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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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د مجددًا إلى نشيدِ صاحب املزامير. فيه جند، داخل املنزل، حيث يجلس الرّجل وزوجته على  لنَعُ
ا وحيويّة. فإن  املائدة، األبناءَ الذين يرافقونهم "كغراس الزيتون" (مز 128، 3)، ممتلئني نشاطً

مُ "احلجارة احليّة" للعائلة (را. 1 بط 2، 5).  كان الوالدان يُعتبران كأساس للمنزل، فاألطفال هُ
دُ عدّة مرّات في العهد القدمي بعد الكلمة اإللهيّة، ("يهوه"،  ُلفت، أنّ الكلمة التي تَرِ إنّه ملن امل
") هي "إبن" وهو تعبير يشير إلى الفعل العبريّ الذي يعني "بنى". لذا في املزمور 127  "الربّ

دَحُ عطيّة إجناب البنني عبر تشبيهات تشير سواء إلى بناء املنزل، أو إلى احلياة االجتماعيّة  متُ
بُ  ً يَتعَ َّبُّ البَيتَ فباطِال ِ الر والتجاريّة التي جتري أحداثها بالقرب من باب املدينة: "إِن لم يَنبْ
هامِ في يَدِ اجلبَّار  نه. كالسِّ نِ ثَوابٌ مِ رَةَ البَطْ َّبّ وثَمَ نَ الر البَنَّاؤون [...] ها إِنَّ البَننيَ ميراثٌ مِ
َّهم ال يَخزونَ إِذا  نهم! فإِن عبَتَه مِ ألَ جَ لٍ الَّذي مَ َّجُ باب. طوبى لِلر نِّ الشَّ ْناءُ سِ هكَذا يَكونُ أب
َبْواب" (آيات 1. -3 5). صحيح أنّ هذه الصور تعكس ثقافة  ندَ األ دائهم عِ دَّ أَعْ رافَعوا ضِ

مجتمع قدمي، ومع ذلك، فإن وجود األبناء، في أي حال، هو عالمة على كمال األسرة في 
استمرارية تاريخ اخلالص عينه، من جيل إلى جيل.

في هذا املنظور ميكننا أن نضع بُعدًا جديدًا للعائلة. إنّنا نعلم أنّ العهد اجلديد يتحدث عن 
"الكنيسة التي جتتمع في املنزل" (را. قور 16، 19، روم 16، 5؛ قول 4، 15؛ فل 2). كان من 

املمكن حتويل املساحة املعيشيّة للعائلة إلى كنيسة بيتية، إلى عرش لإلفخارستيّا وإلى 
حضور املسيح اجلالس على نفس املائدة. ال ميكننا نسيان املشهد املصوّر في سفر الرؤيا: 

يتُ معه  شَّ لتُ إِلَيه وتَعَ تَحَ الباب، دَخَ وتي وفَ دٌ صَ عَ أَحَ مِ ه، فإِن سَ "هاءَنَذَا واقِفٌ على البابِ أَقرَعُ
ى معي" (3، 20). هكذا يتجلّى البيت الّذي يحمل في داخله حضور اهللا، والصالة  شَّ وتَعَ
. وهذا ما يؤكّده املزمور 128 الذي اتخذناه كأساس: "هكذا  املشتركة، وكذلك بركة الربّ

يون" (آيات -4 5). هْ ن صِ َّبّ مِ . لِيُبارِكْكَ الر َّبّ لُ الَّذي يَتَّقي الر َّجُ يُبارَكُ الر

. ويبرز هذا في  ا كموضع تلقني األبناء التعليمَ املسيحيّ يَعتبر الكتابُ املقدس العائلة أيضً
وصف االحتفال الفصحيّ (را. خر 12، -26 27؛ تث 6، -20 25)، ومت التعبير عنه بوضوح 

ا في الـ "هاغادا" اليهودية (مجموعة روايات ربّينية)، وفي النصّ احلواري الّذي يرافق رتبة  الحقً
ناه  عْ مِ . وأكثر من ذلك، ميتدحُ أحدُ املزامير اإلعالنَ العائليّ لإلميان: "ما سَ العشاء الفصحيّ

ه عن بَنيهم بل نُخبِرُ بِه اجليلَ اآلتي: تَسابيحَ  رَفْناه وما أَخبَرَنا به آباؤنا ال نَكتُمُ وعَ
ريعةً  قوب ووَضعَ شَ هادةً في يَعْ َّه أَقامَ شَ َن ها ألِ جائِبَه الَّتيِ صنَعَ َّتَه وعَ ز َّبِّ وعِ الر

لِّموها أَبناءَهم لِكَي يَعلَمَ اجليلُ اآلتي البَنونَ رائيل وأَوصى آباءَنا أَن يُعَ في إِسْ
ْناءَهم" (مز 78، -3 6). َب الَّذينَ سيُولَدون. فيَقوموا ويُخبِروا أ

" العائلة في الكتاب املقدس "
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إنّ العائلة هي املكان الذي ينبغي على األهل أن يصبحوا فيه أوّل معلمي اإلميان ألبنائهم. إنه 
ً [...] تَقولُ لَه ..." (خر 13،  ً قائال َلَكَ ابنُكَ غدا : "وإِذا سأ ني"، يتواتر أبًا عن جدّ هَّ عمل "مِ

داث" (مز 148،  يوخُ واألَحْ ذارى والشُّ : "الشبانُ والعَ 14).هكذا فإن األجيال سوف تنشد للربّ
.(12

ًا حكماء الكتاب  لِّمه مرار على الوالدين واجب الوفاء بجديّة لرسالتهما التربوية كما يُعَ
املقدّس (را. مثل 3، -11 12؛ 6، -20 22؛ 13، 1؛ 22، 15؛ 23، -13 14؛ 29، 17). األبناء هم 
مدعوّون لقبول وممارسة وصيّة "أكرم أباك وأمك" (خر 20، 12)، حيث الفِعل "كرّم" يشير إلى 
القيام بااللتزامات العائليّة واالجتماعيّة في كمالها، دون إهمالها بذرائع دينية (را. مر 7، -11 

رِ الكُنوز". (سي  دَّخِ هَ فهو كَمُ ظمَ أُمَّ ن عَ طاياه ومَ َّه يُكَفر خَ ن أكرَمَ أَباه فإِن 13). في الواقع: "مَ
.(4 3- ،3

ا بأن األوالد ليسوا ملكية للعائلة، بل أمامهم مسيرتهم الشخصيّة في  يذكّرنا اإلجنيل أيضً
ا أنّ يسوع يظهر كمثال في الطاعة ألبوية الدنيويني، بخضوعه لهم  احلياة. إن كان صحيحً

ا أنّه أظهر أن اختيار حياة االبن ودعوته املسيحية اخلاصة،  (لو 2، 51)، فمن املؤكد أيضً
يتطلّبان انفصاال بهدف حتقيق تكرّسه مللكوت اهللا (را. متى 10، -34 37؛ لو 9، -59 62). 

عالوة على ذلك، هو نفسه، في سن الثانية عشرة، أجاب مرمي ويوسف بأنّ لديه رسالة أسمى 
ى عائلته التاريخيّة (را. لو 2، -48 50). لذلك فهو ميتدح ضرورة وجود روابط  ينجزها تتخطّ

ةَ اهللاِ  مَ عونَ كَلِ مُ الَّذينَ يَسمَ ي وإخوَتي هُ ا في العالقات العائليّة: "إِنَّ أُمِّ أخرى أكثر عمقً
ويَعملونَ بِها" (لو 8، 21). ومن ناحية أخرى، في االنتباه الّذي يَخصُّ به األطفال -املعتبرين في 

ة أو كأنّهم جزءٌ من  منطقة الشرق األدنى القدمي كأفراد محرومني من حقوقهم اخلاصّ
ممتلكات العائلة- يذهب يسوع إلى حدّ تقدميهم للكبار تقريبًا كمعلّمني، بسبب ثقتهم 

ثلَ األَطفال، ال  َّ أَقولُ لَكم: إِن لم تَرجِعوا فتَصيروا مِ البسيطة والعفوية جتاه اآلخرين، "احلَق
فل، فذاك هو األَكبرُ في  ثلَ هذا الطِّ َ مِ ه وصار عَ نفسَ ن وضَ وات. فمَ مَ لكوتَ السَّ لوا مَ تَدخُ

موات" (متى 18، -3 4). لَكوتِ السَّ مَ
 (االرشاد الرسولي لقداسة البابا فرنسيس، فرح احلب 18-14)

مزمور 127
رُ  هَ بَاطِالً يَسْ ، فَ َدِينَةَ َّبُّ ٱملْ ظِ ٱلر فَ . إِنْ لَمْ يَحْ بُ ٱلْبَنَّاؤُونَ بَاطِالً يَتْعَ ، فَ َّبُّ ٱلْبَيْتَ ِ ٱلر 1إِنْ لَمْ يَنبْ

نَّهُ  . لَكِ ابِ ْعَ َت َ ٱألْ بْز لِنيَ خُ ، آكِ ُلُوسَ ينَ ٱجلْ رِ ؤَخِّ ، مُ يَامِ وَ لَكُمْ أَنْ تُبَكِّرُوا إِلَى ٱلْقِ . 2 بَاطِلٌ هُ َارِسُ ٱحلْ
رَةٌ. نِ أُجْ رَةُ ٱلْبَطْ ، ثَمَ َّبِّ نْدِ ٱلر نْ عِ يرَاثٌ مِ وَذَا ٱلْبَنُونَ مِ ا. 3 هُ بِيبَهُ نَوْمً طِي حَ يُعْ

 . مْ نْهُ بَتَهُ مِ عْ َ جَ ألَ وبَى لِلَّذِي مَ . 5 طُ بِيبَةِ ْنَاءُ ٱلشَّ َب كَذَا أ بَّارٍ، هَ امٍ بِيَدِ جَ هَ  4 كَسِ
. دَاءَ فِي ٱلْبَابِ َعْ ونَ ٱألْ زَوْنَ بَلْ يُكَلِّمُ الَ يَخْ
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سلسلة "أخي"

احللقة السابعة – "أخي في اإلنتخابات"
اقترب موعد انتخابات اللجنة اإلقليمية واملرشحون منقسمون بني متردّد 

س ومجبر. أما اخي فهو معتكف عن املشاركة في االنتخابات ال بل هو  ومتحمّ
يتجنب احلديث في املوضوع. ال احد يسأل اخي عن موقفه السلبي جتاه االنتخابات 

ح للخدمة في رئاسة االقليم ولم  فاجلميع يعرف ما جرى منذ عامني حني ترشّ
ينجح. من وجهة نظره يعتقد اخي ان مؤامرة حيكت ضدّه من قبل الرئيس احلالي 

الذي فاز باالنتخابات. 

في ليل اجلمعة الواقع قبل االنتخابات بيومني اعلنت اللجنة االقليمية ان اليوم هو 
اليوم االخير لتقدمي طلبات الترشيح فاتصل اخي مبجموعة من االشخاص امللتزمني 

في الفروع والذين ميلكون خبرات سابقة في اللجان االقليمية وقدّموا جميعهم 
ترشيحاتهم لكل املناصب في اللجنة االقليمية. 

 ً ً عظيما بحكم خبرتهم الطويلة في االخويات، قدم اخي واصدقائه مشروعا
ً بطلبات الترشيح التي وقّعها رؤساء الفروع واملرشدين ووافقوا  لإلقليم مرفقا

عليها. 

شرع اخي واصدقائه باالتصال بعمدات الفروع في االقليم وبأشخاص يعلمون ان 
لديهم تأثير على الناخبني ليطلعوهم على مشروعهم ويطلبوا دعمهم في 

االنتخابات. 

ف الرئيس احلالي لإلقليم هذا األمر بإيجابية. فمن جهة هو مرشح لوالية  لم يتلقّ
رئاسية ثانية ولديه رغبة في اكمال املشروع الذي بدأه ومن جهة اخرى، يرى ان 

االتصاالت التي قام بها اخي واصدقائه هي اشبه بوسيلة ضغط غير مباشر على 
الناخبني. 

وصل اجلميع الى دير مار مارون نهار االحد حيث تقام االنتخابات وكان اجلميع 
يستطيع ان يشعر باجواء من التشنج والقسمة. فعلى الرغم من قانونية ما 

حصل، كان ما جرى اشبه مبعركة لالستحواذ على السلطة، ال رغبة في 
خدمة الكنيسة واجلماعة. 
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السؤال األوّل
كيف تقيّم تصرّف اخي في التحضير لإلنتخابات ؟

السؤال الثاني
ما هي االسباب برأيك التي دفعت الرئيس القدمي للمغادرة وكيف استطاع اقناع 

اصدقائه باالستقالة؟

السؤال الثالث
بني الرغبة في اخلدمة والغيرة على اجلماعة من جهة وبني جتييش الناس خالل 

االنتخابات، اين هو احلد الفاصل؟

السؤال الرابع
اية صورة ننقل اليوم من خالل سلوكنا كمسؤولني في ايام االنتخابات، لألعضاء 

اآلخرين، املنتسبني اجلدد واجلماعات االخرى في رابطة االخويات؟ 

بدأ االقتراع على املناصب بالترتيب وفاز صديق اخي مبنصب وكيل الرسالة بينما فاز 
آخرون من اصدقاء الرئيس احلالي مبناصب امني السر ووكيل التنشئة وامني 

الصندوق. لم يكن هنالك مرشح ملنصب نائب الرئيس فتم االقتراع على منصب 
الرئيس وفاز اخي مبنصب الرئيس بفارق صوت واحد مما اثار غضب الرئيس القدمي الذي 

ً اخي بالضغط والتالعب  طلب من اصدقائه االستقالة من مناصبهم متهما
ً تاركني الدير واالقليم للجنة اقليمية من عضوين،  مبشاعر الناس. فاستقالوا جميعا

وكيل الرسالة والرئيس. 



نتناول في هذا املوضوع كيفيّة إدارة اجملموعة في الصعوبات._ القائد يذكّر اجملموعات 
مباضيها وحاضرها، نقاط قوتها واهدافها... هذا ما قام به حضور الروح القدس في العليّة.

     املراجع الكتابيّة: 

أجيبوا عن االسئلة التالية :
من هو القائد في الصعوبات؟  .1

ما هي مقومات ثبات القائد في الصعوبات؟  .2
ما هي األُطر التي يجب وضعها لثبات اجملموعة؟   .3

(من املمكن أن تقسم اجملموعة الى فرق وجتيب عن األسئلة ثم تتشارك في ما بينهم.)

ه الشعب  القائد يعيش مع اجملموعة الصعوبات على مثال يسوع الذي لم يكن يوجّ  .1
         عن بعد ومن علياه إمنا كان انسانًا يعيش معهم الصعوبات مبلئها. فكان مثاالً 

         للصمود  والرجاء والصفاء والثبات والهدوء. فبالرغم من انه كان يواجه املوت إال انه
         كان هو من  يدير املوقف واجملموعة في حاضرها ومستقبلها ( مشهد مرمي ويوحنا 

         عند اقدام الصليب).

مقومات الثبات:  .2
_  معرفة الهدف جيّدًا.   

_  معرفة نقاط القوّة والضعف في اجملموعة.   

األطر هي:  .3
_  تثبيت وتوضيح الروابط بني اجملموعة: مرمي هي ام يوحنا.   

_  تثبيت الفرد في اجملموعة شخصيًّا: قائد املئة.    
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تنشئة كتابيةتنشئة إداريةفرح احلب

إدارة اجملموعة في الصعوبات

إدارة اجملموعة في الصعوبات
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العائلة وطن صغير

الهدف: -   التعرف على أهمية العائلة على الصعيد الكنسي، املسيحي، والوطني
            -   التعرف على دور العائلة في بناء الوطن

تبدأ مسيرة العائلة يوم تسمع كلمة اهللا من فم الكنيسة ، ومثل الكنيسة تصغي اليه 
يدعوها إلى أن تدخل في سرّ اخلالص. وما اإلميان سوى هذا الوعي لتصميم اهللا اخلالصي 

وللعائلة بالذات، واخلضوع البنوي ملشيئته القدوسة.

      صالة البدء: - باسم اآلب واإلبن والروح القدس آمني 
 

-2    املوضوع:
يوزع املنشط على اجلميع أوراق بيضاء، ويسأل : أ - 

ما هو مفهوم العائلة بالنسبة إليكم ؟
يكتب األعضاء اإلجابة على األوراق ويضعوها داخل سلة في الوسط، ثم يعود كل شخص 

ويسحب ورقة من جديد، ثم تقرأ اإلجابات أمام اجلميع. (من املفضل أن تكتب اإلجابات على 
 (Flip Chart

1 - العائلة مدرسة إميان:
: ً أن تؤمن العائلة، فهذا يعني عمليا

* أنها اكتشفت معنى وجودها، وكيف أنها وهبت، مثل كل البشر، نعمة احلياة بفضل 
محبة الهية مجانية .

ً عن كل فلسفة مبنية على الصدفة أو على املادية امللحدة، تنعم برعاية  ً، بعيدا * انها اذا
اهللا في كافة مراحل حياتها، قبل الزواج وبعده.

* إن لقاء اخلطيبني نفسه على دروب احلياة، وفي مرحلة االستعداد للزواج يدخل في إطار 
مسيرة إميان جتعلهما يكتشفان من جديد وعد عمادهما، ويرسخان في نفسيهما هذا 

الوعد، ويلتزمان عن وعي طريق املسيح في سر الزواج.
، إعالن إميان في الكنيسة ومع الكنيسة بتصميم اهللا للعائلة  * إن تبادل العهود أمام الربّ

واستعداد للطاعة.
وبقدر ما تكون إنطالقة احلياة الزوجية على هذا املستوى من الوعي لسرّ حضور اهللا وعمله 
في حياة العائلة، تصبح احلياة الزوجية كلها مسيرة إميان ، ميكن للعائلة من خاللها أن ترى 

ً الى  ً فشيئا كل شيء وأن تقرأ االحداث على ضوء هذا االختبار االمياني، فتتحول شيئا
مدرسة إميان ينشأ فيها االوالد ، ونور الربّ يلوح باستمرار في أفق حياتهما، 

أقوى من كل غيوم احلياة وأعاصيرها.

  © رابطة_االخويات_التنشئة_الشهرية
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2 - العائلة مدرسة حياة:
 ً ده وتكون برهانا ً جتسّ االميان احلقيقي ال بدّ له، لكي ينمو ويدوم، من أن يترجم أعماال
ً على مصداقية العقيدة التي يقوم عليها من جهة، وعلى أنه قابل للعيش  يا حسّ

والتطبيق من جهة أخرى.
ص رسالة العائلة، املطلوب منها أن تكون مدرسة حياة، مبا يلي: وميكن أن نلخّ

ً شركة أشخاص ، لكل منهم مكانته واحترامه فيها، ودوره في بنائها،  * أن تكون فعال
.ً ً أم مريضاً، صحيح البنية أم معافا ً ، متعافيا ً أم عجوزا ً كان أم شاباً، كهال أطفال

ا ومعلَمة، تربّي على القيم السامية، على روح  * أن تصبح على مثال الكنيسة، أمّ
الصدق والغفران ، على روح اخلدمة بفرح، على القيام بالواجب بتفانٍ وإخالص، وعلى 

املشاركة الواعية في سرّ الصليب، من خالل الصعوبات التي يواجهونها في تربية 
اوالدهم ، وكل إختبارات االلم وحتى املوت ، التي تعترض العائلة في مسيرتها ، وتعرف 

كيف جتابهها بروح اإلميان الواثق والرجاء املستنير بنور القيامة .

3 - العائلة هي الكنيسة االولى:
*  عندما نعرف الكنيسة بانها جماعة املؤمنني، أي انها مؤلفة من جماعات مصغرة 

ً العائلة (الرجل واملرأة) هي الكنيسة التي تعلن اميانها باملسيح  نقصد بها العائلة . إذا
امام ابنائها و العالم، وتتعهد بان تكون الثمرة الروحية لتحقيق سر اهللا اخلالصي جلميع 

البشر . وان تعترف بانها تعطي احلياة البنائها باجلسد النهم هبة اهللا من اجل احلياة .
 *  االم التي ترضع طفلها احلليب من صدرها تعطيه احلب واحلنان النابع من القلب ، 
هكذا تعطي االميان الى بنيها عندما تكون معلمة وامينة على العهد املقدس الذي 

قطعوه امام اهللا في سر الزواج ، وان يكونوا الوالدين امينني امام اهللا و الكنيسة في 
الوعد الذي اختاروه عندما قدموا ابنهم (بنتهم) الى سر العماد املقدس ، ان يربوهم 

تربية صاحلة ، ويسلحوهم باالميان بيسوع املسيح الرب لكي يعرفوا طريق اخلالص .
ً تلد ابنائها   * االب واالم الذين ولدوا من رحم الكنيسة االم في االميان ، العائلة ايضا

ركة احلياة مع يسوع املسيح ، في احلب ، واملعرفة ،  باجلسد والروح ، لكي تعطيهم شِ
واالميان . وهذا ما عبَّر عنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني ، حيث يقول إن " من أهم 

وظائف العائلة املسيحية، وظيفتها الكنسية: أعني تلك التي تضعها في خدمة بناء 
ملكوت اهللا على مرّ العصور ، مبشاركتها في حياة الكنيسة ورسالتها "، " ولكي 

نحسن فهم أساس هذه املشاركة وماهيتها وخصائصها ، ال بدّ من التعمق في بحث 
ما يشدّ الكنيسة إلى العائلة املسيحية من روابط عديدة حميمة جتعل من العائلة 

رة " (كنيسة منزلية )،  بحيث تكون هذه العائلة بدورها  شبه " كنيسة مصغَّ
ً في الزمن لسرّ الكنيسة " . صورة حيَّة وجتسيدا
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تقسم اجملموعة إلى قسمني، وعلى كل قسم معاجلة األسئلة التالية : ب - 
رة؟ كيف تكون العائلة كنيسة مصغّ  -

حتديد مفهوم الوطن.  -
ما رأيكم مبقولة: العائلة هي وطن صغير؟  -

ثم يقرأ كل الفريق إجاباته، وتتم املناقشة حول هذه األسئلة بني الفرق الستخالص 
االستنتاجات .

4 - مفهوم الوطن من نظرة مسيحية:
إن السماء هي الوطن احلقيقي السماء هي الوطن األفضل والذي ننتظره وينتظرنا. نعم 

األفضل الن هذه احلياة وهذا الوطن الذي نحيا فيه على األرض هو فاضل، ولكن سيوجد ما 
هو أفضل. فالوطن السماوي ال يلغى وجود الوطن االرضي. والسعي نحوه ال يعني إنكار 

الوطن األرضي. فاحلب جتاه وطنه األرضي ال يتعارض مع االشتياق للوطن السماوي.

فالوطن األرضي هو املكان الذي ينمو فيه املسيحي ويحيا رسالته كابن هللا، هو مكان 
الرسالة. اما الوطن السماوي فهو مكان االستقرار، هو البيت األبدي الذي فيه سينال هذا 

اإلنسان ما له، بنعمة البنوة. فخدمة الوطن األرضي وساكنيه، ليست بواجب أخالقي او 
فرض على املسيحي فقط، بل هذه اخلدمة هي رسالة يظهر بها، وفي هذا الوطن، حب اهللا 

ملن يحيا معه.

إن كبت الروح الوطنية ومحاولة توجيه اإلنسان نحو وطنه السماوي على حساب احتقاره 
للوطن األرضي قصور في فهم النفس البشرية، وإضرار بنموها، واالصح أن يُنمى في 

اإلنسان توفير االثنني، مبوجب روح اإلجنيل: "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا ". 
املسيح لم يقل اكتفوا بإعطاء قيصر ما له، وال قال اكتفوا بعطاء اهللا، ولكنه جمع بني 

االثنني لكي نعطي قيصر واهللا كال منهما حقه في مجاله.

لذلك فإن املواطن املسيحي ال يستطيع أن يعتمد على مسيحيته في التهرب من واجباته 
الوطنية ألن في ذلك إساءة ملسيحيته ، فاملسيحية وبالتالي الكنيسة ليس لها اجتاه خاص 

ً أو سياسياً، وال ترتبط بأي نظام إن كان حسنا  ً اجتماعيا في أنظمة احلكم وال تناصر وضعا
ً ولكنها تعمل ما هو أعظم من ذلك كله، فهي تهب أوالدها حرية  وال تقاومه إن كان رديئا
كاملة ليتصرف كل واحد منهم في أمور الدنيا حسب أصول الدنيا دون أن يجرح ضميره 

ً بكل ً أو سياسيا ً كان أو اقتصاديا املسيحي، فيناصر الوضع األفضل، اجتماعيا
ما أوتي من معرفة اجتماعية واقتصادية وسياسية.
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في النهاية يطلب املنشط من كل فريق أن يكتب الئحة باألمور التي تفسح اجملال  ت - 
للعائلة بلعب دورها الوطني؟

ما أهمية العائلة في بناء وطن قوي ؟  -

5 - دور العائلة الوطني:
ً الى كل ما تقدّم، ميكن القول أن العائلة املسيحية التي تعيش التزامها وتتخذ من  استنادا

ً لها باحلب والشراكة وحتمل املسؤولية والتضحية والتكرّس  العائلة املقدسة مثاال
والتواضع... ، هي بالفعل ذاته وطن صغير يحتذى به ويصح اتخاذه كنموذج للوطن الكبير 

املدعو للعب دوره الرسالي املبني على الشراكة والعيش املشترك. 

املراجع:
www.abouna.org موقع  -

دليل الزواج  -
كتابات األب الدكتور لويس حزبون  -

www.kaldaya.net موقع  -
كتابات األب بطرس لورنس  -

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

-  األبانا والسالم 

3



أوراق، أقالم،  
،�ipchart

 إجنيل

ً من الكتاب املقدس الئعي على مراحل الدّعوة إنطالقا أن يتعرّف الطّ

     
ترتيلة: هلّم يا روح اهللا  • 

باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمني

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

 ، ، ونكونَ في طليعةِ السائرين نحو ملكوتِكَ كَ رَ باسمِ ، ونبشِّ القدوس، ونسيرَ على دربِكَ
نا العذراء مرمي، مثالِنا في اإلميانِ والرجاءِ واحملبة، لكَ اجملدُ إلى األبد، آمني. بشفاعةِ أمِّ

 صالة: يا رب أنر ظلمات حياتي بنورك واجعلني أراك وأسمعك، وأعمل باحتادي بك ومن أجلك، 
لكي أكون امتدادًا لك وأشهد السمك القدّوس. تكلّم يا رب واجعلني أسمع وألبّي دعوتك 

فأعمل بها. آمني.

ط واألعضاء مقدمة  : " الدعوة "          مناقشة بني املنشّ  .1

-->  ما معنى كلمة دعوة؟                             إستدعاء، إستضافة، طلب...
-->  ما هي مكوّنات الدّعوة؟                              _ داعي يعرف املدعو ويسعى ليشاركه

ه توطيد املعرفة وتلبية املدعو                                                                          _ مدعو يهمّ
                                                                        _ رسالة

هت إليك دعوة؟         _  دعوة إلى عشاء، عرس...   -->  متى كانت آخر مرّة وُجّ
-->  هل لبّيتها؟ ماذا تطلّبت منك؟             _ االهتمام باملظهر، الوصول في الوقت احملدّد، 

ُعدّ من قِبَل الدّاعي...                                                                         _ إتّباع البرنامج امل
بالعودة إلى الكتاب املقدّس، نرى الرّب يدعو شعبه باستمرار كي يثبّت إميانه 

هادة والتّبشير. وينطلق في درب الرّسالة والشّ
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1

الهدف

النشاط
مقدمة"  الدعوة"

Quiz
عمل مجموعات

خالصة

الوقت

15 دقائق
5 دقائق

25 دقائق
10 دقائقإختبار شخصي

5 دقائق
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يَت في الكتاب املقدّس وفق اجلُمل اآلتية: حدّد الشخصيّات الّتي دُعِ

"فقال   ...أميل اآلن ألنظر هذا املنظر العظيم ملاذا ال حتترق العليقة."  --->      موسى
“وظهر الرب ل... وقال: لنسلك أعطي هذه األرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له" 

إبراهيم  <---
"    --->  مرمي العذراء  لِّلُكِ يِّ تُظَ لِ "وَقُوَّةُ الْعَ

 ". دُسِ نَ الرُّوحِ الْقُ ئُ مِ ْتَلِ هِ ميَ نِ أُمِّ نْ بَطْ ، وَمِ رَبُ َ يَشْ رًا ال كِ سْ رًا وَمُ مْ ، وَخَ َّبِّ امَ الر ا أَمَ يمً ظِ َّهُ يَكُونُ عَ َن "أل
--->  زكريا

--->  صموئيل "تكلم يارب، ألن عبدك سامع." 
"اتبعاني فأجعلكما صيّادَي بشر".  --->  بُطرُس وأَندَراوسُ أَخوه

--->  زكا "وقال له: يا ...، أسرع وانزل، ألنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك". 
"قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتك نبيا للشعوب". 

--->  إرميا

يتوزّع املشاركون على مجموعات ويدرسون حاالت من الكتاب املقدّس واملطلوب إستخالص 
مراحل الدّعوة حسب النصّ اإلجنيلي.

ميكن اختيار أحد النّصوص التّالية:

 (سفر التكوين 6 / 22-1):         دعوة نوح
 (سفر التكوين 12 / 20-1) :      دعوة إبراهيم
 (سفر اخلروج 3 / 22-1):             دعوة موسى

 (لوقا 1 / 40-26):                     دعوة مرمي العذراء 
 (سفر صموئيل األوّل 3 / 21-1): دعوة صموئيل

عند اإلنتهاء، تتشارك اجملموعات ما قد حضرته.
ط اجملموعة للوصول  ه املنشّ ّ دراستها ويوجّ ط من كل مجموعة عرض احلالة التي مت يطلب املنشّ

إلى استخالص مراحل الدّعوة: 
1 يكشف الرّب عن ذاته --> 2 الرسالة --> 3 التردد --> 4 إصرار اهللا والعالمة -->

 5 النعم واالنطالق
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Quiz 2

عمل مجموعات : "إتبعني"   3



إختبار شخصي : " دعوتك باسمك "    .4
ط على احلاضرين بطاقات بحجم دعوة، كُتِبَ عليها:  يوزّع املنشّ

يتشرّف الثالوث األقدس 
اآلب واإلبن والرّوح القدس 

بدعوتكم للعمل في حقل الرّب.
املكان: ____________________________________________________
الزّمان:____________________________________________________
الرّسالة:___________________________________________________

الة. وم والصّ يرجى تأكيد احلضور بالصّ
للمزيد من املعلومات، الرّجاء قراءة اإلجنيل

                                                                                                  دعوة شخصيّة

خالصة  : " تكلّم يا رب"    .5
 

هه اهللا من اجل القيام برسالة ما. والكتاب املقدس  -في عهديه القدمي واجلديد-   الدعوة نداء يوجّ
يحدّثنا عن اشخاص مدعوين لهم عيوبهم ونقائصهم وميولهم ورغباتهم، ولكنهم سلموا 

امرهم إلى اهللا.
ا شراكة ومحبّة. املدعو إن لبّى  إنّ دعوة الرّب شخصيّة، ال تبعيّة فيها، ال استزالم وال زعامة إمنّ

هادة هي الرّسالة املوكلة إلينا: "إذهبوا  راكة-الشّ أصبح هو الدّاعي. نحن دُعينا فندعو، هذه الشّ
في األرض كلّها، وأعلنوا البشارة إلى اخللق أجمعني". آمني

*  األبانا والسالم...

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

دِه وشتَّتَ املتكبِّرين بأفكار قلوبهم. حطَّ املقتدرين عن  وأجيال للَّذين يتَّقونه صنعَ عزًّا بساعِ
الكراسي ورفعَ املتواضعني. أشبعَ اجلياعَ خيرًا واألغنياء أرسلهم فارغني.عضدَ إسرائيل عبدَهُ 

هِ الى األبد. فذكرَ رحمتَه، كما تكلَّم آلبائنا ابراهيمَ ونسلِ
*   أجملد لآلب واالبن والروح القدس

 كما كان في البدء واآلن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمني.
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2

3

ليست كلّ أنا تدلّ على األنانيّة. اهللا ميّزني عن باقي اخمللوقات بصفاتٍ فريدة ومتنوّعة عليّ 
أن أتعرّف عليها وأكتشفها.

املرحلة األولى:  من أنا 
وزع على املشتركني أوراق وأطلب من كل مشترك أن يكتب أمامه على الورقة جواب للسؤال 

التالي:
أنت تريد أن تعرّف عن نفسك و هذه الورقة هي الهوية اخلاصة بك. إكتب علي تلك الورقة اي 

ئِلت من أنت ؟ تظهر هذه الورقة التي كتبتها  شيء تعتقد أنه يعرف عنك  إذا سُ

خالصة : 
أنا إنسان  مخلوق على صورة اهللا ومثاله وصورة اهللا هي احلب بالتالي أنا صورة هذا احلب 

املرحلة الثانية : مباذا ميّزني اهللا ؟
إن اهللا أحبني وميّزني عن سائر اخمللوقات بالتفكير وبالتفكير أستطيع أن أميز الصح من 

اخلطأ 

املرحلة الثالثة : 
أنا محبوب من اهللا  أنا مميّز بعني اهللا فهو يعرفني و يعرف مواهبي فهو أعطاني إياها 

وزع أوراق الصقة على املشتركني أسأل كل مشترك أن يكتب على الورقة ما هي املوهبة التي 
أعطاه إياها اهللا وعند اإلنتهاء قم بلصق كل األوراق على اللوح 

خالصة : 
إن كل فرد منا أعطاه اهللا موهبة وكل موهبة هي مبثابة وزنة وعليّ أن أستثمرها وأظهرها 

املرحلة الرابعة : األنا واألنانية
إسأل اجملموعة ما هو الفرق بني األنا واألنانية ؟

خالصة :
حب األنا ليس أنانية فهذه األنا التي عليّ أن أحب هي أنا مميزة بعني اهللا ومحبوبة من اهللا 
وأعطاها لهذه األنا مواهب لإلستثمار أما األنانية التي هي حب التملّك وأن كل شيء يدور 

حولي فهذه ليست من اهللا. 

1
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بعدما احتفلت الكنيسة بجميع أعياد التدبير اخلالصي، من امليالد إلى العماد 
فالصوم واآلالم والقيامة وحلول الروح القدس، حتتفل الكنيسة في هذا الزمن 
املبارك بالصليب اجمليد، حتتفل باملسيح احلياة التي تنبع في قلب املوت، حتتفل 

بحقيقة املسيح احلبّ الذي جتلّت ذروته على اجللجلة.
ة من تدبير يسوع على األرض، وال حدثًا كسائر أحداث  ليس الصليب إذًا محطّ

حياته، بل هو حياته بذاتها، هو هويّته وجتلّي حبِّه الذي ال حدّ له.
ل في هذا العيد بالصليب في "أماكن" ثالثة من تدبير خالصنا: لذلك نتأمّ

في املذود  .1
د بزغ فجر الصليب، واجنلى سرّ النور الذي يشرق في الظلمة. في  منذ التجسّ

املذود ننظر اإلله الذي لطاملا اشتهى ملوك وأنبياء أن يروا مجده، والذي ال تخلو 
صفحة من العهد القدمي من التِماسِ وجهه والتوق إلى لقياه. في املذود نرى 
تها على عاتقه. ادًا أبديًّا، وحمل رمّ خالقنا الذي شابه إنسانيّتنا، واحتد بها احتّ

من املذود أشرقت حياة البشر، وظهر سرّ الصليب: سرّ حياة اهللا التي تشبه 
حياتنا. ما عاد لإلنسانِ وال موقف يعيشه دون اهللا. وكلّ أفراح اإلنسانيّة 

وصعابها، وهمومها وأثقالها وجناحاتها صارت ميدانًا مشتركًا يتّحد فيه اإلنسان 
مع خالقه في كلّ ما يعيش.

ة واحتفال، لك أيّها اإلنسان شريك هو إلهك  د وكلّ صرخة وغصّ عند كلّ تنهّ
الذي شابهك، فالتفِت إليه وثق أنّه الوحيد القادر أن حتمل نيره اللذيذ ألنّه سبق 

فحمل نيرك الثقيل.

في القبر  .2
وليس قبر املسيح كما يتخيّله املسيحيّون: قبرًا من قماش مزيّن حتيط به األزهار 

واملباخر والقناديل. القبر هو أقبح ما في احلياة ألنّه نقيض احلياة. فيه ذكريات 
تؤملنا وأشخاص نبكي لصمت غيابهم القاسي. 
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رت أنوار القيامة، أنوار الصليب. ومنه نبع  إلى هذا القبر دخل املسيح، ومنه تفجّ
خالص بني البشر. في قبر املسيح نكتشف سرّ احلياة، سرّ الصليب. وفي قبور 

حياتنا هناك نكتشف سرّ حياتنا، وسرّ صليبنا، وسرّ حبّ املسيح غير احملدود 
لطبعنا الضعيف. 

ا بل فرصة مجيدة تتجلّى فيها  مع املسيح املقبور لم تعد صعاب حياتنا عائقً
حياة اهللا، وقبرًا، تتجلّى داخل نتانته قيامة املصلوب. في عيد الصليب نقدّم 

للمسيح كلّ قبر في حياتنا، كلّ قبر في أخويّاتنا ورعايانا وفي وطننا وعاملنا... 
ليكون قبره هو، وليعطي منه النور حلياتنا.

في الكنيسة  .3
الكنيسة اليوم مؤمتنة على الشهادة للصليب. وفيها تستمرّ حياة الصليب 

بالتدفّق على كلّ من يقصدها، ال سيّما من خالل األسرار وذروتها اإلفخارستيّا.
ة، مرتبطة بظروف صناعيّة  اخلبز واخلمر، مادّة اإلفخارستيّا، مادّة ضعيفة وهشّ

وزراعيّة. في هذه املادّة، بحلول الروح القدس، نشترك بسرّ خالصنا. وهذه هي 
روعة سرّ الصليب: في قلب املادّة احملدودة ننال غزارة نعم السماء غير احملدودة، 

ننال امللكوت غير املنتهي. 
في عيد الصليب نفرح، نحن الذين ننتمي بفرح وفخر إلى جسد املسيح السرّي، 

أننا أفضل من قمح وعنب، والقادر أن يحوّل تلك بنعمته إلى حضوره املقدّس، قادر 
ا ويقدّسه ويجعله قربانًا يقدّس بدوره العالم.  ً منّا أيضً أن يحوّل كالّ

إذا كان الصليب في عني العالم جهالة، فإنّهم على حقّ! ألنّ الصليب هو ضهف 
وموت وهشاشة وانكسار. ونحن نؤمن بإله مصلوب، يشكّك العالم، ونؤمن بإله 

أعطانا احلياة في قلب املوت.

روعة الصليب أنّه ضعيف يشبهنا. وروعة اإلنسان أنّه قويّ قائم منتصر مرتفع 
يشبه الصليب!
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