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املقدمة
ُ عن رابطة األخويات. تنشئة شهريّة تصدُر

ن هذه النّشرة في كلّ عدد ستّة أبواب  تتضمّ
موزّعة على قسمني:

ه خاللها  ة يوجِّ القسم األوّل: تنشئة عامّ
املرشد العام األب إدمون رزق ر.م.م كلمته 
حول اإلرشاد الرسولي "فرح احلب" للبابا 
فرنسيس. ثمّ في الباب الثاني، يقدّم لنا 

معهد التّنشئة والتدريب سلسة "أخي" 
وهي دراسة حاالت تتناول سلوكيّات إبن 

ِّبنا  األخويّة في اجملتمع. وفي الباب الثّالث، يدر
الكتاب املقدّس على كيفيّة إدارة اجملموعة.

ا في القسم الثّاني فتقدِّم كلّ من اللِّجان  أمّ
هة. املركزيّة الثالث تنشئتها املوجّ

ً وفق  ا ً ليتورجيّ كما ويُضاف إلى أعداد هذه النّشرة ملحقا
الزّمن الطقسي.
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القسم األول: التنشئة العامة
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تنشئة إدارية
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املرشد العام األب إدمون رزق ر.م.م
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ا فرحُ الكنيسة. كما أشار آباء السينودس،  فرح احلبّ الذي يُعاش في العائالت هو أيضً
فعلى الرّغم من تعدّد عالمات أزمة الزواج، "إنّ الرغبة في العائلة ال تزال حيّة، السيّما 

ز الكنيسة". وكجواب على هذا التطلّع، "البشارة املسيحية  بني الشباب، وهي حتفّ
ا بشارة سارة".(االرشاد الرسولي فرح احلب للبابا فرنسيس  اخلاصة بالعائلة هي حقًّ

عدد 1).

إنّ كلمة اهللا ليست سلسلة نصوص مجرّدة وإمنا هي رفيقة درب للعائالت حتى لتلك 
التي تعيش في أزمة، ألنها تدلها إلى هدف املسيرة.

ُتحدَين في زواج محب ويخلق احلياة ميثالن "منحوتة حقيقيّة                 إنّ الرجل واملرأة امل
حيّة" هللا اخلالق واخمللّص. 

اهللا الثالوث هو شركة حب والعائلة هي انعكاسه. 
بالتالي يشير احلبر األعظم إلى ميزتني خاصتني بالزوجني الذين خلقهما اهللا:

 احلوار كقدرة لينظر الواحد في عيني اآلخر وكلقاء مع وجه يعكس احلب اإللهي
 والوحدة كبذل ذات طوعي.

ا، فحوّلها من  إنّ الربّ يسوع قد افتدى العالم بصليبه وافتدى العائلة بصليبه أيضً
جديد إلى سرّ من أسرار الكنيسة، إلى عالمة عن محبّة اهللا للكون، إلى عالمة عن 

محبّة الكنيسة للمسيح ومحبّة املسيح لكنيسته
فعلى الرغم من الشوائب والعراقيل والتحديّات، تبقى العائلة بالنسبة للخالق املكان 

األحبّ والوسيلة لعيش احلبّ والفرح.
ة ال تعوّض. ا هي قضية مقدّسة وفرْصَ ال ميكننا أن نعتبر العائلة مشكلة، وإمنّ

سالم عائالتنا : فرح عائالتنا 

سالم عائالتنا
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املسيح سالمنا، هو الذي جعل االثنني واحدًا ونقض حائط السياج املتوسط. أي العداوة 
مبطالً بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق االثنني في نفسه إنسانًا واحدًا 

ا. ا سالمً جديدًا صانعً

ا عنا، بل صار املسيح فينا،  ّ كان املسيح خارجً هو سالمنا: لم يقل يعطينا السالم وإال
يحيا فينا (غل20:2). وصارت حياته فينا مصدر سالمنا وخالصنا، بل صار كل شيء 

ا من وجود املسيح فينا، صار حياتنا وسالمنا وهذا السالم ميأل  لنا. السالم صار نابعً
دَ الكل في  القلب ويفوق كل عقل (فى7:4). سالمٌ جمع األمم داخل الكنيسة، سالمٌ وَحَّ

املسيح، فلقد سقط سور العداوة التي دخلت حلياة البشر بسبب اخلطية، وهذه 
العداوة ناجتة عن العداوة التي حدثت بني اهللا واإلنسان بسبب اخلطيئة.

عندما يستطيع الشخص الذي يحب فعل اخلير لآلخر، أو عندما يرى بأن األمور تعود 
د اهللا ألن: "اهللا يحب من يعطي بفرح"  َجِّ باخلير على اآلخر، يفرح له، وبهذه الطريقة ميُ

(2 قور 9، 7)، ربّنا يقدِّر بطريقةٍ خاصة الذي يفرح لسعادة اآلخر. إذا لم نغذِّ قدرتنا على 
الفرح خلير اآلخر ونركّز بشكلٍ خاص على احتياجاتنا، نحكم على أنفسنا بالعيش مع 

" ذِ َخْ نَ األ اءُ أَكْثَرُ مِ طَ وَ الْعَ بُوطٌ هُ غْ القليل من الفرح، كما قال الربّ يسوع: "مَ
ا املكان حيث يعرف كل فرد من أفرادها،   (رسل 20، 35). يجب أن تكون العائلة دائمً
أنه عندما يقوم بعمل صالح في احلياة، سيتم االحتفال به سويًّا. (االرشاد الرسولي 

فرح احلب للبابا فرنسيس عدد 109).

 

فرح عائالتنا

املرشد العام األب إدمون رزق ر.م.م
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تعبكم فرحٌ للعالم 
َّ أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن  احلقّ احلق

حزنكم يتحوّل إلى فرح" (يو 16 :20).

امليالد... فرح
ً (مت2:10). ً جدا ً عظيما فلما رأوا النجم فرحوا فرحا

القيامة... فرح (الظهور بعد القيامة)

صالة:   (مز 128، -1 6).
بُلِه يَسيرون. َّبّ وفي سُ َميعِ الَّذينَ يَتَّقونَ الر طوبى جلِ

! َيرُ لَكَ وبى واخل بِ يَدَيكَ فالطّ ن تَعَ َّكَ تأكُلُ مِ إِن
. وانِبِ بَيتكَ رَة في جَ ثمِ ةٍ مُ ثلُ كَرمَ إِمرأتُكَ مِ

. ولَ مائِدَتِكَ َّيتون حَ راسِ الز بَنوكَ كغِ
. َّبّ لُ الَّذي يَتَّقي الر َّجُ هكذا يُبارَكُ الر

يون هْ ن صِ َّبّ مِ لِيُبارِكْكَ الر
ياتِكَ َّامِ حَ َي ميعَ أ َيرات جَ مُ بِاخل ليمَ تَنعَ فتَرى أُورَشَ

رائيل!  المُ على إِسْ ! والسَّ ْنَائِكَ َب وترى بَني أ

املرشد العام األب إدمون رزق ر.م.م

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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تنشئة إدارية

سلسلة "أخي"

احللقة األولى في العمل
"أخي" طالئعي نشيط. عضو في األخويات منذ 7 سنوات، عمره 18 سنة ويعمل في 

الصيف في مكتب محاسبة ملتابعة املعامالت مع الدوائر احلكومية فيقضي بعض 
ايام األسبوع في وزارة املالية او الضمان اإلجتماعي وباقي وقته في املكتب يعاون 

ً إللتزامه في فرعه وكونه عضو في العمدة،  صاحب املكتب في املهام املكتبية. نظرا
على "أخي" ان يشارك في مخيم اإلقليم هذا الصيف ملدّة 5 أيام ولكن بحكم كونه 
يعمل في الصيف فقط فهو غير مخوّل أن يأخذ فرص مدفوعة من العمل ولكنه ال 

ً حلاجته املاديّة. احللّ الوحيد أمام "أخي" كان ان  يستطيع ان يتخلّى عن مدخوله نظرا
يتغيّب عن العمل بحجة املرض وذلك بسبب رغبته باملشاركة باخمليّم واملسؤوليات 
املوكلة له خالل اخمليّم كما أنّه سأل طبيب العائلة ان يزوّده بتقرير طبّي يبرّر غيابه.

بعد عودته من اخمليّم دعاه مديره إلجتماع ليبلغه بقرار فصله من العمل. فقد شاهد 
ة غياب ال  املدير صور "أخي" على صفحات التواصل اإلجتماعي وأدرك ان املرض كان حجّ

ً املدير أن "أخي" يستخدم هاتف املكتب بشكل مكثّف للقيام  أكثر. ونوّه أيضا
ً ان اإلتصاالت كلّها كانت لتأمني مساعدات عينيّة وماديّة  ة علما بإتصاالت خاصّ

ً ان "أخي" استخدم آلة التصوير في املكتب لتصوير نصوص  للمخيّم. زاد ايضا
الصلوات واألناجيل للمشاركني في اخمليّم. 

 .ً حاول "أخي" ان يشرح وجهة نظره ويعتذر ولكن قرار مدير املكتب كان نهائيا
في طريق عودته الى املنزل، قرّر أخي أن يتخلّى عن التزامه في الفرع ألنه آل به الى 

خسارة عمله كما أن اهللا لم يحميه من خسارة عمله بالرغم ان كل ما قام به كان 
بهدف خدمة اجلماعة.

السؤال األوّل:   كيف تقيّم قرار "أخي" ان يتخلّى عن التزامه في اجلماعة بسبب ما 
جرى؟

السؤال الثاني: ما هي الصورة التي نقلها "أخي" ملديره عن ابن األخوية؟
السؤال الثالث: ما هي سلوكيّات ابن األخويات في مجال العمل، التي ميكن ان يقوم به 

بنيّة صافية، ولكنها تؤذي صورة  األخوية عن غير قصد؟
السؤال الرابع:  لو كنت مكان "اخي"  كيف كنت تصرفت بعد الذي حصل معك؟ ما 

القرارات التي قد تتخذها؟
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اختيار اجملموعة

اختر مشروع معنيّ (بشكل سريع) وأمأل اجلدول التالي:

رَ  نَظَ ، 36فَ يذِهِ نْ تَالَمِ ْنَانِ مِ هُ اث عَ ً وَمَ نَاكَ أَيْضا ً هُ نَّا وَاقِفا 35وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي كَانَ يُوحَ
هُ  يذَانِ كَالَمَ عَ التِّلْمِ مِ ا سَ لَمَّ ». 37فَ لُ اهللاِ مَ وَ حَ ذَا هُ : «هَ الَ قَ ٌ فَ ائِر وَ سَ وعَ وَهُ إِلَى يَسُ

 :َ اال قَ ؟» فَ يدَانِ اذَا تُرِ ا: «مَ مَ َلَهُ أ انِهِ، فَسَ ا يَتْبَعَ مَ رَآهُ وعُ فَ تَ يَسُ . 38وَالْتَفَ وعَ ا يَسُ تَبِعَ
لَّ  حَ َيَا مَ َأ اهُ وَر قَ رَافَ رَ ا». فَ ْظُ الَيَا وَان ا: «تَعَ مَ ابَهُ ؟» 39أَجَ يمُ ْنَ تُقِ َي ، أ لِّمُ عَ َابِّي، أَيْ يَامُ «ر
. 40وَكَانَ  رِ هْ دَ الظُّ ةِ بَعْ َّابِعَ وَ الر ةُ نَحْ اعَ ؛ وَكَانَتِ السَّ هُ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَ ا مَ تِهِ، وَأَقَامَ إِقَامَ

ا كَالَمَ  عَ مِ ا سَ دَمَ ، بَعْ وعَ ا يَسُ ْنِ تَبِعَ ْنِ اللَّذَي ذَي دَ هَ رُسَ أَحَ انَ بُطْ عَ مْ و سِ َاوُسُ أَخُ ْدَر َن أ
42 . يحَ َسِ يَّا» أَيِ املْ َسِ دْنَا املْ : «وَجَ تَّى قَالَ لَهُ ، حَ انَ عَ مْ اهُ سِ دَ أَخَ ا إِنْ وَجَ مَ نَّا، 41فَ يُوحَ

ْنُ يُونَا،  انُ ب عَ مْ ْتَ سِ : «أَن انَ وَقَالَ عَ مْ ً إِلَى سِ ا يّ لِ وعُ مَ رَ يَسُ نَظَ . فَ وعَ وَاقْتَادَهُ إِلَى يَسُ
.ً را خْ ا» أَيْ صَ فَ : صَ وكَ َدْعُ أ نِّي سَ وَلَكِ

الَ  قَ ، فَ بُّسَ دَ فِيلِ وَجَ ، فَ يلِ َلِ ةِ اجلْ قَ نْطَ بَ إِلَى مِ وعُ أَنْ يَذْهَ 43وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي نَوَى يَسُ
دَ  . 45ثُمَّ وَجَ رُسَ َاوُسَ وَبُطْ ْدَر َن يْدَا، بَلْدَةِ أ نْ بَيْتَ صَ بُّسُ مِ نِي!» 44وَكَانَ فِيلِ ْبَعْ : «ات لَهُ

اءُ  ْبِيَ َن ةِ، وَاأل يعَ رِ ى فِي الشَّ وسَ نْهُ مُ دْنَا الَّذِي كَتَبَ عَ : «وَجَ الَ لَهُ قَ ، فَ بُّسُ نَثَنَائِيلَ فِيلِ
لُعُ  لْ يَطْ : «وَهَ الَ نَثَنَائِيلُ قَ ». 46فَ رَةِ نَ النَّاصِ فَ مِ ْنُ يُوسُ وعُ اب وَ يَسُ مْ  وَهُ فِي كُتُبِهِ

«!ْ ر ْظُ الَ وَان : «تَعَ بُّسُ ابَهُ فِيلِ ؟» أَجَ الِحٌ يْءٌ صَ رَةِ شَ نَ النَّاصِ مِ
 «! كَّ فِيهِ َ شَ يلٌ ال يٌّ أَصِ رَائِيلِ ذَا إِسْ : «هَ نْهُ الَ عَ قَ هُ فَ وَ ً نَحْ وعُ نَثَنَائِيلَ قَادِما َأَى يَسُ 47 وَر
ْتَ التِّينَةِ قَبْلَ أَنْ  ْتُكَ حتَ َي َأ : «ر وعُ ابَهُ يَسُ َجَ أ نِي؟» فَ فُ رِ ْنَ تَعْ َي نْ أ : «وَمِ َلَهُ نَثَنَائِيلُ أ 48فَسَ

لِكُ  ْتَ مَ ! أَن ْنُ اهللاِ ْتَ اب ، أَن لِّمُ عَ ً: «يَامُ تَفَ نَثَنَائِيلُ قَائِال هَ ». 49فَ بُّسُ وَكَ فِيلِ يَدْعُ
ْتَ التِّينَةِ؟  ْتُكَ حتَ َي َأ َنِّي قُلْتُ لَكَ إِنِّي ر نْتَ أل لْ آمَ : «هَ وعُ الَ لَهُ يَسُ قَ !» 50فَ رَائِيلَ إِسْ
تَرَوْنَ  َّكُمْ سَ : إِن َّ أَقُولُ لَكُمْ َق َّ احلْ َق : «احلْ ذَا!» 51ثُمَّ قَالَ لَهُ نْ هَ مَ مِ ظَ وْفَ تَرَى أَعْ سَ

.«! انِ ْنِ اإلِنْسَ لَى اب لُونَ عَ دُونَ وَيَنْزِ عَ الَئِكَةَ اهللاِ يَصْ ، وَمَ ةً تُوحَ فْ اءَ مَ مَ السَّ

املرحلة األولى: حتديد املشروع

املرحلة الثانية: قراءة نص من إجنيل يو 1/ 35-51

أهداف املشروعما هو املشروع؟

يسوع يقابل تالميذه األوّلني

مقومات اجملموعة التي على
أساسها ستختار مجموعتك

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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اختيار اجملموعة

أنواع الدعوة: أ . 

ب. طريقة الدعوة:       

الدعوة إلى املشروع أي مبعنى كيف ندعو اجملموعة لالنضمام إلى مشروعنا:
بَ إِلَى  وعُ أَنْ يَذْهَ مباشرةً من صاحب الدعوة: يو 43-1: وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي نَوَى يَسُ  .1

نِي!». ْبَعْ : «ات الَ لَهُ قَ ، فَ بُّسَ دَ فِيلِ وَجَ ، فَ يلِ َلِ ةِ اجلْ قَ نْطَ مِ

من خالل اشخاص:  .2
 ً نَاكَ أَيْضا ً هُ نَّا وَاقِفا من خالل يوحنا املعمدان: يو 36-1/35: وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي كَانَ يُوحَ

.« لُ اهللاِ مَ وَ حَ ذَا هُ : «هَ الَ قَ ٌ فَ ائِر وَ سَ وعَ وَهُ رَ إِلَى يَسُ نَظَ ،6فَ يذِهِ نْ تَالَمِ ْنَانِ مِ هُ اث عَ وَمَ
ا  ْنِ تَبِعَ ْنِ اللَّذَي ذَي دَ هَ رُسَ أَحَ انَ بُطْ عَ مْ و سِ َاوُسُ أَخُ ْدَر َن من خالل اندراوس: يو 1/40: َكَانَ أ

نَّا. ا كَالَمَ يُوحَ عَ مِ ا سَ دَمَ ، بَعْ وعَ يَسُ
نْهُ  دْنَا الَّذِي كَتَبَ عَ : «وَجَ الَ لَهُ قَ ، فَ بُّسُ نَثَنَائِيلَ دَ فِيلِ من خالل فيليبس: يو 1/45 : ثُمَّ وَجَ

.« رَةِ نَ النَّاصِ فَ مِ ْنُ يُوسُ وعُ اب وَ يَسُ مْ  وَهُ اءُ فِي كُتُبِهِ ْبِيَ َن ةِ، وَاأل يعَ رِ ى فِي الشَّ وسَ مُ

من خالل صاحب الدعوة:  يو 1/ 37 - 38

من خالل آخر: يو 1/45-49

النظرةالدعوة 
 واالختيار 

معرفة هدف
 املدعويني ومدى تالئمه 

مع املشروع

حتديد مكان انطالقة 
املشروع

الدخول في املشروع

ماذا تريدان؟
سمع

التلميذان 

إلتفت
 اليهما 
يسوع

هلما وانظراأين تقيم؟
 

دعوة من خالل 
فيليبس

التساؤل حول حقيقة 
املشروع

االنطالق للتعرف
 على صاحب  املشروع

العودة الى جذور 
املدعو والتعرف

ق له  املعمّ

من اين الربّ يعرفني؟ 
وهل اعرفه؟

تعال وانظر
وجدناه وهو

يسوع 

أمن
الناصرة يخرج 
شيء صالح؟ 

هوذا
اسرائيليّ 

صالح 

من أين
تعرفني؟ 
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املرحلة الثالثة: اخلالصة

مكونات الدعوة: أ . 

فكرة روحيّة: ب . 

النظر.  -
احلوار: التعرّف وحتديد مالمح املشروع.  -

اصغاء.  -
جواب: قبول.  -

االنطالق في املشروع.  -
دعوة االخرين.  -

دعوة يسوع لتالميذه لم تكن دعوة دخيلة على حياتهم إمنا من عملهم، من حياتهم، 
من منازلهم نداهم... على كلّ منا أن يحدد ماذا يريد وينطلق الى اإلقامة مع الربّ 

والعمل في مشروعه ويصبح الشريك.

7

تنشئة كتابيةتنشئة إداريةفرح احلب

مة
عا

 ال
ئة

ش
تن
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ل:

ألو
م ا

س
لق

ا

اختيار اجملموعة
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© رابطة األخويات في لبنان
جلنة التنشئة 

هة القسم الثاني: التنشئة املوجّ

أخوية شبيبة العذراء

أخوية طالئع العذراء

أخوية فرسان العذراء

التنشئة الشهرية



فرسان العذراءشبيبة العذراء طالئع العذراء
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نحن الشراع 

جاء في كتاب التعريف: " مهمة الشراع ان يحافظ على توازن السفينة ويساعدها 
على الثبات في وجه ما قد تتعرض له من عواصف، ... وقد رسم العلم اللبناني على 

هذا الشراع في إشارة الى هوية أخويات شبيبة العذراء وللتأكيد على أن لبنان كان 
وسيبقى وطن الرسالة والشهادة والعيش املشترك. " هذا دليل على أن مسيرة 
ً بالتاريخ والواقع، أي هو يتجسد في مكان وزمان  ً وثيقا القداسة مرتبطة ارتباطا

ً  من دون بلد أو وطن كذلك ال يوجد قديسون من دون ارض  محددين. فكما ال جند بشرا
وتاريخ. فما هو تاريخنا ما هي قصة هذا العلم الذي اتخذته الشبيبة شراعا لها 

ملقاومة امواج هذا العالم ؟ هل من ارتباط له في حياتنا اليوم ؟ ما الهدف من وضع 
العلم اللبناني على شعار اخويات شبيبة العذراء ؟

صالة البدء : - باسم اآلب واالبن والروح القدس + صالة الشبيبة : ...  1-
                        - نوايا حرة (حول الشبيبة، حول الوطن، حول العائلة ...)

                        - ترتيلة : حبك يا مرمي 

لعبة استكشاف (Matching): يقسم احلضور الى مجموعتني أو ثالث   2-
مجموعات وذلك حسب العدد، وعلى كل فريق ان يصل كل فكرة مبا يقابلها ويناسبها 

( بهدف استكشاف املوضوع والدخول في أجوائه  والتعرف إلى تاريخ العلم اللبناني)

العلمالسنةاملرحلة

علم أزرق أحمر وأبيض يتوسطه أرزة1932االنتداب الفرنسي

املتصرف العثماني 

األمير فخر الدين

حكومة بشامون

األمير بشير األول 

انتهاء احلرب العاملية
 األولى

1842

1516
1943

1698

1918

راية حمراء + هالل وجنمة بيضاء 

علم أحمر وأبيض يتوسطه اكليل أخضر

علم أبيض وشريطني حمر يتوسطه أرزة

علم أزرق يتوسطه هالل أبيض

علم أبيض يتوسطه أرزة خضراء

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية



فرسان العذراءشبيبة العذراء طالئع العذراء
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 ً تبدأ حكاية العلم اللبناني عام 1516 مع األمير فخر الدين املعني، حيث اعتمد علما
من لونني أحمر وأبيض، يتوسطه اكليل أخضر. أما عام 1698 فقد اعتمد األمير بشير 

ً أبيض. عام 1842 استعمل السلطان العثماني راية  ً أزرق يتوسطه هالال األول علما
ً وجنمةً بيضاء لالرتباط بالسلطنة . ومع نهاية احلرب العاملية  حمراء يتوسطها هالال

ً أبيض يتوسطه أرزة خضراء . األولى مت اعتماد علما
خالل االنتداب الفرنسي، مت اعتماد العلم الفرنسي يتوسطه أرزة خضراء. ومع 

ً أبيض بشريطني حمراوين  يتوسطه أرزة خضراء  االستقالل، اعتمد اللبنانيون علما
(رسمته حكومة اإلستقالل في بشامون عام 1943 )

رفع للمرة األولى على هضبة ارتفاعها 1600 م في منطقة فالوغا في املنت .

ً من آيات في الكتاب  عمل فرق (2) : دراسة رموز ألوان العلم اللبناني، انطالقا  3-
املقدس .

توزع على كل فريق مجموعة من املراجع من الكتاب املقدس، وعلى الفريق أن يستنتج 
رموز الوان العلم اللبناني .

             أبيض : (أش 1/18)، (مز 51/7)، (رؤ 17-7/14)، (رؤ 5-4)، (رؤ19/14)
              

             أخضر : (مز52/ 9-8)، (رؤ 8-6/7)، (تك 8/11)

             أحمر : (رؤ 6/4)، (قضاة 8/26)، (لو16/19)، (تيم1/8)

مالحظة : بإمكان اعطاء كل الفرق نفس اآليات، أو تقسيم األيات بشكل عشوائي
على الفرق.

باإلضافة الى توزيع األسئلة التالية على الفرق :
ماذا تعني رموز العلم اللبناني احلالي ؟  1-

ماذا يعني لكم أن تكون أخويات شبيبة العذراء شراع السفينة ؟  2-
(يعرض كل فريق األجوبة التي اقترحها )

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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(عرض فيلم وثائقي عن تاريخ لبنان والعلم : 
( https://youtu.be/Fow0CMKe3Wo

شبيبة العذراء شراع السفينة : الن القداسة واقع ملموس واحلياة املسيحية تتجسد 
دوما في مكان وزمان معروفني ومحددين، أرادت أخوية شبيبة العذراء أن تعيش دعوتها ا  
لى الكمال على خطى املعلم والرب يسوع املسيح، في اراضي الوطن لبنان حاملة رموز 

العلم اللبناني الى داخل حياتها ضمن أخوية شبيبة العذراء داخل الرعية، مستنيرة 
بالروح كي متشي على نور املسيح القائم من املوت . فهي الشراع للكنيسة التي 

يقودها الروح القدس والصمام األمامي للحياة الراعوية داخل الرعية. " فالشبيبة 
مستقبل الكنيسة "

لذلك فأخوية الشبيبة تشهد للمسيح في لبنان متحدية كل األمواج اي الصعاب 
وخاصة في أيامنا هذه حيث صعوبة االميان في"لبنان" كوطن أراده اهللا لنا فيه أعضاء. 
ان لبنان باق رغم كل االضطهادات التي عانى ومازال يعاني منها، املؤمنني الذين وقفوا 
كني بعيش املسيح في لبنان. متحدّين ألم الهجرة  في وجه الصعاب واألمواج متمسّ

وصعوبة العيش ضمن اراضي الوطن كالشراع التي تواجه الريح، بغية الوصول، من 
بعد جناة شبه مستحيل، الى شاطئ األمان. أي وطن يسوده احلوار والتفاهم والسالم .

صالة اخلتام :  4-
مشاركة اجلماعة في الصالة: كل فرد عليه أن يردد هذه العبارة :

أنا (فالن)... رح عيش القداسة والسالم حتى الستشهاد .
+ األبانا والسالم

اجملد الآلب واالبن والروح القدس كما كان في البدء واآلن وعلى الدوام وإلى دهر
 الداهرين آمني.

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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ترتيلة: هلّم يا روح اهللا

إشارة الصليب : باسم اآلب واالبن والروح القدس
اجلميع: اإلله الواحد آمني.

نا، أنتَ احلبُّ احلقيقي، الذي ميأل قلوبنا، وينيرعقولنا، ويقدِّس  َّنا وإلهَ صالة الطالئعي: رب
كَ الوحيد،  حواسنا. قوِّنا نحنُ الطالئع، وأضرم فينا طاقة احلب، فنعملَ بإجنيلِ ابنِ

، ونكونَ في طليعةِ  كَ رَ باسمِ ، ونبشِّ ونصغي إللهاماتِ روحِكَ القدوس، ونسيرَ على دربِكَ
نا العذراء مرمي، مثالِنا في اإلميانِ والرجاءِ واحملبة، لكَ  ، بشفاعةِ أمِّ السائرين نحو ملكوتِكَ

اجملدُ إلى األبد، آمني.

ف علينا وأرسل  صالة : أيّها اآلب السماويّ الذي خلقتنا على صورتك ومثالك. تعطّ
إلينا روحك القدّوس، بواسطة قلب يسوع املضياف، وقلب مرمي البريئة من اخلطيئة 

األصليّة، ليحلّ فينا وميألنا من مواهبه لكي نعيش فيك وتعيش فينا وباحتادنا بحبّك. 
 يا رب أنر ظلمات حياتي بنورك واجعلني أراك وأسمعك، وأعمل باحتادي بك ومن أجلك، 

لكي أكون امتدادًا لك وأشهد السمك القدّوس. ومنك أتقدّم أيّتها العذراء مرمي أن 
تدافعي عنّا ضدّ مكايد الشيطان الشريرة. لكي نعي شريعة اهللا فنعمل بها ونعيش 

بسالم. آمني.

األبانا والسالم...

م نفسي الرب وتبتهج روحي باهللا مخلِّصي ألنّه نظر الى  نشيد مرمي العذراء: تعظِّ
ه  تِهِ فها منذ اآلن تطوِّبني جميعُ األجيال.ألنّ القديرَ صنعَ بي عظائمَ واسمُ تواضع أمَ
دِه وشتَّتَ املتكبِّرين  تُه الى أجيال وأجيال للَّذين يتَّقونه صنعَ عزًّا بساعِ قدّوس ورحمَ

بأفكار قلوبهم. حطَّ املقتدرين عن الكراسي ورفعَ املتواضعني. أشبعَ اجلياعَ خيرًا 
واألغنياء أرسلهم فارغني.عضدَ إسرائيل عبدَهُ فذكرَ رحمتَه، كما تكلَّم آلبائنا

هِ الى األبد. ابراهيمَ ونسلِ
إشارة الصليب :

املسؤول: أجملد لآلب واالبن والروح القدس
اجلميع : كما كان في البدء واآلن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمني.

من اهللا ولدنا أخذ منا وأعطانا 
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املوضوع:
ً واإلبتعاد عن إطار احملاضرة) (على املنشط حتضيراملوضوع جيدا

ً إلى أذهاننا أسئلة عن أصل األشياء وحول وجود  مقدمة: في حياتنا اليومية تتبادر دوما
االنسان: كيف وجد هذا العالم مبا فيه من كائنات؟ كيف خلق االنسان؟ تشير الرواية 

األولى من سفر التكوين الى اهمية الكلمة التي ينطق بها الرب اإلله ليخلق من العدم 
ً للداللة على أن "كلمة اهللا" في اخللق متنح االنسان ال بل  فعبارة  "وقال اهللا" تتكرر مرارا
جميع الكائنات الوجود واحلياة. وفي إطار اإلعالن عن إمياننا باهللا خالق السماوات واألرض 
ً في رواية اخللق "فلنخلق اإلنسان  ُبوَّة التي تظهر جليا جند صلة وثيقة بني اخللق وصفة األ

على صورتنا كمثالنا" (تك 27-26:1) ، فاهللا اخلالق ليس اإلله املتجبِّر املتسلِّط بل هو 
اهللا اآلب. وبالتالي فإن اإلميان باهللا اخلالق يعني اإلميان بأن محبة اهللا هي التي أوجدت 

اخلالئق كلها، وأن العالم ليس وليد صدفة بل ثمرة محبة اهللا. 

قبل قراءة نص الكتاب املقدس، تقسم اجملموعة إلى فريقني وحتضر املشاغل خالل 5 
دقائق. (أنظر ملحق الفرق).

 
نص من العهد القدمي (تث 8: 9-1)

1جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم حتفظون لتعملوها لكي حتيوا وتكثروا 
وتدخلوا ومتتلكوا االرض التي اقسم الرب البائكم. 2 وتتذكر كل الطريق التي فيها 
سار  بك الرب الهك هذه االربعني سنة في القفر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في 

قلبك احتفظ وصاياه ام ال. 3 فاذلك واجاعك واطعمك املن الذي لم تكن تعرفه وال 
عرفه  ابائك لكي يعلمك انه ليس باخلبز وحده يحيا االنسان بل بكل ما يخرج من 

فم الرب يحيا االنسان. 4 ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه االربعني 
سنة. 5 فاعلم في قلبك انه كما يؤدب االنسان ابنه قد ادبك الرب الهك. 6 

واحفظ وصايا الرب الهك لتسلك في طرقه وتتقيه. 7 الن الرب الهك ات بك الى 

ارض جيدة ارض انهار من عيون وغمار تنبع في البقاع واجلبال 8 ارض حنطة 
وشعير وكرم وتني ورمان.ارض زيتون زيت وعسل. 9 ارض ليس باملسكنة تاكل 

فيها خبزا وال يعوزك فيها شيء.ارض حجارتها حديد ومن جبالها حتفر
 نحاسا. 

من اهللا ولدنا أخذ منا وأعطانا 

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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ميكن إعتماد مراجع أخرى، منها :
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الفصل اخلامس (فكونوا متمثلني باهللا   •

كأوالد أحباء...) (من اآلية 1 حتى 8)
...) (من اآلية 31  عُ كَالَمَ اهللاِ مَ نَ اهللاِ يَسْ َلَّذِي مِ إجنيل يوحنا الفصل الثامن (ا  •

حتى 47)
إجنيل يوحنا الفصل السادس (من اآلية 51 حتى 58)  •

الفقرة األولى: من اهللا ولدنا
سا  َ ادَمُ نَفْ ار . فَصَ اةٍ يَ ةَ حَ مَ هِ نَسَ ْفِ خَ فِي ان ْضِ وَنَفَ نَ االر َّبُّ االلَهُ ادَمَ تُرَابا مِ بَلَ الر "وَجَ

" (تك 2: 7 ). ونفخ في أنفه نسمة حياة، أراد اهللا أن يهبنا من ذاته، اراد ان يزرع  يَّةً حَ
فينا جزء منه، روح اهللا ساكن فينا هذا ما ميّز اإلنسان عن كل خالئق اهللا. 

فاهللا وحده قد خلق اإلنسان (هو لم يتطور من خالئق أخرى)،   •
ً أكثر من مجرد تراب فهو روح: إن اهللا قد نفخ فيه نسمة حياة،  اإلنسان أيضا  •

ً حيةً فاإلنسان من اهللا أخذ احلياة، وبذلك أصبح اإلنسان نفسا  •
نِحنا احلياة ودونِه لسنا سوى تراب.  به مُ  •

 ومبا أننا مولودون من اهللا،  "على صورته" (تك 1: 27)، فيجب أن يكون شوقنا إليه 
تَاقُ بَلْ تَتُوقُ  مع كل نسمة "هكذا تشتاق نفسي إليك يا اهللا" (مز 42: 1). "تَشْ

َيِّ " (مز 84: 2). انِ بِاإلِلهِ احلْ تِفَ ي يَهْ ْمِ . قَلْبِي وَحلَ َّبِّ ي إِلَى دِيَارِ الر سِ نَفْ
ً، بكلمات  ً وفعال اإلنسان اخمللوق على صورة خالقه، ال يكتمل االَّ متى امتأل منه قوال

َّنا مخلوقني لنمثّل اهللا. اهللا أنعم على اإلنسان وحده بامتياز  بسيطة يعني أن
عظيم، لم يُنعم به على أية من اخمللوقات األخرى. فجعل في اإلنسان عقالً وإرادة 
ا وقدرة على التخاطب واخللق وكلها صفات شبيهة بالصفات  وحبًا وحرية وإبداعً

املوجودة فيه، فكيف نكون "أبناء النور" إن بقينا في الظلمة واجلهل واخلطيئة؟ هذه 
ً من خالل االبتعاد عن كل ما  البنوة، وهذا الزرع يحتّم على اإلنسان ان يثمر ثمرا صاحلا

هو شرّ والسعي الدائم؛ بهدي الروح؛ للتَّشبه باآلب خالقه وعدم تشويه صورة اآلب 
."  (يو 8: 47)  عُ كَالَمَ اهللاِ مَ نَ اهللاِ يَسْ َلَّذِي مِ ً من أنَّ "ا إنطالقا

من اهللا ولدنا أخذ منا وأعطانا 
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ا ظهرت صورة اهللا  قد يرى البعض أنه لم تتجلَّ صورة اآلب "األب" في العهد القدمي إمنَّ
اجلبروت الذي واظب على عقاب الشعب بسبب معصيته، إله احلروب املتسلّط، احملبّ 
للعقاب... هذه الصورة تبدو ناقصة خاصةً ان اهللا رافق الشعب خالل مسيرته وفي 

مناسبات عدة: ففي مسيرة اخلروج من مصر نحو سيناء كان امامهم كعمود من نار 
(خر 14: 24) هو األب الذي انقذ شعبه من طغيان الفرعون ومنحهم احلريّة، وتظهر 

نيَ  لَى الْبَنِ َبُ عَ ا يَتَرَأَفُ األ صورة األب الرؤوف في العديد من األسفار نذكر منها "كَمَ
" (مز 103: 13).  ائِفِيهِ لَى خَ َّبُّ عَ يَتَرَأَفُ الر

فاهللا في العهد القدمي لم يخلق اإلنسان فحسب بل كان يؤنبه، يربيه، يصونه كما 
َّه كما يؤدّب الرَّجل ابنه يؤدّبك الرب إلهك  يتعامل األب مع ابنه: "فاعلم في قلبك أن

لتسير في سبله وتتَّقيه" (تث 8: 5) . قد يغيّر اهللا أسلوب تعاطيه مع اإلنسان 
فيستخدم طرق مختلفة في إعالن محبته له، أو في تبيان غضبه ال بل خيبة امله 

من عصيان بنيه وتصرّفاتهم وأفكارهم وأعمالهم وأقوالهم. 

اهللا الذي حزن بسبب خيانة الشعب ومعصيته في العهد القدمي ما زال هو نفسه 
لكنه اعطانا ابنه ليزيل عنا بشاعة اخلطيئة في العهد اجلديد. اهللا هو نفسه منذ 
َ محبَّته ورحمته كما دائماً، "وفي ملء  القدمي ولكنه خاطب شعبه بطرق شتّى وبنيّ

الزّمن ارسل ابنه" (غال 4:4) فكان ابنه كمال احملبة به منحنا اخلالص الذي وعد به 
د املسيح  ق وعده باخلالص في العهد اجلديد بتجسّ اإلنسان منذ العهد القدمي، حقَّ

ليب وقيامته، في ملء الزمن برهن اهللا عن كمال ابوته من خالل ابنه  وموته على الصَّ
يسوع املسيح.

الفقرة الثانية: فأخذ منّا
متيّز التاريخ البشري منذ العهد القدمي وحتى تاريخنا املعاصر بخيانة الشعب 

ً عن الفضيلة.  ومعصيته، وذلك بسبب أنانية اإلنسان وانغماسه بالشرّ عوضا
معصية اإلنسان شكّلت حالة رفض لوصايا اهللا وبالتالي إنفصال عن اهللا، 

ورفض حملبته... وفي مقابل خيانة اإلنسان لم يتخلَّ اهللا عنه بل فاض قلبه حباً، 
ده أخذ االبن صورة  وضحى بابنه الوحيد "كمال مجده وصورة جوهره" وبتجسّ

اإلنسان وحمل خطيئته وصلب عنه ليميت اخلطيئة ويعود فيرفعه
ليعيد له صورة اهللا الذي فقدها مع اخلطيئة األصلية.

من اهللا ولدنا أخذ منا وأعطانا 
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 فإذ بيسوع املسيح "آدم اجلديد" حمل خطيئة اإلنسان، أخذ منا الظلمة ليعيد لنا 
النور. 

مقابل عهد الرب ومساعدته الدائمة لشعبه، برز آباء وأنبياء قديسون شهدوا للرب 
وعملوا بوصاياه. فجاء اميان ابراهيم وثباته واميان موسى وصموده وغيرة ايليا 

 ً وشجاعته بوجه كل طغيان وشر وجتديف... اعطانا اهللا احلرية لنختار محبته عوضا
عن العصيان، واألنانية، ... فهل نختار الشر بدل اإلميان، وهل نثق باهللا كما فعل 

. " (تك 22 : 10) ابراهيم  ْنَهُ كِّنيَ لِيَذْبَحَ اب ذَ السِّ ْرَاهِيمُ يَدَهُ وَأَخَ دَّ إِب إبراهيم : "ثُمَّ مَ
الذي بإميانه والتسليم ملشيئته منحه اهللا ذرية بعدد رمل البحر. 

ً سقطات   هذه هي حال إلهنا احملب منذ العهد القدمي وحتى اليوم فهو أخذ مرارا
اإلنسان وجدد العهد معه. يخطئ من يظن أن اإلنسان بضعفه ونقصه يعطي اهللا 

فنحن ال منلك شيئًا لنعطيه، فعندما نصلي ونسجد ونسبّح ليس بسبب حاجة 
اهللا الينا، بل اننا بأمس احلاجة ألن نصلي فنكون "هياكل له" كل ما هو لنا هو منه 

وكل ما منلكه أخذناه منه، وهو ال يحتاج اال حملبتنا فقول اهللا: "يا ابني أعطني قلبك" 
(أم 23: 26) ال يعني حاجته الينا اال لكي ميأل قلبنا بالنور وبنعمه الكثيرة.

 

الفقرة الثالثة: وأعطانا
نَعَ  ً لروحه وافاض بنعمه علينا. "وَصَ خلقنا اهللا ومنحنا احلياة وجعل اجسادنا مسكنا

ا" (تك 3: 21). إن اهللا لم يقطع  مَ هُ لْدٍ وَأَلْبَسَ نْ جِ ةً مِ صَ َتِهِ أَقْمِ رَأ َّبُّ اإلِلهُ آلدَمَ وَامْ الر
عالقته باإلنسان رغم نقض األخير بعهوده وخيانته املتكررة للرب. فهو قال إلبراهيم: 

َكُونَ  َبَدِيًّا، أل دًا أ هْ ، عَ مْ يَالِهِ دِكَ فِي أَجْ نْ بَعْ لِكَ مِ َ نَسْ ، وَبَنيْ ي وَبَيْنَكَ دِي بَيْنِ هْ "وَأُقِيمُ عَ
." (تك17 :7)  دِكَ نْ بَعْ لِكَ مِ ا لَكَ وَلِنَسْ إِلهً

فمنذ العهد القدمي، تاريخ الشعب مليءٌ بعدم األمانة وقلة اإلميان، فكانت السمة 
األساسية في العهد القدمي انتظار مجيء امللك اخمللص الذي يحرر الشعب من 
الظلمة: "اجلالسون في ارض ظالل املوت اشرق عليهم النور (اشعيا 9: 1-2)" 

فمسيرة الشعب مع موسى مسيرة العبور من أرض العبودية إلى األرض
اجلديدة، وخروج الشعب من مصر وحترّرهم من عبودية فرعون هي 

من اهللا ولدنا أخذ منا وأعطانا 
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نفسها املسيرة التي قام بها يسوع املسيح لنعبر معها من ارض الظلمة وعبودية 
اخلطيئة الى النور والتحرر واحلق. 

فاهللا أرسل أنبياء كُثُر الى أن حان الوقت "في ملء الزمن" أرسل ابنه الوحيد خلالصنا، لذا 
ظن العديد ان املسيح هو موسى اجلديد ارسله اهللا ليعيد امللك البناء اسرائيل ويحقق 

ً جعلنا  ً جديدا ً اعطانا ملكا ً جديدا عبور آخر، فكان ان اهللا بيسوع املسيح كتب لنا عهدا
ابناء وورثة امللكوت. أخرجنا من الظلمة وحررنا من عبودية اخلطيئة ومنحنا حياة جديدة 

لُصَ بِهِ  ، بَلْ لِيَخْ الَمَ الَمِ لِيَدِينَ الْعَ ْنَهُ إِلَى الْعَ لِ اهللاُ اب َّهُ لَمْ يُرْسِ َن في املسيح يسوع ربنا. "أل
." (يو 3: 17). فمع املسيح اصبحنا خليقةً جديدةً، ولدنا من جديد وهو حتى  الَمُ الْعَ

لُكُوا  . اسْ َّبِّ ٌ فِي الر نُور ا اآلنَ فَ ةً وَأَمَّ لْمَ ً ظُ َّكُمْ كُنْتُمْ قَبْال َن إليوم يجددنا بالروح القدس. "أل
قٍّ" (أفسس 5:  8 - 9 ). ِرٍّ وَحَ الَحٍ وَب وَ فِي كُلِّ صَ رَ الرُّوحِ هُ َنَّ ثَمَ َدِ نُورٍ. أل َوْال كَأ

خالصة:
من اهللا ولدنا أخذ منا وأعطانا 

خلقنا على صورته ومثاله، أخذ منا خطيئتنا وحررنا من عبودية الشرّ واعطانا ان نكون 
ابناء النور ومنحنا امللكوت. 

صالة اخلتام
يا رب، قدام نعمك اللي عم تعطينا ياها كل يوم، نعمة احلياة، نعمة الصحة، نعمة 

الصداقة، شو معقول تكون عم تاخد منا؟ عم تاخد يا رب االمنا وتشركن باالمك حتى 
نحصل عاجملد. عم تاخد ضعفنا حتى حتولو لقداسة. عم تاخد خطيتنا حتى 

تغفرلنا ياها. كل هالنعم منشكرك عليها النو من اهللا ولدنا.

من اهللا ولدنا أخذ منا وأعطانا 
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 تدور أسطورة اخللق في هذه احلضارة حول
 انبثاق احلياة من بيضة كونية أيضاً، كتلك

 التي خرج منها اإلله آتوم في احلضارة
 الفرعونية، لكن هذه املرة ساكن البيضة
 بطل بقوى خارقة وليس إلهاً، بطل يدعى
 ”بان قو“ والذي استيقظ من نوم طويل
 دام 18 ألف عام، وعند استيقاظه لم ير

 حوله سوى الظالم الذي يحيط به من كل
 مكان، فقرر حترير نفسه بنفسه من هذا

ً ً ويسارا  املكان الضيق، وأخذ يدور ميينا
ً تهشيم هذه البيضة، حتى  محاوال

 حتطمت وسقطت املواد الثقيلة بداخلها
 لتتكون األرض، بينما تطايرات املواد

.اخلفيفة نحو األعلى وشكلت السماء

ً.. يبدأ  نحن أمام أشد األساطير تعقيدا
الكون في األسطورة بظالم حالك، حالة 

كاملة من العدم، لكن لم تدم هذه احلالة 
حيث قسم العدم نفسه إلى إلهني هما 
جايا إلهة األرض، وأوروانوس إله السماء، 
وكانا ملتصقني ببعضهما حتى نشب 

بينهما خالف فانفصال عن بعضهما إلى 
ً من  ً كبيرا األبد، وبعد زواجهما أجنبا عددا
اآللهة، قاما بتقسيمهم إلى قسمني؛ 
القسم األول هم ”التيتان“ وهم آلهة 

ً ومتتلك قدرات خارقة،  تشبه البشر قليال
بعكس القسم الثاني الذي أطلقوا عليه 
اسم ”الكولكلوبيس“، فقد كانوا أشبه 
مبسوخ وشياطني قبيحي املنظر إلى أبعد 
حد، فقام أوروانوس بسجنهم في باطن 

األرض، رغم اعتراض اإللهة جايا.
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الفريق األول
ً عن العلم، وفي محاولة لإلنسان القدمي للتعرف على قصة اخللق، ظهرت عدة أساطير في  بعيدا

احلضارات القدمية. إجمع األوراق لتتعرف على روايات هذه احلضارات. 
(تعطى للفريق أوراق عليها أسماء احلضارات على حدى والروايات على حدى وعلى الفريق أن يجمع 

االسطورة باحلضارة املناسبة.)

ملحق الفرق

بدأ اخللق في هذه احلضارة بوجود احمليط 
األزلي أو املياه األزلية، والتي تطفو على 
سطحها بيضة ذهبية ضخمة، وهي 
البيضة الكونية التي تتبناها أساطير 
عدة حول نشوء الكون، وبانفجار هذه 

البيضة خرج منها اإلله أتوم اإلله األول، 
عطس أتوم فخلق بقوة صوته اإلله 
”تشو“ إله الهواء، ثم بصق بعدها 

فظهرت إلهة الندى ”تفنوت“.

أسطورة أخرى من أرض العراق، تؤكد بأن 
ً من كل شيء عدا املياه  العالم كان فارغا
األزلية، التي خرجت منها اإللهة ”منو“ 

ً من ”آن“ رب السماء،  إلهة املاء، وأجنبت كال
و“كي“ ربة األرض كأول آلهة، وبعد 

زواجهما أجنبا ”انليل“، رب الهواء الذي قام 
بدوره بفصل أبويه األرض والسماء عن 

بعضهما.
لم يستطع ”إنليل“  التأقلم مع الظالم 
فأجنب ابنه ”نانا“ لييصبح القمر، الذي 

أجنب اإلله ”أوتو“  فيما بعد ليصبح 
الشمس، لينتهي الظالم إلى األبد.

احلضارة اليونانيةاحلضارة السومريةاحلضارة الفرعونية

هذه احلضارة من أقدم احلضارات البشرية 
على اإلطالق. وصلت إلينا حول نشوء 

الكون واخللق، عن طريق األلواح السبعة 
مللحمة التكوين الشهيرة ”اإلينوما 

إيليش“، والتي تعود إلى مطلع األلف 
الثاني قبل امليالد.

وكباقي األساطير األخرى التي يبدأ فيها 
الكون باملياه األزلية، كان بدء الكون 

باحمليط األزلي الذي سكنه  ثالثة آلهة، 
”آبسو“ إله املاء العذب، و“تيامات“ إلهة 

املاء املالح،  و“ممو“ إله الضباب.

تختلف أساطير اخللق في هذه احلضارة 
ً عن األساطير السابقة، فليس هناك  قليال

امتداد مائي بزغت منه احلياة، بل بدأ 
الكون بصراع بني النور والظالم، صراع بني 
قوتي جيشني يترأسهما ”أهورامزدا“ قائد 
جيش النور، وفي اجلهة املقابلة ”أهرمين“ 

قائد قوى الظالم.

احلضارة الصينية

احلضارة البابلية

احلضارة الفارسية

ماذا تعرف عن نظرية داروين ونظرية اإلنفجار الكبير (Big bang) وإلى أي مدى ميكن
للمسيحي إعتماد إحدى هذه النظريات؟

الفريق الثاني
- هل تعتقد أن اهللا أظهر أبوته لنا في العهد القدمي؟ 

- كيف ميكن تفسير أبوة اهللا في العهد القدمي (رغم أن عقابه كان قاسيًا باملنظور
البشري) ؟

- اكتب 5 آيات من الكتاب املقدس تظهر لنا أبوة اهللا. (من العهدين القدمي واجلديد)

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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الم هو نعمة خاصة من صانع السالم يسوع املسيح، وال ميكننا أن ننسى ما قاله  السّ
لنا: "سالمي أعطيكم" وبقدر ثبات عالقتي به، أشعر بحضوره احلي في داخلي، 
الم الداخلي؟ الم الداخلي. ويبقى السؤال املهم  ما هو السّ وبالتالي أعيش السّ

ً حضور اهللا فينا السالم الداخلي هو أوال
وهو معنى إشارة الصليب أي:  -

اآلب هو الفكر  1
اإلبن هو القلب واألحاسيس   2

الروح القدس هو املثابرة على العمل   3
  

الم الداخلي يتالشى الصراع بني ما يريده قلبي وما يقوله  بالتالي عندما أعيش السّ
عقلي. (التقنية املمكن إتباعها هي تقنية ال brainstorming  أي عصف ذهني، 

ا يُراود فكري عندما أقول "سالم داخلي"؟ فيه نسعى لإلجابة عمّ
 

خطوات قد تساعد الفرد للحصول على السالم الداخلي

1 - التأمل: إن التأمل يقرّب املسافة بني الفكر أي العقل والعاطفة أي القلب 
( مارس التأمل ملدة 3 دقائق مع اجلماعة: أطلب منهم أن يجلسوا بالطريقة التي 

تريحهم ألنّهم لن يتحرّكوا ملدة 3 دقائق، وليشعر كلُّ فردٍّ كأنّه مبفرده.)

2 - حتديد العواطف وإعطائها أسماء : بدل القول "لديّ مشاعر مختلفة " إبدا 
بتحديد تلك املشاعر مثال :" أنا أشعر بالغضب"  وعند حتديد ذلك الشعور إسأل 

نفسك ملاذا تشعر به ؟ واثبت على هذا السؤال  إلى أن تصل إلى اإلحاطة بكل 
الشعور على الصعيد العاطفي واملعرفي.

ا  ( ضع أمام اجلماعة صور لوجوه تعبيريّة عن مشاعر مختلفة ، وليَضع كلُّ فردٍ وجهً
َثّل ما ييُعبره هذا الوجه. عند اإلنتهاء إسأل كل فرد عن شعوره ، وسببه ) وميُ

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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3 - التفكير اإليجابي : من السهل جدا أن نقول "لقد رسبت "  لكن الصعب أن نقول 
"هناك أخطاء تعلمت منها للمرة املقبلة و لم أكن أعرفها جيدًا من قبل" 

التفكير اإليجابي هو من أهم النقاط التي تساعد الفرد للوصول إلى السالم الداخلي . 
ن السلوك. إن تغيير منط التفكير يُغيّر الشعور وبالتالي يتحسّ

مشاركة مع اجملموعة

ضع أمثلة لبعض األفكار السلبية وأطلب من اجلماعة أن حتوّلها إلى إيجابيّة، مثال: 
(مش عم تزبط .  هاملرة ما زبطت املرة اجلاية بتزبط .......) 

خالصة
ل به وبكلمته يُحوّالن املوت السلبي  ا عن يسوع . التأمّ ال وجود  للسالم الداخلي خارجً

إلى قيامة إيجابية. الربّ صام وصلى لكي يعلّمنا كيف نتّحد به وننتصر على خطيئتنا 
وضعفنا.

حدّد مشاعرك ولكن إستسلم لألب كما فعل يسوع  "نفسي حزينة حتى املوت" 
" يا رب أبعد عني هذا الكأس ...و لكن لتكن مشيئتك وليس مشيئتي ".

نا أعضاء في  نا قبل أن نولد، وأصبَحْ ا عنّا، إنّه يعرفُ دَعونا ال نُفتّش عن يسوع خارجً
دنا. فلقاؤنا األول معه هو في داخلنا اجلميل واخلاطىء. حضوره  دِه يومَ تَعمَّ سَ جَ

الم الداخلي يبدأ عندما نؤمن  رننا ويُجدِّدنا ويجعلنا أقوى لِننطلق من جديد. السّ يُطهِّ
بأن يسوع يُعطينا القوّة لنتغلّب على ضعفنا، فنستطيع أن ننطلق بسالم لنلتقيه 

في اآلخر.

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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ملحق الصوم
زمن الصوم، زمن امللء ال الفراغ! صحيح أنّه زمن اإلنقطاع 
عن أنواع األطعمة واألشربة والعادات غير احلميدة، ولكن 
ا عن امللء،  مبا أنّ قلب اإلنسان يرفض الفراغ ويبحث دائمً

يسعى كلٌّ منّا، في الصوم الكبير، إلى فضح الفراغ 
الكامن في قلبه من خالل كلّ ما نقوم به من "فراغات" 

فات؛ ومتى فرّغ املسيحي قلبه، في الصوم، من  وتقشّ
إنشغال الطعام - وسائر اإلنشغاالت التي هي جيّدة بحدّ 
ذاتها - يتفرّغ أكثر إلشباع اجلوع احلقيقي في حياته ومللءِ 
الفراغ األعمق والشوق األكبر: الشوق إلى اهللا الذي وحده 

ميأل فراغ قلبنا ويسكّن اضطرابه. لذلك، وبينما نحن 
ا هو ضروري حلياتنا (الطعام وما  متخلّون خالل الصوم عمّ
إليه...)، تدعونا الكنيسة أن نكثّف "مكانه" ما يساعدنا 

. على ملءِ فراغات قلبنا من حضور الربّ
ة بكلّ كنيسة والتي  إلى جانب أصول الصيام اخلاصّ

حتدّدها قوانينها، نتشارك في هذا املقال بثالث من وسائل 
امللء التي تقدّمها لنا الكنيسة خالل الصوم: 

1.  الليتورجيّا
كلمة اهللا  .2

صوم الشفاعة والشهادة  .3

هرية
ش

شئة_ال
ت_التن

خويا
طة_اال
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ال بدّ للجماعة الكنسيّة التي تعيش الصوم كإختبار جماعي أن 
ا بطريقة جماعيّة مميّزة. من هنا، لكلّ كنيسة  "حتتفل" خالله أيضً
ة  من كنائسنا الشرقيّة تقليد عريق ومكثّف من الصلوات اخلاصّ

بزمن النعمة هذا تتّسم عادةً بأبعاد ثالثة: 

الصوم: توبة وشفاء  
ا  لطاملا كان الصوم في الكتاب املقدّس وفي خبرة الكنيسة مرتبطً
بالتوبة وتعبيرًا عنها. وفي الوقت عينه يبرز في الصوم وجه املسيح 

الطبيب الشافي ال سيّما من خالل اآليات واألعاجيب التي نذكرها في 
أناجيل اآلحاد. في الواقع، إنَّ هذين البعدَين (التوبة والشفاء) 

ا هي توبتنا إلى طبيبنا  ني، وتوبتنا للمسيح في الصوم إمنّ متالزمَ
الشافي الذي ما جاء ليديننا بل ليشفينا من جروحنا.

اخلطيئة جرح! اخلطيئة مرض! واملسيح يداويها بحبّه الالمحدود. 

الصوم: لقاء العريس  
أكبر اكتشاف على مسيحيي اليوم أن يكتشفوه هو كم أنّ اهللا 

يحبّهم. وهذا ما يدعونا إليه الصوم من خالل وجه املسيح العريس 
ي بدورها في هذا  الذي جاد بنفسه حبًّا بالكنيسة عروسه التي تنقّ
ّة: اهللا  الزمن حبّها األمني والصادق له. هذه هي بشرى الصوم السار

مغرم بك يا أيّها اإلنسان! وهو آتٍ إليك بلهفة العريس حلبيبته.

الليتورجيّا
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الصوم: مسيرة نحو املسيح احليّ  
ا  ا بل هو 40 يومً ا وال أسبوعً وأجمل ما في الصوم أنّه زمن وليس يومً
من اجلهاد وامللء. هو مسيرة طويلة، مع يسوع ونحو يسوع: ميناء 

األمان.
خالل املسيرة الطويلة هذه، تقترب منّا العناية اإللهيّة ترافق صومنا 
وتشفي حبّنا وتثبّت خطوات سيرنا نحو ملءِ احلياة. تلقى مسيرتُنا 
هذه مألها في آالم الربّ وقيامته، في سرّ موته وحياته: ذروة سنتنا 

وكمالها ومؤونتها.
هذا يعلّمنا أن احلياة الروحيّة ليست "كوني! فكانت." بل هي مسيرة 

ا، وال يوجد  . ال يوجد وصفة سريّة ألصبح قدّيسً منوّ وتفاعل حيّ
د باملسيح. بل كالزرع الذي، "ليل  "تصرّفًا سحريًّا" أقوم به، وفجأة، أحتّ

نهار، ينبت وينمي... العشب أوال، ثم السنبل، ثم القمح الذي ميأل 
السنبل" (مرقس 4: -27 28) كذلك حياتنا الروحيّة تتفاعل مع 

نعمة الربّ وتسير مسيرة قداستها.

هذه األبعاد الثالثة وغيرها، نحتفل بها في كنائسنا بشكل مكثّف 
طوال الصوم من خالل الرتب والصلوات الليتورجيّة التي حتتفل بها 
ا من خالل الصلوات  رعايانا ونشارك بها نحن كأبناء األخويات، وأيضً

رها نحن بحسب  الباراليتورجيّة (paraliturgiques) أي التي نحضّ
روحانيّة أخويّاتنا وحاجاتها.

الليتورجيّا

هرية
ش

شئة_ال
ت_التن

خويا
طة_اال

© راب
  



23

ملحق الصوم

"ها إنها ستأتي أيام يقول السيد الرب أرسل فيها اجلوع على األرض ال 
اجلوع إلى اخلبز وال العطش إلى املاء بل إلى آستماع كلمة الرب."  

(عاموس 8: 11)
لطاملا ارتبط زمن الصوم بقراءة الكتاب املقدّس، كلمة اهللا احليّ التي 

هي خير غذاء لنفوسنا وهي "أطيب من العسل في فمنا" (مزمور 
ً كلّ يوم  ا، من الضروري أن جند وقتًا ثابتًا ولو قليال 119: 103). عمليًّ
للتواصل مع كلمة اهللا في الكتاب املقدّس. وفي زمن الصوم، ميكننا 

اإلستفادة من وقت الفراغ الذي كسبناه مكان الفطور – أو أيّ وقت آخر 
من النهار - مللئِه بكلمة اهللا الذي يستغوينا ويأتي بنا إلى برية الصوم 

ليخاطب قلبنا. (هوشع 2: 14) كلمة اهللا ال تكشف لي وجه اهللا 
ا وجهي وقلبي. لنسمع في الصوم –  وحسب، بل وتكشف لي أيضً

ا – نصيحة مالك سفر الرؤيا، ولنأخذ الكتاب ونبتلعه! ولو كان  ودائمً
في جوفنا مرّ، ولكنّه سيكون في فمنا أطيب من العسل! (رؤيا 10: 9)

لقد مرّ بنا في هذا املقال أنّ الصوم األربعيني ليس تقوًى فرديّة وال 
ا، بل هو اختبار جماعيّ نعيشه مع الكنيسة ومن  تعبّدًا شخصيًّ

ا من ذاتي نحو  أجلها. فما أجمل أن يكون صيامي خروجً
ً، ونحو إخوتي البشر: في وقت واحد وبطريقة ، خالقي أوّال

  واحدة، وبحبّ واحد وبنعمة اإلله الواحد يتّحد جميع املؤمنني 
الصائمني، ما يقوّي وحدتهم ويثبّتها،  ويجعلهم ينطلقون نحو 

اد ونشاط. والصوم، مثل سائر كنوز  رسالتهم الواحدة بعزم أكبر  واحتّ
الكنيسة الثمينة، ال حتتفظ به لذاتها.

كلمة اهللا

صوم الشفاعة والشهادة
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دًا جلميع املؤمنني، لكنّه ال يقوقعهم في دوّامة  ًا موحِّ   ومع كونه اختبار
نخبويّة تفصلهم عن إخوتهم، بل يطلقهم في مسيرة شهادة أمام 
كلّ من يطلب منهم دليل ما هم عليه من الرجاء (1 بطرس 3: 15). 
 ً إنّه فسحة لقاء وحوار وشهادة مع كلّ من يجد في الصائمني أبطاال
يجرؤون على القيام مبا يعاكس الطبيعة والعادات. بني الصوم املتكبّر 

الذي حذّرنا املسيح من التباهي به أمام الناس (متى 6: -16 18)، 
ا على منارة هذا العالم  والصوم الرسوليّ الذي يسعى أن يكون سراجً
دوه،  ّن مجّ املظلم ليهتدي الداخلون بنوره، فارق واحد: األوّل نال أجره مم

والثاني أجره الوحيد فرح الشهادة بصمت وخفاء لربّ اجملد األوحد.

"إن الروح النجس، إذا خرج من اإلنسان، هام في القفار يطلب الراحة 
فال يجدها ويقول: أرجع إلى بيتي الذي منه خرجت. فيأتي ويجده 

مكنوسا مزينا. فيذهب ويصطحب سبعة أرواح أخبث منه، فيدخلون 
ويقيمون فيه، فتكون حالة ذلك اإلنسان األخيرة أسوأ من حالته 

األولى". (لوقا 11: -24 26)

ّ تكون حالتنا  ّ نترك مكانه فارغًا، لئال ا، يجب أال وكلّ ما صمنا عنه أيضً
ما بعد الصوم أسوأ من حالتنا قبله. الهدف األوّل واألخير من هذا 

املقال، أن يعلّمنا أنّ قلبنا الذي أفرغناه بالصوم من مأكوالت 
ا مضطربًا إلى أن يرتاح باهللا الذي خلقه".  ومشروبات... "سيظلّ قلقً
لنصم إخوتي وليكن صومنا خالّقًا ومتجدّدًا، يليق باخلالق اخلالّق الذي 

.ً أحبّنا أوال

صوم الشفاعة والشهادة
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