
التنشئة الشهرية
لعائلة رابطة األخويات في لبنان

 - العدد الرابع -

كاخلميرة في العجني

(متى  33:13)



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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املرشد العام األب إدمون رزق ر.م.م
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، والنعمة وااللتزام، والعائلة البشريّة والثالوث  "إننا، بهذه النظرة اجملبولة باإلميان واحلبّ
ل بالعائلة التي اودعتها كلمةُ اهللا بني يَدَي الرجل واملرأة واألبناء كي يُكَوِّنوا  اإللهيّ، نتأمّ

رِكة أشخاص تكون على صورة وحدة اآلب واالبن والروح القدس. والنشاط املرتبط  شَ
باإلجناب والتربيّة هو بدوره انعكاس لعمل اآلب اخلالّق. فالعائلة مدعوّة للتشارك في 

الصالة اليوميّة، وقراءة كلمة اهللا واملناولة اإلفخارستيّة، كي جتعل احلبّ ينمو، وتتحوّل 
أكثر فأكثر إلى هيكلٍ لسكنى الروح القدس." (فرح احلب 29)

ُكَوَّن من متاعب وحتى  "تظهر، أمام كلّ عائلة، أيقونة عائلة الناصرة، بواقعها اليوميّ امل
من كوابيس، كما حدث حني فُرض عليها أن تعاني من عنف هيرودس غير املبرّر، وهي 

ا في الكثير من عائالت املهجرين املرذولة والتي ال  خبرة تتكرّر بطريقة مأسوية اليوم أيضً
ه، وإلى  ل بالطفل وأمّ أحد يدافع عنها. إن العائالت، على مثال اجملوس، مدعوّة إلى التأمّ

السجود أمامه وعبادته (متى 2، 19. 51). وعلى مثال مرمي، هي مدعوّة بشدة ألن 
عة، وأن حتفظ عظائم  جِّ ُشَ تعيش، بشجاعة وصفاء، التحدّيات العائليّة، احلزينة منها وامل
ا أحداث كلّ عائلة  لها في القلب (لو 2، 19. 51). في كنز قلب مرمي توجد أيضً اهللا وتتأمّ
من عائالتنا، وهي حتفظها بعناية. لذا، فهي تستطيع أن تساعدنا على فهمها كي ندرك 

رسالة اهللا في التاريخ العائلي. (فرح احلب 30)

"إنّ مستقبل البشريّة يتوقّف على العائلة" هذا القول الذي ردّده قداسة البابا يوحنّا 
: "في وظائف  ً، وال مستقبل من دون سالم عائالتنا. فاإلرشاد الرسوليّ بولس الثّاني مرارا

ن أربعة أقسام نستخلص منها بشكل   العائلة املسيحيّة في عالم اليوم"، يتضمّ
موجز هذه األفكار األساسيّة حول دور العائلة املسيحيّة.

، بني رجل وامرأة، يربطهما سرّ الزواج   أ-  العائلة هي شركة أشخاص: دائمة ال تنحلّ
املقدّس ويعيشان بأمانة واقع الشراكة .

 ب- العائلة في خدمة احلياة: في نقلها وتربيتها، فالزوجان متعاونان 
هما تربية أوالدهما، فهما  في محبّة اهللا اخلالق، ومن واجبهما وحقّ

املربّيان األوّالن والرئيسان ألوالدهما.

سالم عائالتنا : سالم عائلة الناصرة 
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 ج- مبا أنّ العائلة هي خليّة اجملتمع األولى واحليّة التي تساهم في تطوير اجملتمع، فهي 
املكان الذي يولد فيه املواطنون، وهي أوّل مدرسة للفضائل اإلجتماعيّة، ولها يعود الدور 

املسؤول في تطوير اجملتمع.

 د- العائلة تشارك في حياة الكنيسة ورسالتها، فهي تؤمن وتنشر اإلجنيل. تقيم احلوار 
مع اهللا، وتقوم بخدمة الناس. هي "كنيسة بيتيّة صغرى". فعلى مثال الكنيسة 

ر باإلجنيل وتواصل التربية على اإلميان. الكبرى تبشّ

تعليم الكنيسة فيما يختصّ بالزواج والعائلة، يذكّر املؤمنني مبا هو أساس. وينبوع هذا 
طه للزوجني وللوالدين وأوالدهم،  التعليم، هو املشيئة اإللهيّة وما يقصده اهللا ويخطّ

فيقول: "إنّ الكنيسة، وقد استنارت باإلميان الذي يفهمها كلّ احلقيقة املتعلّقة مبا للزواج 
ر  ة إلى أن تبشّ ً باحلاجة امللحّ والعائلة من قيمة غالية ومعنى عميق، لتشعر مجدّدا
ة املدعوّين إلى الزواج الذي  باإلجنيل أي "باخلبر املفرح" جميع الناس دومنا متييز وخاصّ

يستعدّون له، وامام نظرهم عائلة الناصرة. فيلتزم كلّ إنسان ذي إرادة صاحلة بواجب 
احملافظة على ما للعائلة من قيم سامية، ويعمل على تطويرها.

صالة البابا فرنسيس إلى العائلة املقدسة
عائلة الناصرة املقدسة، إليكم نوجه أنظارنا اليوم بعجب وثقة؛ نتأمل فيكم جمال 

شركة احلب احلقيقي؛ ونوكل إليكم جميع عائالتنا، لكي تتجدد فيها عجائب النعمة.
يا عائلة الناصرة املقدسة، مدرسة اإلجنيل املقدس اجلذابة:

علمينا أن نقتدي بفضائلك، من خالل انضباط روحي حكيم،
أعطينا نقاوة النظرة، لكي نتعرف على عمل العناية اإللهية في واقع احلياة اليومية

يا عائلة الناصرة املقدسة، حارسة سر اخلالص األمينة: أمني فينا تقدير الصمت،
واجعلي عائالتنا عليات صالة، وحوّليها إلى كنائس بيتية صغيرة، جددي توق القداسة، 

ادعمي جهد العمل والتربية النبيل، وجهد الصالة والفهم املتبادل والغفران. 
يا عائلة الناصرة املقدسة، أيقظي في مجتمعنا الوعي، لطابع العائلة املقدس والذي ال 

يجب تدنيسه، ذلك اخلير الذي ال يُثمن وال يُستبدل. فلتكن كل عائلة مسكن طيبة 
وسالم، لألطفال واملسنني، للمرضى واملستوحشني، للفقراء واملعوزين. 

يسوع، مرمي ويوسف
نصلي إليكم بثقة، ونوكل ذواتنا إليكم بفرح.
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تنشئة إدارية

سلسلة "أخي"

احللقة الرابعة– "أخي في احلي"
ً. هو ابن الرعيّة  اخي يسكن في حيًّ مكتظًٍ بالسكّان منذ والدته، اي منذ 30 عاما

وابن الكنيسة معروف بنخوته واميانه والتزامه. خالل كل تلك األعوام التزم في 
رابطة األخويات منذ الفرقة التحضيرية الى الطالئع فالشبيبة وجوقة الرعية 

واللجان اإلقليمية وانضمّ الى فريق معهد التنشئة والتدريب كما انّه حصل على 
 .ً اذن ملعاونة كاهن الرعية في املناولة حتى ظنّ بعض ابناء الرعيّة انه اصبح كاهنا

ً ما يجد اخي نفسه مضطر لركن سيارته  بحكم اإلزدحام السكانيّ في احلي، غالبا
في مكان اجليران او في مكان مينعهم من املغادرة في حال الطوارئ. عانى اجليران 
ً لإلعتذار  ً ما كانت تتفاقم األمور اذ اخي يسارع دائما الكثير من هذا ولكن غالبا

ً من اضطراره لركن سيارته بهذا الشكل  ولنقل سيارته ولكن اخي ينزعج كثيرا
ويشعر بالذنب جتاه جيرانه. 

ً ليركن فركن  ً مناسبا في احد االيام، وصل اخي الى منزله وكالعادة لم يجد مكانا
ً موقف احد اجليران. تفاجأ اخي بإبن اجليران يناديه من الشارع  على الطريق مقفال

لنقل سيارته. ظنّ اخي ان جاره يريد اخلروج من موقفه فنزل ليغيّر موقف السيارة 
ولكنه تفاجأ ان جاره يريد ان تركن اخته مكان اخي. 

بالنسبة ألخي، سيارته مركونة على الطريق العام وبالتالي ال يحق للجار ان يطلب 
منه نقل سيارته اال بحال اراد اخلروج من املوقف ولكن ليس لكي تركن اخت اجلار 
مكان اخي. رفض اخي ان ينقل سيارته وشبّت مشادة كالميّة بينه وبني جيرانه 

 . امام اجلميع في احليّ
ل اهل احليّ ليهدّئوا النفوس وطلبوا من اخي ان ينقل سيارته لكي ال يسبب  تدخّ

املشاكل كما عرض عليه احد اجليران ان يركن سيارته في موقفه. 
نقل اخي سيارته بعد تدخل اهل احليّ ولكن ما ازعجه هو انه اضطر للصراخ 

واجلدال امام اجليران وهو معاون للمناولة في الرعية ومطلوب منه في اليوم التالي 
ان يقف على املذبح ليناول املؤمنني ومنهم جيرانه الذين جتادل معهم بسبب 

املوقف.
ً من الكاهن ان يعذره عن عدم  دخل اخي الى السكرستيا في اليوم التالي طالبا

معاونته في املناولة بسبب احساسه بالذنب.
ً ان يكلّم جاره ويعتذر منه ولكن كبريائه لم يسمح له فكّر اخي كثيرا

ً ثم تناسى املوضوع.  القيام بذلك. تردّد كثيرا
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السؤال األوّل
ً مع الصراع بني ما يجب القيام به بحسب امياننا املسيحي وبني  كيف تتعايش يوميا

ً امام التصرّف الصحيح؟ ضعفك اإلنساني الذي يقف حاجزا

السؤال الثاني
كيف تقيّم دوافع اخي لإلعتذار وتصحيح خطأه؟

السؤال الثالث
شاركنا مبواقف مماثلة حصلت معك. كيف تصرّفت وماذا تعلّمت للمرّة املقبلة؟

السؤال الرابع
هل انت كإبن أخويّة معصوم عن اخلطأ؟ حلّل واعطِ رأيك من وجهة نظر من يحاول 

ً في محيط حيّه. التأثير ايجابيا ومسيحيا
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على مثال مرمي

سيقسم هذا النص إلى جزئني وسنتناول في هذا املوضوع اجلزء األول: من اآلية 1 حتى 5.

كنظرة أولى ودون الدخول في احلديث الذي دار بني يسوع ومرمي، ماذا ميكن أن نستخرج من خطوات يجب أن 
يقوم بها القائد املسيحي؟

ً في قلب احلدث، يكتشف املشكلة  القائد املسيحي هو قائدٌ حاضر دائما
ً إلى اهللا لثقته به، ومن ثم ينقل احللّ  ويبحث بصمت عن احلل، يلتجئ دائما

ً هو احملور. إلى اجلميع. هكذا يبقى يسوع دائما

ً. من هنا نتعلم أنه  ً أن ملرمي ثقة بيسوع إذ أنها توجهت إليه لعلمها أنه سيفعل شيئا من الواضح أوال
يجب علينا أن نتوجه إلى اهللا ألننا نثق به.

بعد تلقي مرمي هكذا جواب من يسوع، لم تبحث عن حل أخر بل بقيت ثابتة مع إبنها يسوع وهذا دليل 
ً لنتعلم منها الثبات مع يسوع والثقة أن احلل عنده. الثقة به، إذا

في اخلتام قالت مرمي للخدم افعلوا ما  يقوله لكم، فلم تسع لتجعل من ذاتها هي احملور امنا يسوع. وهذا 
ً إلى يسوع. هو دورنا أن نشير دائما

لنستخرج من النصّ األفعال التي تخص مرمي

القائد املسيحي

عرس قانا اجلليل يو 2/ 1 - 12 
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وجود مرمي وحضورها جعلها تكتشف املشكلة وتوجه بسمة الى يسوع طالبة منه أن 
يفعل شيئاً، ما كان دورها وماذا نتعلم منها هنا؟

ال نعمل بحسب مشيئتنا بل 
بحسب مشيئة اهللا. فنضع ما 
لدينا من مواد ومشاكل أمامه 

متكلني عليه وطالبني منه 
املساعدة.

حضور القائد ضروريّ فهو يجب 
أن يكون في الطليعة ليتمكن 

من معاينة األحداث مباشرة

ال تقف مهمته على 
تلقي الرسالة امنا بنقلها 

إلى األخرين.

على مثال مرمي

اخلالصة
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هة القسم الثاني: التنشئة املوجّ

أخوية شبيبة العذراء

أخوية طالئع العذراء

أخوية فرسان العذراء

التنشئة الشهرية
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لبنان وطن العيش املشترك

الهدف: - التعرف على أهمية العيش املشترك داخل الوطن الواحد .
            - عالقة الكنيسة بالديانات غير املسيحية.

            - دور الشباب املسيحي في استيعاب الصراع الطائفي .

صالة البدء: - باسم اآلب واإلبن والروح القدس + صالة الشبيبة  1-
                           - ترتيلة :الروح يجمعنا  

 
-2    املوضوع:

في إطار احملاضرات التي نظمتها "الندوة اللبنانية" عن املسيحية واألسالم في لبنان، مت 
توقيع بيان بهذا الشأن في متوز 1965. 

يؤكد املوقعون على البيان "تالقي الديانتني في اميانهما باهللا الواحد وبقيامهما معا 
على تعزيز قيم روحية ومبادىء خلقية مشتركة تصون كرامة االنسان وتعلن حقه في 

احلياة الفضلى، وتنهض باالرض وما عليها في محبة وسالم ووئام". كذلك اعلنوا 
"انهم لعلى يقني بأن لبنان هو املوطن اخملتار ملثل هذا احلوار املسيحي االسالمي، وبأنه 

حني يجدد وعيه بتعاليم هاتني الرسالتني يسهم في جتديد طاقة االنسان الروحية 
وصونها". وتعاهد رفاق اهللا على "حتقيق لقاء اخوي مستمر ينهلون خالله من معني 
الديانتني العامليتني، وتعلم فيه كل فئة بتعاليم دينها جاهدة في تفهمها ملا انطوت 

عليه الديانة االخرى من عبر وعظات ونظم تقرب االنسان من اخيه االنسان، وعلى 
توسيع نطاق هذا اللقاء حتى يضم العناصر التي تبدي استعدادها لالسهام في 

تركيزه وتعميمه، وعلى السعي الدائب الزالة احلواجز التي نصبتها عوالم مفتعلة
يبرأ منها دين اهللا احلق. 

2 - أ : بعد قراءة أهم ما جاء في البيان، يسأل املنشط 
ما هي اخلالصات التي بإمكاننا استنتاجها من هذا البيان ؟

نستشف من هذا البيان عدة خالصات، ابرزها:
أ- االميان املشترك املسيحي االسالمي باهللا الواحد. ولو تعددت 

التعبيرات عن اهللا، فاهللا واحد ال يحده تعبير واحد.

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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ب- ان الديانتني املسيحية واالسالمية جعلتا خلدمة االنسان وصون كرامته وحقه 
في احلياة الفضلى والسالم واحملبة والوئام، وجعلتا ايضا العمار االرض والنهوض بها. 

ج- تدعو الديانتان الى قيم روحية ومبادىء خلقية مشتركة، وتدعوان الى التقارب 
بني املسلمني واملسيحيني واالفادة املتبادلة من العبر والعظات والنظم التي تنطوي 

عليها كل من الديانتني. 

هذه الثوابت االربعة شكلت جوهر رسالة االمام موسى الصدر. وهو لم يتوان يوما 
في خطبه وتصريحاته ومحاضراته، عن االستمرار في التأكيد واعادة التأكيد عليها. 
فها هو االمام موسى الصدر في كنيسة الكبوشيني، قبيل اندالع احلرب االهلية في 

لبنان، يعلن ان "االديان كانت واحدة، الن املبدأ الذي هو اهللا واحد. والهدف الذي هو 
االنسان واحد. وعندما نسينا الهدف وابتعدنا عن خدمة االنسان، نبذنا اهللا وابتعدنا 

عنه فاصبحنا فرقا ومجموعات، والقى بأسنا بيننا فاختلفنا ووزعنا الكون الواحد، 
وخدمنا املصالح اخلاصة، وعبدنا آلهة من دون اهللا، وسحقنا االنسان فتمزق".

ائفي  2 - ب :  دور الشباب املسيحي في استيعاب الصراع الطّ
هت الكنيسة رسالة إلى الشباب  اجملمع املسكوني الفاتيكاني الثاني إذ وجّ

املسيحي ودعتهم: "مستقبل الكنيسة وأملها"، وإلى اإلرشاد الرسولي "رجاء 
جديد للبنان". هذا إضافةً إلى  "الكنيسة في مواجهة العنصرية ألجل مجتمع 

أكثر أخوّة" الصادر عن اللجنة احلبرية عدالة وسالم (الفاتيكان 1988)، وقد "عهد 
األب األقدس إلى اللجنة احلبرية " عدالة وسالم باملساهمة في تنوير الضمائر 

نية والعرقية  وحثـّها صوب هذا الرهان الكبير : تبادل االحترام بني اجملموعات اإلتــْ
وتعايشها األخوي." وتضيف اللّجنة احلبرية:" والهدف األول لهذه الوثيقة إمعان 

رَض،  ً بطريق العَ النظر في ظاهرة العنصرية مبعناها احلصري. بيد أنها تبحث أيضا
في بعض املظاهر األخرى ( املواقف الصدامية، التعصب، اإلدعاءات....) مبقدار 

انتسابها إلى العنصرية أو احتوائها على جوانب عنصريّة. وهكذا، في ضوء املوضوع 
ـُبرز الوثيقة ما هناك من وقائع بني بعض النزاعات وادعاءات عنصرية." األساسي، ت

عمل فرق : تقسم اجلماعة الى ثالثة أقسام، وعلى كل فريق أن يناقش
املراجع املتوفرة بني يديه لإلجابة على األسئلة التالية ؟

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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كيف هي عالقة الكنيسة بالديانات الغير املسيحية ؟  - 1
هل على املسيحي أن ميد يده الى الشريك املسلم لبناء وطن واحد وينتقال من   - 2

الشراكة إلى األخوّة ؟ (على كل فريق أن يدعم رأيه باحلجج )
إقتراحات عملية للعيش املشترك .  - 3

الفريق األول :
1)  راجع اعمال الرسل 17 / 26

2)  راجع سفر احلكمة 8 / 1؛ اعمال 14 / 17؛ رومانيني 2 / 7-6. 1 تيموتاوس 2 / 4
3)  راجع سفر الرؤيا 21 / 23-24
4)  راجع 2 كورنثيني 5 / 18-19

5)  راجع القديس غريغوريوس السابع، رسالته 21 الى الناصر ملك موريتانيا: 
      في آباء الكنيسة الالتينية مجلد 148 عمود 450 ومايلي.

الفريق الثاني :
1)  راجع غالطيني 3 / 7

2)  راجع رومانيني 11 / 17-24
3)  راجع أفسس 2 / 14-16

4)  راجع لوقا 19 / 44
5)  راجع رومانيني 11/ 28

الفريق الثالث :
1)  راجع رومانيني 29-11/28. راجع دستور عقائدي "نور االمم" عدد 16

2)  راجع اشعيا 66 / 23؛ املزمور 65 / 4؛ رومانيني 11/ 11-32
3)  راجع يوحنا 19 / 6

4)  راجع رومانيني 12 / 18
5)  راجع متى 5 / 45 

ً عن ضرورة عيش الشباب ً داعما والرّسائل التالية التي قد تكون مثال
 املسيحي "احملبة"، التي هي أمّ الفضائل ومنها تتفرّع 

ائفي.   راع الطّ اخلصال اإليجابيّة، في استيعاب الصّ

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية



 " َلِكَ وا املْ مُ . أَكْرِ وا اهللاَ افُ ةَ. خَ وَ بُّوا اإلِخْ . أَحِ يعَ َمِ وا اجلْ مُ "أَكْرِ
(رسالة بطرس الرسول األولى 2: 17)

 " َ تَنْتَفِخُ رُ، وَال اخَ َ تَتَفَ َبَّةُ ال َ . احملْ دُ ْسِ َ حتَ َبَّةُ ال َ قُ. احملْ َّى وَتَرْفُ َن َبَّةُ تَتَأ َ "احملْ
(رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 13: 4)

 " َيْرِ نيَ بِاخلْ قِ لْتَصِ َّ، مُ ر . كُونُوا كَارِهِنيَ الشَّ َ رِيَاءٍ لْتَكُنْ بِال َبَّةُ فَ َ "اَحملْ
(رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 12: 9)

ً من األفكار التي وردت  بعد أن يعرض كل فريق أجاباته، يعطي احملاضر اخلالصة إنطالقا
في سياق املوضوع.

خالصة:
ً على ما مت مناقشته خالل هذا املوضوع، ميكننا أن نستنتج خالصة صغيرة : استنادا
إن ترسيخ قيم التعايش واملواطنة والسالم، أمر في بالغ األهميّة، كعامل أساسي 

ملواجهة الفكر املتطرف املستشري في وطننا لبنان وفي الشرق بشكل عام .
ونحن شبيببة العذراء، دورنا أساسي للعمل على ازالة بقايا توجسات وتوترات لم يعد 

لوجودها اآلن أي مبرر . والعمل على نشر املواطنة، كما شدد البطريرك الراعي على 
ً عن أي انتماء ديني له . أهمية قيمة  "رابطة املواطنة" بني املواطن والدولة بعيدا

املطلوب منّا كشبيبة اليوم أن:
نواجه الفكر املتطرف بالفكر املستنير  -

نزرع فكر احلوار مقابل فكر القهر وانفراد األراء  -
حتى نصل إلى فكرة العيش معاً بدل فكرة التعايش .

3    صالة اخلتام : باسم اآلب واإلبن والروح القدس . آمني 
تقف اجلماعة في شكل دائري، وكل شخص ميسك يد الشخص اآلخر، وفي جو من 

الهدوء والصمت، على كل فرد ان يذكر الطريقة التي سيسعى بواسطتها 
لتحقيق السالم والعيش املشترك .

-  األبانا والسالم + بيت من مسبحة قلب يسوع .
-  اجملد لآلب واإلبن والروح القدس كما كان في البدء واآلن

        وعلى الدوام والى دهر الداهرين أمني .
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أن يعي الطالئعي مدى تأثير عيشه ملسيحيته من منطلق احملبة والتضحية: في ذاته 
(عالقته مع اهللا ومع نفسه) في محيطه (طالئعي رسول في مجتمعه).

       ترتيلة:انتظرك يا روح اهللا

2    باسم اآلب واإلبن والروح القدس الهٍ واحدٍ آمني.

3    صالة الطالئع:ربنا والهنا انت احلب احلقيقي الذي ميأل قلوبنا وينير عقولنا ويقدّس 
م فينا طاقة احلب فنعمل بإجنيل ابنك الوحيد،ونصغي  حواسنا،قوّنا نحن الطالئع وأضرِ
ر باسمك ونكون في طليعة السائرين  إللهامات روحك القدوس،ونسير على دربك،ونبشّ

نا العذراء مرمي،مثالنا في اإلميان والرجاء واحملبة،لك اجملد الى  نحو ملكوتك بشفاعة أمّ
األبد.آمني

      بعد زمن الصوم الذي نقوّي فيه ارادتنا وأسبوع اآلالم مسك اخلتام، الزمن الذي منيت 
فيه شهواتنا وخطايانا،نقوم لنولد من جديد في زمن القيامة املبارك،هذا الزمن الذي 

نتذكر فيه نعمة اهللا الكبيرة بعد امتام مشروعه اخلالصيّ ليقيمنا معه من اخلطيئة،يا 
م أفاضها علينا أبانا السماويّ فأعطانا البنوّة ،احلريّة واالنتصار فيه ومعه  لها من نِعَ

لنعبر الى الشركة في احلياة األبدية. 

ابانا وسالم

التمهيد:  .I
يوزع أوراق على الطالئع ويطلب منهم أن يفكروا في األمور التالية.

مشاركة:
هل أنت مستعد أن تعطي ما حتب إلى من حتب إذا طلب منك؟  o

هل تتوقع من الذي حتب أن يهديك ما حتلم أن يكون لديك؟  o

10

فرسان العذراءشبيبة العذراء طالئع العذراء

هة
جّ

ملو
ة ا

شئ
تن

 ال
ي:

ثان
 ال

م
س

لق
ا

من اهللا ولدنا: فأخذ منا وأعطانا
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املغزى:
طرح اسئلة حول مفهوم العطاء والتضحية إلى من نحب من وجهتي نظر:

الطالئعي يعطي  o
الطالئعي يعطى  o

معاجلة املوضوع:  .II
   قراءة نص : إهتداء شاول (أعمال 1/9-10)

   مشاركة: ماذا فعل اهللا مع شاول؟
(يعود احملاضر إلى هذا النص في ختام اللقاء)

تقسم اجملموعة إلى فريقني ملعاجلة النصني التاليني:

العودة إلى شاول              مار بولس
قراءة نص: جهاد بولس (كولوسي 24/1-29)

 

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية

حتليل لتعامل اهللا مع االنسان في نص الوزنات ونص املرأة الزانية، وفي قصة مار بولس

من اهللا ولدنا: فأخذ منا وأعطانا

        مثل الوزنات (متى 14/25-30)
االسئلة:

1.  أخبر القصة+اإلطار الزماني واملكاني
2.  ماذا أخذ السيد من خدمه؟

3.  ماذا اعطاهم عند عودته؟

املرأة الزانية (يوحنا 1/8-11)   
األسئلة:

1.  أخبر القصة+اإلطار الزماني واملكاني
2.  ماذا قال يسوع لليهود؟
3.  ماذا قال يسوع للمرأة؟

أعطاناأخذ مناالنص

فرح أبديالراحةمثل الوزنات

الرجاءالتعاسةاملرأة الزانية

احملبة والتضحيةالقوة والتسلطشاول/مار بولس

- ما جعل اخلادم األول والثاني أن يربحا الفرح األبدي هو محبتهما لعملهما
  والتضحية في سبيل جناحه.

- ما غيّر حياة املرأة الزانية هو احملبة التي اظهرها لها يسوع عندما جاوب 
  اليهود "من منكم بال خطيئة فليرجمها بأول حجر"، وجوابه لها "وأنا

  ال أحكم عليك، اذهبي وال تعودي للخطيئة بعد االن".
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- ما غيّر حياة القديس بولس هو فهمه ملدى محبة اهللا لنا و عظمة سر جتسده و موته
   وقيامته من أجلنا (سر الفداء).

- لذا عيشنا حياة ترتكز على احملبة و التضحية في كل ما نعمله و مع االخرين هو
   الطريق لفهم مشروع اهللا في حياتنا وقبولنا بأن يأخذ ما لنا ويهبنا ما له.

  اخلالصة:
ً نحن ثمرة هذه العطية... خلقنا ألنه أحبنا  اهللا هو واهب احلياة، العطية بدأت لديه، إذا

ونحن بتسليم أنفسنا له واتكالنا على مشيئته نقبل كل تدخل منه في حياتنا "فيأخذ 
منا" انسانيتنا و "يعطينا" ذاته، لنتحد به بإميانٍ ال يتزعزع، ورجاءٍ ال ينطفئ، ومحبة ال 

تنتهي.

اخلتام:  .III
تقسم اجملموعة إلى فريقني لتركيب جملة األم تريزا التي تلخص موضوعنا بخطوات 

عملية:

- ثمرة الصمت الصالة.
- ثمرة الصالة اإلميان.
-  ثمرة اإلميان احملبة.
- ثمرة احملبة اخلدمة.

- ثمرة اخلدمة السالم.

     نشيد مرمي: 
م نفسي الرب وتبتهج روحي باهللا مخلّصي ألنّه نظر الى تواضع أمته فها منذ اآلن  تعظّ

تطوّبني جميع األجيال.ألنّ القدير صنع بي عظائم واسمه قدّوس ورحمته الى اجيالٍ 
للذّين يتّقونه صنع عزًّا بساعده وشتّت املتكبّرين بأفكار قلوبهم.حطّ املقتدرين عن 

الكراسي ورفع املتواضعني.أشبع اجلياع خيرًا واألغنياء أرسلهم فارغني.عضد إسرائيل 
عبده فذكر رحمته.كما تكلّم آلبائنا ابراهيم ونسله الى األبد.

       اجملد لآلب واإلبن والروح القدس كما كان في البدء واآلن وعلى  الدوام والى 
        دهر الداهرين، آمني.

فرسان العذراءشبيبة العذراء طالئع العذراء
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التقنية : عصف ذهني 
- أسأل اجملموعة عندما أقول آخر ما هي أول كلمة أو فكرة تأتي إلى أذهانكم

- دونوا كل ما يقولونه على ورقة بيضاء كبيرة 
- عند اإلنتهاء أعد قراءة كل ما دوّن وإجمع األفكار 

اخلالصة:
األخر هو فرد قائم بحد ذاته هو انسان مساوي لي بحقوقي و واجباتي بالرغم من بعض 

اإلختالفات، كالعائلة واملنطقة، كالدين، العرق، اللون... ولكن هو مثلي لديه ما يفرحه وما 
يبكيه وما يقلقه وما يخاف منه لديه طموح وأحالم...

األخر هو كل من ألتقيه في الشارع، في الرعية، في املدرسة، في اجلامعة، في العمل...
األخر هو كل إنسان غيرك. 

عالقتي باألخر :
عالقتي باألخر هي عالقة كائن قائم بحد ذاته مع كائن أخر بحد ذاته ويسود تلك العالقة 

باملقام األول اإلحترام واملودة.

من أين ينشأ اخلالف؟
التقنية : مشاهد متثيلية 

- أقسم اجملموعة إلى 3 مجموعات و أعطي كل مجموعة  سبب من األسباب الثالثة 
   املدونة في األسفل دون أن تعرف اجملموعات األخرى ما السبب الذي يعملون عليه. 
- عند عرض املشاهد على اجملموعتني املتفرجة أن حتزر ما هو السبب الذين ميثلونه. 

اخلالصة :
ينشأ اخلالف من سوء التواصل والتوقعات واألنانية في عالقتي مع األخر  

        سوء التواصل :
كلنا نعرف أن التواصل هو مرسل –رسالة-مرسل إليه والتواصل يكون من خالل حديث 

مباشر، هاتف، التواصل اإلجتماعي، بريد إلكتروني ...
عندما نقوم بإرسال رسالة غير واضحة يستقبلها املتلقي إما ال يرد أو يرد  بطريقة غير 

ل ما إذا إستدركنا  واضحة برأينا، ومن هنا يبدأ اخلالف وقد يتطور إلى مشكل أو يحّ
ن غير  األمر أو ال. وهناك الرسائل املبطنة التي حتمل معاني مختلفة ويكون الرد مبطّ

مفهوم وهنا أيضا نكون قد دخلنا في خالف نظرا لعدم الوضوح.

2
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ر الم مع اآلخَ يْش السّ عَ



        التوقعات :
غالبا ما حتمل عالقتنا باألخرين توقعات مختلفة مثال توقعت منك أن تدافع عني أو توقعت 

أن تأتي أو توقعت أن تبادلني اجلميل ... 
ت إنك تعمل هيك أو ما توقعتا منك.  وغالبا ما نقول :ما توقعّ

إن التوقعات العالية من األخرين تضعنا أمام إحباطات مما يؤثر على عالقتنا وتعرضنا للشعور 
باإلنزعاج. 

        األنانية في عالقتي مع األخر :
رين، وبغضّ النّظر عن األذى  ديد حتّى ولو على حساب اآلخَ ُطلَق والشّ بّ الذّات امل األنانية هي حُ
الذي ميكن أن يلحق بهم. هذا احلُبّ الفردي يخلق في اإلنسان األناني رغبة ذاتيّة وغيرة جنونيّة 
ر من كلّ شيء  ر وامتالك ماهو له بدون حقّ، حتّى يصل لدرجة حرمان اآلخَ يطرة على اآلخَ للسّ
داء  يء. كلّ ما سبق يُسبّب العَ ميتلكه وانتزاعه منه حتّى لو لم يكُن األناني بحاجة لهذا الشّ
عود على  بني النّاس مع كلّ ما يندرج معه من: الغرور والتّكبّر - االتّكاليّة - إراحة النّفْس والصّ

مع واجلشع - وأمور  رين بضمير ميّت وبدون مباالة _ احلسد والكُره واحلقد - الطّ أكتاف اآلخَ
أُخرى كثيرة.  

إن أسباب اخلالف تلك بني األفراد هي مسبب أساسي إلضطراب السالم في داخلنا  وجند 
أنفسنا نعيش بقلق دائم، إضطراب، ضغط .....

التقنية : عمل مجموعات 
- أقسم اجملموعة جملموعات صغيرة وأعطي كل مجموعة ورقة ip chart�  ليدونوا عليها 

   أجوبتهم. 
- السؤال لعمل اجملموعات : ضع بعض اإلستراتيجيات التي تعتقد أنها األنسب للتعامل 

   مع األخر.  
- عند األنتهاء من عمل اجملموعة أطلب من كل مجموعة أن تعرض أجوبتها. 
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يش السالم مع اآلخر عَ



                               إستراجتيات التعامل مع األخر  

خالصة :
عندما أبدأ أفهم ما يحدث بيني وبني األخر وما هي التحديات واملشكالت وأسباب نشؤها 
تتحول عالقاتي إلى عالقات إيجابية وانا أتأثر بطريقة إيجابية فأعيش بسالم مع األخرين، 

وبظل كل تلك التوترات التي نعيشها في عاملنا نستطيع أن نعيش بسالم وكل من حولنا 
يتأثر وبذلك نكون أسهمنا في بناء السالم في مجتمعنا "فكّر بغيرك بتعيش بسالم "
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العمل على حتسني مهارة التواصل مع األخرين 

اإلبقاء على مسافة مع األخرين فال تكن عالقاتي عالقات إنصهارية 

ال أحكم على أحد 

أجتنّب الثرثرة 

عامل األخر مبودة 

أعامل اجلميع على أساس اإلحترام فال أقلل
 من إحترام أحد و ال أمس بكرامة أحد

عند األنتقاد
 ليكن إنتقادي بنّاء 

قبل أن أقول شيء علي أن أفحص 
كلمتي ما إذا قيلت لي أقبلها أو ال 

أضع نفسي مكان األخر و ظروفه 
قبل أن أنتقد أو أحكم 

عند نشوب خالف أقف-أفكر-أتصرف 



عيد العنصرة اجمليدة
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ملحق 

تتّجه أفكارنا في هذا العدد من تنشئة األخويات، إلى عيد العنصرة اجمليدة، 
عيد اإلنطالقة األولى للكنيسة، وهي مذّاك في انطالقة دائمة متجدّدة، 

ًا لقلوب أبنائها، وأمانًا لها وبنيانًا.   بقوّة الروح احلي الذي حلّ اليوم فيها، نار
وروعة عيد العنصرة في مفهومه املسيحي، أنّه عيد اهللا وعيد اإلنسان! 

عيد اهللا الروح القدس الذي أخلى ذاته وحلّ في الرسل. وعيد اإلنسان، عيد 
البشر، الرسل الذين قبلوا عطيّة اهللا وجابوا أقطار املسكونة ينشرون اسم 

الثالوث.
سها أن ال عيد فيها هللا مبعزل عن اإلنسان،  عظمة املسيحيّة وإبداع مؤسِّ

اده مبن خلقه على صورته. ّ باحتّ وال عيد لإلنسان إال
في هذا العيد، ال يعطي إله املسيحيّني مؤمنيه عطايا زائلة، وال حتّى عطايا 
ّ ذاته، يعطي روحه احليّ القدّوس، أزليّته  أزليّة، بل إنّه حني يعطي، ال يعطي إال

العاملة فيهم.
فلنفرح، إخوتي في هذا العيد ولنفتخر، وَلنَعِ القيمة غير احملدودة التي حبانا 
اهللا إيّاها: نحن هيكل اهللا ومسكن الروح، هو ارتضى أن يحلّ فينا كما حلّ 

ًا في هيكل القدس. وكما ظلّل مرمي حني البشارة، وغمر الربّ يسوع  قدمي
ا حلوله فينا وفي  ، كذلك اليوم، بالفرح واحلبور، نقتبل معً على األردنّ

الكنيسة.
والكنيسة، عروس الروح، تبتهج بحلوله فيها. وحبّها العرسيّ هذا، يتجلّى 

في حياتها من خالل مزايا ثالث مينحها إيّاها الروح، عالمة احلبّ والعهد:

أمانتها هللا  .1
خبرتها اإلنسانيّة  .2

شهادتها حتّى اإلستشهاد  .3
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الكنيسة أمينة هللا  .1

ا بهيّة  بفعل حبّه العظيم لها، وخطبتها من شعوب األرض لتكون له عروسً
ال لوم فيها، جتيب الكنيسة على هذا احلبّ بكلّ ما أوتيت من قوًى.

يشبه حبّ الكنيسة لفاديها، منوَّ السنابل من األرض نحو السماء، كجواب 
، لكرم أمطار السماء. بديهيٍّ، ولكنّه مضنٍ

ً: لستم أنتم اخترمتوني، بل أنا  هذا ما عناه املسيح، عندما طمأننا قائال
. فتجيبُ الكنيسةُ  ً وسكبت فيكم الروح احليّ اخترتكم، أنا أحببتكم أوّال
احلبَّ اإللهيَّ بحبٍّ فيه ما في الكنيسة من رحابة األلوهة ومن محدوديّة 

هات واآلباء  البشر: فكان األنبياء والرسل والشهداء والقدّيسون، وكانت األمّ
املتفانون في عيالهم، وكان الكهنة واملرسلون لبشارة اإلجنيل حتّى أقاصي 

ال األمناء الصادقون، وكان الصافحون عن اإلساءة ومن  األرض، وكان العمّ
يجيبون الشرّ باخلير... كلّ هؤالء هم جواب الكنيسة على حبّ إلهها، 

ترفعهم له ذبيحة شكران مع ذبيحة اإلبن الوحيد، وهم بدورهم يرفعونها 
نحو بكرهم يسوع.

الكنيسة خبيرة باإلنسانيّة  .2
الكنيسة، بفعل الروح احليّ واإلبن اإلله-اإلنسان، خبيرة باإلنسانيّة، تعكس 

حضور السماء في قلبها من خالل نصرتها شؤون أبناء األرض. وتترجم 
الهوتها وركوعها أمام اخلالق انحناءً خلدمة إخوته الصغار.

ّ تتغاضى عن  حتاول الكنيسة، على قدر طاقة خدّامها اململوئني محدوديّة، أال
ّ وتتعاطف أقلّه مع قضيّته، وال  ش إال ّ وتنصره، وال تسمع بخبر مهمّ مظلومٍ إال
ّ وتثور عليه ثورة الروح الناريّ الذي شقّ السماء اليوم  ا أو إقصاءً إال ترى إجحافً

ا وسط السماء. ونزل يضرم برودة األرض ويحوّلها شمسً
ّ امتداد بل حتقيق  كلّ إنسانٍ هو مذبح الكنيسة، وكلّ عمل محبّة ما هو إال

للعبادة املؤدّاة هللا بالروح واحلقّ! وليس للكنيسة أن تتقوقع في نشاطات اعتادت 
سها، القيام بها، بل دعوتها على قدر جتدّديّة انتظارات مؤسّ
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سها في سبيلهم: اخلطأة لتشهد لهم عن   وعلى قدر حبّه اخلالّق ملن أسّ

رحمته، واملرضى لتكون لهم ملسته املبلسمة، واألمم لتتلمذهم، وأقاصي 
املسكونة لتبشرهم، واخلليقة كلّها لتكرز لها باإلجنيل، وشعوب األرض 

دهم بسم اآلب واإلبن والروح القدس... وهو يكون معها حتّى انقضاء  لتعمّ
الدهر.

الكنيسة شاهدة حتى اإلستشهاد  .3
ونصرة احلقّ، التي هي لواء الكنيسة وفخرها، جتعلها في العالم ولكنّها 

ليست من العالم؛  حاملة رؤيا، ترى احلقيقة في عالم الباطل،
صاحبة مواقف، تنطق باحلقّ في عالم يسكت عنه،

تعيش الرجاء في عالم يستسلم لليأس، إبنة الصالة، من رحم الصالة تولد 
كلّ يوم، وتولّد من حولها في الكون واحات قداسة وتوبة.

هذه هي الكنيسة الشاهدة التي نؤمن بها، وفيها نؤمن باملسيح امللك. 
ي عام، التي دعاها عريسها لتشهد له حتّى  هذه هي كنيسةُ خبرةِ األلفَ

. فتراها تصرخ مع الرسول بولس: ليس شيء يفصلني عن محبّة  الدمّ
املسيح. ال شيء وال حتّى املوت.

وفي سنة الشهادة والشهداء التي أطلقتها كنيستنا املارونيّة، ال لتفاخر 
بشهدائها األبطال وحسب، بل لتتتلمذ على أيديهم املألى حياة، ولتقتفي 
آثار بطولتهم، هم الذين ما حسبوا حبّ العالم أثمن من حبّ املسيح، وال 

ّا قدّموا لنا من مثال في البذل والتماهي مع الفادي  حسبوا حياتهم أغلى مم
احملبوب، ال بدّ ألبناء الكنيسة من وقفة حقّ ومراجعة ضمير، حول شهادتهم 

وأمانتهم لعهود عمادهم، عهود عبورهم بالربّ احليّ من املوت إلى حياة 
اإلنسان اجلديد.

ال بدّ لنا، نحن الذين خلعنا إنساننا العتيق في قعر املعموديّة، أن نبحث كلّ 
يوم وأمام كلّ موقف أو خيار عن مجد اهللا وبنيان الكنيسة. قدّرَنا اهللا على 

. ذلك بهدي روحه احليّ
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