
التنشئة الشهرية
لعائلة رابطة األخويات في لبنان

 - العدد اخلامس -

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

© التنشئة_الشهرية_رابطة_االخويات

"العائلة هي املدرسة األولى للقيّم اإلنسانية. حيث يتعلم اإلنسان االستخدام اجليد 
للحرية. وتوجد ميول قد تطوّرت في الطفولة، لذا فهي تنطبع في أعماق الشخص 

وتبقى طوال احلياة كميل عاطفي إيجابي جتاه قيمة ما أو كرفض عفوي لبعض 
السلوكيات. يتصرف الكثير من األشخاص بطريقة معينة طوال حياتهم، ألنهم 

يعتبرون هذه الطريقة التي قد اكتسبوها منذ طفولتهم هي صحيحة، كما لو أنها أمر 
ا في البيئة العائلية  تناضحي: "هذا ما قد تعلمته"، "هذا ما قد درسوني إياه". ميكن أيضً

تَعلُّم ممارسة التمييز بطريقة نقدية خملتلف الرسائل التي تأتي من وسائل االتصال 
احلديثة. لألسف بعض البرامج التلفزيونية أو بعض أشكال اإلعالنات تؤثر سلبًا 

وتُضعف القيِّم التي مت تعلمها في احلياة العائلية."

"حتى وإن كان االهل بحاجة إلى إرسال أطفالهم إلى املدرسة لضمان التعليم 
ا كامال بتنشئة أبنائهم  األساسي، إال أنه ليس مبقدورهم أبدًا أن مينحوا تفويضً

األخالقية. فالنمو العاطفي واألخالقي للشخص يتطلب جتربة أساسية: أن يؤمن بأن 
الوالدين هم جديرون بالثقة. وهذا يشكل مسؤولية تعليمية: من خالل العاطفة 

ا ملؤه احملبة. فعندما ال يعود  والشهادة وخلق الثقة لدى األطفال وإلهامهم احترامً
الطفل يشعر بأن له قيمة عند أهله بالرغم من نواقصه، أو يستشعر بأنهم ال يولونه 

ا عميقة، ويتسبب بصعوبات مختلفة في  ا صادقًا، فإن هذا يخلق عنده جراحً اهتمامً
ًا أعمق من ذاك الذي  مراحل نضوجه. إن هذا الغياب، وهذا التخلي العاطفي، يسبب أمل

يشعر به من جراء تأديب يتعرض له لقاء اقترافه عمال سيئًا".

"تشمل مهمة الوالدين واجب تربية اإلرادة، وتطوير العادات اجليدة وامليول الوجدانية 
هات يجب انضاجها.  ها وكتوجّ نحو اخلير. هذا يعني تقدميها كتصرفات مرغوب في تَعلُّمِ

ا مبسيرة تنطلق مما هو غير كامل نحو ما هو أكثر اكتماال. فالرغبة في  يتعلق األمر دائمً
التكيف مع اجملتمع أو عادة التخلي عن اإلشباع الفوري للحاجات، من أجل التأقلم مع 
قاعدة ما ولتحقيق تعايش جيد، هي أمور تعتبر بحد ذاتها قِيمة مبدئية تخلق بدورها 

ا إحراز التنشئة االخالقية عبر  ا لالرتقاء نحو قيِّم أسمى. يجب دائمً مناخً
الة ومن خالل حوار تعليمي يأخذ بعني االعتبار العاطفة  أساليب فعّ

واللغة اخلاصتني باألطفال. إضافة الى ذلك، يجب أن تتم هذه التنشئة 

سالم عائالتنا: تنشئة األوالد األخالقية
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بطريقة حثية، بحيث يتمكن الطفل من أن يكتشف بنفسه األهمية املوجودة في قيم 
ومبادئ وقواعد معينة، بدال من فرضها عليه كحقائق ال جدال فيها".

، لكن باستطاعتنا أن نفقدها. تقوم التربية األخالقية على تنمية  ٌ عظيمٌ "احلرية هي أمر
زات، أمثلة، ومناذج، ورموز،  احلرية عبر اقتراحات، ودوافع، وتطبيقات عملية، وجوائز، محفّ

وأفكار، ونصائح، ومراجعة طريقة التصرف واحلوار، وجميع تلك األمور التي تساعد 
ا كي حتفزهم على فعل  األشخاص على تطوير تلك املبادئ داخليًّا وجعلها أكثر رسوخً

اخلير بتلقائية. الفضيلة هي تلك القناعة التي انتقلت إلينا كمبدأ داخلي وراسخ 
للتصرف. لذلك، فإن احلياة الصاحلة تُقوّم احلرية، وتقويها وتربيها، عن طريق جعل 

الشخص يتجنّب عبودية امليول القهرية غير اإلنسانية وغير االجتماعية. في الواقع، 
ا  َّفَ استنادًا إلى اختيارٍ حرٍّ وواعٍ مدفوعً كرامة اإلنسان بحد ذاتها "تتطلَّبُ منه أن يتصر

" هُ باقتناعٍ شخصيٍّ يُحدِّدُ موقفَ

(االرشاد الرسولي لقداسة البابا فرنسيس، فرح احلب 264،263،264،267)

صالة للقديس يوحنا بولس الثاني
! باركِ الكنيسةَ التي  يا أيُّها القديس يوحنا بولس الثاني، باركْنا من نافذةِ السماءِ

تَها وقُدتَها بشجاعةٍ في ممرّاتِ العالم لكي تَهديَ يسوعَ الى اجلميع وتَقودَ  أحببْتَها وخدمْ
جددًا،  لَموا مُ دْهم ليحْ ، ساعِ كَ األعظمَ فَ غَ . بارك الشبابَ الذي كانوا شَ اجلميعَ الى يسوعَ

َ الذي يُضيءُ دروبَ احلياةِ هنا على األرض. دُوا النور جددًا فيجِ دْهم لينظروا عاليًا مُ ساعِ
ْتَ من هجومِ الشيطانِ على هذهِ  َّر بَقَ وحذ ! فلقد سَ ، بارك كلَّ عائلةٍ باركِ العائالتِ

الشرارةِ اإللهيَّةِ الثمينةِ التي أضاءَها اهللاُ على هذهِ األرض. أيُّها القديس يوحنا بولس 
رُ منها. الثاني، بصالتِكَ باركِ العائلةَ وكلَّ حياةٍ تُثْمِ

تَ احلربَ  . لقد عارضْ صلِّ من أجلِ العالمِ أجمعْ الذي ال يزالُ يرزحُ حتتَ التوتراتِ والظلمِ
ي سالمٍ ال نكلُّ وال نتعب. بِحَ زارعِ نا كي نُصْ َ احملبَّة: صلِّ ألجلِ تَ بذور ودعيْتَ الى احلوارِ وزرعْ

يا أيُّها القديسُ يوحنا بولس الثاني، أَغْدِقْ علينا من نافذةِ السماءِ حيثُ نراكَ 
. آمني. َ بركاتِ اهللاِ لِسُ بالقربِ من مرمي جتَ
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تنشئة إدارية

سلسلة "أخي"

احللقة اخلامسة – "أخي بعد الزواج"
ة حماسه  ً من اإللتزام في رابطة األخويات ... تزوّج اخي. في قمّ بعد عشرين عاما

خالل ايام العزوبية، كان اخي ينتقد اصدقائه في اجلماعة الذين توقّفوا عن النشاط 
ً بني متطلبات  الرعوي بعد الزواج. ها هو اخي اآلن يواجه التحدي نفسه ليجد توازنا
عائلته من جهة، عمله ومتابعة املاجستير من جهة ثانية، واحملافظة على التزامه 

في اجلماعة من جهة ثالثة.

ل اخي ان يتبنّى بعض مشاريع اجلماعة لينفذّها مع مساعدة بعض افراد  فضّ
م املهام املطلوبة ولكنه يتغيّب عن اإلجتماعات  اجلماعة وبالفعل استطاع ان يتمّ

الدورية للجماعة وهو يعرف ان في ذلك تأثير على روح الفريق وعلى التواصل في 
اجلماعة خاصة ان املشاريع التي استلمها هي ذات اهمية عالية للجميع.

يشعر اخي بذنب كبير فهو من جهة كان ممن يجاهرون ان ال شيء سيجعله 
يتوقف عن إلتزامه في اجلماعة وقد فشل ان يعيش ما قاله امام كل من رأى فيه 
ً لاللتزام. من جهة اخرى، يعي اخي ان وجوده في اجلماعة ضروري وهو اضافة  مثاال

يحتاجها افراد الفريق.

ً منهم. واألهم ان اخي يعرف  ال يؤمن اخي بأنصاف امللتزمني ولكنه اآلن اصبح واحدا
ما تستطيع ان تعطيه اجلماعة من دعم روحي وثقافة روحية وفرصة للصالة 

والتأمل في الكتاب املقدس كما انها فرصة للعطاء وحتقيق الذات. باخملتصر، اخي 
بحاجة الى اجلماعة اكثر مما حتتاجه اجلماعة.

ى الكثير من االتصاالت من اعضاء اجلماعة ليطمئنوا على  ً يتلقّ را بدأ اخي مؤخّ
حاله ولكن مع كل اتصال كان شعوره بالسوء يزداد ولكن مع كثرة االلتزامات في 
العمل والعمل اإلضافي باإلضافة الى حاجة عائلته اليه، يبدو حضور االجتماعات 

بشكل دوري اشبه باملهمة املستحيلة. 
ً لكل من يريد ان يستسلم  إن اكثر ما يخشاه اخي ان يعطي بقلّة التزامه عذرا

لصعوبات احلياة ويتخلّى عن إلتزامه الروحي واهمال دوره في الكنيسة.
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سلسلة "أخي"
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السؤال األوّل
كيف يرى اعضاء اجلماعة غياب اخي املتكرّر عن اإلجتماعات بعد كل صراعه ضد 

هذا السلوك؟

السؤال الثاني
كيف حتلّل اسباب عدم اإللتزام الروحي بعد الزواج او بعد إزدياد املسؤوليات في 

احلياة؟ 

السؤال الثالث
ً لظرف اخي لكي يحافظوا على  ً مشابها ماذا تنصح الناس الذين يتشاركون ظرفا

إلتزامهم؟

السؤال الرابع
بعد الغياب لفترة طويلة عن اإللتزام، يصعب على الناس العودة. ما هو دور اجلماعة 

في مساعدتهم؟
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على مثال يسوع

سيقسم هذا النص إلى جزئني وسنتناول في هذا املوضوع اجلزء الثاني: من اآلية 6 حتى 12.

كنظرة ، ماذا ميكن أن نستخرج من األفعال السابق ذكرها؟

ً في قلب احلدث مختار من مجموعته وال  القائد املسيحي هو قائدٌ حاضر دائما
يفرض نفسه على األخرين، يصغي الى االخرين ليفهم املشكلة (وإن كان 

. ً) ويجد احللّ ويقوم مع مجموعته بتنفيذ احللّ يعرفها مسبقا

مرمي بادرت إلى يسوع حاملة املشكلة --> اجملموعة تثق بقائدها وتعلم أنه سيبحث عن احلل والقائد ال 
يعتمد على نفسه فقط بل يصغي إلى اجملموعة التي هي شريكة له في العمل.

يستطيع يسوع أن يقوم بااليات دون اإلستعانة باخلدم ولكن يسوع جعل من اخلدم جزء من هذا العمل 
ً بل مع اجملموعة ويجد للجميع الدور الفعال في العمل  مبعنى أن القائد ال يستطيع أن يعمل وحيدا

لنستخرج من النصّ األفعال التي تخص يسوع

القائد املسيحي

عرس قانا اجلليل يو 2/ 1 - 12 

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية

ما كان دور مرمي واخلدم في هذا النصّ

يَ  القائد ال يفرض نفسه على اجملموعة فيسوع دُعِ
الى العرس ولم يأتِ من تلقاء نفسه.

القائد تختاره اجملموعة كما نحن نختار يسوع ليكون 
هو القائد وهنا نالحظ دور اجملموعة في اإلصغاء ملن  

ً لها  اختارته منذ البدء ليكون قائدا
(كما نشدد على مدى التزامنا مع يسوع الذي 

ً في حياتنا) اخترناه لنا قائدا

 نالحظ هنا أن أول "قال" كانت من بعد كالم مرمي : على 
عكس ما نعرف، املبادر لم يكن يسوع امنا العذراء --> 

مبعنى أن يسوع يدخل إلى حياتنا من مبادرات األخرين وهنا 
دور اجملموعات بجانب القائد لدعمه في مهمته.

االصغاء وحلّ املشكلة.
َ العجيبة كما خلق اهللا األرض "فقال  مالحظة : يسوع أمت

ليكن نور فكان نور"

على مثال مرمي

اخلالصة

قال (3 مرات)دعي يسوع

قال (3 مرات)دعي يسوع

*

*

*

*

*
*
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هة القسم الثاني: التنشئة املوجّ

أخوية شبيبة العذراء

أخوية طالئع العذراء

أخوية فرسان العذراء

التنشئة الشهرية
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احلفاظ على االرض

الهدف: - التعرف على قيمة األرض في احلياة املسيحية 
            - ما هي الثوابت التي تزيد تعلقنا بأرضنا

            - ما هو دور الشباب املسيحي في احملافظة على األرض

صالة البدء: - باسم اآلب واإلبن والروح القدس + صالة استدعاء الروح القدس  1-
                           - ترتيلة : الرب راعي  

 
-2    املوضوع:

لألرض قيمة: عاش عليها اآلباء واألجداد، وانتقلت إلينا إرثًا ماديًّا وروحيًّا. تاريخ قداسة 
وصراع من أجل البقاء والشهادة على اإلميان والقيم اإلنسانيّة.

يسأل املنشط : ماذا تعني لكم األرض ؟ أ - 
       من عاش عليها األباء – القيم والتراث – التاريخ - الطبيعة والبحر- األمان .... 

هل التعلق باألرض أمر ذو أهمية ؟ 
تختلف اإلجابات حسب فكر كل شخص

(Flip shart من املفضل ان تكتب اإلجابات على)

دراسة حالة : ب - 
عائلة مسيحية ملتزمة، ضاقت بها األحوال، ورغم كل احملاوالت الكثيرة إلصالح 

الوضع باءت جميع احملاوالت بالفشل . اجتمعت هذه العائلة التخاذ القرار املناسب 
وإيجاد احللول املناسبة ملشكلتهم، فكانت اآلراء متضاربة: منهم من وجد أن السفر 
هو احلل الوحيد، ومنهم من قال إن بيع قطعة أرض واإلستفادة من عائداتها، وآخرون 

قالوا ان الصبر هو احلل األنسب وعبروا عن تعلقهم بأرضهم ووطنهم، مع كل ما لها 
من معاني سامية بالنسبة لهم .

بعد زمن قصير، ها هي العائلة تخلت عن أرضها وتاريخ أجدادها لتذهب
حيث احلياة املريحة.
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تقسم اجملموعة الى قسمني ملعاجلة هذه احلالة واإلجابة على األسئلة التالية 
الستنتاج خالصات :

برأيك ما هي الثوابت التي جتعل املسيحي متعلق بأرضه؟  -
برأيك كيف تصف الواقع اليوم ؟ ما هي املشاكل التي تواجهنا ؟  -

ما هو دور الشباب اليوم في احلفاظ على أرضهم؟ (امثلة واقعية وعملية)   -

برأيك ما هي الثوابت التي جتعل املسيحي متعلق بأرضه؟
أ- الثوابت اإلميانيّة والالهوتيّة

بل  الكتاب املقدّس يحدّد منذ البدء عالقة اإلنسان باألرض: فاإلنسان هو ابن األرض جُ
لق ليحرث األرض ويستثمرها وميارس  ه وإليها يعود. واإلنسان خُ منها، وهي بالتالي أمّ

سلطته على كلّ ما عليها.
مق ومعنى عندما قال: "طوبى للودعاء  بنيّ يسوع لنا ما لعالقتنا باألرض من عُ

ا في أرض معيّنة فغدت معه  ا ومتواضعً فإنّهم يرثون األرض". وهو نفسه عاش وديعً
د اإللهيّ، وبقداستها تقدّست كلّ بقعة من بقاع األرض. أرض التجسّ

ب- الثوابت الوجدانيّة واإلنسانيّة
األرض في تقليدنا ليست ملكًا نتصرّف به على هوانا، بل هي إرثٌ من اآلباء واألجداد. 

هذا اإلرث أشبه بوديعة ثمينة أو "ذخيرة مقدّسة" . فالعالقة التي تربطنا 
باألرض-اإلرث عالقة روحيّة، وبالتالي ما تعطينا األرض هو أكثر بكثير من الثمار 

واملواسم املاديّة.

ج- ثوابت تاريخيّة
املوارنة قدّسوا األرض وتقدّسوا بها. إستعاروا منها التشابيه وأدخلوها في 

صلواتهم، كما وضعوا أعيادًا "زراعيّة" مثل عيد سيّدة الزروع وعيد سيّدة احلصاد. 
كان كلّ املوارنة يعملون في األرض من بطاركة وأساقفة ورهبان وعلمانيّني. فاألرض، 

ئون الشباب املارونيّ عليها. ، كانوا ينشّ في ما يختصّ بهم، مدرسة حياة وروحانيّةٍ
 

برأيك كيف تصف الواقع اليوم ؟ ما هي املشاكل التي تواجهنا ؟
إنّ حتوّل اجملتمع املسيحي من مجتمع ريفيّ زراعيّ إلى مجتمع مدينيّ جتاريّ، 

وصناعيّ وخدماتيّ، مبا له من حسنات، قد حمل معه بعض التأثيرات
 السلبيّة في أخالقيّة املوارنة وروحانيّتهم وتقاليدهم.  
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) إلى التفتيش عن  وتبدّلت همومهم من تأمني احلاجات (فالح مكفيّ سلطان مخفيّ
الكماليّات ورغد العيش، ولو على حساب ضميرهم وكرامتهم ومبادئهم اإلنسانيّة 

واملسيحيّة أحيانًا.
إنّ اإلحصاءات تدلّ اليوم على أنّ مسيحيّي لبنان قد فقدوا في الثالثني سنة األخيرة 

ا كبيرًا من أراضيهم. وهناك مناطق أصبحت شبه خالية من الوجود املسيحيّ  قسمً
 . الفاعل، وقد بيعت أجزاء كبيرة منها إلى غير املسيحيني من لبنانينيّ وغير لبنانينيّ

، في املناطق املعروفة طوال التاريخ على أنّها مسيحيّة،  كما أنّ اإلقبال على شراء أراضٍ
ا بعد يوم. فاألرض تكاد تتحوّل من إرثٍ  من قِبَل غير املسيحيّني واألغراب، يقوى يومً

ا بالربح السريع. ولعلّ  مقدّس ورزق أنعم به اهللا على اإلنسان، إلى سلعةٍ جتاريّة، طمعً
ةً واملسيحيّني واملوارنة بنوع خاص، هي الهجرة من  اآلفة الكبرى، عند اللبنانيّني عامّ

رٍ  الريف إلى املدينة، طلبًا للوظيفة والعمل والعلم وملا توفّره املدينة من إمكانيّات تطوّ
علميّ واجتماعيّ ووسائل راحة وتسلية. هذه اآلفة التي بدأت في منتصف القرن 

العشرين أدّت إلى إهمال األراضي وعدم استغاللها واالستهتار بقيمتها املاديّة 
واملعنويّة.

ا   الواقع الراهن يشير إلى أنّ اإلنسان طموح مغامر، يعشق التطوّر والترقّي ويندفع دائمً
إلى ما يظن أنّه نافع ومفيد له، ولو كلّفه ذلك البُعد واإلغتراب واالنقطاع عن بيئته 

وتاريخه وأرضه.

ما هو دور الشباب اليوم في احلفاظ على أرضهم؟ (امثلة واقعية وعملية)
على الدولة أن تعي أهميّة األرض وتلتزم احملافظة عليها ومساعدة املزارعني على حسن 

استغاللها. كما عليها أن تسهر على عدم بيعها من الغرباء بتطبيق قانون متلّك 
ني في  ا  (بعد مداخالت عديدة للمؤمتر الدائم للرؤساء العامّ ا سليمً األجانب تطبيقً

لبنان استجابت الدولة اللبنانيّة لطلب تعديل املرسوم الذي كان قد صدر العام 1959 
ون  بخصوص متلّك األجانب، والذي أُثبت في قانون العام 1964. وقد جنح الرؤساء العامّ
مبداخالتهم في احلدِّ من املساحات التي يقدر األجنبيّ أن يتملّكها ووضع شروط أخرى 

على ملكيّة األجانب، وصدر ذلك مبرسوم حكوميّ العام 1969(، فتضع حدًّا 
للمضاربات العقاريّة الفوضويّة التي طبعت الثالثني سنة األخيرة، وأدّت، في بعض 

املناطق، إلى حتوّل فاضح مللكيّة األرض من طائفة إلى طائفة أخرى. هذا إذا كانت 
. الدولة واعيةً أهميّة العيش املشترك والتفاعل واإلنصهار بني اللبنانينيّ
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، من أجل احلفاظ على األرض واستثمارها، هو أن نعرف قيمتها فتنشأ  يبقى أن األهمّ
األجيال اجلديدة على حبّها والعناية بها. لذلك ينبغي وضع سياسة تربويّة متكاملة 

سات التربويّة واجلامعيّة، سواء أكانت رسميّة أم  ًا باملؤسّ بدءًا من العائلة مرور
ة. هذه السياسة تهدف إلى تعريف األجيال اجلديدة طبيعة أرضنا وغناها، وإلى  خاصّ

تشجيع اخلبرات الزراعيّة الناجحة وتنظيم الندوات املتعلّقة باألرض والتراث، ووضع 
الكتب واجملالّت وجميع وسائل املعرفة التي تتناول الطبيعة وتقاليد القرى. كما أنّ 

إحياء املهرجانات الزراعيّة وحثّ الشبيبة على املشاركة فيها وفي مواسم القطاف 
والغلّة، هو من أجنح الوسائل للتوعية على قيمة األرض ومحبتها.

(باإلضافة إلى اإلختبارات واألفكار الشخصية)

خالصة:
مع تطور العصر وازدياد متطلبات احلياة، بتنا نعيش في فوضى، بعيدا عن القيم 
والتراث. وهذا املوضوع مهم جدا وخاصة لنا نحن شبيبة العذراء، حيث علينا ان 

نكون مثاالً صاحلا. أن نبقى ثابتني في أرضنا ومحافظني على تراثنا، هذا يعني 
اإلعتراف بهويتنا والتعلق بجذورنا التي حتى لو ذهبنا الى أقاصي األرض، ستبقى 

مكانها.
املطلوب منّا أن نسير كما جدودنا، أن نعرف قيمة أرضنا ونعمل جاهدين للحفاظ  

عليها، وهذا يربطنا باألجيال السابقة  التي تركت بصمات ال متحى من تعبها 
ودمها.

املراجع:
الكنيسة املارونيّة وعالم اليوم، النصّ الثالث والعشرون: الكنيسة املارونيّة واألرض.

  -3  صالة اخلتام : 
باسم اآلب واإلبن والروح القدس . آمني   -        

صالة الشبيبة  -        
األبانا والسالم .                  -        
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بإسم اآلب واإلبن والروح القدس إله واحد آمني.
ترتيلة أرسل روحك أيها املسيح

كلمة اهللا: قراءة من رسالة القديس بطرس األولى الفصل 5 من اآلية 1 الى 11
ً آلالَمِ  اهِدا ، وَشَ مْ ً لَهُ ً رَفِيقا يْخا تِي شَ فَ ، بِصِ يُوخِ الَّذِينَ بَيْنَكُمْ يَّتِي إِلَى الشُّ ذِهِ وَصِ 1وَهَ

 َ َّاسٍ لَهُ، ال ر ، كَحُ وْا قَطِيعَ اهللاِ الَّذِي بَيْنَكُمْ ْعَ لَّى: 2ار يَتَجَ ْدِ الَّذِي سَ َ ً فِي اجملْ يكا رِ يحِ، وَشَ َسِ املْ
، بَلْ رَغْبَةً فِي  ْحِ الدَّنِيءِ َ رَغْبَةً فِي الرِّب ، وَال يدُ اهللاُ ا يُرِ ، كَمَ وُّعِ بِدَافِعِ الْوَاجِبِ، بَلْ بِدَافِعِ التَّطَ

، بَلْ كُونُوا  ْدِيكُمْ َي َ أ انَةً بَنيْ هُ اهللاُ أَمَ عَ طِيعِ الَّذِي وَضَ لَى الْقَ وا عَ لَّطُ َ تَتَسَ . 3ال اطٍ ةِ بِنَشَ ِدْمَ اخلْ
ا  ، أَيُّهَ نَى. 5كَذَلِكَ َ يَفْ ْدِ الَّذِي ال َ يلَ اجملْ ، تَنَالُونَ إِكْلِ اةِ َئِيسُ الرُّعَ رُ ر هَ ا يَظْ نْدَمَ . 4وَعِ قُدْوَةً لَهُ

 . ضٍ كُمْ لِبَعْ ضِ لَتِكُمْ بَعْ امَ عَ عِ فِي مُ ً ثَوْبَ التَّوَاضُ يعا مِ وا جَ . الْبَسُ يُوخِ وا لِلشُّ عُ ضَ ، اخْ بَابُ الشَّ
ْتَ يَدِ اهللاِ  وا حتَ عُ . 6إِذَنْ، تَوَاضَ ةً مَ نيَ نِعْ عِ ُتَوَاضِ طِي املْ نَّهُ يُعْ ينَ، وَلَكِ ُتَكَبِّرِ اوِمُ املْ َنَّ اهللاَ يُقَ أل

وَ  َّهُ هُ َن ا، أل كُمْ كُلِّهَ ومِ مُ لَ هُ لَيْهِ ثِقْ وا عَ رَحُ ، 7وَاطْ نيُ الْوَقْتُ ا يَحِ نْدَمَ كُمْ عِ دِيرَةِ لِكَيْ يَرْفَعَ القَ
ةٍ  يسَ رِ نْ فَ ً عَ ثا ولُ بَاحِ ُ، يَجُ َر ْأ دٍ يَز َسَ ْلِيسَ كَأ كُمْ إِب مَ صْ وا. إِنَّ خَ لُوا وَتَنَبَّهُ قَّ .  8تَعَ ي بِكُمْ تَنِ يَعْ
تَازُونَ  الَمِ يَجْ ينَ فِي الْعَ رِ ُنْتَشِ وَتَكُمُ املْ . وَاذْكُرُوا أَنَّ إِخْ َانِ وهُ، ثَابِتِنيَ فِي اإلِمي اوِمُ قَ ا. 9فَ هَ يَبْتَلِعُ
، الَّذِي  ةٍ مَ إِنَّ اهللاَ ، إِلَهَ كُلِّ نِعْ ، فَ يرَةٍ تْرَةٍ قَصِ ُوا لِفَ َملَّ دَ أَنْ تَتَأ ا.  10وَبَعْ هَ يْنِ ذِهِ اآلالَمِ عَ طَ هَ وَسَ

لِنيَ وَثَابِتِنيَ  لَكُمْ كَامِ عَ يحِ، الَبُدَّ أَنْ يَجْ َسِ َبَدِيِّ فِي املْ دِهِ األ جْ تِرَاكِ فِي مَ اكُمْ إِلَى االشْ دَعَ
ني! . آمِ َبَدِ اآلبِدِينَ ةُ إِلَى أ لْطَ ْدُ وَالسُّ َ نيَ. 11لَهُ اجملْ خِ وَّةِ وَرَاسِ َّدِينَ بِالْقُ ؤَي وَمُ

تأمل ومشاركة مع اجلماعة: 
كيف تعرّف النعمة؟ ثم يعدّد كل من الطالئع على ورقة A4 ما هي النِعم في حياته.

صالة اخلتام: 
_ الصالة الربية و السالم املالئكي

الئع _ صالة الطّ
نا . قوّنا  ربـــنا والهنا، انت احلبُّ احلقيقي، الذي ميأل قلوبَنا، وينيرُ عقولنا، ويقدسُ حواسَ

نحن الطالئع، وأضرم فينا طاقة احلــب، فنعمل بإجنيل ابـــنك الوحيد، ونصغي 
إللهامــات روحك القدوس، ونسيرَ على دربـك، ونبشر باسمك، ونـكــون في طليعة 

نا العذراء مرمي، مثالنا في اإلميــان والرجــاء واحملبــة،  السائرين نحو ملكوتك، بشفاعة أمّ
لـك اجملدُ الى االبد . آميــــن

اجملد لآلب واإلبن والروح القدس من اآلن وإلى األبد آمني 
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صالة البدء واخلتام للموضوع اإلجتماعي "من اهللا ولدنا فأخذ منا وأعطانا"



إجنيل
Projection،

أوراق، أقالم، 
جرائد جدرانية 
(�ipchart أو)

ً من خبرته الشخصيّة مع يسوع. الئعي مقاربته لألحداث اليوميّة إنطالقا _ أن يبدّل الطّ
الئعي نعمةً في جماعته ومجتمعه _  يصبح الطّ

ط واألعضاء مقدمة  : "من نقمة... إلى نعمة"                    مناقشة بني املنشّ  .1
ً بالتّغيير إلى األفضل؟ _   هل أنت راضٍ عن حياتك؟ هل فكّرت يوما

ات غيّرت مجرى حياتك؟ _   هل مرّت بحياتك حلظات اعتبرتها محطّ
_   هل تعتبر نفسك نعمةً  لذاتك، لذويك وأصدقائك؟

صوّر : "غيّرني... فولدت من جديد"   مشهد مُ  .2
يشاهد املشاركون املقاطع املصوّرة التّالية:

نيقودميوس              3:59    •
https://www.youtube.com/watch?v=Co9k1iB-JcQ

اجملدلية     1:41  •
https://www.youtube.com/watch?v=G3ykt6pyLJ4

ارتداد شاوول    5:21  •
https://www.youtube.com/watch?v=uPlez-rwhKY

عمل مجموعات : " ملسوا الرب "    .3
يتوزّع املشاركون على مجموعات ويدرسون حاالت من الكتاب املقدّس وفق ثالث نقاط
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الهدف

النشاط
مقدمة

صوّر مشهد مُ
عمل مجموعات
إختبار شخصي

خالصة

الوقت

10 دقائق
15دقائق
20 دقائق
10 دقائق
5 دقائق

حياتي بعد الّلقاء مع يسوعالّلقاء مع يسوع ما قبل الّلقاء مع يسوع 
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يوحنـا ( 3 – 1 / 12): نيقودميوس والوالدة اجلديدة 
أعمال الرسل (9  – 1 / 18) : ارتداد شاوول

يوحنـا ( 8 – 1 / 11):  قصة الزانية
ارين لوقا ( 19 – 1 / 10): زكا رئيس العشّ

لوقا ( 5 – 1 / 11): بطرس والصيد العجائبي

عند اإلنتهاء، تتشارك اجملموعات ما قد حضرته.
 :ً مثال ّ دراستها على أنّها شهادة حياة :   ط من كل مجموعة عرض احلالة التي مت يطلب املنشّ

أنا زكا، رئيس العشارين...

Journaux muraux  -جرائد جدرانية إختبار شخصي : "ملست الرب"      .4
ط على حائط أوراق كبيرة عنوانها " ملست الرب والنّقمة صارت نعمة "          يعلّق املنشّ

        خبريّة:
في 10 أيلول 1946 وبينما كانت األم تيريزا مسافرة في القطار لقضاء رياضتها الروحية، 
ووسط املسافرين الفقراء وصراخ األطفال، سمعتْ دعوة واضحة من الرّب خلدمة الفقراء 

ً في الطب والتمريض وطلبت من رؤسائها اإلذن بترك  ت دروسا والعيش بينهم. بعد هذا تلقّ
الدير لإلنصراف إلى خدمة الفقراء. وافق البابا بيوس الثاني عشر عام 1948 على طلبها، 
فتركت الدير الذي كانت فيه واشترت ساري رخيص الثمن أبيض اللون ذا إطار أزرق وعلّقت 

صليب على الكتف األيسر، وذهبت إلى  كالكوتا...

ط أن يقترب كل فرد من اجملموعة نحو احلائط وكتابة: •    يطلب املنشّ
         تاريخ وظروف الّلقاء مع يسوع

         ما الذي تغيّر في حياتي (نقمة أصبحت نعمة)

خالصة  : " من نقمة... إلى نعمة "     .5
م. عندما " تتالشى وتفيض كلّ النّعَ ال بدّ أن نتغيّر بعد أن نلمس يسوع. كلّ "نقمةٍ

نتناول جسد املسيح، يصبح املسيح فينا ونصبح فيه. منشي معه على طريق 
اوس يوميّة، منتلئ منه فنصبح نحن يدي املسيح من حولنا: يعمل في قلبنا  عمّ

ت وإليه متضي. ، منه خرجَ فنعمل من حولنا ونصير نعمةً

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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دعوتي منذ البدء هي القداسة، أي أن أنطلق ألتاجر بالوزنات التي وهبني إياها اهللا 
متحديا جميع العقبات أكنتُ مبفردي أو ضمن جماعة رسولية. 

تقنية العمل ضمن فِرق

م اجلماعة إلى فِرق صغيرة ومعهم املرجع التالي : يوحنا 17-16-22 أ - تُقسَ
    للعمل على األسئلة التالية :

ماذا يعني أننا لسنا من العالم ؟  1-
دسني باحلق ؟ كيف نكون مقّ  2-

ما هي التحديات التي نواجهها والتي متنعنا من عيش القداسة   3-

بعدها يتشارك اجلميع ما عملوه ضمن الفرق، ويعرضون التحديات التي تعيق 
عيشهم القداسة

القداسة هي مسيرة يتخللها العديد من املشقات و التجارب فيها صليب، ألم، 
حتديات.....، لكنها دعوة ممكنَة، دُعينا لنعيشها على غرار قدّيسني كثر في الكنيسة، 

وهي بالتالي دعوة فردية وجماعيّة.ذ

ا اجلماعة إلى فِرقٍ صغيرة حيثُ ترسم كلّ واحد درب قداسة تتصوّرها.  ب  تقسم أيضً

ا نحو القداسة. في النهاية تُعرَض كل الدروب بحسب كلّ فريق لتؤلف طريقً

اخلتام:

القداسة طريق ولها دروب كثيرة

أ

ب
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ملحق 

تنظم األخويات، على اختالف فئاتها ساعات سجود في الرعايا واخمليّمات، وهذه عادة 
جميلة علينا احلفاظ عليها وتطويرها. والسجود، من حيث املبدأ، هو حوار حبّ 

صامت شخصي بيني وبني املسيح. وهدف ساعات السجود التي تُقام في رعايانا، 
هو خلق جوّ جماعي ميكّن األفراد واجلماعة من التواصل مع يسوع.

نتشارك، في هذا العدد من التنشئة، بعض القواعد التي تساعدنا على حتضير 
. سجود مصلٍّ

لتحضير املذبح والكنيسة   .I
لتحضير مضمون الصالة  .II

لتحضير املذبح والكنيسة  .I
السجود هو صالة حرّة غير ليتورجيّة، أي أنّها غير مقيّدة بإطار ثابت من قِبَل 

الكنيسة. ولكن ذلك ال ينفي بعض الثوابت التي يجب اتّباعها:
الكاهن هو املسؤول األوّل عن كلّ صالة تقام في رعيّته لذلك يتمّ التنسيق معه 

ا. مسبقً
                                             يقدّس الكاهن قربانة بحجم الشعاع 

                                             وجود في الرعيّة ويحفظها في بيت القربان.

ع في وسطه  يَّأ املذبح للسجود، فتوضَ                                               يُهَ
ا                                               صمدة نظيفة، فوقها الشعاع فارغًا محاطً

                                              بـ 12 شمعة.
                                             (قد يتغيّر عدد الشموع حسب عادة كلّ رعيّة)

مالحظة: املذبح ليس طاولة! بل إنّه املسيح في وسط شعبه. لذا ال نضع عليه 
شيئًا من الـديكور – رغم أهميّة هذا األخير للدخول في جوّ الصالة – بل قد يكون 

الـديكور حول املذبح أو بني املؤمنني.
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ة صغيرة فوق املذبح، ال سيّما إذا كان الشعاع  قد يُرفَع الشعاع والصمدة على منصّ

قصيرًا، ليتمكّن اجلالسون بعيدًا عن املذبح من رؤية القربان.

بحسب عادة كلّ جماعة مصلّية، يتمّ تكثيف إنارة الكنيسة أو تخفيفها 
للمساعدة على الدخول في جوّ الصالة.

ا من وحي الكتاب املقدَّس للسجود،  ط قد اتّخذ موضوعً ل أن يكون املنشِّ من املفضّ
ه. الت والتراتيل واحلركة الروحيّة... من وحيِ فيستوحي الـديكور والتأمّ

ّ يشتت أنظار املؤمنني، بل هدفه مساعدتهم لتوجيهها قدر  على الديكور أال
املستطاع نحو املذبح والقربان. 

من هنا من املستحسن جدًّا أن ال يتمّ عرض أي فيلم أو power point  خالل 
السجود. 

ة ومن املمكن اإلستفادة منها في ساعات الصالة  مع العلم أنّ هذه األمور مهمّ
التي ال يكون فيها سجود للقربان.

ع املشاركني ليكونوا  هذه الصالة إسمها "سجود" لذلك من املستحسن أن نشجّ
في وضعيّة "سجود" – ركوع – أمام القربان وال سيّما أثناء البركة بالشعاع.

لتحضير مضمون الصالة  .II
ا وخالّقًا، ولكنّ إبداعه يبقى ضمن األطر  ر الصالة أن يكون مبدعً على محضّ

ّ تتحوّل ساعة السجود إلى معرض للمواهب، ويصير حضور القربان  املرعيّة، لئال
ذريعة لتفجير طاقاتنا الفنيّة!
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م السجود إلى قسمني: ل أن يُقسَ من املفضّ

قسم سماع الكلمة – قبل صمد القربان.   .1

قسم السجود للقربان  .2
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ترتيلة البدء

اجملدلة

صالة بدء

مزمور

تراتيل

من وحي املوضوع اخملتار أو قد تكون الستدعاء الروح القدس

اجملد لآلب واإلبن والروح القدس من اآلن وإلى األبد.

رة أو عفويّة من قِبَل احملتفل محضّ

من وحي املناسبة أو من وحي النصّ الكتابي الذي اخترناه
ا على املشاركني) قد يُتلى املزمور بني جوقني (توزيع املزمور مطبوعً

من وحي املوضوع

نصّ من 
الكتاب
املقدّس

وهو العنصر األساسي في هذا القسم 
يتلى من على القرّاية مع شمعتني لإلجنيل (يتلوه الكاهن عادة) 

وشمعة لباقي األسفار

ترتيلة صمد القربان

صالة الهذيذ

ا للربّ يسوع هة دائمً موجّ

- مسبحة قلب يسوع: يا يسوع الوديع واملتواضع القلب، 
  إجعل قلبنا مثل قلبك.

- صالة إسم يسوع: يا يسوع ابن اهللا احلي ارحمني أنا اخلاطئ 
   وخلصني (33 مرّة أو أكثر أو أقلّ حسب اجلماعة)

نَ في القسم األوّل... - الهذيذ بآية من املزمور أو من النصّ الذي أُعلِ
وهو العنصر األساسي في هذا القسم صمت

قد تُقاطِع فترات الصمت بعض املوسيقى اخلفيفة
يطول وقت الصمت كلّما تقدّمت اجلماعة في نضوجها الروحي

رة أو مشاركات عفويّة من املؤمنني املشاركنيصلوات محضّ

ط حركة روحيّة ّ يكون املشاركون مجرّد متفرّجني يشرحها املنشّ هدفها أال
ّ تعمّ الفوضى والضياع أثناء الصالة بوضوح قبل بدء الصالة لئَال
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ملحق 

ه هللا (اآلب الذي أرسل ابنه ألجلنا، واالبن الذي بصليبه  في السجود نتوجّ
ل سرّ خالصنا) حتّى ولو كان املوضوع العذراء مرمي أو  حررنا، والروح الذي يكمّ
ه هللا خالل السجود ونترك صلوات طلب الشفاعة إلى  أحد القديسني، نتوجّ

أوقات أخرى.
ا في ما يخصّ اخلدمة الليتورجيّة، فذلك بحسب عادة كلّ رعيّة. ولكن املبدأ  أمّ

أن يرتدي الكاهن كامل املالبس الليتورجيّة، ويضع القربان في الشعاع بينما 
ا. الشعب ينشد نشيدًا مالئِمً

ره   وفي نهاية السجود، يحمل الكاهن الشعاع بالبشكون ويزيّحه بينما يبخّ
كاهن آخر أو خادم. وبعد الزياح تتلى ترتيلة اخلتام.

قد يكون الزيّاح خارج الكنيسة إذ يحمل الكاهن الشعاع ويخرج مع البخور 
والشموع (للجميع إذا أمكن) واألناشيد.

قد يُقتَرَح على الكاهن أن يبارك املؤمنني بالشعاع على رؤوسهم فردًا فردًا ال 
.ً سيما إذا كان عددهم قليال

يتمّ تقييم جناح السجود بحسب املعيار التالي: 
هل خلق هذا السجود فرصة لألفراد وللجماعة للّقاء بيسوع؟
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تراتيل

تراتيل

نوايا حرّة

مشاركات حرّة

ينشدها املشاركون من خالل كتب أو أوراق بني أيديهم
قد يرافقها عزف على آالت موسيقيّة.

ّ يتحوّل املشاركون مسموعة (ال تأخذ حيّزًا كبيرًا من الوقت لئال
إلى مستمعني)

ط يتمّ توجيه املوضوع وحتديد الوقت من قِبَل املنشِّ

ت عليهم ِّعَ قد تكون املشاركة إنطالقًا من آيات وُز

في بعض املناسبات الكنسيّة الكبرى (عيد امليالد، عيد الدنح، زمنإعترافات
الصوم الكبير، أسبوع اآلالم، عيد العنصرة، عيد الصليب، عيد شفيع

ن عدد كافٍ من الكهنة ملنح سرّ التوبة للمؤمنني. الرعيّة...) قد يؤَمَّ


