
التنشئة الشهرية
رابطة األخويات في لبنان

- العدد السابع عشر- 

كالخميرة في العجين
      )متى 13: 33(

ُد ِمْثَل النِّْسِ َشَبابُِك"  "َفَيَتَجدَّ

          )مز 103: 5(



قائمة المحتويات

تنشئة كتابية تنشئة إدارية المرشد العام

امللحق أخويات فرسان العذراء أخويات طالئع العذراء أخويات شبيبة العذراء



قائمة المواضيع

أنتم نفحُة المسيح الطّيبة: َفَيَتَجدَُّد ِمْثَل النَّْسِر َشَباُبِك )مز5/103(.المرشد العام األب إدمون رزق ر.م.م

"كيف صحة فريقك".................................................. معهد التنشئة والتدريب

التواصل في ظل النزاعات............................................. األخ إتيان حنا ونجاة خويري

أنا شاهد............................................. اللجنة المركزية ألخويات شبيبة العذراء

T-DNA............................................اللجنة المركزية ألخويات طالئع العذراء

الجماعة  ........................................... اللجنة المركزية ألخويات فرسان العذراء

ملحق: كل يوم عيد................................................... الخوري إيلي خويري



 َفَيَتَجدَُّد ِمْثَل النَّْسِر َشَباُبِك   

1

تعلمنا مريم وهي واقفة عند أقدام الصليب، أن ننسى ذاتنا وننظر بصفاء إلى أخوتنا البشر، 
ونفهم ألم اآلخر ونتعاطف معه. لقد قاسمت يسوع ألمه وشاركته صليبه، هكذا يفعل من يحب، 

يتألم مع المتألمين، يفهم آالمهم، يرأف بهم ويحنو عليهم. إنها  دعوتنا المسيحية.

عندما كان يسوع يقع تحت الصليب كانت أمه تسرع إليه، تقبله وتنهضه هي 
وسائر النسوة وعندما كان يتألم يتعزى بقبالتها وعندما كان ينزف كانت 

تمسح دمه. هكذا هي العذراء، تحمل معنا صليبنا، تمسح دموعنا، تنهضنا 
لى طلب الغفران من يسوع عندما نضعف وتدعونا إلى التوبة واإ

قال يسوع للرسول يوحنا وهو على الصليب: “هذه أمك” ولمريم: “هذا ابنك”. بهذه الكلمات 
طلب يسوع من مريم أن تشمل أمومتها كل المسيحيين. لقد أعطانا يسوع أكبر نعمة وهي أن 

نكون أبناء وبنات العذراء، صارت العذراء أم الكنيسة وأم كل واحد منا. 

لقد أحبنا فأعطانا أما وطلب منا أن نتخذها مثاال لنا.

"أرِسْل روَحَك يا رّب، ليجّدَد األرَض!".

المرشد العام األب إدمون رزق

تبعت مريم يسوع حتى الصليب. لم تخف من مشهد األلم، لم تصرخ وال التفتت 
إلى ذاتها. كانت تنظر إليه وكانت تؤمن بأن القيامة قريبة، تذكرت وهي 

تنظر إليه معلقا ما قال يوما لتالميذه: “من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه 
ويتبعني”)لو9/23(



التعليمات: : العمل الجماعي له تأثير كبير جدًا على إنتاجّية الجماعة وتطّور األفراد فيها.
- إنَّه العمل الذي يقوم به مجموعة من األشخاص معًا، حيث يقوم كل واحد منهم بإنجاز مهّمة أو عمل ما من قبله ، وبالتالي 

فإنَّ العمل الجماعّي هو ذلك النشاط الذي يؤديه مجموعة من األعضاء الذين يشتركون في تحقيق هدف أو مجموعة من 
األهداف الُمشتركة، ومن الجدير بالذكر أنه أضحى فرصة لتحقيق التطور الشخصّي والتطّور السلوكي والمهاري.

- يساعدك هذا اإلختبار في إكتشاف مشاكل العمل الجماعي المشتركة التي قد تواجهها. بمجرد االنتهاء من التقييم ، نوجهك 
نحو أدوات الفريق التي ستساعدك على تحسين وتطوير هذه المهارات الهامة.

ضع إشارة في خانة اإلجابة الذي تراها أكثر تطابقًا مع واقعك، إختر مكانًا أو جماعة أو محيط معّين عندما تحاول اإلجابة 
على األسئلة لتتأكد من أن جميع األسئلة مرتبطة بمحيط واحد )كأخويتك، أو الجامعة أو عملك أو...(. 

ال يوجد جواب صح أو خطأ، من المهم اإلجابة على األسئلة بأمانة من دون اإلفراط في تحليل اإلجابات.

أبدًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًا

يعرف الفريق الذي أنتمي إليه مراحل تّطوره التي من المتوّقع أن 1 -
يمّر بها.

نتاجيته بشكل دوري.2 -  يناقش الفريق والقائد أداء الفريق واإ

يتم تشجيع أعضاء الفريق للعمل من أجل الصالح العام للجماعة.3 - 

هناك العديد من الشكاوى، والروح المعنوية منخفضة عند أعضاء 4 - 
الفريق.

ال يفهم أعضاء الفريق القرارات التي يتم إتخاذها أو ال يتفقون 5 -
معها.

يتم تشجيع األفراد على اإللتزام في الفريق وفي روحانيته كما وعلى 6 -
بناء عالقات جّيدة بين بعضهم.

يتم إتاحة المجال وتأمين الفرص الآلزمة ألعضاء الفريق ليطّوروا 7 - 
سلوكياتهم ومهاراتهم.

اإلجتماعات في الفريق غير فّعالة وهناك الكثير من التداخل 8 -
والضياع في األدوار.

وقفة مع المرشد األب إيلي رياشي:  

" فأنتم جسد المسيح وكل واحٍد منكم عضٌو فيه " 1 قور 12/27
في الفصل 12 من رسالته األولى لهم يشّبه بولس جماعة قورنتس بجسد المسيح معتبرًا أّن كّل واحٍد 

منهم عضو فيه. ويتألق في وصف ميزة وخصوصية وفرادة ودور كل عضو، " فاألعضاء التي 
تحسب األضعف في الجسد هي األشد ضرورة له " ) آ 22 (. ويذهب إلى التأكيد بأننا اعتمدنا جميًعا 

في روح واحد لنكون جسدأ واحدا. 
من هنا كي يكون العمل الجماعي متناغمًا وفاعاًل ومثمرًا عليه أن ينبع من جوهر هذه الرسالة:

1-   بأن يقود الروح الواحد الجماعة.
2 -  بأن تحافظ الجماعة على المحبة الباذلة فيها وعلى وحدتها فال شيء أغلى وأثمن من ذلك.

3 - بأن تقبل الخصوصية والتمايز والتنوع وهذا يكون بقبول كل واحد موهبته ودوره كما موهبة ودور اآلخرين فال تنازع بل تكامل.

       إختبار "كيف صحة فريقك"



أبدًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًا

يتم تشجيع أعضاء الفريق على اإللتزام برؤية الجماعة، ويساعدهم 9 - 
القائد على فهم كيفية وضع مهاراتهم في خدمة هذه الرؤية.

يتم إعطاء أعضاء الفريق في كثير من األحيان فرصة للعمل 10 -
على مهام مثيرة لالهتمام بهدف توسيع معرفتهم وقدراتهم.

يعرف الفريق ما يحتاج إليه إلنجاز مهماته ولديه الموارد الالزمة 11 -
لتحقيق النجاح.

الصراع والعداء بين األعضاء هو موضوع منتشر ال يبدو أنها 12 - 
تتحسن.

يشعر الناس أن العمل الجّيد ال يكافأ وهم غير متأكدين مما هو 13 -
متوقع منهم.

يوازن أعضاء الفريق بين إستقالليتهم الفردية ولحمة الفريق.14 -

عالقات العمل بين المجموعات واللجان ضعيفة، وهناك نقص في 15 -
التنسيق.

حساب نقاط تقييم اإلختبار: 

جدول عالمات األسئلة رقم 4، 5، 8، 12، 13، 15 على الشكل التالي:

أبدًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًا

12345

جدول عالمات األسئلة رقم 1، 2، 3، 6، 7، 9، 10، 11، 14 على الشكل التالي:

أبدًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًا

54321

إجمع األرقام بحسب الخانات التي قمت بتأشيرها بناءًا على الجدول أعاله، لتقييم نقاط قوة الفريق والنقاط التي يجب العمل على تعزيزها بهدف 
تطوير وتحسين أداء العمل الجماعي.

مثاًل:  إذا أجبت أبدًا على السؤال رقم 4 تكون قد حصلت على 5 عالمات
ذا أجبت أبدًا على السؤال رقم 1 تكون قد حصلت على عالمة واحدة واإ  

ذا دائمًا على السؤال رقم 1 تكون قد حصلت على  5 عالمات واإ  

يمكنك قياس مدعى فعالية العمل الجماعي في فريقك من خالل إستخدام المعايير التالية:
من 15 إلى 30 : يوجد حاجة ملّحة لتنمية العمل الجماعي في فريقك من خالل إّتباع الخطوات الآلزمة. الخبر السار هو أنه لديك    �

فرصة كبيرة لتحسين فعاليتك كأحد أعضاء الفريق ، وفعالية فريقك.  
من 31 إلى 45:  إن فعاليتك كعضو في الجماعة وفعالّية فريقك غير مكتملة. لديك حّس في العمل الجماعي، ولكن هناك مجال    �

للتحسين والتطوير أكثر في هذا المجال. رّكز على القضايا الضرورّية لتنمية روح العمل الجماعي وال تلتهي بالقشور، ستجد على األرجح    
أنك وفريقك تحققان المزيد قريًبا.  

 من 46 إلى 75: لديك حّس قوي في العمل الجماعي، تعمل بشكل جيد كجزء من فريق فّعال.  يوجد دائمًا مجال للتطوير �
والتحسين، يمكنك اإلعتماد على روح الفريق الموجودة لتطويرها. يمكن األخذ عين اإلعتبار األسئلة أو النقاط التي وضعت    

عليها عالمة غير مرتفعة.  
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خالصة اإلختبار

خطوات تجعل فريق العمل الجماعي استثنائي
إن فريق العمل الجماعي الفعال يساعد على دمج مجموعة من المواهب الكفوءة في الوصول إلى هدف مشترك .

خمَس خطوات لخلق فريق عمل فعال في جماعتك:
اإلعتراف بالمهارات المختلفة لديك عن طريق تعيين المهمة المناسبة لكل شخص، مع األخذ بعين اإلعتبار، الهدف الذي تريد   . 1

الوصول إليه يساعدك في تحقيق اإلستفادة القصوى من المواهب والمهارات المتوفرة لديك في الوصول إلى هدفك .  
حاول دائما استيعاب مجموعة واسعة من التجارب والخبرات من خالل تنويع مجموعة من األشخاص المختارين لكل    . 2

مشروع، عندها سيصبح لديك فرصة لرؤية أهدافك ومشاكلك من أكثر من زاوية .  
ال تكن مديرًا عليهم! بل أعِط األعضاء السلطة والولوج إلى ما يريدونه لتوسيع آفآقهم . فالعمل بشكل جيد مع بعض    . 3

ودعم بعضكم البعض سيساعد في الوصول إلى هدفك بشكل أسرع.  
تحقق من التقدم من خالل إدارة فريقك بشكل منتظم. تأكد من أنهم على الطريق الصحيح ولكن، أعطهم الفرصة للقيام   . 4

بعملهم من تلقاء أنفسهم دون أوامر. هذا يحسن ثقتهم بأنفسهم مما يجعلهم أقوى وأكثر مسؤولية مع مرور الوقت .  
الشكر هو مفتاح أساسي لبناء الثقة، الصداقة واإلحترام بين األعضاء. شكرك لهم، يحفز مسؤوليات جديدة لديهم مع    . 5

جهد مستمر إلى القيام بأشياٍء أفضل في المستقبل .  

كما شرحنا، إنَّ خلق فريق عمل يمكنك اإلعتماد عليه والعمل مع بعضه البعض بشكل فعال، أمران مهمان في نجاح الجماعة وتحقيق 
األهداف المرجّوة. إنَّ اتباع الخطوات الخمس المذكورة أعاله سوف ترشدك إلى فريق عمل استثنائي وفّعال!

خطوات لبناء بيئة جيدة لفريق العمل الجماعي
الفريق المتعاون يعمل مع اآلخرين بفعالّية، مما يؤدي إلى مستقبل مشرق. سوف نقترح خمس خطوات يمكنك اتباعها في سبيل بناء بيئة 

جّيدة كفريق متعاون. إذا استطعت تحقيق هذا التعاون بشكل صحيح بين أعضاء الفريق، سيؤدي ذلك إلى تعزيز أداء جماعتك .

هذه هي الخطوات الخمسة التي ننصحك بها:
وملء    1.  السماح لسلوكياتك التعاونية بأن تكون ظاهرةألعضاء الفريق، وتكون بمثابة مثال جيد يحتذون به. إنَّ تنوع التواصل  

الفراغات بأي مهمة مطلوبة، يساعدانك في وضع صورة جيدة أمام فريقك، فتشجعهم على القيام باآلدآء نفسه.  
إعطاء الوقت الكافي لألعضاء أمر مهم جدا، لتشجيع التواصل فيما بينهم. فالتعليم غير الرسمي الذي تقدمه يوميا، يبني الثقة     .2

والروابط  القيمة بين أعضاء فريق العمل .  
تدريب العاملين على المهارات الالزمة للتعاون أمر ضروري جدًا. بعض األشخاص لديهم اإلرادة للتواصل، ولكن ليس     .3
لديهم المهارات. بدون المهارات، لن يتحقق فريق عمل متعاون فّعال. ناقش األهداف المشتركة، والسبب وراء وجود      

دارة البرامج . الفريق واألساليب المستخدمة في حل النزاعات وأهمية التنويع واإ  
إدعم دائما األحداث الجماعّية وهيكل فريقك، ليكون لديه شبكة من     .4

التواصل، وشجع المصالح المشتركة. فبناء تواصل قوي هو بالتأكيد الطريق   
إلى تحقيق األهداف.  

حدد األدوار ووضحها لكل من لديه عمل ما. لكن إحرص دائمًا في الحفاظ    .5
على مسار غامض بالنسبة للهدف المطلوب، وذلك إلعطاء فرصة ألعضاء    
الفريق لتحقيقه باحتماالت واستراتيجيات مختلفة. هذا سيقوي العالقة بين أفراد    

الفريق ويعطيهم القدرة في حل المشاكل بفعالية كفريق واحد !  

كما شرحنا، الفريق المتعاون ضروري لتوجيه المسار إلى مستقبل ناجح. مع مرور 
الوقت سوف تنشأ روابط قوية في الجماعة. هناك حاجة إلى مشاركة كل فرد في 

تحقيق مثل هذا الرابط الموحد .
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طرق لمعرفة ما إذا كان فريق العمل الجماعي ليس بحالة جيدة
المشاكل دائما تميل إلى الظهور في الجماعات، والفريق في بعض األحيان ال ينجح في تحقيق هدفه. ال داعي للذعر، قم بإعادة تنظيم 

الفريق لمعرفة ما حدث من أخطاء.

سوف نقترح عليك سبع طرق لمساعدتك في معرفة ما إذا كان فريقك ليس بحالة جيدة :
لم يكن هناك إلتزام، ال ألعضاء الفريق وال للمشروع نفسه. هنا خسرنا وجود جهد فردّي، وجهٍد كمجموعة .. 1
ال توجد عملية أخذ قرار. الحصول على الخيار الصحيح كفريق واحد، أمٌر غير قادر على إنجازه.. 2
األعضاء غير قادرون على حل النزاعات أو إيجاد الحلول كمجموعة. التوتر يتراكم مؤديًا إلى تراجع اآلدآء.. 3
ال يوجد تواصل سليم، واألعضاء غير قادرين في الوصول إلى تفاهم مشترك. بعض األعضاء دائما في حالة    . 4

صمت، في حين أن البعض اآلخر يفرض ما يريد على اآلخرين.  
ليس هناك تفكير كمجموعة. واألعضاء غير قادرين على تقبل اإلختالفات ووجهات النظر .. 5
ال يوجد إبداع . لدينا هنا مواهب محدودة وابتكار محدود، وربما هناك إضاعة لفرص موجودة .. 6
ال توجد مهارات اإلدارة الفّعالة. العمل الجماعي الكبير ال يمكن أن يتحقق من دون اإلدارة السليمة. يجب أن    . 7

يعرف المسؤولين ما يجب القيام به وكيف، بذلك يمكن للفريق أن يعمل .  
 

إذًا، لتضمن نجاح جماعتك وأهدافها، البد من وجود فريق عمل فّعال. لذلك ننصحك بأن تقوم بكل ما يمكنك فعله لتحقيق ذلك الفريق!
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التواصل في ظل النزاعات

هل تذكر كيف رسمنا العالقة والتواصل مع اهلل في الموضوع السابق؟

تقسم المجموعة إلى فريقين ويتحاور كّل فريق حول األسئلة التالية:
القسم األول من األسئلة هي حول النّص لو2، 13-20

ِصف حالة الرعاة بعد لقائهم بيسوع؟ �
 كيف تّم التواصل بين الرعاة والطفل في المغارة؟  �

من خالل المالئكة ومن خالل لقاء شخصّي معه  
استخرج وارسم كيف تكون عالقتنا مع اهلل؟ �

بتجّسد اهلل على األرض اصبح تواصلنا معه مباشرًة 

  

    قبل التجّسد                           بعد التجّسد

اقرأ عالقتك الشخصّية مع اهلل من خالل المجموعة الثانية من األسئلة )عمل فردّي(:
كيف تتواصل اليوم مع اهلل؟ كيف تبني عالقتك به؟ �
كيف تعيد ترتيب أولوياتك بعد لقائك بيسوع؟ �
هل تقود اليوم مجموعتك وأنت تعي حقًّا حضور اهلل معك؟ فتعود اليه عند اتخاذ القرارات المهّمة؟  �

جواب العدد السابق:
سفر الجامعة 3/ 1 - 8

 سؤال هذا العدد:
نبية من العهد القديم, متزوجة وقاضية تستقبل الشعب    
           تحت النخلة لتحل قضاياهم. من هي؟   
الجواب في العدد القادم                       



أنا شاهد

الهدف:  إكتشاف يسوع من خالل كلمته والشهادة له بكالمنا وأعمالنا
التقنية:  مشاركة إنجيلية وتمرين بناء جماعي

   
   صالة البدء )3 دقائق(
ترتيلة سفراء الحب نحن   

تمرين )15 دقائق(                                            )تلزيق أو gomme fix  - اوراق بيضاء-اقالم(  

تعارف )10 دقائق(
تعارف من خالل كتابة كلمة تصف اآلخر)وضع ورقة بيضاء على ظهر الشخص، يكتب كل شخص على ظهر اآلخر كلمة تصفه(

مشاركة )5 دقيقة(   
 - شو الكلمة اللي بشوفا بتشبهلي أكتر شي ؟
-  شو الكلمة اللي بشوفا بتشبهلي أقّل شي ؟

               

)gomme fix- آيات من اإلنجيل - foamالموضوع )20 دقيقة(                           )صورة يسوع على  
Ò .صورة يسوع مغّطاة بآيات من اإلنجيل
Ò .على كل شخص سحب اآلية التي تمّسه بعالقته مع يسوع ومشاركة الجماعة لماذا اختارها
Ò )عندما يسحب الجميع آيته ستظهر صورة يسوع الحامل الكتاب المقّدس )بشوفك باإلنجيل- باآلية اإلنجيلّية التي اخترتها

يسوع يظهر لنا ذاته عبر كلمته ونعمة روحه روح الحكمة. وأنا هل أبقي هذه المعرفة لي أوأشارك بها وأشهد لها؟

تمرين )10 دقائق( : نّص مّتى )7: 24-28(
سماع الكلمة  - التأسيس عليها - العمل الناتج عن السماع والتأسيس

سماع – تأسيس - عمل )Marshmallow شيش خشب(
يتّم تقسيم الجماعة إلى فرق على كّل فريق أن يحاول بناء بيت ثابت من المعّدات التّالية: Marshmallow يرمز إلى الكلمة والخشب 

يرمز إلى الّسماع يفوز الفريق الذي بنى بيته بثبات، فأّسسه على تماسك بين الكلمة والّسماع.
الخالصة: هذا البيت هو البيت الداخلي لكّل مّنا ومنه تنبع الشهادة الحقيقية ليسوع، كلما كان البناء متماسًكا )أصغي للكلمة( كلما   

   استطعت أن أشهد بالكالم والعمل.
  

صالة الختام      
                        صالة الشبيبة

وقفة مع المرشد األب إميل داغر 
"ُيشبُع ِسنيِك خيًرا َفَيَتَجدَُّد كالُعقاِب َشباُبِك." )مز 103: 5(

يا مصارعي االمواج من اجل البلوغ الى ميناء الخالص،
تذكّرني موجة الحار هذه في شهر آب، بشهب النار التي امتحنت دانيال النبي )دا 3( والعديد من 
القديسين الذين كانوا بنعمة يسوع المسيح الهنا اقوى من الظرف الموضوعين فيه. ولذا نجّدد، في 

ذروة الحّر هذه، عالقتنا بالذي دعانا في كّل حين كي نكون رسال له، هاتفين مع القديس بولس: " 
َمْن َيْفِصُلَنا َعْن َمَحبَِّة الـَمِسيح؟ َأِضيٌق، َأْم ِشدٌَّة، َأِم ا[ْضِطَهاٌد، َأْم ُجوٌع، َأْم ُعْرٌي، َأْم َخَطٌر، َأْم َسْيف؟ 
َكَما ُهَو َمْكُتوب: "ِإنََّنا ِمْن َأْجِلَك ُنَماُت النََّهاَر ُكلَُّه، وَقْد ُحِسْبَنا ِمْثَل َغَنٍم ِللذَّْبح!". ِإالَّ َأنََّنا في ُكلِّ ذـِلَك 
َنْغِلُب ِبالَّذي َأَحبََّنا. فِإنِّي َلَواِثٌق َأنَُّه ال َمْوَت وال َحَياة، وال مالِئَكَة وال ِرَئاَسات، وال َحاِضَر وال ُمْسَتْقَبل، 

وال ُقوَّات، وال ُعْلَو وال ُعْمق، وال َأيَّ َخِليَقٍة ُأْخَرى تْقِدُر َأْن َتْفِصَلَنا َعْن َمَحبَِّة اهلِل الَّتي في الـَمِسيِح َيُسوَع 
َربَِّنا." )رو 8: 39-35(. ملتزمين بالمخّيمات الصيفّية في الرعايا، ونشاطات االقليم.
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ملحق
 foam صورة يسوع على ال

:Link
HhsaiwELEKjU2AQaBAgCCD0MCxCwjKcIGmIKYAgDEiioEcQPlhnCD7Ic9BjDD6oRLB&q=or-
thodox+icon+of+christ&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlwEJU0Oat3dc-https://www.google.com.lb/

search?sa=G&hl=en-GjfZt-LbU6GjAm8ZDTyz2sqwW-BGjHb86vjreJIAu_1y35LfotiCnCXM-
8#imgrc=fPLS1QSFKf=1366&bih=63wcz21V25Z5clTsyYjFprQkfF3uKiroDtTumcmaicEkSAsgBA
wLEI6u_1ggaCgoICAESBE4sO4sM&ved=0ahUKEwj_guCT6urSAhUBLhQKHQY9AewQ2A4IGC

: gB&biw

آيات من اإلنجيل:
 "َأَنا ُهَو ُخبُز الَحَياِة. َمن ُيقِبل ِإَليَّ َفاَل َيُجوُع، َوَمن ُيؤِمن ِبي َفاَل َيعَطُش َأَبًدا")إنجيل يوحنا 35:6( �
، أَلنَُّكم ِبُدوِني اَل َتقِدُروَن َأن َتفَعُلوا َشيًئا     � "َأَنا الَكرَمُة َوَأنُتُم اأَلغَصاُن. الَِّذي َيثُبُت ِفيَّ َوَأَنا ِفيِه هَذا َيأِتي ِبَثَمرٍّ َكِثيرٍّ

)إنجيل يوحنا 15:5(   
"الَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه الَبنَّاُؤوَن َقد َصاَر رأَس الزاِوَيِة" )سفر المزامير 22:118(  �
"َأَنا ُهَو الِقَياَمُة َوالَحَياُة. َمن آَمَن ِبي َوَلو َماَت َفَسَيحَيا" )إنجيل يوحنا 25:11( �
"ِفي الَبدِء َكاَن الَكِلَمُة، َوالَكِلَمُة َكاَن ِعنَد اهلِل، َوَكاَن الَكِلَمُة اهلَل" )إنجيل يوحنا1:1( �
َن الَعاَلُم ِبِه، َوَلم َيعِرفُه الَعاَلُم"  �  "َكاَن النُّوُر الَحِقيِقيُّ الَِّذي ُيِنيُر ُكلَّ ِإنَسانٍّ آِتًيا ِإَلى الَعاَلِم . َكاَن ِفي الَعاَلِم، َوُكوِّ

)إنجيل يوحنا 9:1(  
"ُكلُّ َشيءٍّ ِبِه َكاَن، َوِبَغيِرِه َلم َيُكن َشيٌء ِممَّا َكاَن " )إنجيل يوحنا 3:1( �
" الَحَياَة ِهَي الَمِسيُح َوالَموُت ُهَو ِربٌح لي") رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 21:1( �
"َليَس أَلَحدٍّ ُحبٌّ َأعَظُم ِمن هَذا: َأن َيَضَع َأَحٌد َنفَسُه أَلجِل َأِحبَّاِئِه" )إنجيل يوحنا 13:15( �
، ِلَكي َتسَتغُنوا َأنُتم ِبَفقِرِه" )رسالة بولس الرسول    � "َفِإنَُّكم َتعِرُفوَن ِنعَمَة َربَِّنا َيُسوَع الَمِسيِح، َأنَُّه ِمن َأجِلُكُم افَتَقَر َوُهَو َغِنيٌّ

الثانية إلى أهل كورنثوس 9:8(  

مّتى 7 : 24-28
"فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها، أشبهه برجل عاقل، بنى بيته على الصخر، فنزل المطر، وجاءت

األنهار، وهبت الرياح، ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، ألنه كان مؤسسا على الصخر، وكل من يسمع أقوالي هذه وال يعمل 
بها، يشبه برجل جاهل، بنى بيته على الرمل فنزل المطر، وجاءت األنهار، وهبت الرياح،

وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه األقوال بهتت الجموع من تعليمه."
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ترتيلة: الروح يجمعنا

صالة الطالئعي: 
نا نحُن الطالئع، وأضرم فينا طاقة الحب،  لَهنا، أنَت الحبُّ الحقيقي، الذي يمأل قلوبنا، وينيرعقولنا، ويقدِّس حواسنا. قوِّ ربَّنا واإ

فنعمَل بإنجيِل ابِنَك الوحيد، ونصغي اللهاماِت روِحَك القدوس، ونسيَر على درِبَك، ونبشَِّر باسِمَك، ونكوَن في طليعِة السائرين 
نحو ملكوِتَك، بشفاعِة أمِّنا العذراء مريم، مثاِلنا في اإليماِن والرجاِء والمحبة، لَك المجُد إلى األبد، آمين.

المجد لآلب واإلبن والروح القدس 
لى دهر الداهرين آمين.  كما كان في البدء واآلن وعلى الدوام واإ

******************************************************************

أن يفهم الّطالئعّي أهمّية حياة الجماعة في بناء عالقة شخصّية مع اهلل وفي الّرسالة. هدف الموضوع:  
أن يدرك الطالئعي أهمّية المغامرة وحّثه على الثّقة بالّرّب في وسط المصاعب.    

أن يعي الطالئعي قيمة وزناته وحّثه على "المتاجرة" بالوزنات فيكون "خادم صالح وشريك أمين"    

الوقتالنشاط
min 5تمهيد

 Atelier 1min 30

 Atelier 2min 30

Atelier 3min 30

تمهيد : "م - م - م"                                          .1
سوف نتعّرف اليوم على 3 "م"، وهي ثالث كلمات تبدأ بحرف الميم وهي تشّكل على سبيل المثال ال الحصر ما     
سّميناه T-DNA"" أو طالئع DNA، أي مجموعة مبادئ وقيم نجدها عند كّل طالئعّي فيكون بذلك قيمّة مضافة في     

رعّيته وبيئته ومجتمعه...   

وقفة مع المرشد األب جورج أبو متري 

"فيتجّدد كالنسر شبابِك" )مز 103: 5(
 T - ّياكم طالئعنا الكرام أصل حياتنا الّطالئعّية - من نسي أصله ال أصل له - اليوم أتذّكر واإ

DNA- ال تنسى أّنك يوم دخلت أخوّية طالئع العذراء أصبحت مغامرًا مع يسوع المسيح، تذهب 
إلى حيث ال تريد كما قال لبطرس بعد القيامة، فقط ألّنك قبلت أن تعيش معه مغامرة الحّب وهذا 
كّله دون خوف أو ترّدد ألّنك متسّلح بكلمة الحّق، كلمة اإلنجيل، بالبشرى الّساّرة، ناقاًل إّياها لكّل 
من تلتقيهم وتكون بذلك متاجر حقيقي، ُأعطيت لك الوزنات فربحت بالمتاجرة أضعاف أضعاف. 

فسُيقال لك أدخل فرح سّيدك وتكون بذلك - مع 3 ميم- الّصورة الحقيقِية للمسيحي الحقيقي بشفاعة 
مريم العذراء، أّم الّطالئع، ونعمة الّروح القدس، آمين.

 ، Pâte à modeler،إنجيل
.flipchart  ،أوراق، أقالم
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Atelier 1" متسّلح                                                 .2
Í :متسلح

   حياة الجماعة - اإللتزام، األمانة، الطاعة     
عالقة شخصية مع اهلل    - اإليمان، الصالة     

تلميذ/رسول    - الرغبة بالتعلم، الجهوزية    
  

Í :لعبة الجهوزية
التقاط الورقة بسرعة  -  

عندما ننادي شخص معين عليه أن يعّبر بموهبته  -  
  

Í :شرح مفهوم الجهوزية والتلمذة
الطالئعي المتسلح   مشوار تواضع يبدأ بعالقة شخصية مع اهلل، ينمو في قلب الجماعة الطالئعية، مع التركيز دائما بأن   

هو طالئعي مغامر ينطلق دائما إلى األمام وال يساوم على مبادئه...  
 

Í Partage+       "الختام:  رسالة مار بولس إلى أهل افسس الفصل السادس "سالح اهلل الكامل

Atelier 2 : " مغامر "                                          .3
تمرين ومناقشة بين المنّشط واألعضاء

T-DNA المنّشط  : سوف نتعرف على "م" من ال

pate a modeler يبني كّل واحد سفينته بال
بمن تذّكرني السفينة؟ )بنوح( ماذا عاش نوح؟ ماذا حدث في حياته؟ ماذا نسّمي هذا الحدث؟ )مغامرة(

المبدأ هو : المغامرة )الّطالئعي ُمغامر(
ما هي المغامرة؟ أن أخطو تجاه ما ال أعرف نتيجته. ماذا تتطّلب هذه المغامرة؟

هدف )أخطو نحوه(  •
ثقة )نوح وثق بالّرب(  •

تواضع )أكسر كبريائي والحواجز(  •
نضوج )لئاّل تتحّول المغامرة إلى تهّور(  •

 أمثلة : 
يطلب المنّشط من المجموعة أن تعطي أمثلة عن شخصّيات من الحياة اليومّية أّواًل ثّم في الكتاب المقّدس قد     •

غامروا. وما كانت نتيجة هذه المغامرة
كيف أغامر أنا في حياتي اليومّية؟ )في حياتي، في فرعي، في رعّيتي..(  •

 نّص: نساء غامروا في الكتاب المقّدس 
قراءة مرقس 16/ 1-4

حوار: 
يستحيل على الّنساء دحرجة الحجر بقدرتهم ومع ذلك ذهبَن، ألّن الّرّب ال يترك المغامرين نحوه )الّروح القدس يعمل 

فينا حّتى لو لم نراه( الّرّب ال يخذلنا )يبقى أمين( ألّنه ينظر إلّي بعين الّرحمة.

T-DNAT-DNA
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 المغامرة:
صعب علينا أن نتقّدم دون الخروج من منطقة األمان )Safe zone(  ألّنني أعمل ما ال يمكنني عمله بقّوتي  •

المغامرة فعل تتلمذ لذا يتطّلب مّني تواضًعا  •
ن فشلُت علّي أن أثق بتدبير اهلل. عندما أغامر أختبر تدبير اهلل- واإ  •

في حياتي أسعى إلى الثّبات- اهلل اليوم يدعوني إلى كسر هذا الثبات إلعادة نظري إليه   •
      )دورة: كسر التوازن+إعادة التوازن=زيادة الثّقة(

ال ضمانات لحياتنا إاّل ضمانة واحدة: أّن اهلل ال يتخّلى عّنا!!! هو أميٌن لوعده  •
دعوة إللنا اليوم نغامر مع الّرّب, مغامرة ورا مغامرة ثقتي بالّرّب بتزيد                                           
                                                                                          لتكن مشيئتك يا رّب

Atelier 3  : " متاجر "                                                        .4
brainstorming ومناقشة بين المنّشط واألعضاء مثل الوزنات        

T-DNA المنّشط  :سوف نتعرف على "م" من ال

يتذّكر المنّشط مع المجموعة نّص الوزنات.
إنطالقًا من نّص الوزنات، ما هي الموهبة وكيف يمكن أن نكتشفها؟ �
إنطالقًا من نّص الوزنات، ما هو هدف الموهبة / الوزنة؟ �

الوزنة في هذا المثل تمثل أي مورد أعطَي لنا، فاهلل يعطينا وقتًا ومواهب بحسب قدراتنا، وينتظر منا ان نستثمرها بحكمة.
نحن مسؤولون عن استخدام ما أعطاه لنا استخداما جيدًا، والقضية ليست كم لنا، بل ماذا نفعل بمواهبنا وقدراتنا.

 أمثلة :      
يطلب المنّشط من المجموعة أن تعطي أمثلة عن شخصّيات في الكتاب المقّدس أّواًل ثّم أشخاص من الحياة اليومّية    •

قد استثمروا وزناتهم.  
هل من أمثلة عن أشخاص طمروا وزناتهم؟ ما كانت الّنتيجة؟  •

 )Flipchart( جرائد جدرانية-  Journaux muraux  وزناتي :       
يعّلق المنّشط على حائط أوراق كبيرة عنوانها " النعمة المعطاة لنا. )رو 12: 3-6("

يطلب المنّشط أن يقترب كل فرد من المجموعة نحو الحائط  :كتابة إسمه واإلجابة على الّسؤال التّالي:
ما هي الوزنة )الموهبة( اّلتي خّصني بها الّرّب؟  •

بعد اإلنتهاء نكون قد حصلنا على وزنات المجموعة لمناقشتها في الفقرة األخيرة.

المتاجرة : 
وبهذا قد وهبنا اهلل وزنات علينا العمل بها لبناء الجماعة )الكنيسة( والمشاركة من خاللها بالتبشير والرسالة الموكلة إلينا.

ورسالة القّديس بولس تخبرنا عن وزناتنا التي كتبناها في الفقرة السابقة:
"كما َقَسَم اهلل لكلِّ واحٍد مقدارًا ِمَن اإليماِن. فإنه كما في جسٍد واحٍد لنا أعضاٌء كثيرٌة، ولكن ليس جميع األعضاء لها 

عمٌل واحٌد، هكذا نحن الكثيرين: جسٌد واحٌد في المسيح وأعضاٌء بعضًا لبعض، كل واحد لآلخر. ولكن لنا مواهب مختلفة 
بحسب النعمة المعطاة لنا. )رو 12: 3-6(

فكيف يمكن لكّل واحد مّنا إستثمار وزناته "ألمان البيعة وبنيانها"؟ )لخدمة الكنيسة(  •
كطالئعي اليوم، كيف يمكنني أن أبّشر وأكون رسول وأخدم الجماعة بمّجانّية وأكون قيمًة مضافة أينما حللت؟  •

ن كنا أمناء على القليل أقامنا الرّب على الكثير ودخلنا فرح الرّب، في  خدمتنا - من خالل مواهبنا -  مصدرها الرّب واإ
مجده األبدي.



الجماعة

وقفة مع المرشد األب طوني كرم 

 جميلة انت يا مريم العذراء...

 جديدة انت يا مريم العذراء...
تأتينا أوال في مطلع كل عام، ب"نعم" ثابته امينة لمحبة اهلل اآلب وروحه القدوس. فتثمري المسيح 
 وتعطيه للعالم ثمرة حياة. وتسددي خطاه على دروبنا، تصلي وتتشفعي دون انقطاع لكل واحد منا.

 ثم تحملينا اليه ثانيا، بصوتك العذب يهمس في قلوبنا: "إفعلوا ما يأمركم به".
وتقفين ثالثا تحت الصليب، بقلب منجذب نحو من علق عليه، وبعين الرحمة والرأفة نحو كل البشرية 

 المفتداة، فتشتركين بالفداء والحب.
ورابعا في نهاية العام، ترتفعين بالنفس والجسد نحو من ارتفع على الصليب فرفعه اآلب اليه بقوة 

الروح.  تجلسين عن يمينه تصلين من اجلنا، وتدعينا كي نترفع مثلك عن كل ما يبعدنا عنه، فنتجدد 
به ونتجمل بنوره نظيرك...ونرتفع الى يمينه وننال الطوبى والحب المعد لنا منذ االزل آمين.

  

         المرحلة األولى : لعبة األعداد
إطلب من المشاركين أن يقفوا في الوسط وانك عندما تقول رقم معّين، على المشاركين أن يتجمعوا بحسب الرقم الذي 

قلته،  مثال اذا قلت ثالثة، على المشاركين أن يتجمعوا كل ثالث مع بعضهم واذا قلت خمسة على كل خمسة أن 
يتجمعوا مع بعضهم وهكذا دواليك الى أن تقول عدد المشاركين جميعا اذا كانوا 15 مشارك نقول 15 فيتجمع ال 15 

مع بعضهم .

عند اإلنتهاء، تسأل المجموعة ماذا استنتجوا من اللعبة وما كان شعورهم عندما قيل الرقم الذي يتناسب مع عددهم 
وبعدها تسأل برأيكم ما هي الجماعة؟ 

خالصة :الجماعة تتكون من مجموعة من األفراد )اثنين فما فوق( يربط بينهم تفاعل  وتربطهم عالقات وكل فرد في 
الجماعة له دوره وأهميته، هوالء األفراد يكون لهم هدف مشترك يسعون لتحقيقه  .

         المرحلة الثانية :
أقسم المجموعة الكبيرة الى مجموعات صغيرة واطلب من كل مجموعة أن ترسم على ورقة كبيرة الجماعة وعند اإلنتهاء 

اجمع المجموعات وأطلب منهم أن يقوموا بدمج رسوماتهم بعد العرض مع بعض فتتحول الرسومات الى رسمة واحدة 
كبيرة. 

خالصة : نحن مجتمعون حتى لو كان كل واحد منا يستطيع ان يقوم بعمل شيء وحده ولكننا مجتمعين وباّتحاد عملنا 
معا يصبح عملنا أجمل .

  المرحلة الثالثة :
أوّزع على المشاركين أوراق وأطلب منهم أن يكتبوا ما الذي يجعل جماعتنا قوّية وعند اإلنتهاء أضع كل األجوبة 

على ورقة كبيرة وأطلب من الجميع أن يقوموا بدورهم ويوّقعوا على هذه الورقة وأقول لهم أن الذين قاموا بكتابته سوف 
يلتزمون به من خالل التوقيع على القيام به. 



ملحق

كل يوم عيد!

تكثر خالل الصيف، األعياد واإلحتفاالت الرعوّية. ولنا، أبناء األخويات، دور كبير 
في تنظيمها والتعاون مع كهنة الرعايا في إحياءها، لذلك ال بّد لنا من بعض المبادئ 

نتشاركها من أجل أعياد أكثر مسيحّية.

األعياد، بشكل عام، هي كسر للرتابة اليومّية، وهي أوقات مختلفة عن األوقات العادّية. وهذا أمر ال بّد منه في حياة اإلنسان، 
الذي يتعب ويعمل طوال الوقت، وهو بحاجة أن يرتاح ويرّفه عن نفسه. من هنا كانت الوصّية اإللهّية في مطلع العهد القديم 

بإقامة العيد والراحة مّرة كّل أسبوع، يوم السبت، على مثال الرب الذي استراح في اليوم السابع )را تكوين 2: -2 3( وقال 
لإلنسان: في ستة أّيام تعمل وتصنع أعمالك كلها، واليوم السابع سبت للرب إلهك، فال تصنع فيه عمال. )خروج 20: -9 

10(. العيد إًذا حاجة بشرّية لذلك تبّناه اهلل وجعله وصّية إلهّية لخير اإلنسان. 

وهذه الحاجة للعيد في قلب اإلنسان تدخله تلقائيًّا في لقاء مع اآلخر، من هنا ما كان العيد يوًما حاجة فردّية، بل هو دائًما 
اّل لما كان عيًدا. وهنا تكمن ميزة العيد أّن اهلل يدعو اإلنسان كي يرتاح من همومه، بشركة تاّمة مع أخيه اإلنسان.  جماعّي واإ

من هنا ال عيد دون هذا الثالثّي الثابت: أنا واهلل واآلخر. وهذه "عناصر" ثالثة ال بّد من التفكير فيها في كّل عيد.

نقول كّل هذا من أجل بلورة دورين: دور الفرد ودور الجماعة: الشخص البشرّي أساس في الحياة المسيحّية، وكرامته من كرامة 
اهلل، وفي العيد، كّل إنسان مدعّو ليحّقق ذاته ويعيش إنسانّيته. بكالم أبسط: أنا بحاجة إلى العيد كي أكون سعيًدا. ولكّن هذا 
ال ينفي البعد الجماعي: في العيد لست وحدي وال يمكنني أن "أفّصل" عيًدا على قياسي، بل أنا أعيش ملء فرحي وتحقيق 

إنسانّيتي بشركتي مع إخوتي الذين نعّيد مًعا. من هنا كانت عادات األعياد بالصلوات مًعا والسهر مًعا واألكل مًعا... والزيارات 
المتبادلة بمناسبة األعياد... هذه كّلها عادات يخسر مجتمعنا الكثير إذا خسرها، وال بّد لنا أن نحافظ عليها إن بعيشنا لألعياد، 

ن بتنظيمنا لفسحات تالٍق وشركة إذا تسّلمنا مسؤولّية األعياد في رعايانا. واإ

والدور األّول في العيد المسيحي هو للبعد الروحي: ليست الصالة محصورة باألعياد، إّنما تشّكل هذه األخيرة أوقاًتا كثيفة للقاء 
باهلل وللتأّمل بعظائمه. والحلقة الروحّية هي األضعف في سالسل أعيادنا، وهي األكثر تهديًدا بالزوال. من هنا ال بّد من تنظيم 

ن كان ذلك بطريقة ناشطة animée. من هنا يكثر في األعياد الوعظ  أعياد تتمحور حول اللقاء باهلل والغوص في سّره، واإ
واإلرشاد ورتب التوبة والمسيرات المصّلية والزياحات... 

وهنا ننّبه من خطرين: 
Ò    !األّول، كما ذكرنا، هو التغاضي عن البعد الروحّي واإلنزالق إلى أعياد محض عالمّية، تلّبي ما يطلبه المستمعون

العيد هو أّوال وأخيًرا فرصة للصالة.  

Ò  :أّما الخطر الثاني فهو التمادي في روحانّيات فارغة ترتكز حول بعض التعّلقات ذات الطابع الديني وجوهرها أقّل قيمة
كمن يمضي العيد في بناء التماثيل أو تنظيف الكنائس وتركيب الديكور... والمطلوب واحد! المطلوب هو القلب الذي يعّمق 

صداقته باهلل. كّل هذا ال ينفي أهمّية اإلطار الذي ال بّد من خلقه من خالل الزينة والموسيقى وغيرها، دون أن تصبح هي 
المحور من حيث األهمّية والوقت والتعب الذي تتطّلبه على حساب أوقات الصالة الصادقة.

ملحق



ملحق ملحق

في اإلطار الروحّي أيًضا، ال بّد من التمييز بين ما هو ليتورجّي، كقّداس العيد مثاًل، وبين ما هو استعداد أو امتداد لليتورجّيا 
كالزياحات وساعات الصلوات وغيرها. أساس األمر هنا التنسيق المسبق والواضح مع كاهن الرعّية. إلى ذلك، على من 

يحّضر أن يعطي كّل بعٍد من هذين حّقه دون التداخل مع اآلخر: الليتورجّيا هي صالة الكنيسة الرسمّية والتي تعني جميع 
أبناء رعّية المسيح، لذلك نبتعد فيها عن كّل ما يعني فئة دون األخرى. أّما سائر األمور فقد تكون موّجهة لفئة معّينة، وفيها 

مجال واسع لإلبتكار ولألفكار الخاّلقة التي تجذب الناس إلى الصالة.

واألكيد أن األعياد ال تتشابه كّلها، فالكنيسة تمّيز بين األعياد السّيدّية، التي تحتفل بحدث بارز في حياة السّيد المسيح، أو 
األعياد الوالدّية، التي تكّرم والدة اإلله، أو أعياد الشهداء والقديسين... ولكّل عيد معاٍن روحّية وقيم إنسانّية عميقة ال بّد من 
التوّقف عليها ومساعدة الناس على نهل فضائلها. ولكّن المشترك بين كّل األعياد هدفها: أن تدخل المؤمن في حركة الحّب 

التي بناها معنا المسيح من خالل كّل أحداث التدبير الخالصّي.

ولّما كان العيد استثناًء، ال بّد أن يكون له ألبسة إستثنائّية وأطعمة إستثنائّية وعبارات تعايد إستثنائّية... هذا ما يجعل منه 
عيًدا! هذه العادات إن في اللباس أو الطعام أو غيرها ليست هي جوهر العيد، ولكن بدونها ال تعبير عن العيد. وبما أّن 

اإلنسان بحاجة إلى رمز محسوس ليعبر إلى الحقيقة المجّردة، لنحافظنَّ على العادات التي ُتدِخل العيد إلى واقعنا وتجعله 
ذا وجدنا أن العادات القديمة لم تعد تعّبر عن هواجس إنسان اليوم، فلنخلقنَّ عادات جديدة، ولكن حذار من إبقاء  متجّسًدا. واإ
اّل ُفقد. ومن أبرز العناصر التي تجدر المحافظة على محورّيتها خالل األعياد  العيد دون تعابير، تقليدّية كانت أم مبتكرة، واإ

هو اللقاء العائلّي، العائلة الصغيرة بدرجة أولى، والعائلة الكبيرة أيًضا. واألعياد فرصة لنا تساعدنا للدخول في شركة أعمق مع 
عيالنا. وهي مناسبات للصلح والوفاق في حاالت الخالفات. 

يقطع العيد تسلسل الزمن الروتيني وكأّنه للحظة يلغي أثقال الماضي وهواجس المستقبل. وهذا ضرورّي. ولكن ال بّد لي أن 
أعود من العيد إلى حياتي اليومية حاماًل قراًرا جديًدا وعيًدا دائًما يتفّجر كّل يوم في قلبي ويثمر أكثر فأكثر كّلما دخلت حياتي 

اليومّية. فال يعود العيد مجّرد محّطة تكسر الوقت مّرة واحدة، بل طريقة عيش ترافق كّل لحظة من حياتي لئاّل أقع في فّخ 
الروتين. 

بهذا تصير حياتي كّل يوٍم عيد!



إشراف ومتابعة ......................................................  لجنة التنشئة في رابطة األخويات

تدقيق لغوي............................................................................... فارس باسيل

تصميم فني ................................................................................... ريما غانم

القتراحاتكم وأسئلتكم، الرجاء ارسال البريد عبر:
rabita_mag@hotmail.com
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