتفاء.	. 

 2. أَضعُ كلمَة »صحيحة« أو »مغلوطة » أمامَ العباراتِ اآلتيةِ، وأصحّحُ العباراتِ المغلوطَة:

بحسِب )متى 6: 6( هناكَ ارتباٌط كبيرٌ بين  و	 

بحسِب )لوقا 12: 15(  يجعُل اإلنسانَ ينسى اهللَ لكثرةِ انشغالِه بمالِه وأطماعِه.	 

الَة  هلل. 	  بحسِب )أفسس5: 20( تشمُل الصَّ

 أُعطي أمثلًة أُلبيّنَ أهمّيَّة القناعةِ في حياتي:. 3
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الّدرس الّثامن عشر المؤِمُن وتحّدياِت الَعصر 

مرحلٌة عمريٌّة

تبدأُ ب ١٢ سنة

مرحلُة بناِء

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

مرحلُة بناءالمراهقة

خصيّة ................ الشَّ

مرحلة �و

...................جسدّي
مرحلُة نضج

...................نفّيس

مرحلٌة

عمريٌّة ُمتميّزة

 بعدَ مناقشةِ سماتِ المُراهَقة أقرأُ ما يأتي وأجيبُ: 
ذهبَــت فتــاٌة فــي الّصــفّ الثّامــِن برفقــةِ أمّهــا إلــى 
ــاِر أحــدِ  ــا األمُّ باختي ــً. َفنصحَته ــتريَ ثوب ــوِق لِتَش السّ
ــقُ بهــا، لكــنَّ  ــٌة وتَلي ــا جميل ــواِب المعروضــةِ ألنّه األث
دَت علــى نصيحــةِ األمّ، وأصــرَّْت علــى أن  الفتــاَة تمــرَّ
ــً للتَّباهــي  ــبً وأغلــى ثمن ــها مــا تــراهُ مُناسِ ــارَ بنفسِ تخت
بــه أمــامَ أصدقائِهــا ومــن دونِ أيّ توجيــهٍ، فلــم تِجــدْ مــا 
يرضيهــا. وفــي يــوٍم آخــرَ عــادَتِ االثنتــانِ إلــى السّــوِق 
ــاُة رأيَ أمّهــا فــي اختيــار  ــتِ الفت ــه، فطلبَ للغــرِض نفسِ
المالبــِس، لكــنَّ األمَّ أبَــْت أن تعطِــيَ رأيَهــا كيــال تثــورَ 
ــارَت  ــكَ ث ــعَ ذل ــدُ، وم ــا تري ــارُ م ــا تخت ــا وترَكته ابنته

ــاُة لعــدِم اهتمــاِم والدتِهــا بهــا. الفت
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 ما ردُّ فعِل الفتاةِ من أمِّها في الموقَِفين؟. 1
 الموقف األوّل  
الموقف الثاني  

 ما رأيُكَ بسلوكِ الفتاةِ؟. 2
 
 

 ما الحلُّ المناسِب برأيكَ لو كنت في الموقفِ نفسِه؟. 3
 
 

ــاًرا  ــَن نََه ــاَم أَْربَِع ــا َص ــَد َم ــَس. فَبَْع ــْن إِبْلِي ــرََّب ِم ــرُّوِح لِيَُج ــَن ال ــِة ِم ــوُع إَِل الَْبِّيَّ ــَد يَُس ــمَّ أُْصِع »ثُ

ــَر  ــْل أَْن تَِص ــِه فَُق ــَن الل ــَت ابْ ــُه: إِْن كُْن ــاَل لَ ــرُِّب َوقَ ــِه الُْمَج َم إِلَيْ ــدَّ ــرًا. فَتََق ــاَع أَِخ ــًة، َج ــَن لَيْلَ َوأَْربَِع

َهــِذِه الِْحَجــارَُة ُخبْــزًا. فَأََجــاَب َوقـَـاَل: َمْكتـُـوٌب: لَيْــَس ِبالُْخبْــِز َوْحــَدُه يَْحيَــا اإْلِنَْســاُن، بـَـْل ِبــُكلِّ كَلَِمــٍة 

َســِة، َوأَْوقََفــُه َعــىَل َجَنــاِح الَْهيْــَكِل، َوقـَـاَل  تَْخــُرُج ِمــْن فـَـِم اللــِه. ثـُـمَّ أََخــَذُه إِبْلِيــُس إَِل الَْمِديَنــِة الُْمَقدَّ

لَــُه: إِْن كُْنــَت ابْــَن اللــِه فَاطْــَرْح نَْفَســَك إَِل أَْســَفُل، أِلَنَّــُه َمْكتُــوٌب: أَنَّــُه يُــوِص َماَلئَِكتَــُه ِبــَك، فََعــىَل 

أيَاِديِهــْم يَْحِملُونَــَك لِــَيْ اَل تَْصــِدَم ِبَحَجــٍر رِْجلَــَك. قَــاَل لَــُه يَُســوُع: َمْكتُــوٌب أَيًْضــا: اَل تَُجــرِِّب الــرَّبَّ 

ا، َوأََراُه َجِميــَع َمَملِــِك الَْعالَــِم َوَمْجَدَهــا، َوقَــاَل  ــٍل َعــاٍل ِجــدًّ إِلََهــَك. ثـُـمَّ أََخــَذُه أَيًْضــا إِبْلِيــُس إَِل َجبَ

ــيْطَاُن!  ــْب ياَش ــوُع: اْذَه ــُه يَُس ــاَل لَ ــٍذ قَ ــَجْدَت ِل. ِحيَنِئ ــَررَْت َوَس ــا إِْن َخ ــِذِه َجِميَعَه ــَك َه ــُه: أُْعِطي لَ

يَّــاُه َوْحــَدُه تَْعبُــُد. ثـُـمَّ تَرَكَــُه إِبْلِيــُس، َوإَِذا َماَلئَِكــٌة قـَـْد َجــاَءْت  أِلَنَّــُه َمْكتـُـوٌب: لِلــرَّبِّ إِلَِهــَك تَْســُجُد َوإِ

ــُه« )متــى 4 :1 - 11(. ــارَْت تَْخِدُم فََص

لُِيَجرََّب: ليُمتََحَن.إِبْلِيس: مالٌك عصا أوامَر الله.

ة. التَّجربُة دينيًّا: مواقُف حياتيٌّة آنيٌّة يسمُح بها اللِه ألسباٍب عدَّ
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بعدَ قراءةِ النّّص السّابق أمُأ الجدوَل بالمطلوِب:	 

مواجهُة يسوَع للتَّجربِةعلُّة )سبُب( الّتجربِةالّتجارُب الّتي تعرََّض لها الرّبُّ يسوُع

1 .

2 .

3 . 

هٌ عــن الخطيئــةِ، كمــا  ــه للتّجــارِب أنَّــه إلــهٌ كامــٌل، وإنســانٌ كامــٌل مُنــزًّ أثبــَت لنــا الــرّبُّ يســوعُ بعــدَ تعرُّضِ
ــا مُعرّضــونَ  ــا، فكلّن ــتعدّينَ له ــنَ ومس ــاء مُتيّقظي ــا، والبق ــدم االستســالِم له ــةِ، وع ــَة التّجرب ــا مُواجَه يعلّمُن
للتّجربــةِ؛ ألنَّ الّشــيطانَ يَســتغلُّ كبرياَءنــا واحتياجاتِنــا كمــا جــرّبَ حــواَء عندَمــا عَصــت أوامــرَ اهلل، واســتغلَّ 
التّعــبَ والجــوعَ كمــا فعــَل مــعَ الــرّبّ يســوعَ الــذي تغلَّــبَ عليــه لثبــاتِ إيماِنــه بــاهلِل وطاعِتــه لــهُ إلتمــاِم 

مَشــيْئَته.

ــوَاجُ  ــتِ اأْلَمْ ــِر حَتَّــى َغطَّ ــدََث فِــي اْلبَحْ ــرَابٌ عَظِيــمٌ َقــدْ حَ ــهُ تاََلمِيــُذهُ. وَِإَذا اْضطِ ــفِينََة تَِبعَ ــا دََخــَل السَّ »وَلَمَّ
ــا  ــمْ: مَ ــا نَهْلِــكُ!. َفَقــاَل لَهُ ــا َفِإنَّنَ ــيِّدُ، نَجِّنَ ــا سَ ــا. َفتََقــدَّمَ تاََلمِيــُذهُ وَأَيَْقُظــوهُ َقائِلِيــنَ: يَ ــوَ نَائِمً ــفِينََة، وََكانَ هُ السَّ
يمَــانِ؟. ثُــمَّ َقــامَ وَاْنتَهَــرَ الرِّيَــاحَ وَاْلبَحْــرَ، َفَصــارَ هُــدُوٌّ عَظِيــمٌ. َفتَعَجَّــبَ النَّــاسُ  بَالُُكــمْ َخائِفِيــنَ يــا َقلِيلِــي اإْلِ

ــهُ!« )متــى 8: 23 - 27(. ــا تُطِيعُ ــرَ جَمِيعً ــاحَ وَاْلبَحْ ــِإنَّ الرِّيَ ــَذا؟ َف ــانٍ هَ َقائِلِيــنَ: أَيُّ ِإْنسَ
 ما الّذي تعرََّض له التاّلميُذ بالسّفينة؟ . 1

 
 أعلُّل وصفَ الرّبّ يسوعَ لتالميذِه بقليلي اإليمانِ. . 2
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 أقرأُ اآليَة اآلتيَة وأجيبُ: 	 
ــةٍ.  ــي تَجِْربَ ــوا فِ ــالَّ تَدُْخُل ــوا لِئَ ــهَرُوا وََصلُّ »اِسْ
 أَمَّــا الــرُّوحُ َفنَشِــيٌط وَأَمَّــا اْلجَسَــدُ َفَضعِيــفٌ«. 
)متى 26: 41(  

ــي 	  ــًا مواجهت ــا مُبيّن ــررَُت به ــًة م ــرُ تجرب أَذك
لهــا والوســائَل التــي ســاعدتني فــي ذلــكَ فــي 

 ضوِء اآليةِ. 

ّ

ــه 	  ــنُ حياتَ ــيّما المؤم ــانُ، وال س ــُش اإلنس يعي
ــِر مــن التّجــارِب، الّضيقــاتِ،  مُتعرّضــًا للكثي
المُغرَيــاتِ، فمنهــا مــا هــو داخلــيٌّ كالّشــهوةِ 
ــيٌّ نتيجــة  ــو خارج ــا ه ــا م ــاِء، ومنه والكبري
ــِو  ــاةِ واللّه اتِ الحي ــذَّ ــن مَل ــا م ــُط بن ــا يحي م
ــا هــو  ــراِغ بم ــاتِ الف ــليةِ، وقضــاِء أوق والتّس
غيــرُ نافــٍع ومُفيــدٍ، وال يمكــنُ مواجَهتُهــا إاّل 
ــيّد المســيح. ــن بالسّ ــالةِ مُقتدي ــوِم والّص بالّص

ــًة 	  ــا مقبول ــاربَ ويجعُله ــسُ التّج ــُل إبلي يُجمّ
اهللَ  يتحــدّى  فهــو  بهــا،  ويُغرينــا  ألنفسِــنا 
مــن  علينــا  فيســيطرُ  يُجرّبُنــا  عندَمــا  بنــا 
ــن اهلِل،  ــا ع ــةِ ليبعدَن ــا الخاطئ ــالِل خياراتِن خ
لآلخريــنَ  األذى  نســبّبَ  أو  نكــذبَ،  كأن 
خدمــًة لمصالحِنــا لِنصــَل إلــى غايــةٍ نريدُهــا، 
وبذلــكَ ينحــرفُ المؤمــنُ عــن تعاليــِم السّــيّدِ 
المســيِح، ويختــارُ الحلــوَل الخاطئــَة الّتــي 

تبعــدُه عــن الحيــاةِ الّصالحــة.

نتوجَّــهُ إلــى اهلل دومــًا، ونطلــبُ منــه المعونــَة 	 
تفكيرَنــا  لتنيــرَ  القــدِس  الــرّوِح  وقــوَّة 
ــي نتعــرُّض لهــا  ــا فــي المواقــفِ الّت وخياراتِن

فــي حياتِنــا.
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أقرأُ اآليَة اآلتيَة وأمأُل الجدوَل بالمطلوِ	:	 

ــعَ  ــْت مَ ــا لَيْسَ ــِإنَّ مَُصارَعَتَنَ ــسَ. َف ــدِ ِإبْلِي ــدَّ مََكاِي ــوا ضِ ــدِرُوا أَنْ تَْثبُتُ ــيْ تَْق ــَل لَِك ــاَلحَ اهلِل اْلَكامِ ــوا سِ »...اْلبَسُ
ــِل  ــنْ أَجْ ــمَاِويَّاتِ. مِ ــي السَّ ــةِ فِ ــرِّ الرُّوحِيَّ ــادِ الشَّ ــعَ أَجْنَ ــاَلطِيِن... مَ ــعَ السَّ ــاِء، مَ ــعَ الرُّؤَسَ ــْل مَ ــٍم، بَ دٍَم وَلَحْ
ــرِّ،  ــينَ دِرْعَ اْلِب ــرِّيِر... وَاَلِبسِ ــوِْم الشِّ ــي اْليَ ــوا فِ ــدِرُوا أَنْ تَُقاِومُ ــيْ تَْق ــَل لَِك ــاَلحَ اهلِل اْلَكامِ ــوا سِ ــكَ احْمُِل َذلِ
ــدِرُونَ أَنْ  ــهِ تَْق ــانِ، الَّــذِي ِب يمَ ــرْسَ اإْلِ ــُكلِّ تُ ــاَلِم. حَامِلِيــنَ َفــوْقَ اْل ــتِعْدَادِ ِإْنِجيــِل السَّ وَحَاذِيــنَ أَرْجَُلُكــمْ ِباسْ
ــُة اهلِل« ــوَ َكلِمَ ــذِي هُ ــرُّوِح الَّ ــيْفَ ال ــةِ. وَُخــُذوا ُخــوَذَة اْلَخــاَلِص، وَسَ ــرِّيِر اْلمُْلتَِهبَ ــهَاِم الشِّ ــوا جَمِيــعَ سِ  تُْطفِئُ
)أفسس 6: 10 - 17(.  

داللُته يف حيايترموُز سلحِ الله الكامِل  

الّب )العمُل بتعاليِم الرّّب يسوَع(.الّدرُع

الرّتُس

الخوذُة

حاذون األرجل

الّسيُف
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أبحُث في اآلياتِ: )مرقس 9: 14 - 29( . 1
وأستنتجُ إالمَ يدعونا الرّبّ يسوعَ لنتغلّبَ 

 على مثِل هذهِ التّجربةِ.

ما دورُ الكتاِب المُقدَِّس في مواجهةِ . 2
 التّجارِب في حياتي؟

ّ

لهــا  اإلنســانِ،  بتجربــةِ  وســماحُه  اهلِل  حكمــُة 
منهــا: كثيــرٌة  مقاصــدُ 

عــودُة اإلنســانِ عــن الخطيئــةِ، ثباُت اإلنســانِ 	 
باإليمــانِ، عبــرٌة يريــدُ أن يعلّمَنــا إيّاها اهلل.

التّحديــاتِ 	  مــن  الكثيــرَ  المؤمــنُ  يواجــهُ 
والتّجــارِب وال ســيَّما الّشــباب، فهــم فــي 
مرحلــةٍ عمريَّــةٍ تُعــدُّ بنــاًء أساســيًّا فــي حياتِهم، 
وعليهــم االســتعدادُ لمُواجهتِهــا مــن خــالِل:

أوّاًل: التّمسُّــك باإليمــانِ بنــوِر المســيِح الّذي 	 
ــرّوِح  ــهم بقــوّةِ ال ــاِء أنفسِ يُســاعدُهم علــى بن
واالنتصــاِر  التّجــارِب  لمواجَهــةِ  القــدِس 

عليهــا.

ثانيــًا: قــراءة الكتــاِب المقــدِّس ينبــوِع التّعاليِم 	 
الرّوحيّــةِ الـّـذي يوجّــهُ ســفينَة حياتِنــا الــى بَــرّ 
العاتيــةِ  تعرَّضــت لأمــواِج  األمــانِ مَهمــا 
لِسَــِبيلِي« وَنُــورٌ  َكاَلمُــكَ  لِِرجْلِــي   »سِــرَاجٌ 
)مزمور119: 105(.   

بالهوايــاتِ 	  الفــراِغ  أوقــاتِ  مــْلء  ثالثــًا: 
شــخصيّتِنا،  لبنــاِء  المُفيــدةِ  والمواضيــِع 
االتّصــاِل  ووســائِل  التّقانــةِ  واســتخداِم 
الحديثــةِ بشــكلِها اإليجابــيّ لتطويــِر مَعارفِنــا 
وتســهيِل حياتِنــا لأفضــِل بحســِب تعاليــِم 

المســيح. السّــيّد 

كلمة منفعة

طــوُل أنــاِة الّســيِّد املســيِح، وال ســيّم ف أثنــاء التّجــارب، كانــت درســاً لنــا لِنتغلَّــَب عــىل إبليــَس وتجاربــه باإلميــاِن 

ــِك باملاّديـّـاِت لِنشــهَد بحــقٍّ أنّنــا أبنــاُء اللــه. والّصــِب وعــدِم التّمسُّ
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الّدرس اّلتاسع عشر الكنيسة والقانون

أقرأ الّصورَ السّابقَة وأناقُش مع زمالئي اآلثارَ االيجابيَّة للمواقفِ الّصحيحةِ.	 
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ــوِف  ــا يُ ــوا: أََم ــرَُس َوقَالُ ــْنِ إَِل بُطْ رَْهَم ــُذوَن الدِّ ــَن يَأُْخ َم الَِّذي ــدَّ ــوَم تََق ــاؤوا إَِل كَْفرِنَاُح ــمَّ َج »َولَ

؟ قـَـاَل: بـَـىَل. فَلـَـمَّ َدَخــَل الْبَيْــَت َســبََقُه يَُســوُع قَائـِـالً: َمــاَذا تَظـُـنُّ يَا ِســْمَعاُن؟  رَْهَمــْنِ ُمَعلُِّمُكــُم الدِّ

ــْن يَأُْخــُذ ُملـُـوُك األَرِْض الِْجبَايـَـَة أَِو الِْجْزيـَـَة أَِمــْن بَِنيِهــْم أَْم ِمــَن األََجانـِـِب؟ قـَـاَل لَُه بُطـْـرُُس: ِمَن  ِممَّ

األََجانـِـِب. قـَـاَل لـَـُه يَُســوُع: فـَـِإذاً الْبَُنوَن أَْحــرَاٌر. َولَِكــْن لِئاَلَّ نُْعِرَُهــُم اْذَهــْب إَِل الْبَْحِر َوأَلـْـِق ِصنَّارًَة 

ــَمَكُة الَِّتــي تَطْلـُـُع أَوَّالً ُخْذَهــا َوَمتـَـى فَتَْحــَت فَاَهــا تَِجْد إِْســتَاراً فَُخــْذُه َوأَْعِطِهْم َعنِّــي َوَعْنَك«  َوالسَّ

)متى 17: 24 - 27(.  

األََجانِب: الغرباُء من غر أبناِء البالِد..الِْجَبايَُة: استيفاء الضيبة من الشعب.

إِْسَتار: قطعٌة نقديٌّة قدمية تعادُل أربعَة دراهم.

ـِ »بلى«؟. 1 رائب ب  ما القيمُة الّتي أتعَلّمُها من إجابةِ بطرسَ الرّسوِل لجُباةِ الضَّ
 

ريبة؟ . 2  كيفَ يَتجلَّى لنا احترامُ السّيّدِ المسيِح  قانونَ دفِع الضَّ
 

 كيفَ أتمثُّل طاعَة الرّبّ يسوعَ القانونَ في حياتي؟. 3
 

عــاَش الــرّبُ يســوعُ تحــَت الّشــريعةِ مُحتِرمــً قوانينَهــا فــي موطِنــه، فــكانَ قــدوًة لتالميــذِه ولنــا فــي طاعــةِ 
القوانيــِن الوضعيّــةِ، )التــي وضعتهــا الدّولــة( بأمانــةٍ واحتــراٍم بمحبّــةٍ وحريّــةٍ والتــزاٍم.
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»ِإنْ ُكْنتُمْ تُحِبُّونَِني َفاحَْفُظوا وََصايَايَ« )يوحنا 14: 15(.. 1
»اَلَّذِي عِْندَهُ وََصايَايَ وَيَحَْفُظهَا َفهُوَ الَّذِي يُحِبُِّني« )يوحنا 14: 21(.. 2
»َكمَا أَحَبَِّني اآْلبُ َكَذلِكَ أَحْبَبْتُُكمْ أَنَا. اُْثبُتُوا فِي مَحَبَّتِي. ِإنْ حَفِْظتُمْ وََصايَايَ تَْثبُتُونَ فِي مَحَبَّتِي، . 3

َكمَا أَنِّي أَنَا َقدْ حَفِْظُت وََصايَا أَِبي وَأَْثبُُت فِي مَحَبَّتِهِ« )يوحنا 15: 9 – 10(.
»لِتَْخَضعْ ُكلُّ نَْفٍس لِلسَّاَلطِيِن اْلَفائَِقةِ، أِلَنَّهُ لَيْسَ سُْلَطانٌ ِإالَّ مِنَ اهلِل، وَالسَّاَلطِينُ اْلَكائِنَُة هِيَ مُرَتَّبٌَة مِنَ . 4

اهلِل، حَتَّى ِإنَّ مَنْ يَُقاِومُ السُّْلَطانَ يَُقاِومُ تَرْتِيبَ اهلِل...« )رومية 13: 1 - 2(.
»َفَأعُْطوا اْلجَمِيعَ حُُقوَقهُمُ: اْلِجْزيََة لِمَنْ لَهُ اْلِجْزيَُة. اْلِجبَايََة لِمَنْ لَهُ اْلِجبَايَُة. وَاْلَخوْفَ لِمَنْ لَهُ اْلَخوْفُ. . 5

ْكرَامُ...« )رومية 13: 6 – 7(. ْكرَامَ لِمَنْ لَهُ اإْلِ وَاإْلِ

أمأ الجدول اآلتي بالمطلوب:	 

تفسريهارقم اآلية

علَّم الرَّسوُل بولُس أنَّ الخضوَع للّسلطِة هو تحقيٌق لتدبرِ الله.

يعّبُ املُؤِمُن عن ثباتِه بحبِّة اللِه من خالِل ِحْفِظ وصايا الله واحرتاِمها.

تتأكُّد محبُّة املؤِمن للرّّب يسوَع املسيِح بقبولِه وصاياه وحفِظها والعمِل بها.

قياُم أصحاِب الّسلطِة بواجباتِهم تجاَه املجتمعِ هي خدمٌة لله.

محبُّة الله ترُتَجُم بتطبيِق وصاياه.
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ــا أحــدُ مُعلّمــي الّشــريعةِ مــن يســوعَ، وســألَه:  دن
ــوعُ: ِإنَّ  ــهُ يَسُ ؟ أَجَابَ ــُكلِّ ــيَ أَوَُّل اْل ــةٍ هِ ــُة وَصِيَّ »أَيَّ
أَوََّل ُكلِّ اْلوََصايـَـا هِــيَ: ..تُحِــبُّ الــرَّبَّ ِإلَهَــكَ مِــنْ 
ــنْ ُكلِّ فِْكــِركَ،  ــكَ، وَمِ ــنْ ُكلِّ نَْفسِ ُكلِّ َقْلِبــكَ، وَمِ
ــى.  ــُة اأْلُولَ ــيَ اْلوَصِيَّ ــذِهِ هِ ــكَ. هَ ــنْ ُكلِّ ُقدْرَتِ وَمِ
وَثَاِنيَــٌة مِْثُلهَــا هِــيَ: تُحِــبُّ َقِريبَــكَ َكنَْفسِــكَ. لَيْــسَ 

 وَصِيٌَّة أُْخرَى أَعَْظمَ مِنْ هَاتَيِْن« 
)مرقس 12: 28 - 31(.  

فــي 	  الوصيَّتَيــن  فــي  المَحبّــةِ  أهمّيّــَة  ثَمّــنْ 
 عالقتِك اليوميّةِ باهلل وباآلخر. 

ّ

نَّظمـَـتِ الكنســيُة قوانينَهــا مــن خــالِل تعاليــِم 	 
الــرّبّ يســوعَ ووصايــاه، وحــدَّدَت عالقتــي 
لنيــِل  واحتــراٍم،  بمحبّــةٍ  وباآلخــر  بــاهلل 

ملكــوتِ اهلل وبــرّه.

والمدنيّــة( 	  )الّزمنيّــة  المُجتمعيّــة  الحيــاُة 
يطــاُل  الّــذي  المتنــوّعُ  القانــونُ  ينّظمُهــا 
االجتماعيّــةِ،  الحيــاةِ  مَجــاالتِ  مُختَلــفَ 
ــه  ــانٍ وواجباتِ ــوقَ كّل إنس ــةٍ حق ــنُ بدقَّ ويبيّ
ــي  ــزل، وف ــي المن ــلطةِ واآلخــِر )ف تجــاه السّ
المرافــق العامّــة، وفــي المدرســة، وفــي مكان 
العمــل( بغيــَة تحقيــِق مُجتمَــٍع ينعــمُ بالعدالــةِ 

االجتماعيَّــة.

يحتــرمُ المؤمِــنُ أصحــابَ السّــلطةِ والقانــونِ 	 
والنّفــعُ  الخيــرُ  يســودُه  مُجتمَــٍع  لتحقيــِق 

ــامّ. الع

ــا لَِقيَْصــرَ لَِقيَْصــرَ  ــئِل الــرّبّ يســوع: أيحــل دفــع الجزيــة الــى القيصــر أم ال؟.«َفَأجَــابَ يَسُــوعُ: أَعُْطــوا مَ »سُ
ــهُ« )مرقــس 12: 17(. ــوا مِْن . َفتَعَجَّبُ ِ ِ هلِلَّ ــا هلِلَّ وَمَ

الغايُة املقصودُة منهاالعبارة

أعِط ما لقيرَص لِقيرَص

أعِط ما للِه، لله

القيمُة مَن النَّّص
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 قاَل بولسُ الرَّسوُل: 
ــرَّبِّ أِلَنَّ  ــي ال ــمْ فِ ــوا وَالِدِيُك ــا اأْلَوْاَلدُ، أَطِيعُ »أيُّهَ

ــس 6: 1(. ــقٌّ« )أفس ــَذا حَ هَ

ــةِ؟	  ــي هــذه اآلي ــسَ الرَّســوِل ف ــا قصــدُ بول  م

ّ

الّطاعــُة الّتــي علَّمَنــا إيّاهــا الــرّبُّ يســوعُ 	 
للكنيســةِ، واألســرة، والمجتمــع، ال تعنــي 
ــرام اآلخــِر  ــا احت الخنــوعَ والخضــوعَ، وإنّم
والسّــلطة مادامــت تصــبُّ فــي الخيــر العــامّ.

ــه اهللَ والقريــبَ عــن 	  ــرُ المؤمــنُ عــن محبَّتِ يعبّ
ــراِم  ــدَِّس واحت ــِل المُق ــمَ اإلنجي ــه تعالي حفظِ
ــلطتَين  ــه تجــاهَ السّ ــه بواجباتِ ــونِ، وقيامِ القان
ــه  ــن اقتدائِ ــرُ ع ــا يعب ــةِ. كم الكنســيّةِ والمدنيّ
ــه  ــه، والتزامِ ــرَّبّ يســوعَ المســيِح ومحبّت بال
بفاعليّــة دوِره كمواطــٍن صالــِح لبنــاِء مجتمــٍع 
ــَة بيــنَ أطيــافِ شــعِبه  ــالمَ والمحبَّ يعيــُش السّ
كاّفــًة ســعيًا للمحافظــةِ علــى كرامــةِ اإلنســانِ 
ليحيــا بحرّيــةٍ ومســؤوليّةٍ فــي مجتمِعــه. فكما 
يعلّمنــا بولــس الرســول فــي رســالته إلــى أهــل 
روميــة قائــاًل: »حَتَّــى ِإنَّ مَــنْ يَُقــاِومُ السُّــْلَطانَ 
ــيَْأُخُذونَ  ــونَ سَ ــبَ اهلِل، وَاْلمَُقاِومُ ــاِومُ تَرْتِي يَُق

ــًة.« )روميــة 13: 2(. ــِهمْ دَيْنُونَ أَلْنُفسِ

كلمة منفعة

»َعلِّْمِني أَْن أَْعَمَل رَِضاَك، أِلَنََّك أَنَْت إِلَِهي« )مزامري 143: 10(.
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أبحُث في الكتاِ	 المُقدَِّس عن تتمَّةِ اآلياتِ اآلتية، ألتعرَّفَ كيفَ أوصى اهللُ اإلنسانَ باحتراِم القانونِ وأصحاِ	 . 1
السّلطة.
رَاٌت  أِلَجِْلأ.  »َفَأْطُلبُ أَوََّل ُكلِّ َشيٍْء، أَنْ تَُقامَ َطلِبَاٌت وََصَلوَاٌت وَابْتِهَااَلٌت وَتََشكُّ

)1 تيموثاوس2: 1(.  » 
)1تسالونيكي 5: 12(.	.  ْخوَُة أَنْ  «  »ثُمَّ نَسَْألُُكمْ أَيُّهَا اإْلِ
)1كورنثوس 10: 24(.	.  »اَل يَْطُلبْ أَحَدٌ مَا هُوَ لِنَْفسِهِ، بَْل  « 
)يوحنا 14: 21(.	.  »اَلَّذِي عِْندَهُ وََصايَايَ وَيَحَْفُظهَا َفهُوَ  « 
)تيطس 3: 1(.	.  رْهُمْ أَنْ  وَيَُكونُوا مُسْتَعِدِّينَ لُِكلِّ عَمٍَل َصالٍِح«  »َذكِّ

أختارُ اإلجابَة الّصحيحَة:. 2
يُعلّمُنا الرّبُّ يسوعُ المسيحُ كلَّ ما يأتي؛ ما عدا:. 1

التّهرب من دفِع المُستحّقاتِ الواجبةِ عليّ.	. احترام الوالدَين وطاعتهما.أ. 

أداء الواجِب من دونِ تذمُّر.	. اتّباع وصايا اهلل.	. 

الّطاعُة في المفهوِم المسيحيّ هي كّل ما يأتي؛ ما عدا:. 2
الحفاَظ على كرامةِ اإلنسان.	. احترامَ اآلخِر ومحبّتَه.أ. 

تطبيقَ القانونِ بمسؤوليّة.	. الخضوعَ والخنوعَ.	. 

 3.  أُعطِ مثالَين لـ:

وصيَّتَين أعطاهما الرّبُّ يسوعُ لنا لنموّنا الرّوحيّ.	 

قانونَين يُسهمان في تنظيِم حياتِنا المدنيّةِ واالجتماعيّة.	 
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الّدرس العشرون الكنيسة والخير العاّم

ذاَت يــوٍم وقــفَ رجــٌل عجــوٌز مُتّهَــم بســرقةِ رغيــفِ خبــٍز أمــامَ قــاٍض يتّســمُ بالحــزِم والعــدِل واإلنســانيّةِ، 
ــه  ــه القاضــي بعــدَ اعترافِ ــال يمــوَت جوعــً. حكــمَ علي ــَز كي ــه ســرقَ الخب ــردِّدُ أنَّ ــً، وي وكانَ الرّجــُل خائِف
بالسّــرقةِ بغرامــةٍ ماليّــةٍ؛ فســادَ المحكمــَة صمــٌت ملــيٌء بالدّهشــةِ عندَمــا أخــرجَ القاضــي مــن جيبــهِ المبلــَغ 
المالــي المطلــوبَ مــن الرّجــِل العجــوِز ودفعَــه وأودعَــه فــي خزينــةِ المحكمــةِ، وقــد جمــعَ القاضــي بذلــكَ 
بيــنَ العــدِل والرّحمــة، ثــمّ قــاَل: »إنَّ دفــعَ المــاِل عوضــً عنــه ال يكفــي، ويجــبُ أاّل نقبــَل أن يكــونَ هنــاك 
شــخٌص جائــعٌ فــي بلدتِنــا، فعلينــا أن نســاعدَ بعَضنــا لنبنــيَ بلدتَنــا، وأَقتــرحُ أن نبنــيَ دارًا لرعايــةِ المُســنينَ 

والمُحتاجيــنَ، ونُســهم فيهــا جميعًــا، إمّــا بالمــاِل أو بالعمــِل والجهــدِ«.
 ما سببُ معاناة الرّجِل العجوِز؟. 1

 
 

 على ماذا يدلُّ تصرُّفُ القاضي؟ . 2
 
 

 برأيكِ ما الحلُّ األمثُل للقضاِء على معاناةِ المحتاجينَ في المجتمِع؟ 
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»َوَصــاَر َخــْوٌف ِف كُلِّ نَْفــٍس. وَكَانـَـْت َعَجائـِـُب وَآيـَـاٌت كَِثــرٌَة تُْجــَرى َعــىَل أَيـْـِدي الرُُّســِل. َوَجِميــُع 

ٍء ُمْشــرَتَكًا. َواألَْمــالَُك َوالُْمْقتََنيَــاُت كَانـُـوا يَِبيُعونََهــا  الَِّذيــَن آَمُنــوا كَانـُـوا َمًعــا، وَكَاَن ِعْنَدُهــْم كُلُّ َشْ

َويَْقِســُمونََها بـَـْنَ الَْجِميــعِ، كَــَم يَُكــوُن لـِـُكلِّ َواِحــٍد اْحِتيَاٌج.وَكَانـُـوا كُلَّ يـَـْوٍم يُواِظبُــوَن ِف الَْهيْــَكِل 

وَن الُْخبْــَز ِف الْبُيُــوِت، كَانـُـوا يَتََناَولـُـوَن الطََّعــاَم ِبابِْتَهــاٍج َوبََســاطَِة  ِبَنْفــٍس َواِحــَدٍة. َوإِْذ ُهــْم يَْكــِرُ

ــْعِب. وَكَاَن الــرَّبُّ كُلَّ يـَـْوٍم يَُضمُّ إَِل الَْكِنيَســِة  قَلـْـٍب، ُمَســبِِّحَن اللــَه، َولَُهــْم نِْعَمــٌة لـَـَدى َجِميــعِ الشَّ

الَِّذيــَن يَْخلُُصــوَن« )أعــامل 2: 43 - 47(.

.الُْمْقَتَنَياُت: الحاجاُت واملُمتلَكاُت. مويَّ يَْخلُُصوَن: ينالوَن امللكوَت السَّ

 كيفَ حّقَقتِ الكنيسُة األولى العدالَة االجتماعيّة؟
  
 
 
 
 

 كيفَ نعيُش خدمَة الكنيسةِ األولى في حياتنا اليوم؟ 
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اهتمَّــتِ الكنيســُة منــُذ بدايتِهــا بالمُحتاجيــنَ بشــتّى أنواعهــم، فقــد كانَ كلُّ شــيٍء مُشــترَكً بيــنَ المســيحيّينَ 
ــوا بخدمــةِ رعيَّتِهــم )أعمــال الرّســل 1:6 - 6(،  لســدّ احتياجاتِهــم، وقــد وضــعَ الرّســُل الّشمامِســَة ليهتمُّ
ــةِ  ــرَ مــن المُنشــآتِ االجتماعيّ ــِر ومســاعدةِ الفقــراِء، َفشــيَّدت الكثي واســتمرَّتِ الكنيســُة فــي أعمــاِل الخي
كالمالجــئ والمشــافي ودُوِر األيتــاِم وغيرهــا، وهــا هــي اليــومَ ترّكــُز فــي خدمتِهــا علــى العمــِل مــن أجــِل 
تحقيــِق العــدِل والسّــالِم، والدّفــاِع عــن حقــوِق اإلنســانِ، ورفــِع مُســتوى مَعيشــتِه، والقضــاِء علــى الفقــِر، 

ــع. ليســودَ الخيــرُ العــامّ فــي المُجتمَ

»َفتَمِّمُــوا َفرَحِــي حَتَّــى تَْفتَكِــرُوا فِْكــرًا وَاحِــدًا وَلَُكــمْ مَحَبَّــٌة وَاحِــدٌَة ِبنَْفــٍس وَاحِــدَةٍ، مُْفتَكِِريــنَ َشــيًْئا وَاحِــدًا، 
ــِهمْ.اَل تَْنُظــرُوا ُكلُّ  ــنْ أَْنُفسِ ــَض أَْفَضــَل مِ ــِبينَ بَعُْضُكــمُ اْلبَعْ ــْل ِبتَوَاُضــٍع، حَاسِ ــٍب، بَ ٍب أَوْ ِبعُجْ ــزُّ اَل َشــيًْئا ِبتَحَ

وَاحِــدٍ ِإلـَـى مَــا هُــوَ لِنَْفسِــهِ، بَــْل ُكلُّ وَاحِــدٍ ِإلـَـى مَــا هُــوَ آلَخِريــنَ أَيًْضــا.« )فيليبــي 2: 2 – 4(.
أصُل بينَ اآليةِ ومعناها:. 1

معنى اآليةاآلية

ُمــوا فَرَِحــي َحتَّــى تَْفتَِكــُروا ِفْكــرًا َواِحــًدا َولَُكــْم  "فَتَمِّ

َمَحبَّــٌة َواِحــَدٌة ِبَنْفــٍس َواِحــَدٍة، ُمْفتَِكِريــَن َشــيْئًا 

ــًدا" َواِح

ــِب واالفتخــاِر الباطــِل  االبتعــاُد عــن روِح التّعصُّ

بالّنفــس.

»الَ َشــيْئًا ِبتََحــزٍُّب أَْو ِبُعْجــٍب، بـَـْل ِبتََواُضــعٍ، َحاِســِبَن 

بَْعُضُكــُم الْبَْعــَض أَفَْضــَل ِمــْن أَنُْفِســِهْم«
ــِة  ــِة واملحبّ ــدِة الّروحيّ ــيِح بالوح ــرِح املس ــمُل ف إك

ــن. ــَن املؤمن ب

ــْل كُلُّ  ــِه، بَ ــَو لَِنْفِس ــا ُه ــٍد إَِل َم ــُروا كُلُّ َواِح »الَ تَْنظُ

ــا.« ــا ُهــَو آلَخِريــَن أَيًْض َواِحــٍد إَِل َم
تفضيُل املصلحِة العاّمة عىل املصلحِة الّشخصيِّة.

 أستنتنجُ مفهومَ الخيِر العامّ.. 2
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أقتــرحُ أعمــااًل نقــومَ بهــا ليســودَ الخيــرُ العــامّ 	 
في المجتمِع. 

ّ

الجميــعُ 	  ينعــمَ  أن  يعنــي  العــامّ:  الخيــرُ 
شــرائِح  بيــنَ  تمييــٍز  دونِ  مــن  بالخيــراتِ 
الخيــراتَِ  عُ  فتــوزَّ المُختلفــةِ،  المُجتمــِع 
والخدمــاَت بعدالــةٍ بيــنَ أفــرادِ المجتمــِع 
الواحــدِ، ويحصــُل كلُّ فــرد مــن أفــرادِه علــى 

واجباتِــه. ويمــارسُ  حقوقِــه 

تفّكــرَ 	  أن  العــامّ  الخيــِر  تحقيــقُ  يقتضــي 
األجيــاُل الحاضــرُة باألجيــاِل القادمــةِ، فتتركَ 
لهــا إمــكان اســتثماِر الثّــرواتِ واإلمكانــاتِ 
فــال  للجميــِع  مُعــدٌَّة  فالخيــراُت  المُتاحــة، 
ــه وحــدَه  يظــنّ اإلنســانُ أنَّ مــا يملُكــه يخصُّ
مــن دونِ اآلخريــنَ، فللبشــِر كلّهــم الحــقُّ فــي 
ــراتِ  ــن الخي ــى قســطٍ كافٍ م الحصــوِل عل

لهــم.

ــيِس  ــدَّ لَُكــمْ مُْنــُذ تَْأسِ ــي أَِبــي، ِرثُــوا اْلمََلُكــوَت اْلمُعَ ــنْ يَمِيِنــهِ: تَعَالَــوْا يــا مُبَارَكِ ــمَّ يَُقــوُل اْلمَلِــكُ لِلَّذِيــنَ عَ »ثُ
اْلعَالَــِم. أِلَنِّــي جُعْــُت َفَأْطعَمْتُمُوِنــي. عَطِْشــُت َفسَــَقيْتُمُوِني. ُكْنــُت َغِريبًــا َفآوَيْتُمُوِنــي. عُرْيَاًنــا َفَكسَــوْتُمُوِني. 
ــا  ــاكَ جَائِعً ــى رَأَيْنَ ــارَبُّ، مَتَ ــنَ: يَ ــذٍ َقائِلِي ــرَارُ حِينَئِ ــهُ اأْلَبْ ــيَّ. َفيُِجيبُ ــمْ ِإلَ ــا َفَأتَيْتُ ــي. مَحْبُوسً ــا َفُزرْتُمُوِن مَِريًض
ــاكَ  ــى رَأَيْنَ ــوْنَاكَ؟ وَمَتَ ــا َفَكسَ ــاكَ، أَوْ عُرْيَاًن ــا َفآوَيْنَ ــاكَ َغِريبً ــى رَأَيْنَ ــَقيْنَاكَ؟ وَمَتَ ــاًنا َفسَ ــاكَ، أَوْ عَْطَش َفَأْطعَمْنَ
ــوهُ  ــا أَنَُّكــمْ َفعَْلتُمُ ــمْ: ِبمَ ــوُل لَُك ــقَّ أَُق ــمُ: اْلحَ ــوُل لَهُ ــكُ وَيَُق ــكَ؟ َفيُِجيــبُ اْلمَلِ ــا ِإلَيْ ــا َفَأتَيْنَ مَِريًضــا أَوْ مَحْبُوسً
ِبَأحَــدِ ِإْخوَتـِـي هَــؤُاَلِء اأْلََصاغِــِر، َفِبــي َفعَْلتـُـمْ. »ثـُـمَّ يَُقــوُل أَيًْضــا لِلَّذِيــنَ عَــِن اْليَسَــاِر: اْذهَبُــوا عَنِّــي يــا مَاَلعِيــنُ 
بْلِيــسَ وَمَاَلئَِكتِــهِ، أِلَنِّــي جُعْــُت َفَلــمْ تُْطعِمُوِنــي. عَطِْشــُت َفَلــمْ تَسْــُقوِني. ُكْنــُت  ِإلـَـى النَّــاِر اأْلَبَدِيَّــةِ اْلمُعَــدَّةِ إِلِ
ــمْ أَيًْضــا  ــهُ هُ ــذٍ يُِجيبُونَ ــمْ تَُزورُوِنــي. حِينَئِ ــا َفَل ــوِني. مَِريًضــا وَمَحْبُوسً ــمْ تَْكسُ ــا َفَل ــمْ تَْأوُوِنــي. عُرْيَاًن ــا َفَل َغِريبً
َقائِلِيــنَ: يـَـا رَبُّ، مَتـَـى رَأَيْنـَـاكَ جَائِعًــا أَوْ عَْطَشــاًنا أَوْ َغِريبًــا أَوْ عُرْيَاًنــا أَوْ مَِريًضــا أَوْ مَحْبُوسًــا وَلـَـمْ نَْخدِمْــكَ؟ 
ــوا« ــمْ تَْفعَُل ــي لَ ــِر، َفِب ــؤُاَلِء اأْلََصاغِ ــدِ هَ ــوهُ ِبَأحَ ــمْ تَْفعَُل ــمْ لَ ــا أَنَُّك ــمْ: ِبمَ ــوُل لَُك ــقَّ أَُق ــاًل: اْلحَ ــمْ َقائِ  َفيُِجيبُهُ
)متى 25: 34 - 45(.  
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 إلى ماذا يدعونا السّيّدُ المسيحُ في اآلياتِ السّابقة؟. 1
  
 

 ما نتائجُ القياِم باألعماِل الّتي علَّمَنا إيَّاها الرّبُّ يسوعُ، وما نتائجُ إهمالِها؟. 2
  
 

ـهُ هَكــَذا يَْنبَغِــي   »فِــي ُكلِّ َشــيٍْء أَرَيْتُُكــمْ أَنَـّ
ِرينَ  عََفــاَء، مُتََذكِّ أَنَُّكــمْ تَْتعَبُــونَ وَتَعُْضــدُونَ الضُّ
َكلِمـَـاتِ الــرَّبِّ يَسُــوعَ أَنَّــهُ َقــاَل: مَْغبُــوٌط هُــوَ 

 اْلعََطاُء أَْكثَرُ مِنَ اأَلْخذِ« 
)أعمال الرسل 20: 35(.  

تحقيــِق 	  فــي  األساســيَّة  الرّكيــزَة  أبيّــنُ 
ــةِ؟ ــذه اآلي ــى ه ــتنادًا إل ــاِم اس ــِر الع  الخي

ّ

تحقيــِق 	  إلــى  السّــعيُ  المؤمــن  علــى  يتوجّــبُ 
مــن خــالل: العــامّ، وذلــكَ  الخيــِر 

الحياة معَ اآلخِر فيتقدّمان معًا نحوَ خيرهما . 1
الّشخصيّ والعامّ.

استعمال الثّروات والخدماتِ بشكٍل عادٍل . 2
وصالٍح بما يعودُ بالخيِر على األشخاِص 

والجماعاتِ.
احترام حاجاتِ األفرادِ والجماعاتِ وتقديِر . 3

حقوقِهم.
مراعاة الخيِر العامّ عندَ اتّخاذِ القراراتِ . 4

الّشخصيّة.
علينــا أن نســعى لمــا فيــه الخيــر العــامّ الّــذي 	 

مــن  احتياجاتنــا  لتوفيــر  النّــاِس،  جميــعَ  يهــمُّ 
ــي المســؤوليّة  ــذا يعن ــة، وه ــة وتربيّ ــذاٍء وصحّ غ
والمُشــاركة كلٌّ بحســِب موقعِــه ودوِره ووظيفتِــه 
العدالــةِ  العــامّ؛ أي تحقيــِق  الخيــِر  فــي تعزيــِز 

ــه. االجتماعيَّــة، وإعطــاء كّل ذي حــقّ حقَّ

كلمة منفعة

ُد ِمثَْل النَّْرِ َشبَابُِك« )مزامري 103: 5(. »الَِّذي يُْشبُع ِبالَْخْرِ ُعْمرَِك، فَيَتََجدَّ
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لدى مديِر إحدى المدارِس خمسُ بطاقاتٍ لحضوِر مهرجانٍ في مجاِل التّكنولوجيا الحديثةِ؛ ويريدُ اصطحا	َ . 1
خمسةِ طالٍ	 من طلبةِ الّصفّ الثّامِن، أقتر	ُ االختبارَ األمثَل الّتي سيختارُ المدير على أساسهِ الطال	َ الخمسَة 

 بشكٍل يحّققُ العدالَة في االختياِر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أختارُ إحدى الّظواهِر السّلبيّة الّتي تعيقُ تحقيقَ الخيِر العامّ في مُجتمعِنا؛ وأقدّمُ بعَض الحلوِل الّتي تساعدُ على . 2
 الحدّ مِنها.
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حلقة بحث )2(

المنهجيَُّة المُتَّبعة:

يســتخدمُ المُتعلـّـمُ منهــجَ دراســةِ حالــةٍ مــا، ليُحــدّدَ مــن خاللِهــا مُشــكلًة أو قضيّــًة مُعاصــرًة ويُطبّــقَ معــارفَ 
ــة. مُســتخدِمً بذلــكَ مهــاراتِ حــّل المُشــكالتِ  ــةٍ مــن الحيــاةِ اليوميّ ومهــاراتٍ ليجيــبَ عــن أســئلةٍ واقعيّ

والتّفكيــر الناقــد.

ــِع  ــِره وجم ــن فَِك ــِر ع ــة للتّعبي ــة واإللكترونيّ ــمعيّة والمرئيّ ــق السّ ــنَ بالّطرائ ــعَ اآلخري ــمُ م ــُل المُتعلّ يتواص
المعلومــاتِ، ويســتخدمُ مهــاراتِ حــّل المُشــكِالتِ، ويعمــُل مُنفــِردًا أو ضمــنَ مجموعــة.

يَضعُ عنوانًا لبحثٍ يختارُه بالتّعاونِ مع المدرّس.	 

يَجمعُ معلوماتٍ متنوّعًة من مَصادرَ مُختلِفةٍ بما في ذلكَ الحاسوب.	 

يُصنّفُ مصادرَ المعلومات.	 

يُحلُّل المعلومات ويصنّفها ويرتّبها.	 

يُحدّدُ العالقاتِ بينَ األسباِب والنتائِج ويقارنُ بينَها.	 

يُقارنُ بينَ إيجابيّاتِ الموضوِع وسلبياتِه.	 

يُوّضحُ تأثيرَ الموضوِع الذي يبحثُه في الفردِ والمجتمع.	 

يُبــدي الــرّأيَ اإليمانــيّ »رأي الكنيســة« فــي هــذا الموضــوع. )رأي أحــدِ اآلبــاِء أو آيــات مــن الكتــاب 	 
المقــدَّس(. 

يُبدي رأيَه الّشخصيّ في هذا الموضوع.	 
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يقترحُ حلواًل للمُشكالتِ النّاتجةِ عن سلبيّاتِ الموضوع.	 

يستنتجُ الخالصَة من الموضوع سواٌء أكانَت: )علميّة، دينيّة، عمليّة...(.	 

يُوّظفُ مهارَة التوثيِق العلميّ للفَِكِر التي يقتبسُها والمراجِع التي يستخدمُها.	 

مالحظات: 

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

ــن. ــيّ للمُتعلّمي العقل

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

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

يُنّفــُذ المُتعلّمــونَ حلقتَيــن بحثيّتَيــن فــي العــام الدّراســي، حلقــة بحــثٍ فــي نهايــةِ الفصــل األوّل، وحلقــة 	 
بحــثٍ فــي نهايــةِ الفصــل الثانــي.




