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الفؤلفون

يم نتقد

 وثيقه يف ورن ما وىف الدانوي الغالث للصئئ املسيحده الدينية الرتدية كتات ألف

 ائيت املسيحيه الذينيه والقمي املفهومات منظومه ووفق الثأليف ودلييل الوطنيه املعايري

العقيل. ومئو الطالب معز نالئمل

 الطالب حياة ختصل موضوعاب حويل أحباث تقدمي إىل الكتاب هذا يف توحينا وقد

 املقديس الكتاب لنصويص الكنيسه آبا؟ وتفسيب رشي خاليل من واألخالقية الروحيه

 إىل أصالهتا يف تستند أخالقية قمي منظومة لديه لتكؤن اليوم املتعمل حيا؛ يف وتأويهنا

 األدبيه القاعدة املؤمنني إىل بالنسبه ثعد اليت املسيح السيد وتعالمي اإلهلي الويح

 من املسيح بيسوع بإمياهنم ليهشدوا معموديهتم يف هبا يصطبفون واليت األساسية،

 الذي والوطن فيه يعيشون الذي لملجمتع وحميهتم واختيارمه وأفعاهبم أقواهبم خالل

إليه. ينمتون

 جماأل يقارب موضوغ درسيه وحد؛ ولكئ درسيه، وحداث سف إىل الكتاث لمئ وقد

 الكتاب دروس ردت لذللئ الوطنيه، الفعايري وثيقه يف املعمتد؛ املاد؛ جماالت من

 مت وقد املائميه. الروحية بالعدم الطالب خشصيه تكوين يف موضوعاثة تتاكخيل حبيث

 صاخله ومواطنه حئ إميان مسرية تثقيل متناسقه موضوعاث حيسب الدرويس توزيغ

نتاكملة. وحد؛ يف درسيه وحد؛ كئ دروس نرتنب حبيث درسيه، وحد؛ كئ يف

 يف املتعمل حثشاركة تعزز نشطه ترويه مهنجية وفق الدرويس من دري كئ بين لقد

 يف وهادفه طرئعها ويف تكويهنا يف بسيطه أنشطه خاليل من واستيعابه الدري فهم

 الدينيه احلقاىن اكتساب طالدنا عىل ليهسيل مجايع بشلكي تتمل ويه مضموهنا،

وسعادة. بغح حياهنم يف ومتدهلا
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األولى الوحدة
■

طانا الله

اإلهلى المكان ٠:٠

اإلنسانية واألخالئ املسيحي اإلميان ❖

 املسيحي اإلميان يف ولفضيلة اخليز ❖

اجلديد العهد يف األخاليف مكان ٠:٠

 أن ميكئ ال األدىب والالهوت األخالى وعلز وجسيته. طبيعثه هو اإلنسان، به حتىل ما هو اخلىل

 من اإلتسان يستطيع ائيت األمور يف يبحثان ذلك من العكس عىل إمئا اإلنسان، طبيعة يناقضا

 األخالي وعلمل الطبيعة. تلك يالئمل مبا ذاده خىل ليمكل علهيا، حلق اثيت طبيعده معرفة خالهبا

 للوصون اثباعها هيلع جيب اليت السبيل أفضيل إىل إلرشاد اإلنسان خدمة يف مها األدىب والالهوت

 أي أخالقيته، عىل وحبمكان اإلنسان أمعايل يف ينظرن فهام نفسه، الوقت ويف ذاته، حتقىي إىل

 اإلنسان حتقيق دومأ يه الغابة وهذه خالهبا، من إلنسان ا يتوحاها اليت للفايه مالءمهتا مدى عىل

أبعادها. كذ يف ذاثه

0—



اإللهى الكمان ١
الكتابية: لآلية الغم الدهبي يوحنا القديس شرح بحسب

 له فأصنع وحده، آدمل يكون أن حيججن ال اإللة: الزت اوقان

 رضورنًا خالهلا من يؤفن واليت (،١٨ :٢ لتكوين١يعيهئا|) ضنتيأل

 ممارسة هو المكان اكن إن المكان، حيا؛ يف اآلخر وجود

 حيئعه ما وهذا آخر، خشيص دون متار ال فهي الفضائيل

٠ ء حوا خلئ أساىس بشلكي

 فيه اإلنسان وإهسامل اإلزدنًا حرية يفرتض أيضأ، المكان

يكون لكن البدايه، من ٠مطاة هدية المكان يكون ال حبيث
الغم الذهيب يوحائ القذين

إليه. يسىع حني وجبده ذانه اإلنسان يطليه هدفا

الغم. الذهيب برأي اإلنسان وإهسامل اإلألد حردة يفرتضل ادمكال معىن أوفئخ-١

اإلنسان. حيا؛ غاية المكايل أن أبني -٢

 ذلك غاية املسيح املغدد ويعلئ الرت، يف واإلميان واملحية الفرح يعيت املؤمنون، إليه يتوحة اندي المكان

 يضدظؤدونمك، ائنني ألجيل وصتوا أعدامت، أحيوا لمك: فأقون أنا أنا أ:يقولن إذ نفسه، بالله النشية ويه

 األبزر عىل ومعزي والصتاحلين، األشزر عىل شنة يطيع فهؤ الدمئوب. يف ائين أبيكر أبناة فتكونوا

 ال كنمث وإن هذا؟ الضزتئب حبا؛ يعضن أما لمك؟ أجر فأي حييونمك، ائذين حنبون فنمث فإن .والظاملين

 مكا اكملني، أنمث فكونوا هذا؟ الوثنيون يعضن أما غريمف؟ هبئ أكرث معلمث مفاذا إخودمف، عىل إآل شمئون

(.٤٨-٤٤ ه: )مىت ا اكين المساوي أبافز أن

ن



لغسدحيا:١ قافة املء1 إىل للمكال مدعؤ املؤمئ أوأل-

 ما إىل ضعن الذي نفطة هؤ نزل الذي وهذا

 وبدبلئ يش؟.. كئ ميأل لكها المطوادب فوق

 دنا؟ سبيل يف بلخدنة العذيسني اإلخوة هييئ

 وحدؤ إىل لكنا نصنب أن إىل الفسيح، يعتد

 الاكبيل، إلنساب ا إىل الله، ابب ونعرفة اإلمياب

 أطفاأل نبىق فال الفسيح، قاضة ء مله إىل

 رحي كئ هبم ومثيئ الغداجب أمواغ ثثقاذفؤم

 إىل باجلينة ويقودوهنم الناسق فيخنغيمل

 يف فنمنو النحدة يف اخلى ئعيئ بل احلطالئ،

فبه الرس. هؤ الذي الفسيح حنز يشء كئ

 كئ قامل إذا حىث حباجته، ثقومل اليت الغغاصدل

 وتاكنئ لكة اليعتذ منا به، اخلاصق بعفيه جزع

(١٦ -١٠ : ٤ )أفسس بالذحدةا|. دنيائة

 يعف فمكا الاكملة، املعرفة باملل؟ هتا يقصد

 الطفن بيمنا بثباب، ا٠الاكمئ إلذسائ١اا الرجئ

 إىل بالنسبة أيضًا هكذا ،املتزذد للفكر يتعرضن

 طفولة حالة يف مه كفن اآلن حنئ .املؤمنني

 يدعونا لذا الاكمل، النضوخ إىل للبلع نامية

(.١١ :١٣كور١ ) أطفاأل آخز موضع يف الرسوئ

 روحية معرفة من ه نلنا ما بني يقارن وحيمنا

 هكذا، حيسدنا مقبلة معرفة من هيلع نكون وما

 التندؤ، بعضن ونتنبا العمل بعضن نعلة قائأل:االنا

 هو ما يبطئ حفينئذ الاكمئ جاء مىت ولكن

 وكطفل أتلكمل ئ كطفل طفأل كنث لغا بعض،

 رصت لتا ولكن ،أفكز كنث وكطفل أفطئ كنث

 ٠مرآة يف اآلن ننظز فإثنا للطفيل، ما أبطلث رجأل

 أعرف اآلن لوجه، وجهًا حينئذ لكن لغر يف

 مكا سأعرف حينئذ لكن املعرفة بعضن

 يف مادمنا هكذا (،١٢-٩: ١٣ كو١ا)٠ءرفت

 وحدانية يف واحد هبدب معأ نعمئ جهادنا،

 إىل الطفولة حالة من دامئًا ننطلق اإلميان،

الغسيحا|. قامة ملء بياس لنبلغ النضوج
الغم الذهبي يوحنا القديس

الاكمل^.- اإلنساب معايزي أحذذ -١

 مىت الغم:أا الذهيب يوحثا القذيس قول أضزئ -٢

بعضأ. هو ما يبطل حفينئذ الاكمد جاء

وجيي: اآليت اشق أقر

 ستبيل يف الفسيح آالم من شن ما يستدي يف فاكبئ ألجيمك، أعانهيا اليت باآلالم أفزح اآلن وأنا

 مثامل نعروفه الله كيفة فأجفئ ألجيمك، الله نبئ يثدبري هلا خادمًا صربت اليت الكنببتة هز الذي يعتدي

 لئجغل حمكه بلكه وئشؤم النايل مجيغ وئبسز ئتادي به الفجد، زجاء وهؤ فيمك الفسيخ أئ الغعرغة..أي

(٢٨- ٢٤ : ١ )كولويس الفسيح. يف اكبأل إنساب كئ

__________________________________ ؟ لبلوغه الرسول بولس القذيس يدعونا الذي اهلدن ما — ١
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حياته: مسرياً ىف املؤمن هدفن المكان ثانيا-

 بلئ أو دذبلئ ؤب أيئ أديع وال

 ألجيه ميا أفوز لغيل أسىع بل المكال،

 ال اإلخوة*، أدها يسوع. الفسيخ يب فاز

 واط أمز يغيش ولئ قرث، أيئ أعرب

 إىل وأجاجد وزيئ ما أنىس أن وهز

 باجلائزة- للفوز الفذف، إىل فأجري األمام،

 الفسيح يف المساوية الله نعو؛ يج ايق

 يف السائيكني حنئ مجيعأ، فعلينا يسوغ.

 اكن وإن الري. هذا ئ نكون أن المكايل،

 اآلن، أنا لمئ. ينري فالله آخز، رى لمك

. هيلع خصتلنا مبا صادقني فنثثغعئلئ

(١٦-١٢:٣)فييب

 سنكون هناك اكملني، غزي اآلن مجيعا حنئ

 الرسويل يقويل اكمأل. يشء كن يصزي حيث اكملني

 فهل ٤اكمألا رصث أو نلث قد إيئ ليس ا بولدل:

 باألحرى نعم المكايل؟ لنفسه ينسث أن أحد جيسز

أغسطينوس القدين المكايل. فننايل مكابنا، عدمل لندرك

 إىل سعينا يف نسياهنا املطلوب األموز ما -١

المكايل؟ اهلدف

مكالنا؟ عدم ومعرفتنا لذواتنا إدركنا اهنية -ما٢

وجيي: االيت اشل أقر

 عواطفنا أو أحاسيسنا وزء نندفع فال جيدا، حولنا الذين ندرس وأن ،ونتعقل نرتزى أن حنتاج حنن

 أل إ السوء، تظئ أأل ينبيغ املحدة أن ومع حقيقهتا. عىل األموز نرى ال جتعلنا أو ختدعنا أن ميكن اليت

 !.احليات حبمكة أيضأ بل فقط، احلمام ببساطة ال ،سلوكنا يقتسم أن أيضأ كذلك عمثنا املسيخ السيد أن

 نقائصهئم هلم فالناس وحذه، الله إأل اكمأل ليدن وأن برش، أثنا دومأ أنفستا ثنكز أن أيضأ لنا البن كذلك

 أنفسنا ثدزب أن استطفنا إن جيدأ أمر يكون فإنه لذا، .وعيودنا نقائصئنا لنا أيضأ حنن أننا مكا وعيوهبم

 ال عهنا، احلئزف فلنعضل نقائصهم، تعرتصنا وحني فهيم، ما أحسن حولنا فمين نرى كئ نتعلمل أن عىل

. ء وأخطا وعيوب نقاتصن من فينا ما فينا مثلهم أيضأ حنن أئنا دومأ نئتذكرين ،صدر برحابة بل بضىي

باخلداع؟ ء ميتىل عامل وحسن احلياة نواجه أن ميكننا كيف - ١



أتطر:

 أباكر أن مكا اكملبئ، أنمث فكونوا 11 قائأل: املؤمنني املسيح يسوع الزت دعا املسيحي: المكان أوأل-

 حيظى يك باآلب لالثحاد يسىع مؤمن كز هدف املسيحي المكالة إذ (.٤٨ )مىته: اكبئ املمئاوى

 ا، والصئلوابة واملهئر ابالثعب الخشيص الروىح اجلهاد املؤمئ من يتطلدز بلوغه ولكن المساوى، بامللكوت

الله. صور عىل ونصبح اإلهلية بالنعمة نمنو أن ميكئ ال دونه ومن

 ضن كئ هيلك فال األوحد، ابئة وهلب حيث العامل الله أحت هكذا ٠٠ للمكال: ليدعونا ابثه يرسن اآلب ثانيا-

 أن دعته اإلنسان سؤما وال للخليقة الفائقة الله حمبة إن (،١٦ :٣)يوحنا األبدية ٠؛احليا لة تكوذ بل به، يؤس

 وعرب (،٢-١ :٢٠ )خروج .اا إلبك. الزيز أنا فقال: الرز اوكمئ حينأ اإلهلى الويح عرب مزر، معه يتواصل

 الله أن اإلنسان يشعر حىت الوحيد، باالبن ذاته عن لنا كشف الزمان ملء ويف آخر، حينأ الفائقة أمعاله

 واالحتاد للمكال اإلنسان داعيأ األموات، بني من وقامل وماث جتسد يسوع فالردز وخالصه، حياثه يشاركه

هو: اتذي املسيح، يسوع خشصاى يف الله ملكوت يف آلب ا مع

 خملصأ به فياإلمياز اآلب. الله لويح الوحيد الوسني هو االبن إن اإلنسان: وبني الله بني الوسيط -١

 يرت وبذلك خطيئه، كئ بن اإلهلية بالنعمة يزبرا إنه به، واالثحاد الله معرفه إىل املؤمئ يصئ وفاديأ

 يسوغ بالتسيح بنعمته جنانأ برمع الله ولكن الله. جنذ وحرموا خيتوا لكمه فرب والبرش اليث بني الصلغ

 الله ويعدنا كثارده، ألجئ أبرر، حئسب أن جديدأ، حقأ بذلك فننال (،٢٤-٢٣ :٣)رومية افثدامخ الذي

األبد. إىل قديسني أبرياء متربرين

 الله إىل شنة قدمل الذي الفسيح ذمل أوىل مفا أبديأ اكمأل تطهري إمث كئ بن املؤمنني قلوب مطرب -٢

 (.١٤ : ٩ )عب احلى الله ينعدن الغيثه األمعال بن مصادرا يطهز أن فيه، عينب ال قريانًا األزيب بالروح

 قبل للرسئ يسوع الربز وعون متث العنرصة، يف-١ للمكايل: لريشدنا القدس الروح يرسئ اآلمز ثالثا-

 ظهرت ..اخلمسون اليومل جاء ولغا التالميذ عىل وحئ القدس الروخ الله أرسل حيث المساء، إىل صعوده

 )أمعال الئدس الروح بن كئمب فامثلؤوا بسان، بنمب واحد كئ عىل ووقفن فاشنفت نار، بزخ كأهئا ألسئة لمب

وبنياهنا. الكنيسة لنفو ومتنوعة ٠ متعدد وقدرا مواهبا فأعطامه (،٤ —١ الرسل؟:

 ٤ )يوحنا 11يعثدوه أن العايدين عىل جيز واحلئ وبالروح زح، اس وطاهز وقوق، اكمئ، الزن روخ إن -٢

 ويرشدمخ، ضعفلهم فيعني املقدس، اإلجنيل حبسب ليسلكوا املؤمنني، عىل حيئ اإلهلي الزوحل وهذا (،٢٤:

 املؤمنني. خلالص الله قؤه هو نفسه الوقب يف الروح ألن المساوى، اآلب بأبناء يليق سلوليل حنو ويدفعهم

اإلهلي. المكال يف فيرشكهم الروح، بوساطه ويقوهيم باحلئ، املؤمنني حيزز المساوي اآلبة إن
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 فريد؛ خاصه ألفه إىل يشري اللغبة وهذا ،ااأبا|ا الله يدعو يسوع إذ واحلئ: الزوح يف الله أبناء املؤمنون -٣

 أن تالميذه املسيح السئيد عمل وعندما أباه. الصغري الطفل هبا يدعو اليت اللفظة يه إذ والله، يسوع بني

 الله، هبا خياطنب نفسه هو اكن اليت عيهنا البنوية الثقة بتلك خياطبوه أن مهنم طلب !أباتااا، الله يدعوا

 بل احلوفة، إىل مك ونري يسثعبدمف ال يلمثون الذي الروح ألن الله، أبنان مجيعأ مه الله زوغ تقودمن اوالذيئ

 :٨)رومية لله١ أبنان أثنا أرواحنا مغ يهشد الروغ وهذا أبانا. اآلئن أهيا الله: إىل نصزغ وده الله أبنان جيفثمك

١٦ -١٤.)

 يسوع اا لذلك مجيعها. الفضائل غاية يه اليت املحبة، هو املسيحي المكال رس الله: حمبة ربعا-

 يقيس سوف املصلوبة املحبة هذه معيار وعىل والاكمل، املجمد اإلنسان صور هو املصلوب املسيح

 لبعضب بعضمك حمبة الرذ يزبن وأن واألرشارا األخيار مجاعة وبني واخلرف اجلداء بني ويفصل الرب

 يوم وأبينا، إهلنا أمامل فهيا، لومل ال بقداسه فتكونوا ثلوبمك يقؤي وأن لمك، حمبنا قدر عىل الباس وجلميع

 ونهسز ونتعدن نستعد اللحظة وهلذه (،١٣-١٢ : ٣ تسالوتييك ١ )آمني قديسيه. مجيع مع يسوغ رنا جميء

 خييب، ال ورجاؤنا ا القدس، الروح بنعمه الخشيص الرويح جهادنا يف حياتنا غاية املسيح! قامة املء ألن

ه(. :ه )رومية لنا! وهبة الذي العدس بالروح فلودنا يف حميثة سكب الله ألن

 يف أبانا أن مكا اكملني، لنكون الرويح باجلهاد واالسمتزر له للجسود يدفئنا الله وعود حتعق إذ

األبد. إيل يدوم ادي املطىل، المكان هو العمثاء

الدقومي:
وأجدن: اآلتية الهنتوص اقر

 يف نابصني غري الؤجو، مجيع مرن اكحبلني ثصريوا حىت الاكحبذ الفنن عىل لمك حانر العثزب فلينئ

(٤ : ١)يعقوب 1,يش؛.

-------------------------------------------------------------------- المكان. إىل توصلين ايف األخالقية القيمل استخرح —١

 عىل الثياب عىل وحضهئم املؤمنني إىل التفث األخالى. يف نبذ عىل وديعًا اكهنًا مريون القديس اكن

 المسواب ملكوت بل الطفا؛ مقاومه عىل اجلرأة فقط ال يعطهيم الذي الردن مبسيح والثقة اإلميان خصر-

 حوايل املسيحيني عىل داكيوس شهثا الذي االضطهاد محلة خالل لملسيح مريون القديس وهشد أيضًا.

النار. يف وأليق رنه وفطخ وسلخ وعذئذ فأوقفته ،٢٥٠عام

وقداسته. حياته يف اإلهلية النعمة ودور مريون القديس ماكنة بني —٢
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الصتاحل الدتامرى أيقونة

اإلنسانية واألخالئ المسيحي اإليمان ٢

 ماذا ،مغمل يا لدحرجة: لة فقال الرسيعه، عملا؟ أخد وقامل

 نقول ماذا يسوع: فأجابة األبدية؟ احلياة أرث حىت أعفن

 قلبك، دلك إلفك الربب أجب الردئ: فقال شغر؟ وكيفة الرسيعة؟

 جئب مثملا قريبك وأحبا فكرك، وبكئ نإوتك، وبكئ نفسك، وبكئ

 فأزذ فثحيا. هذا اعفئ أجبث. باحلوئاب يسوع: لة فقال شتك.

 فأجابة قرييب؟ هز وش ليسوع: فقال شنة، يزبز أن الرسيفه هئعلمل

 بأيدي فوقع أرحيا، إىل أورشلمي ش نازال زحل اكن يسوغ:

 أن وايفق .ومدت يح بني ثركو دم وحنزتبوة، فعروة اللصوص،

 .طربقه يف وغىش غنة مال رآه فلثا احللريق، تيلىت يف نزل اكجنأ

 يف ومىش غنة مفال فره املاكن جاة الآلويني، أخد وكذلك

 منة فذنا هيلع. أشفق ره فلثا به، هرت هلسافر سامريأ وليق .طريعه

 الغد ويف بأمر. واعثىن فندق إىل به وجاة دائده عىل حفلة دم وضثدها، حرحه عىل ومحر زيتأ وسكبة

 ذبك عىل اكذة أنفثث وهنما بأمره، اعس لة: وقال العندق صاحب إىل وذفعمبا ديناس، الساحربئ أخزخ

 فأجابة اللصويص؟. بأيدي وقغ الذي قريبة ربك يف اكن الثالثة دقؤال؟ ش واحد فأئ عوذيت. عنن أوفيك

.ا هبثلة واعفن أنث خبة اذ يسوع: لة فقال ٠ بالرمحة عاطلة الذي الرشيعة: هثغئمل

 (٣٧-٢٥ :١.)لوقا

.ذلك علل أخالقيا؟ اهلتاحل الدنامري سلوك اكن هل - ١

 اإلنسان اعتىن فقد أخاليق. معل أي معياز فهو آخر، معل أي من جدأ أمسى الرمحة معل إل

 بأن الفندق صاحبة وأوىص دينارين عنه ودفغ فندق إىل وأخذه عنه واملختلف الغريب بالنثخيح السامري

 ال أثنا نعلمل أن جيبة املؤمنني وحنن سائدأ. اكن ما خبالف يوفيه، يعون فعندما رصفة ومهام به يعتين

 نخسه، أن إنسان يدعونا عندما خري، من تفعنة مل ما عىل أيضأ بل فقط رش من فعلناه ما عىل ندان

 الديانة اعتربهتا اليت املحدة املحبة. أمعال يه هذه الله، ملكوث نرث أن نريد كنا إن بذلك ذقومل أن فعلينا

(.٨ :٤يوحذا١) حمبة االلة :يوحنا الرسول فهيا قال إذ الفضائل وأعظم أمسى املسيحية،
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األخالق: معمل املسيخ يسوغ أوأل-

 مفاذا املحل، خفذ فإذا األرض، ملح اأتمئ

 اخلارج يف نرىض ألن إأل اليصلح نشه؟

 مدينه ثخىث ال العامل. نوز أنمث الغاسل. فيدوسنة

 ثحث ويوضغ رسجل نوقذ وال جبل، عىل

 نيضء حىث نرثعع ماكب عىل وهلن البكيايل،

 هكذا تألم فليضئ ٠اجليب يف همل ائذين جبميع

 ويفحدوا الصتاحبة أمعانثمل لدشاجدوا النايس مل١قذ

اقيفيالمشواتاا. أبافمل

(١٦-١٣ )مىته:

 باملحل املؤمنني تشبيه من يسوغ قصن أبدئ - ١

والنور.

 من فسن ما إصالح يف ولدور املحل دوز ما -٢

الغم؟ الدهبئ القديس حبسب األخالق

 قويل الغم الذهبئ يوط القذيس يرشخ

 ال هكذا: األر ملخ أنمت لتالعني؟:* ايل

 أوعرشين ذب عرش أو مدينتني إىل أرسلمك

 أرسلدئ مكا واحد؛* أنه إىل وال مدينة،

 والعامل والبحر الرب إىل أرسلمك إمنا األنبياء،

 أنمت فبقوله: رشير*. حاله يف صاز الدي لكه،

 لكها البرشية الطبيعة أئ عىن األرض! ملح

 بسبب فسدث قد وأهئا نكههثا، فقدت قد

اخلطايا.

 أظئ القم: الذهبئ يوطا القذين ويقود

 هكذا خنىف، أن كهن؟ ملدينه ميكن ال أنة

 السكوب إىل به يكرزون ما ينهتي أن يستحيل

خ. واالخفا

 ال جبيل عىل القامئة املدينة التشبيه، هيذا

 تجشيغ املسيح السند أزن خنىف، أن ميكئ

 هلم مؤفدأ باللكمة البشار خدمة عىل تالميذي

 أو احلى ختيف أن ميكئ ال املضايقات أن

الله. معل يبطل

وجيي: اآلتية اآلية أقر

 فإذا . المئوادب يف ائذي أبيفمل عنن لفم أجز فال وإأل لنشاهدومف، الغايس أمامل احليز تعطوا أئ إنافمل

 . الائس ميدجحمل حىت والشوارع املجامع يف الرنؤون يعمل يثملا ثزحزئ وال يدلدل فال أحد، إىل أحسئث

 تعفل ما ثعرف مشانىل ثحفل فال أحد إىل أحسنث فإذا أنث، أائ أجزمخ. أخذوا هؤالء لفم: أقون احلى

(٤-١ : ٦ )مىت ذاكبدلائا. هؤ اخلفية يف يرى الذي وأبولئ اخلفية، يف إحسائلئ يكون حىث مييئلئ،

املأل؟ عىل األخالقية معاهلم أ إلظهار الناش يزنلئ ملاذا -١

(٦.



ا ا

األخالقية: القمي ومنظومة املسيحي اإلميان ثانيا:

 أن نريدون هثمتا اآلخرين عاحبلوا

 الرسيعة خالصة يه هذي دعاملومف.

األنبياءا!. وثعالمي

١٢ :٧)ض

 تطبيقنا دون حتوذ اثيت الدوافع ما - ١

اآلية؟ هلذه

 االيه: من يسوغ غاية أستنتخ -٢

أغسطينوس: القديس حبسب (١٢ :٧)مىت

 أنمت هكذا افعلوا بمك الناس يفعن أن تريدون ما فكن

. واألنبياء الناموس هو هذا ألن هبم، أيضأ

 الله، حمدة لنييل نلزتيهئا بصيفة الوصية هذه توضغ مل

 املسيح السيد أزن لقد مبارشة*. غري بطريقه كذلك نفهمل إمثا

 عىل وإمثا املنفعة، أساس عىل ال قامئة بإخونتا عالقتنا تكون أن

 احلبن، ألجيل حندمه مقابيل، دون الداخيل احلبن طبيعة

 هذه حمكة نتغري ليك الناموس. غاية فينا نتحىق وهبذا

 أحدمه حيبذ أن أوالنه يطالنب اآلب إن نقويل الوصية

 أجيل من بعضأ، بعضهم وخيدمل هو، أحهيم مكا اآلخز

أغسطينوس القديس ذاهتا. يف األخوة

وجيب: اآليت اشق أقر

 ال لسبب لكن طبيعيا طفأل ولدت صدييق، يا أنا !حئعؤق إثين البعحز يقون مكا أو عاجز، أنا

 حناولة أي معه تحجن مل طفوليت، مند ألطفايل ا بشليل أصبت ،ا وزىث اجني غاليأ إنه األطياء ويقون أعرفه،

 شاين اآلن إثين فائدة، دون من لكن شفايئ، ألجل والرخيص الغايل وباعا حهدأ، أبواي ينخز ومل للعالج.

 تتنشق، شدة حثه حئجزد فأنا امليث! احلي نفيش أعترب ذاته الوقب يف لكين السباب، ريعان يف وسيمل

 أعود لكين اقرتفته؟! الذي الذنب وما هكذا؟ ترتيخ ملاذا وأسأله: الله ألومل أحيانأ حئتحزك. كريس عىل

٠!حلايل وأستسلمل وأسكئ فأستفغر

معىن؟ ذاث حيانه لتكون اقرتاحاب من لصديقك تقذمل ماذا — ١
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. :أتثمل

 لملؤمنني، يسوغ الزبًا تعالمي بأهنا املسيحية األخالق مفهوم حنذن أن ميكننا املسيحية: األخالئ أوأل-

 األرطن، أقايص حىت نرشها عىل بعده من الرسن عنب أخالقية، قمي منظومة يعد به فاة ما كن ألن

إىل: وهتدن

وجسيته. طبيعيه وفق حلقه وتمنيه المث من قربأ أكرث حيا؛* حييا أن يف اإلنسان ٠؛مساعد - ١

 (.٢٦ : ١ )التكوين مكثاينا صورتا عىل ا خملوق له.ألئه املدعو واملثان اإلنسان، يف الله صور حتقىي -٢

 اثيت القرارت اخئان يف وحر ىح اكئن فهو طبيعده، حبسب اإلنسان منؤ إىل اإلهلية الدعو؛* تلبية -٣

لمنزه. مناسبة يزها

 جتاة يتخهنا اثيت واملواقف ألفعايل وا ألقوايل با اليويم الدئلويل عنب وترمجته الله معن اإلنسان قبويل -٤

 احرتم عىل ويعمن ،وممتري فرين إنسان ألنه خشيص كن إنسانية حيقق السلولقًا وهذا واملجمتع، العامل

ملجمتعه. العام اخلير وحتقيق كزمده

 العامل من أتت وأخالق حلق، لكمة إن املسيحية: األخالقيات إىل القدمية اليونانية األخالقيات من ثانيا-

 حلقا تصزي الزمن مع متارس عندما العادة أن اللكمة هذه ومعىن بالعاد؛*، عالقة وهلا اليوناين،

 ليحتاز وتوجهه تقوده امليون وهذه ،11ميوال11 اإلنسان يف تولن فالعاد؛ وترصفاته. اإلنسان خلق إىل وتشزي

سيئة. عاداث وهناك حسنة عاداتنًا فهناك معها، متناسبة خمتلفة وأساليبأ للحياة ظرقأ

 فرقته مغ اخلدنة يتقاودن زكريا وبيمنا القليد أو العاد؛ عىل اجلديد العهد يف األخالي لفظة دنت -١

 وحيرق الزبًا فيكن ليدحن فأصاتنة الكهنة، عنن الشبع الثقليد حبشب العرغة، ألقيب الله، أما؛ كاكهن

 يتبعه الزيتون جزن إىل كعادته اونلهنب املسيح الشيد خزخ عندما أيضأ ووردت (،٩-٨ : ١ )لوقا البخوز

 بولدن القديدي رسالة يف واحدة مر 11 األخالق مبعىن مستعملة اللفظة وتصادقًا (،٣٩ : ٢٢ ا)لوق تالميذه

(.٣٣ :١كورذثوسه١) احلسنة األخالق ثفبهـد الشيئة الثضوئاذالنعارش* كورثومن أهيل إىل األوىل

 القديس رسائيل يف خايص وبنوع اجلديد العب أسفار سائر يف مكا املقديس اإلجنييل يف األخالق -٢

 بل حفسب، الغضائيل بانباع املجمتع يف إنسانيته حتقىي إىل اإلنسان دعو؛ جمرد عىل ترتكز ال بولس،

 يغمو أن جيب امللكوت وهذا املسيح. يسوغ خشيص يف امللكوت عىل حصن قد اإلنسان كون عىل أيضأ

 (،١٣:٤ )أفسس املسيح! قامة ء ملة إىل به العامل إلنسان ا يبلغ حىت لكه العامل ويف اإلنسان حيا؛ يف

الله. هتلكوت واقرتب الزبان من املسيح: الدئيد فيقون الكرار* عىل اجلديد العب يف يبىن األخالىق التعلزي

0



—ض

خشىص يف البىش خالص وحتقىي امللكوتا مبيج؟ اإلميائ عىل أي (،١٥ :١ ا!)مرقس باإلجنييل وآمنوا فثوبوا

املسيح.

 واملجعرب األمثايل خاليل من جديدة أخالقية منظومه واجلموع لتالميذه يسوع الريب أعلث لقد -٣

 لننال البرشية خطايا عن ,كفارأ الصليب عىل نفسه بذيل يف األخاليق السرت هذا توخ وقد واحلوازب،

 منفصيل وانساين فلسىف تفكىي جمزد وليست الهوث يه املسيحية يف األخالقية فالتعالري به، اخلالص

 بأئ املسيحي اإلمياين عىل األخالىق الالهوت يرتكز لذلك املسيح. يف اكمتيل الذي اإلهلي الويح عن

 الله، وبيئ بينه اإلنساين، كياين معى يف نشأث قد ,جديدة عالقه وبأئ للبرشية، جرى قد جديدأ حدثا هناك

 اكن مكا يعيثق أن بعد من ميكئه فال قلبة، الة روحل ومأل حياده، يف الله ابن املسيح نوز أرشى عندما

(.١٦ :٤ )مىث املوب وظاليل الظملة ايف1 اكئ عندما قبأل يعيش

 احليا؛ من وإمنا اجلديد العهد من فقط ليس املسيحدة األخالق ثسمتد اآلبايئ: الثقليد يف األخالق ثالثأه-

 ٠؛احليا عىل للدالله عديدة تعابزي الكنيسة آبا؛ استخدمل فقد أيضأ، القديسني وسىي لآلبا؟ واملسلكية اليومية

 الئعابزي وهذه وغريها، املسيح يف أو الله يف العيثب الثور، يف املئىي الروح، حبسب املئىي مثل احللقية

.املؤمنني حللق العميق املمضون نظهر

 مبدا وهو البدء.. وخالئ األشيا؟ للكي اكمأل ومصدز أزيل الله السكندرى: ا إقلميندوس القذيس قايل وقد -١

الصثالحل. هو ألئة األخاليت

 إليه يسىع ما ولكأ األخالق، يقبلوا أن لملسيحفن ميكئ أنه الئيصيص: غوريغوريوس القديس ويرى-٢

الكنيسة. خاح مه ائذيئ

 اإلمياين فائدة ما يل قأل فيسأل:ا العقائدي بالثعلمي احلليق الثعلري فريبط الغم الدهيب يوحثا القدس أما -٣

. ؟,طاهر غري احلياة تكوئ عندما

 واملبادى؟ القمي مع وتتاكمأل تلتيق والبرشي اإلنساين املجمتع يف األخالقية ة واملبادى القري إن

 وكرمده. اإلنساين بنا؟ حنو والتوجه واملحية، والتساحم والزب اخلىب إىل الدعوة يف املسيحية األخالقية

الثقومي:

؟ ,طاهر غري احلياة تكون عنذما اإلمياين فائدة ما يل قأل

___________________________________________ املتابق: قوله من الغم الذهيب القديس قصن وخض-١

 عن النغصال ا ويف الغضب، عن البعد ويف اللكمة، عفة ويف الرش؛ عن االبتعاد يف هو احلقييق !الصوم

. احلقييق! الصوم هو األمور، هذه لك عن البعد الزور. حلف وعن الكذب وعن التجديف وعن الهشوة

_______________________________________املتابق: قوله من الكبري باسيليوس القديس قصن وخض —٢



٣

سقراط

المسيحي اإليمان( في ولفضيلة الخيز
 وهندب ، إلنساين ا تكوبين أساس يف بدهيى أمز الفضيلة إذ سقراط: قاذ

 يكون أن يف يرغب الذي فاإلنسائ واملعرفة، الفضيلة بني الرحية إىل سقزط

 نفسه عن املعرفة من املرا يتحصل ما ومبقدار عارفأ، يكون أن بد ال فاضأل

 فاضأل. املرء يكون ما مبقدار الكون، وعن وقوى، طاكت من هيلع تشمتن وما

تركه. عىل املرء حتضن الثغر ومعرفة فعله، إىل ستدفع اخلير معرفة ألن وذلك

 احلياة ليسق اإلنسان ٠حيا؛ من األمسى اهلدف إذ أرسطو: عند ألخالق ا

 الكرمي العيس عىل اإلنسان تساعد حسنة أفعاين من يصاحهبا ما وإمئا وحدها،

 الغضائذ تسودها ائيت الكرمية ٠؛احليا عن البحث هو ٠ الدئعاد عن البحث وأن

 نقييض. طريف بني الوسط األمز يه ارسطو عند ولفضيله احلميد؛*. واألفعان

الغضائذ. من اكن كثرب يكن ومل قليأل يكن مل إذا فالكرمل
أرسطو

 أفالطون يعرف

 الطمل أهئا الفضيلة

به. والعمذ باخلير

أفالطون

 صليبا: مجيل د. ا. الفلسيف املجعم حسب

 الدين االستعداد يه األخالق: عمل ىف الفضيلة

 اإلردية األفعال مطابقة أو ،اخلير طريق لسلوك

 السلوك قواعد جمموع أو األخاليق، للقانون

.بقميهتا املعرتف

 يف والشز اخلير يفرس فكيف اإلهلى، والصالح العديل بنظرية يؤمئ الدمشيق يوحنا القديس اكن إذا

 اخلير الدمشىق يربط اإلنسان؟ إىل أو الله إىل ينسب وهل وأصوله؟ وأنواعه الرس ماهبه وما العامل؟

 وهدا خري، شق طبعه فسن فإذا اخلير، عىل بطبعه مغطون اإلنسان أن إىل فيذهب اإلنسانية، بالطبيعة

 بدء نفسه هو اثدي الله قبل من طبيعنتا يف زرعت قد الفضيلة أن وأعمل يقول: الشز، هو اخلير يف الشق

 وهذا الفضيلة، عن ننحرف أن ونا الفضيلة يف نسمتز أن انا استطاعتنا يف ون وعلته صالح كذ

النور. زوان هو الظالمل مكا اخلير، عن االبتعاد إأل الرذيلة وما الرذيلة، يف نصري أن يعين
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املؤس: سلوك غاية اخليز أوأل-

 الرشيعة أوابئ أريدة، ال ما أعفن وحني

 ال ما يعفن الذي أنا أكوذ فال حئ. أثها عىل

 أطمل ألش فئ، سكن ايق اخلطيئة تل نريدن،

 جسدي. يف أي فئ، نستئ ال احلتالح أن

 اخلير عفن وأنا بإماكين، يج اخلير ٠ فإراد

 اثذي والرث أعفلة، ال أريده الذي فاخليز فال.

 أربده، ال ما أعفن حكك وإذا أعفله. أربده ال

 سكره ايق اخلطيئة بن يعفله، الذي أنا مفا

(٢٠-١٦:٧)ومية فائ.

 ايك اخلطيئة بن ا بولسن: القديس قول أضزئ -١

------------------------------------------------1,تسكذفئ

 كيف مبينًا أغسطينوس القذميب ري أشن -٢

____________الرش ويباد املؤض عند اخلير يعلو

ويي: اآليت اشق أقر

 الرش، نشهتي مادمنا اخليز نكنئ لن اثنا

 أي فئ، يسكن ال الصالح أن أعلمل أليئ بقوله:اا

 عفن وأحثا باماكين، يج اخلير ٠ فإرد .جعتدي يف

 ال مادمنا الشز نمكل مل أننا وأظهر ،فال اخلير

 يقل مل األون الئصل فيف الهشوة*، هذه منث نطيخ

 ،فال اخلير عفن اوأحثا موجود غري اخلير إذ

 غري اجلسد هشوة* أن يقن مل الداين النصل ويف

 جتد هلذا أريدهاا. ال ما ااأءغن قال بل موجود؛*

 توجد حيث فينا موضعأ هلا الرشير* الهشوات

 هذه نكئل ال ولكثنا املرشوعة، غزي اللدات

 وصايا خادمني بالذهن، نقاوها عندما الهشوات

 متامًا، الرش هباليل اخلير مكان يكوذ هلذا الله.

الثاين. ويبيد الواحد فيعلو

أغسطينوس القذيسل

 اكنت ما هويل عن خعدرن الرصاص، طلقاب اكندفاع شفتهيا بني تتسابق واللكامت نرسعة اندفعث

 يبدو اكن لملعشوى، العاىش خذ أحببثه حيايت، يف يشء كئ اكن قالت: وصدمة! هلعانا؛* من به تشعر

 عن معه عشت األوصاف، اكمل عيين يف اكن أبدأ. مبثيه الزمان يأت مل الذي الاكمل اإلنسان عينئ يف

 قوأل منه، حيرح عيباه أز مل .٠و الغطف والصزب، احلنو واهلدوء، الزقة إأل منه أز فمل حبوايل لسنواب ثرب

 أكرث. بل إليه، حيتاغ ما عنده ليجذ شدته، عند إليه يلجا حنتاخ لكن واملالذ املجلأ اكن .فعأل. أم اكن

 أمعاقها اهزتت وخسونة تو مع اجلميلتني، عينهيا من حازتان دمعتان انسابت مث ٠الذثرحأ وبطول

 اكن الذي أيب ندزبه،.. صدمة عىل منه أفقث حكمل واهناز مىض هذا كن تقوئ: استطرذت مث معهام،

!.وسارق لصق أته تأكدت ..و والقمي للغضائن رمزا

ذلك. أعلن الرذيلة؟ أم الفضيلة االبنة، ختتازه سوف الذي اجلديد الطريئ ما — ١
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املؤس: أخالق منطلق املحبة فضيلة — ثانيا

 حفية وال واملالئكة، الناس دلفاب ك٠٠١لك٠٠١ لو

 برئ. صئج أو بطئ حئاس إآل أنا مفا عندي،

 ولك سرب لك عارفا وكندج الئبؤة الله وهلبين ولو

 وال اجلبال، به انعد الاكمئ اإلميائ وىل مل،

 جعيغ فرجف ولو بيش؟. أنا مفا عندي، حمبة

 حنثه وال ،أفثخر حىت حشدي وسلجش أموايل

 ونرفئ، ثصزب الفحثة يشء. ينفعين مفا عندي

 الكربياء. وال القاحز وال احلسد ثعري ال النحثة

 ننغفهثا، ظلل وال الدصرتفع، يشء ال الفحثة

 بالطمل، ثفزخ ال النحثه السوء. نطئ وال ثحند وال

 يشء، لك مع ثصغخ الفحثة باخلئ. ثفزح بن

 وثصزب يشء، لك وجشو يشء، لك وحنسنق

ا. أبدأ زوئ ال الفحثة يشء. لك عىل

(٨-١ :١٣كووس١)

 الفضايئ أعظم صفات الكتايب الهنق من أستنتخ -١

اااملحبةا|. املسيحية يف

 أعظمل لله حبا القديسون اقتىن لكما

يشء. كئ أجله من حيمتلون

أغسطينوس القديس

 خيىش ال احلي هذا لة الذي اإلنسائ

 يطزذ عندما .اخلوف تطرد املحثة ألئ شيئأ،

 كئ وحتمئ يشء كئ املحثة حتمتن اخلوف

 ال باحلي يشء كئ حيمئ ومن يشء.

االستهشاد. خياف

أمربوسيوس القديس

 واالستباحة هدوءأ، العنف جيعئ احلي

 نشاهده إذ أمثلة إىل بعد حيتاج ال هذا عفة،

 من أكزث العنيب فاإلنسائ .البرش كئ يف

 وداعة أكزث باحلي يصري مفرتس حيواب أي

محئ. أي من

الغم الذهيب يوحنا القديس

القديسني. اآلباء برأي املؤمن هتذيب يف املحثة دوز أبدئ —٢

وجيي: اآلتية اآلية أقر

 (١٣ :١٣ كورنثوس ١ ) الفحثة!. يه الثالثة هد؟ وأعظمل والفحثة، والرجاء اإلميائ يبىق واآلل

باآلخرين. وعالقثة الغاضئ املؤس صفات فهيا أوصخ يل لصديق رسالة أكيت - ١
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اختم:

املسيحي: اإلمياين يف والغضيلة اخليز أوأل-

 النفور خالل من يتضح وهذا اإلنسان، عند فطرية اخلير ورغبه اخلير، مصدز وهو خري الله اخلير: -١

 مياذا صاخل وحده الله ألن نضئه، الله هو املسيىح اإلمياين يف واخليز .الرس جتاه املرء به يشعر ائذي

 مدعو وهو إنسان لكة داخل يف هو فاخليز (،١٧ :١٩)مىت واط إآل صاحي ال صاحي؟ هؤ عتا ثسأئين

 أخالقية قمية اخلير الثغر. لتجدب يدفثه ما وهذا وجوده، يسمتد ومنه الله صور عىل خملوق ألته لينتيه

الناس. لك إلهيا يسىع

 للخري يسىع ومن محيدة. أخالقية مزية ويه اخلير لفعل, الدائمل اإلنسان سيع يه الفضيلة الفضيلة: -٢

 عن اجلديد العهد يف دكز ما أهفها ولعن الفضائل، كن املقدس الكتاب يتضنث الفاضل. إلنسان ا يدىع

 : )غالظيةه ثغلف! ؤذاغة ايتان، ضألحل، لشا أناه قلون سالمل، فرح حمبة فيو: الزوج فرت ؤأائ الروح مثر

٢٣٠٢٢.)

واإلنسانية: اإلهلية الغضائن ثانيا-

 سلوكأ يمتدن اجلهد وهذا الله، نعمه عىل للحصول اإلنسان يبذله الذي اجلهد يه اإلهلية: الفضائل —١

األبددة. ٠احلياذ ليستحعوا الله، كأبناء يسلكوا أن املؤمنني ء وهييي املسيحي، األخاليق الفعيل يف

 باإلمياين ذاثه، احلئ هو الله ألن اكملة، ثقة بوحيه والثقة اخلالق لله إلنساين ا جواب يه اإلمياين: فضيلة أ-

 !)رومية حييا باإلمياين البار فعهيا وإىل الله إزد؛ معرفه إىل املؤمئ يسىع لذلك لله، لكه أمزه اإلنسان يسلمل

٠(١٧:١

 يغيضهئا األبدية، واحليانًا املمئوب ملكونذ بلوغ يف نريغ هبا إهلية، فضيلة الرجاء الزجاء: فضيلة ب-

 خالل من الله بوعود نثق هبا القدس، الروح مواهنب ننان به اقذي املمعودية سز قبويل لدى نفوسنا يف الله

 الري ثخدمون فأنمث مبيرنه، سياكفدمك الري أن عاميين األموات بيين من وقامل ماث ائذي املسيح املئيد

(.٢٤ :٣)كولويس التسيح

 عن املسيغ السيد سئل فعتمنا كأنفسنا. القريب وحني يشء كذ فوق الله حني هبا املحية: فضيلة ج-

 قدرك. ولك بكرلئ ولك نفسك ولك قلبك بلك إليك الري أيج ا قال: الناموس يف العمظى الوصية

 :١ ٢)مرقس الوصيتني هاثيين من أعظمل وصيه مره وما نفسك. جني مثملا قرببك أيج الثانية: والوصية

 حمدة املحبة، ينشز ليك العامل إىل املسيغ السيد جاء لقد واألنبياء. لكه الناموس يتعلئ وهبذا (،٣١-٣٠

 صفة صارت أهئا املحبة أمهية من بلغ وقد لبعض، بعضهم النايس وحمبه لمث، النايم وحمبه للنايم، المث

وأعظهتا. الفضائل مقة فاملحبة (،٨ : ٤ يوحذا١ ) حمبة! !الله لله
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 سلوكنا وتعود أهواءنا وتنغلمل أفعالنا تنسئق ثابتة واستعدادات رخسة مواقفذ يه اإلنسانية: الفضائل —٢

 يكتسهبا اإلنسانية فالفضائل حبريته. اخليز ميارس ائذي هو الفاضل واإلنسان ،واإلميان العقل حبسب

بأمعابه. وينئهيا الخشصية، ومعرفته وخربته جبهوده اإلنسال

اإلنسانية: الفضائل من أمثلة

املحية. يف والقريب واإلنساز الله بني والتوحيد اجلمع وإىل املحية إىل يقود الثواضغ إل التواضع: -١

والرصانة. واجلديه باحلمكه ميتاز مسؤوأل، وكيأل ذاثة اإلنسال يعد ما بقدر األمانة: -٢

والعزلة. الوحدذا ويأىب ٠اإلخؤة إىل باحلاجه ٠ عاد اإلنسان يشعر الصداقة: -٣

 والتباين االختالف حئ احرتم يعين الثساخم: ه- باإلنسان. خاصة روحيه بكرمه شعور احلمشة: -٤

 املصلحة عىل اآلخرين مصلحة مسو أي الغريية اإليثاز: -٦ حريته. احرتمل وبالتايل اآلخر، مع

 قوأل التعايط، يف رضورية إنسانية فضيلة باملمارسة ويصبح باحلقيقة يرتبعن الصدق: -٧ الخشصية.

 إعاقة. والثانية فضيلة فاألوىل السذاجه، عن ختتلفن البساطة: -٨ القريب. ومع الذات ومع الله مع وفعأل،

وغريها. (،١٩ :٢١ )لوقا ثخلصورا وساتمك11 الصزب: -٩

التفوجي:

 األخالقية القمية جبانهبا واكتب معجزاته، من معجزات وثالث يسوع، أمثال من أمثال ثالثة اخزت -١

مهنا. لك من املردة

األخالقية القمي يسوع معجزات من األخالقية القمي يسوع أمثال من

باألمثلة. ريلق معزر والعمل، األخالق يبئ القامئة العالقة بني-٢

 قميهثا وتايت .الشز يف استخداهنا ميكن مكا اخلير، يف استخداهنا ميكئ العمل منجرت لك إن

 )املعاجلة صاحلأ استخدامًا النووية الطاقة ثستخدمل قد مفثأل اخلير، حنو اإلنسال يوهبا عندما األخالقية

 الغوول والسئالح ٠املدئر )القنابل مشني رش إىل تتحؤل أن ميكن ولكن الرسطانية(، األوزم ضد الكمييائية

. األخرى العملية املسائل عىل ينطبئ وهذا ناغاريك(. أو هريوشميا قنبلة
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الجديد الفهد في األخى كماد

 وإمنا البرشبه احلرده تأرس ال بأساهسا الله وصايا

اإلميان. حبسب ٠؛احليا أسلوبة لإلنساين توحنثح

 وجسن زحن إليه فأسع الطرىب، إىل يسوغ وخرج ا

 أعنن ماذا الصاحب، الثغئمل أدها : وسألة له

 صاحبأ؟ ثدعوين ملاذا يسوع: له فقال األبدية؟. احلياة

 :ال الوصايا ثعرف أنث وحذة. الله إأل صاخب ال

 ثظلمل، ال بالزور، ثهشن ال ثرسئ، ال نقين، ال ثقنن،

 أيام مذ خعلمل، يا الرين: فأجابة وك. أبالئ أي

لكها. الوصايا هبذه مغلئ حبباي

 ، ۶ العقرا عىل مثنة ووع مثلكه ما كن بغ اذهت واحد: ة يش يتوزلئ له: وقال مبحثه يسوع إليه فنغلز

 (٢١ -١٧ :١٠ )مرقس . اثبعين وثعال ، العمثاء يف كرث للئ فيكون

؟ ا الوصايا تعرفة أنث '' الغين: للشابا قوله يف يسوغ الزي قصن ما - ١

 تتلكمل املسيح، العئيد تعالمي من تنبثق جديدؤ أخالقياب بتحديد يمتدن باملسيحيه اجلديد احلدث

 ,بوالدن ذاده عن يعرف ألئه جديدا، سلواك يسللئ جيعثه الذي الزجاء هذا لديه جديد، إنساين من املسيحية

 كأبنا؟ بالله فاقثدوا 11 األبدية احلياة* رجيأ حبزيته اآلخرين حمبه عىل وينفتح ذاده من يتحرز هكذا جديدؤ،

 حليبة لله وذبيحة قربانا أجبنا ج بنفسه وحضى أخبنا الذي النسيح سري* النحبه يف وسريوا أحباة،

(.٢ — ١٠. ه )أفسس ا الرحية

ى



اإلنسانية: األخالق من يسوغ موقفًا

 فلمئ إلئ اصغوا لؤم: وقال اجلموع ودعا 11

 اخلارح نبئ اإلنسائ يدهلًا يش؟ هبئ ما :وافؤموا

 الذي هز اإلنساين هبئ خيرج ما ولكن دجنسثة.

 ثهستعاين، أذناين نه اكئ هنت اإلنسان. ينجس

 هؤ إلنساين ا مرع خيرج ما :لؤم .وقال !.فليهستغ

 الناسب، قلوب حنب الداحل، هربع ألل ينجعثة، الذي

 والقتل والرشقة البسئ :٠الرسير األفاكز ثخزج

 واحلسد والثجوز والفزن واجلبدق واحلمئغ والرى

 ثخرج فهئا املفاسد هذ؟ واجلهل. واجلبرياة والمئميه

. فثذجعثة| اإلنساين داخيل هبئ

(٢٣-١٤:٧)مرقس

 ما لكي عن يف املسيح الشيد غاية أوحض - ١

يمثنه. ال اإلنساين جوىن يدهلًا

الغريسيبئ هال؟ انتقد قد السدد اكن إن

الداخيل، اجلوهر دون بالثلكي اهمتاهبم يف

هنتز أن املسيحيني حنئ بنا األجدر مفن

يقول ومكا وسلوكتا، الداخلية باالمعاق

 يكون أن يلزمل الغم: األهيب يوطا القديس

جيبن ألنة ملاذا؟ عظميأ، بسلوكنا اهمتاشا

جمر هتا املسمتر اجمتاعنا يكون أال

حنمل أن يلزمل وإمثا إليه، ندهلًا اجمتاع

وخرجمث آتيمث فإن الدوام. عىل المثار بعضن

نفع. بال دخولمك يكون مثر بال

واآلخر. الله مع اإلنساين عالقة إىل تيسء ائيت الرشيرة األمعايل أصثفًا -٢

وجيي: اآليت اشق أقر

 حنأل قبلة ومذ يتان. نبئ ء جفر نبئ، ألئة نبببأ جتل طئ أرسلين. اذي قبل قيين وطرًا قيين، قيفم اطئ

 ألئة بارد ما؟ كأسق ولو احلئغار هؤإل؟ أحذ سنىق وطئ ينال. صاحي زحيل جفرة صاحل، رجن ألثة صاحلأ

(٤٢-٤٠ :١٠)مىت يضيخاا. لن لفم، أقول احلئ فأجرة، دمليذي،

اآلخرين. مغ صاحلين ليكونوا لملؤمنني يسوغ دعوة أطنًا-١
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اإلنسانية: األخالق من الكنيسة موقفذ —ثانيا

 اليمك وحنبلها منة لسبعناها ائيت البرشى وهذه

 إرتا فلنا فإذا فيه. ظالمل ال نوز الله أن يج

 وال اكذبني فنا الطالم يف نسللئ وحنئ نشارفة

 يف هز مكا الدور، يف سريا إذا أائ .اخلئ ثععتق

 يسوع ابنه وذمل بعضأ بعضثنا شازلئ الغور،

(٧ ه- :١ يوحنا١ ) خطيئه!!. لك ج يدزيزنا

 أفهامل ييضء الذي النور هو الله إذ حقا

 الغور تعاين احلئ،ارلئ نعبل عىل القادرين

 الذي الله سوى ،النوز تعاين به نور أي

 لكح يف اكئ يرى فيجعله اإلنسان ييضء

 ادي ذاته الله معرفة إىل به ويأيت يشء،

 تعاين رب يا ابنورلئ فبقوله حلائ.١ا يديع

 ترى بابنك أي وحمكد بلكمنك أئه يعين الوئز!

أورجيينوس العالمة .اآلب فيه

املسيحية. ولفضائل تتوافئ اليت األخالقية القمي من مصفوفة أصغن —١

األخالقية القم املسيحية الفضائل

املؤمن. حياة يف النور أثز أبني-٢

وجيب: اآليت اشق أقر

(.٢٠ : ٢)غالطية أ1 فئ حييا الفسيخ بل بعن، أحيا أنا مفا 11 الرسون: بولعق يقون

 يف !!احلياة يه الروحية، املسيحية احلياة مثان القدس، الروح مثان يه الكنيسة حبسب القضاتق إن

٠ املسيح

(.٢٣-٢٢ ه: )غالطية خالل من األخالقية حيايت تنظمل اثيت القدس الروح مثاز أعدن —١
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أختم:

 للرشيعة، ممارسة ليست املقدس األجنيل نظر يف األخالقية احلياة إذ اجلديد: العهد يف األخالق أوأل-

 لذلك وبينه. املؤمنني وبني المساى، واآلب املؤمنني بني يسوغ أسهسا أخشاص بني عالقه حياذا يه بل

 حيدث وما املسيح، كنيسة يف أعضاة الكثريون يصبغ املسيح فيغ اإلنساين، إىل اجلدين العهد يتوحة

إىل: يدعونا املسيغ فالسيد إنساين. كذ داخل حيدث للكثريين

 إىل مدعو لله، ابنأ أصيخ فاإلنسائ واإلنسان، الله بني العالقة هبا أمكل اثيت بالوصايا العيش -١

 تغثدمث ألدمك يسوغ، بالغسيح باإلميان الله أبناء لكمك فأنمث اآلب من قره ليظهر اردته بكئ يعينث أن

(.٢٧٠٢٦ :٣ )غالطية الفسيخ فلدسمث الفسيح يف مجيعا

 لملؤمنني وتفسريه رشحه عن واملسؤولة املسيحي اإلميان حافظة يه والكنيسة وفهمه، اجلديد العهد قرء؛ -٢

 واحلق، واحلرية الثعمة أخالق يه املسيحية األخالق ألئ لإلنسان. يسوع يقذهنا اليت التعالمي خالئ من

حريته. تقييد دون الدنيوية املتطلياب مواجهة يف املؤمن وتساعد

 يف نرتيق حيث األبدية، للحيا؛* واستعدان هتيئة يه العامل يف املؤمنني حفيا؛* الله ملكوت يف العيش -٣

األبدية. احليا؛* بلوغ رجاء عىل المساوي، اآلب حنؤ المكان

 فائه معيين، بعمل القيامل اإلنسان فهيا يقزز ٠مره كئ يف األمم: ويني العامل وسط يف املسيحي السلولد -٤

 ورن ما ومثالنا .األفعايل هذه مثار خالل ومن أفعاله خالل من فيه العاملة القدس الروح نعمة لتجسيد يسىع

 أن إىل اإلنسان تدعو فهي (،١٢ :٦ا)مىت إلينا إلثذنبني ثحئ عفرنا مكا ذنوبنا لنا ااواغفر الرية الصالة يف

 يسوغ مثان عىل لآلخرين يفغر أن أي حياته، يف التوحه هذا حتقيق سبل عن القدس الروح بنعمة يبحث

 السلوك ألن فهيا. يوجد اليت املحيطة الظروف مع ويتكيف نفعهنا، يسوغ مشاعر لألخرين حيمل أن أو

 اليومل يتحئق وائذي املسيح يف هنائيًا مت الذي اخلاليص يف املسيحي يرشلئ القديس الروح بنعمة املدفوع

لملحية. الواقعية الهشاد؛ مسؤولية خالل من نفسه املؤمن بوساطة

 السلوكياب بنؤضيح الرسائل خالن من تعلمية بدأ الزسويل: بولسن القذميي رسائل يف األخالق ثانيا-

 ليسوغ هشودأ مهنم جيعئ الذي القديس الروح وهبة واخلاليص اإلميان مبعطياند املؤمنني ربذو األخالقية،

 يف احلئؤبنيئ أفعئعن، يف الذين القديسني اإلخؤمل إىل الله، بغشيئة يسوغ الفسيح زسون بولسن، ابن املسيح

(.٢٠١:١ )أفننس الفسيح يسوغ الرئة وبئ أبينا الله بن والسالم الئعفة عليتلمل يسوغ. الفسيح

 هرطقاند لملسيحية األوىل القرون يف الكنيسة واجهت لقد اإلمياين: وقانوين العقائد يف األخالق ثالثا-

 املقدس الكتاب أسايس عىل املسيحية العقيدة* حتديد إىل دعاها منا املسيحي، اإلميان تنايف وبدعأ متعددة

 الكنيسة يف قانون ولك املسيحية فالعقيدة روحيأ. املؤمنني حياة أسسن تنظمل اليت الكنسية القوانني وسئ
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 تفسري نفصل أن ميكئنا ال لذا املسيح. العئيد خشيص يف القامئه الروحية أعضاهئا ٠خربؤ عن حيدر إمثا

 ولفداء التجعل ٠؛وعقيد ألقديم ا الثالوث فعقيدة الكنيسة. حيا؛ عن الرسوىل والتقليد إلميان ا وقانوين العقائد

 النيقاوي اإلمياين قانون وضغ (:٣٢٥) سنة نيقية جممع مثال: اإلمياين: جوهن عن خاصاه تعبري تعري مثأل

 ٣٨١ سنة انعقد الذي الثاين املسكوىن املمجع يف أمكىل مث القدس!، بالزوح نؤمن !نعم ٠بعبارة انهتى الذي

. القسطنطينية ىف

 ملواجهه الكنيسة صاغهتا اليت املقدسة للقوانيين إىل املقدسة: الكنسية القوانيين يف األخالق ربعا-

 املؤمنني. أخالى وتنظمي ضبط إىل هتدف فهي املسيحية، ألخالى ا يف كربى أهتية أبناهئا مشلكات

 الروح بنعمة صوغها يف إلهيا واالسنتاد اإلهلي الويح وتغسني فهم إىل أدى الكنيسة اهمتامل إىل واحلئ،

 القانونية رسالته يف مطؤأل الكبزي باسيليوس القديس حبث إذ والعرشون، الثالث القانون مثال: القدس،

 عرش الثاين والغريق سنة عرشين ألول ا الغريق عقاب مدة وجعىل تعثد، غني أو تعئد عن القتل، موضوع

الكبري. باسيليوس القديس قوانني وليكينيوس: قسطنطني االمرباطور عهد يف (٣١٤) أنقرة جممع سنواب.

الثقويمل:

وحريته. املؤمين بأخالي املسيحي اإلمياين ارتباط عتل -١

 الغدن أفرز أن ألستطبخ المتيزي، إماكنية ذلك، وقبىل للخطيئة ال.. أقوىل: أن إماكنية يه احلقيقية احلردة

أمرين: إىل حتتاج احلقيقية فاحلرية لذلك اهلدام. من والبثاء المسني، من

والصواب. اخلطأ بني أمزي أن ألسنطيغ القدس، الروح وبعمل واإلجنيل، املسيح بنون االستنارة: -١

٠(٢١ ه: تسالوتييك ١ ) باحلشين ومتعئكوا يشء لك امثجنوا بل

 اخلطيئة عسل عىل أدومن أن أستطيع الله، روح وسكىن املسيح، بنعمة أشبغ حيمنا اإلشباع: -٢

والثسايم. االكتفاء من نوعأ اإلنتسال يعطيان املسيح، وسكىن الرويح، الشبغ إئ أي املمسوم.

الكنسية. القوانني تنظمي يف الكبري باسيليوس القديس دوز بني -٢

 املشزنكة الرهبانية احلياة نفثمل حكمي، وادارى النظر بعيد ومشرتع دقيئ منظمل هو باسيليوس القدميل إئ

 اقتبس وعنه الرشى، يف الرهبانية منصمل فأصبخ والعزلة، االنفراد عيشة قبله يعيشون اكنوا ائذين للرهباين

 إىل يعود وهذا الكنيسة، آباء بيين من القانونية لملصادر تدوينأ األكرث وهو الغرب، يف الرهبانيات مؤمئسو

 القديس مثل النعائك عرصه مشاهني مع لقاءائه ومن أثينا جامعاب من كسهبا ايق ثقافته أىف وسع

ماكريوس.
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الثانية الوحدة

المسيح يسع ابثة لنا أرسل الله

 الثحريرية املسيح يسوغ رسالة ٠:٠

 الشاوي لمللكوت املسيح يسوغ دعوة ٠:٠

 املسيحية بالقمي املؤس ختئئ ٠:٠

املسيحية يف اجلديدة احلياة ٠:٠

 هو الله إذ حيث من اإلهلى باحلي املسيحية يف ترتبط ألهئا واجمتاعية روحية قمية املحبة

 خشيص يف جتسدت انيت والئضحية والعطاء فالبذل العامل..!. الله أيح هكذا ألئه وقؤهنا، مصدرعا

املحثة. هذه خصائيص من يه املسيح الشيد

 مضموهنا لنا فانكشف حدة، تارخيية بر جعتهنا املحثة، هذه إلعالين احلاجة اقتضب وعندما

 هلذا واخلاليص. للحردة جديد مفهوم عن وأسفرت الصليب عىل املسيح املغدد خشيص يف الروىح

 تكوذ بل به، يؤس مرع لك هييلئ فال األوخذ، ابثة وغبا حىت العالة الله أحبذ !!هكذا اآلية تمتة جاءت

(.١٦ :٣ )يوحنا األبدية!! احليان لة

 معىن يتذوق الذي املسيىح فاملؤمئ اإلنساين. بالبعد مضمونه يف مربط الروىح البعد هذا أن غزي

 وترصفاته حياته يف القمية هذه يعكعن أن هيلع وأن مبصدرها، ترتبط قميهثا أن يدرلئ اإلهلية، املحثة

واآلحرين. الله مع عالقته خالل من
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--------------------------------اخلطيئة. من العامل يسع فهيا حزر انيت األخرى واألمعاي اآليب بعش أذكن - ١

 سبييل يف باملحثه وال املحبة، سبييل يف باحلئ نيحض أأل !اينبيغ

 معله يف واملحثه احلئ بني املوازنة هذه عاش يسوغ إيل !. احلئ

 ع أنوا لكئ شاميل بتحرير وقامل أبيه حمثه عن عزف ألئه الثحريري

 وطرد املرىض بشغا؟ ومنهتيأ اخلطايا مبغغرءا مبتدئأ العبوديات

 بعميل نصوصه لكي يف حافيل واإلجنييل املوىت. وإقامه الشياطني

التحريري. يسوع

الكبري باسيليوس القديس
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املسيح: يسوغ مع احلرية أوأل-

عىل الصئبب يوم املمجغ يسوع ودحيل1

الغيب كتاب فناؤلوة ليقرا. وقام عاذبه،

اثذي املاكن وجذ البتاب فثخ فلثا إسعيا،

 محسين أللة علئ الربة زوحل فيه: وزن

بألرسى ألنادي أرسلين املساكني، ألبعزئ

 إلهيم، البحرت دفون؛ وللعمياي باخلرية،

 فيه اثذي الؤقث وعنب املظلومني ألخرز

 الكتاب يسوع وأغلق شعبة. الردة يقنب

ا. وجلس النجفع خادم إىل ة عان و

(٢٠-١٦ ن٤)لوقا

 النبوات. يف تكمئ الذي هو أنه يؤفن نفعنه الردة

 ليحن المساوة. والقوة املقدسة املحسة أخذ لقد

 الردة بتعالمي ويكرز الفكر، ظملة وبنزي الروح قيوذ

 البشز وهتدة الألهنائية، السنني عرب متتد اليت

 كن أغىن لقد األبدية. والرحة احلصاد اسمترارية

 حنن بيمنا ،ما مهنه حيتقر ومل ،واحتضهنا املهن

 اإلميان ونرضزي جسنه ترى الوضيغ اجلنس

معجزته. خالن يعلن ائين بالهوته

أمربوسيوس القديس

اآلية: يف يسوغ قصن أفرس - ١

 الفظلومينا؟ ألخزز باخلريه،.. بألرسى ألنادي أرسلين ألبسز، ضحسين ألئة عىل الزمة زوغ 11

لكها. ومرضنا وعاهاتنا ألوجاعنا املسيح الشيد احتضان من اهلدفط أستنتخ -٢

ذلك. وأعلن مهنا. يسوغ حيزرين أن أحدة اثيت واجلسدية والنغسية الروحية أمريض أحذذ —١

 فن مرع الثادق ويشيف امللكوت إجنين ويعبئ املجامع يف يعتمل اجللني، أحنا؟ يف يسزي يسوغ واكن

 لنب منتوعه: وأمرق بأوجاع الغصابني جبميع إقيه جفاؤوا فلها، سورية يف صينة فانثشز وداخ. نزيق

 وأورشلمي الفرس ولئنن اجللييل مرة كبرية مجوع فثبغثة فشغامخ. شياطيئ، هبمل وائذين ين ونثف نرصوعني

(٢-ه٢٣ )ض؛: األس. والهيودهئوعزب
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املسيحي: اإلمياب يف احلرية

 إذأ، فاثبتوا، أحرارًا. ينكون خرزنا فالضيح

 إخؤيت، يا فأنمث، العبودية.. نري إىل ثعودوا وال

 هذ؟ ثجفلوا ال وهلن أحرر، لثكونوا الله ذعافز

 بل اجلسد، هشوات إلرضاخ جحه اخلردة

٠ بالفحده يعضدا يعضدمك اخدموا

(١٣-١)غالطيةه:

(:)غالطيةه يف وردت مكا احلرية أعزفن -١

 هكذا باحلرية، الالئق املحتوى هو احلدن إذ

 قؤة احلرية هيدن هلا، املناسبة البيئة هو الروح

 مكا لنحيا تقودنا إمئا احلرية أن نظئ ورشادأ.

 تقودنا النعمة لكئ ،يعجبنا ما ونفعلن لنا حيلو

 حيده ما وحندذ الله، يرس حسمبا يقح لنحيا

 جيتذبن أن الناموس غاية أن الرسون يؤكد .هو

 اخلالتس ألجيل املسيح السند إىل اإلنسان

العملية. القداسة وحيا؛

الغم الذهيب يوحنا القديس

 الروح نعمة إلهيا هتدينا افيث األفعال وبني اإلنسان حزية عن تصدز اليت األفعال بني أقارن-٢

حياتنا. قياد؛ يف القدس

القدس الروح نعمة إلهيا هتدينا اثىت األفعال اإلنسان حزية عن تصدز اىف األفعال

وجنب: اآليت الغش أقر

 حر أئك مفع حلريتنا. حدودأ بالرضور هناك لكن املطلقة، احلردة اسنه شيئأ هناك أن الشبادن يتصؤز

 ولقيادة والرتحيعس املرور قوانني لقيود ختضع لكئك ماكن، أي ىف تقودها سيارا، لك تكون أن يف

 الطعام، من ختتازها الىت النوعية تألكي أن ىف حر أنك ومغ وغريه. السالمة وجرإءات الضوئية واإلشارات

 أمراض أصابتلئ واآل املناسبة، احلئعام وبكنية املفيد؛، الطعام بأنواع مقيد لكئك تربدها، الىت والكنية

مطلقة. تكون ان ميكئ وال نسبية تبىق فاحلرية لذلك كثريؤ*.

الخشصية. احلرية معايري السابق الغش مئ أستخلش -١
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أختم:

 بألرسى ألنادي أرسلين املساكني، ألبنرث حشين ألثة عال الربة أروح التحريرية: يسوع رسالة أوأل-

 : ٤ )لوقا ا شعبة الربة يقنب فيه الذي الوقث وأعنب املظلومني ألخزز إلهيم، البرص ة بغون وللعميان باحلردة،

:خاللة من تتجىل يسوع فرسالة . ( ١٩ - ١٨

 الشياطني ،وحلن (٢٥-٢٢ : ٨و)لوقا (٤٦-٣ه : ٤ )مرقس وحبر رحي من املدهرئا الطبيعة قوى مواجهته -١

البحر. حنو اخلنازير جرفت ائيت

بيته. إىل متعافيا وإعادته الكسيح خطايا غفرنه -٢

 داهئا، من نري بزنب املصابة فاملرة (،٢٢ —٢٠ :٩البشري) اإلجنييل مىت حبسب الئحيية لكماته -٣

 املجعزات هذه خالل من يظهز ليك وذلك يتلكم. واألخرس يبرصن، واألمعيان املوت، من تقومل والصبة

 الوقب ذبك ج يسوع وبدأ فعأل مهنم اقرتب قد المسوات ملكوث ألن الناس، وحسن املسيح السئيد حضور

 املدن مجيع يف يطوف يسوع فالربة (.١٧ )مىت؛: ا اقزثب العمئواته ملكوث ألن ،اتوبوا فيقون: يينزث

 شفاءاته يف مييز مل وداء، مرضب كذ من الناس ويشيف امللكوت، بشار* وبطئ املجامع يف يعمل والقرى،

. و.. وديهنم وأجناهسم أنواعهم اختالف عىل الناس بني ومعجزاته

 نرصة عن ومعلنأ الله ملكوث حملقًا مبوته، املوت ووطأ؛ العبودية نري من واملجمتعالبا ألفرن ا حترير -٤

بقيامته. الرش قوى عىل الهئاتية الله

 املقدس اإلجنييل يف الواردة* يسوغ وتعالري وصايا نعد أأل جية فرح: رسالة املسيحية التعالمي ثانيأ-

(.٣٠-٢٨ :١١ )مىت وحزية فرح رسالة نعدها أن جية بل احلمل، عسريا

 فتقدمل حبربة. وعيهبا بقبوهلا املؤمنني قلوب يف تتحال إمثا اخلارخ، من نفرص ال يسوغ تعاليمل إذ

 وجتعله لإلنسان حمدته نربز الله وصايا ألن لله، ابنأ بصفته احلرية يف تقذبه مع يمتاىش احلليق املؤمن

 فرخ ينبوع ووصاياه مشيئثه أصبحت الله ملكوت يف رشياكً اإلنسان اكن ومىت ملكوته، يف رشياكً اآلن منذ

 (.١٣ :١٧ )يوحنا فريح لك هلم ليكون العامث يف وأنا اللكامل هذا أقون اثيك. ذاهدة أنا واآلن للبرش ورجا؟

 حتويلها يستحني لذلك المساوي امللكوت حنو الدنيوي العامل من الئحرر رسالة املسيحية: البشارة ثالثأه-

 ٠مري حتمن احلقيبة، احلرية حيا؛ إثها حيث من إلهيا، البشز املسيح يدعو اليت فاحليا؛ دنيوي. نظام إىل

 ما بقدر اإلجنيل روخ حامأل حياثه املرة يوجه ما وبقدر وجهه، وختيري العامل جتاوز يف تتجىل إذ معلية،

حياته. يف تظهر أن للحرية يمسح
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 )اجلسد يدمئل ما لك من نفسه تطهري وعىل األهواء، عىل التغلب عىل قدر باملسيح اعمتن من لكئ إذ

 واملوت الغناء عامل يف يعش مفن احلر*، إألدته إىل السيبة فيعود هيلع، األهواء سيطرب إذا أنا ٠ اا والروح

املسيح. يف احلرية ملء حييا أن هيلع يصعب

 بل فقط، نظرية مري؛ إلجنيل ا لتعلمي ليس إذ ومؤرش، املؤمن مكال مقياس يظهر املقدس اإلجنيل يف

 ترجئة املسيح السيد تعلمي ترمجة املؤمن عند واملسمتر األوئ االهمتامل اكن لذلك أيضأ. معلية مري؛

 أنه يعين ال فهذا منه، الله يطلبه الذي المكال عن بعيد أئه ورغبته، حماولته رمغ أدرك، إذا أما حياتية.

 بالتوأضع، نقائصه عىل يتفثا ليك الله، أمام يتواخض أن إىل حيتاج ائه يعين بل مسدود، دردا إىل وصل

الله. أمام بالتواضع حيعقها اآلخر والبعضل يستطيع، ما قدر عىل القومي باملسلب حيظها فبعضهنا

الثقوب:

المساوى. لمللكوت البشارة دعوة استخلهن -١

به املؤمنون بنعم لىك مبجيئه لنح اد ملكوت واقرتن الرمان مكائ هو املسبح الشيد كرارا موضوع اكن

ثيؤفالكتيوس األب التوبة. خالل من وباجنبله

حياتك. مسرية ختطيط يف مكؤمن دورك بني -٢

 وشز طاحل وبعضهنا ورضا، تصممي عن الله ويشاؤه صاخل بعضهنا استطاعتنا، يف يه اليت األموز إئ

 الدمشيق يوحنا القديس حلربتنا)). يرتكه إمنا الحقًا، وال سابقأ الله يثاؤه وإل احلقيقة يف

لملؤمن. احلقيقية احلرية مبقومات ريك بني -٣

 اإلشباع: خالل من البناءة*، احلقيقية، باحلرية اإلنسائ يمتثغ

 واإلجنيل. والكنيسة باملسيح روحيأ:

 السلمي. والتفكري والتاثل ولدرسه بالقرء؛ هننيًان

 والعادات. والعواطف للغرإئر السلمي باالنضباب نغسيأ:

 الدنس. وحياة واملخذرإت واملسكرات التدخني عن بالبعد جسديأ:

حوله. من كئ مع الطيبة بالعالقاب اجمتاعيا:
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لشاوي١ ئحمتكوت لمسيح١ يسوغ دعوة [ ٦ ]

: قائأل بالوداعة العثني يوصينا فيه اثدي الوقت يف

 وديع أليت ميث تعمتوا 11: يقول به إذ للودعاءا، طوىب أ

 يه إمثا الطوىب خالهلا ننال ائيت فالمساث القلب!!، ومتواضغ

 جناهد مماريسالبا جمزذ وليست نفبه، املسيح الغيد مسات

 يكوئ إمثا املطؤبة احلياة إىل دخولنا فإل لدا بذوتنا، فهيا

 سؤ ل ويكو فينا، مساته رشكة هيينا وحذه فهو بيسوعنا

10 كر اا ا

خطايانا عىل وحرنا الضيق واحمتانا وسالمنا وداعنتا

العظمي. الرين يوم يف مكاهبا ويف هنا عربوهنا يف أجماده يف الرثية فنقتين لنقنتيه اآلخرين! وخطايا

اغسطينوس القديس ًا احلقيقية املطوية باحليا؛ فننعز به نمتعتلئ

واملؤمنني؟ املسيح السئيد يبئ املبارشة العالقة عىل يركز أغسطينومق القديس جعل ائين ما - ١

 إجنيل يف جاءت مكا اجلبل، عىل املسيح يسوع ردنا قاهلا اليت العظة يف وورع بتقوى إنسال تأشل لو

 نستشفن( بل مغالني، نكوئ ال هذا ويقوبنا الاكملة. املسيحية للحياة الالزمة السامية املبادئ فهيا لوجن مىت،

 إىل احلياة توحه انيت الوصايا مجيغ مشوهلا حيت من اكملة فالعظة نفسه، الردن لكمادن من ألمز ا هذا

الله. ملكوت يف العمتاوى باآلب لالحتاد المكال، حياة حنز مبوجهبا السلوك
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السمئاوئ: امللكوت أبناء مساث أوأل-

 تالميذه، إليه فدنا وجشن. اجلبيل إىل صعد اجلموع يسوغ رى فلتا

 ملكوث جلم أليل الزح، يف لملساكني طوىب، قايل: يعلدجئم فأظ

 ألجئم للؤذعا؟، طوىب، يعزون. ألجئم للفحزونني، طوىب، الغموات.

 يشيعون. ألهئم احلئ، إىل والعطاش للجياع طوىب، األرىض. يرثون

 ألجئم العلوب، ألنقيا؟ هنيئأ يرمحون. ألجئم للزمحا؟، طوىب،

 يدعون. الله أبناة ألجئم الغالم، لصانيع طوىب، الله. يشاجدون

المسواب. حتلكوت جلم أليل احلئ، أجيل مرئ للئضطجدين طوىب،

 ،وابهثجوا افزحوا أجيل. حبيل سوء لكمه لكه كذبا عليئلمل وقالوا واضطهدومك غريومك إذا جلم طوىب،

. قبلمك األنبياء اضطهدوا هكذا .عطيمل المثوادن يف أجزمف أليل

(١٢-١)ضه:

مسة: لكن املوعود وجلرء المئاوئ امللكوت أبناء مسات بعش اآليت اجلدويل يف أعرض -١

املوعود اجلزء السمئاوئ امللكوت أبناء مساث

اإلهلي. امللكوت أبناء من ليكون ومدرسته ألرسته العود؛ يف بساما أساعن —١

 يرهنون اكنوا حيث أصدقايئ، مع )الشدة*( الوئ أليع كنث اإلعدادية الصفوف يف طاليأ كنث عندما

 الرياضية، املباريات بعض يف أصدقايئ أزهن أخذث الثانوية الصفوفة يف أصبحث وعندما ضئيله، مببالغ

 وهكذا نغيس، عىل ٠السيطرة بفقداز بدأت وعندها لتعويضها، قويه برغبه أشعز كنث الفشيل حال ويف

 مزب الغري ممتلاكدن عىل السطو أو للرسقه وتدفعين ٠مر الرحب يل جتئن ائيت املقامرة* عاد؛ متلكتين حىت

 حبضوره واحلرخ اإلهانة لوالدي يسغب متا الرشطة، قبل من عدة مزب للتوقيب ذلك يب أذى حىث أخرى.

وأخزي. أوأل دافيع اكن املايل حبا إيل يلزم. ما وتعويض املخفر إىل
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املؤمنني: وحيا؛ الله ملكوث ثانيا-

 إىل فاسفوا الفسيح، مغ مفمث فنمث إن

 جايش الفسيخ خيت ۶العمثا يف ايق األمور

 يف ايق باألمور اهتفوا الله. ميش عن

 المك األرض، يف ايق باألمور ال العمثاء،

 ففىت الله. يف الفسيح مغ شدثرتة وحيانمي نغم

 أنمث ظؤرون خياثؤم، هز ائين الفسيخ نلهز

 هو ما إذأ، أميتوا، جندي. يف معه أيضأ

 والهثوة والؤوى ولفسق اكلرى فيمك أرىض

 وتللئ األوثان، عبادا فهو والفجور، الرديئه

 املعصية. أبنا؟ عىل الله غضبا ،٠ ط٠ذ أموز

 كنمث حني مىض فميا حالمك اكنت كذيلئ

 ما لكح نبئ فثحثصوا اآلن أحثا .فهيا ثعيشون

 نثلئظوا ال .وشتيفه خدة و ونقضه غضب فيه

 عىل بعضثمك يكذب وال البذيء، داللكام

 ولكح القدير اإلنسان خلعرث ألئمك بعض،

(٩ -١ :٣)كولويس أمعاله.أ

 يه لنت ، الله جمذ تعلئ المسوات

 مكا ألئه كرسيه، صاروا الدين أولئلئ المسوات؟

 الرسيل، يف جيلش هكذا المساء، يف الله جيلش

 إن أنمت، حىت اإلجنيل. اكرزي يف جيلس وهكذا

 تصريوا أن تشتاقون هل مساة، تصريو أردمت،

 لمك تكن فال األرض! من قلوبمك طريوا مساء؟

 يه قلوبنا :عبثًا تطغوا وال أرضية، هشوات

 مع مقمت قد كنمت فإن مساة. تصريون فوق،

 تشهتون وإل فوق، هو ما فنشهتون املسيح،

 مساة؟ تصريون أفال األرض، عىل بأسفل ماهو

 حياة حتيون بسريتمك لكن جسدأ، حتملون أنمت

 املسيخ تعلنون فأنمت هكذا، أنمت واذ المساء

؟. املسيح يعلئ ال املؤمنني من هنن ألثه للناس

الغم الذهيب يوحنا القديس

القدمي. اإلنسان صدفات أستخلش-١

_______________________السمئاءا؟ حياة حتيون بسريمك لكن11 : بقوله الغم الذهيب القذبس قصن ما—٢

له. متاخ هو ما بلكح االحتفاظ يرين الذي مسير حالة أناقش — ١

 يف طالبة و حمترمة فتاة ويه جرينا، ابنه عىل تعرفث الثانوي، الثالث الصفن يف طالنب مسير أنا

 يف ونزتإوز خنرج بدأنا مفر مر بعضتنا. وحنب زئعة بيننا الكمييا إئ يقولون مكا لكن العارش، الصفن

 بالندم أشعر أنا اليوم. طوال يزيد فهيا تفكريي وبدأ تزيد العالقة بدأت املنزيل. يف أرسيت وجود عدم وقب

 درإسيه مرحله يف وأنا اجمتاعية، فضيحه من وأخاف العالقة، هبذه قليأل نهتؤز قد أثنا أشعر ألثين

النتاجئ. جمهولة
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أترث:

 من: وتتألفته املسيحية لألخالق الترشييع القانون يه (:٧ ، ه )مىت اجلبل عىل املوعظة أوأل-

 القلوب ونقياء والزمحاء الزب إىل والعطاش واجلياع والودعاء واملحزونني الزوح يف ملساكني١ا هتنئة أ-

 ملخ بأهئم واملؤمنني التالميذ املوعظة تصف مث ومن ا، الزب أجيل من واملضطهدين السالم وصانيع

العامل. ونوز األرض

 بل ألحببل، حتت ما األنبياء، وثعالمي الرسيعة ألحبيل جث أين نظثوا ال الرشيعة:!! مكايل —ب

 الميني وحلفب والزىن القتيل مواضيع يف للرشيعة املسيح الشيد إمكال من يلهيا وما (.١٧ ه: )مىت ألكتل!

. أعداهئم جتاه يثخذوه أن التالميذ عىل ينبيغ الذي املوقف حتديد أيضأ وهبا واالنتقام، والطالق

 الهمتام ا وعن واذخار املال مجع عن املؤمنني نرت يعرض مكا والصوم، ٠؛والصال بالصدقة الله ٠ءبادة ج-

 عىل واملثابر مقدس هو ما عىل واحلفاظ اآلخرين إدانة من االبتعاد عىل الناس وحيلل أرىض. هو مبا

 حبثملا اآلخرين عاهبلوا ! : ويه أال املسيحية لألخالق الدهبية بالقاعد؛* يسىث ما يقدمل و الله، إىل الدعاء رفع

 يوم عن وأخري أفعاهلم من الناس معرفه عن املوعظة تتحدن ثمل (،١٢ : ٧ ا)مىت دعاملومك أئ ثريدون

الدينونة.

 حيايه بناء وعن الله من واخلاطئ احلائحل اإلنساين مبوقفا اجلبل عىل املوعظة املسيح العثني ويهني د-

 واملرء الصخر، عىل بيته يبىن بإنسان هبا ويعمل الغمل لكمة يمسع الذي املرع يشده الهناية ويف العامل. يف

٠(٢٩-٢١ : ٧)مىت الربل عىل بيته يبىن بإنسان هبا يعمل وال الله لكمة يمسع الذي

 بسلطاين يعمئ كفن تعلميه يف يسوغ ظهز القريب: وط احتمل حبا — ١ وأمعاله: يسوع الزب تعاليمل ثانيا-

 للوصايا وأعىط جذريًا القمي سمئ خالهبا من قلنب بل الرشيعة، يلغ مل فهو (،٢٩ :٧)مىت الرشيعة معملي مثل ال

 إنسان. لكي حياة* يف وأساسيان متاكمالن بعدان اإلنسان وحمية الله حمدة أئ وفعزت وأوسع. أمعق بعدأ

 فأعلئ (،٤٨-٢١ ه: )مىت سامعيه عىل ألقاه الذي اجلديد الثعلمي معىن نفهمل أن ميكئنا املنطلق هذا ومن

 ذلك الله، ملكوت لتحقيق يصبو خالهلا ومن مجيعها، حياته نوايح تمشيل اإلنسان الله دعوة* أئ بقؤؤ*

 يسوغ فرنى الله. بز بعميل اليومل يتحقق أنه إأل األزمنة، هناية يف ويتمل األرض، عىل يبدأ الذي امللكوت

 اكهبئ ى العمثا أبالكم أئ مكا ، اكمليئ أنمث فكونوا دعوته حبسب المكال باثجاه يسلكوا أن إىل الناس يدعو

 وذلك اإلهلية، البنؤة خاليل من بل جديد؛*، برشيعة يتحقق ال للنايس يسوع فتحه الذي فالطريق (.٤٨ )مىته:

وسلوكياهتم. اليومية اختيارمه عرب

 غريبة لعاملنا تبدو فهي وجذرية، مطلقة مبادئ املوعظة هذه ثربز املؤمنني: حياة يف الله ملكوث -٢

الفرح إىل يسىع ولعالمل واملساكني، الودعاء فهينئ املسيح املغدد أحتا ولفىن، القوة يطلنب فالعالمل ومثري*.
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 العئؤد أنا والسلطة، املجد إىل ينطئغ العالز وحيزنون، يتأمثون الذين فيبارك املسيح العئدذ أنا والنجاح،

 فيغبط املسيخ العئؤد أنا االجمتايع، والظهور الراحة إىل يصبو العالر واخلدمة. الطاعة فيطلنب املسيخ

امسه. أجل من واملضطؤدين املغدرين

 األخاليق التطري إئه جذردأ. حتريرا اإلنسان حيرز مساى تعليمل املقدس اإلجنيل يف األخاليق الثعليمل إل

 يشء من ما (.٢٢٠٢١: )مىتها,لمك:.. فأقون أنا أنا آلبائمك:.. قيل أئة تسبعمث سبقته انيت املبادئ يقلنب الذي

 األدب أمتوحن تقدمي إىل يسىع ال الثعليمل هذا . اخل.. املطلق والصالح الذات بقمية اكالعتداد أمامه يثبت

 الزمن من ابتداء األبدية، يف املرء مشاركة إماكنية تقدمي اىل بل العامل، يف النجاح قانون أو االجمتايع

الله. ملكوت حىل هو املقدس اإلجنيل حلقة إن احلارض،

 حتمتن ال نيخة حاجة امللكوت برشى أل ومعله تعلميه يف يسوغ أظهز المساوي: امللكوت برشى -٣

 أهل يودغ أن بعد يتبغه أن يريد ملن قال فقد امللكوت. جتاه كثئ قرر عن يمن سلوفه فاكن االنتظار،

(.٦٢ : ٩ )لوقا الله لغلكوت يصلح الوزء، إىل ونلتعحغ البحزت( عىل ينه يضغ أحد ص اما بيته:

الئقويمل:

المساء. يف جيمفها من ويني األرض يف كنور جيمغ من بني اختام نقطيت حذذ - ١

 ويتعب يشء، فذ والصئذأ السوس يفسد األردىن،حيث عىل فتور لمك ثجفعوا ال املسيح: الغيد قال

 يتئنب وال يشء، أي واحلئدأ السوس يفسد ال خيث الغامء، يف فتور لفم اجفعوا بيل ويرسقون. اللصوص

(٢١ -١٩ :٦)مىت ا. قلدك يكون كرنك يكول خفبنب يرسقون. وال اللصوصة

اغسطينوس. القديس تعرييف حبسب الثطويبات معىن ارشخ -٢

 وكأن به. حييدن خارىج طرنا عن نتبغ سعاد؛ جمزذ وليس الداخلية، اإلنسان حياة متعز حالة التطويبذ

 أنفسنا حنن نصزي كأن الداخلية. طبيعتنا متعز ماكفآت( بل خارجية، جرءاب لنا يقذمل ال بالتطويبات املئني

 لكهنا منزتعة، اجلزاءات تكون هبذا ونقاوته. وسالمه فينا لله اليت الرمحه طبيعة حنمن المث، ملكوت(

أغسطينوس القديس خمتلغه. جوانب من ٠الواحدة الداخلية حياثنا متعز متاكملة،

املؤمنني. حياة يف وأخرها اجلبل عىل األخالقية املسيح املغدد عظة قمية بني -٣
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 المسيحية بالقيم المؤس تخلئ
 11السؤرنة اإلخاء مهرة مثال

أهدافها:

 وال هلم معيل ال ائدين مهنم املحرومون سميا وال األطفال مجيع خدمة

اآليت: بالشلك ويتجىل ذلك ذواهتم، وعن حقوقهم عن الدفاغ يستطيعون

 تأهيلهم يف واملسامهة املعاقني لألطفال االجمتاعده الزعايه تقدير ٠

املهن. عىل وتدريهبم

املحتاجه. العائالب ومساعد؛ الرضورية االجمتاعيه اخلدمادة تقدير ٠

وخارجه. السوري العريب القطر داخل هلم الطبية املعاجلة تقدير و األطفال رعاية ٠

مبادهئا:

 واملحية.. العطاء عىل قامئه انسانيه مبادئ إىل استنادأ دمشق يف السوريه اإلخاء ٠أرسؤ مجعية أسست

: يأيت ما أههثا

ذاته. لتحقيق واحرتم بكرمه العيش يف احلئ إنساب للكه ٠

 وحتدي اآلخر حمية عىل قدرية حني من بل شلكه، من أو عاهته من انطالقا إلنسان ا تقومي عدمل ٠

إنسانيته. وحتقيق الصعوبات

االجمتاعية. والعدالة واملساوة احلرية مبادئ حتقيق من اإلنسال مثكن العطاء يف رسالة اخلدمة ٠

مسمتران. وعطاء ممارسة أيضأ يه وإنتا لإلنسان، مقياسأ فقط ليست املخبة ٠

ووحلنه. ملجمتعه وإخالصه بالله وإميانه إلنسان ا أخاه إلنسان ا الرتم عن تعري العطاء رسالة ٠

واحدأ. إنسانيا جممتعًا وحنئق اإلنسان كرمة بناء يف نشارلئ فقط بالتآيخ ٠

املؤمن؟- حياة يف خمما أمرأ ويعترب اإلخاء أرسؤ هبا تقومل اثيت النوايح ما-١

 بنا يعتيق أنه لنا أكد بل والرشاب، الطعام إىل اإلنسان حاجاب أبدأ هيمل مل يسوغ الرت إل

 فاإلنسال واجلسدي الرويح اإلنساىن الغذاء ليتاكمل الروح، غذاء إىل الروحية أبصارنا ورفغ وحباجاتنا،

 لئحتاجا أخا؛ ورى العامت خريت له اكئت ص املحتاجني بإخوتنا توصينا املسيحية أل مكا .وجسد روغ

 بالغغل بل ياللساب أو باللكام حمدثنا نكئ ال أبنايئ، يا فيه. الله حمدة سدع فكيف عنة، قلية فأغلق

 مجيع إىل فلثصبئ العرضة، لنا داهتت اوما شاملة الوصية جاءت هلدا (.١٨- ١٧:٣يوحنا١ ) وحلق

لكمه. بالناس هيتر واملؤمئ لللك، فاخليز (،١ ٠ :٦الذشاا)غالطية
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الشاوي: وامللكوث األخالقية القري —أوأل

 فيقون: الله، بشاره يعبئ اجللييل إىل يسوع اجاة

 وآمنوا فثوبوا الله. ظكوت واقزتب الربان مث

(١ ه — ١٤ : ١ )مرفض .باإلجنييل

مكان هو املسيح املغدد كرازة موضوع اكن

ينعر ليك مبجيئه الله ملكوت واقرتاب الرمان

 يف المساوي بامللكوت الثوية عالقة أبدئ — ١

املسيح. الشيد دعوة

 السيد يقدمل التوبة. خالن وبإجنيله به املؤمنون

 الرمان كنئ به للكرار*، موضوعأ نفسه املسيح

خبالصه. لننعمل فينا الله ملكوت وخزًا

الغم الذهيب يوجنا القديس

فينا. الله ملكوآل حبلون يسوع كرإزة عالقة -أفرش٢

وبنب: اآليت اشق أقر

 عليمك يتعمل أئ شاة المساوي فأبولكم احلئفزي! القطيع أهيا ثخف، ال

 أمواأل واقثوا العقرخ، عىل يثقبه وثصدقوا مثلكون ما ييعوا ٠بالعملكوت

 يفسد. سوس وال يدنو، سق ال خيث ينفد، ال املمغوات يف وكزنأ ثبىل، ال

(٣٤ -٣٢:١٢)لوقا قليمكاا. يكون كرنمك، يكوئ خفيث

الصغري. القطيع هو من أحذذ-١

الشاوي. امللكوث ينالون سوف ائنني املؤملني يسوع دعوة أستخلص-٢
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بالتبيث: الله ابناء املؤمنون ثانيا-

 فولودأ ابئة الله أرسن الران، تمل فلائ ا

 لبغثدي العرئيفة، حمك يف وعاش ،٠؛المرآ

 ئصزي حىت الشفه، حمك يف مث الذين

 أبناو أثمل عىل ولدلني الله. أبائة حنن

 :هانثا قلوبنا إىل ابيه زوحل أرينن أثة هو

 بل عبد، اآلن بعد أئ مفا أيب. يا أيب،

اللهأ. بغضن وارن فأئ ابنأ كنث وإذا ابئ،

(٧-٤ :٤)غالطية

الله. أبناء صفاآل أحذذ -١

 بولس القذيس أكدها ائيت الغايات أضزت -٢

. لثرئيغةا١ حمك يف مه الذين ليغثدي الثدريفة،

 اآلب، ه دد الذي الزمن يقابن الزمان! الكء1

 إلمتام ابنة الله إرسان غاية حتقىي عن به معرب

 تعبري أقوى هنا جند إلبرهمي. أعطاه الذي الوعد

 يورد إذ بولسن القديس رسائل يف ورن التجسد عن

 حتت أ امولود و امرة، من أ امولود العيارين

 : املسيح الغدد ء مليج غايتني مؤيدأ ، الناموس

 إئه والثانية العبودية؛ من أناسأ خيلص األوىل،إنه

 أبناة لسنا لله. ۶ كأبنا بالثبين المثتع من ميئهنم

 أبانا ليس الله أيضأ فينا، هو البئ ا إمئا بالطبيعة،

 وبسببه فيه وهو فينا الدي اللكمه أبا بل بالطبيعة

آلباا.١ أبا اايا نرصح:
الربسويل اثناسيوس القديس

خمك يف !اوعاش املسيح: يسوع عن قوله يف يسول

وجيي: اآليت اشق أقر

 سنني، عرش معري اكن عندما السابكة إىل بالدخون حيايت بدأت عامأ، ١ ٧ ومعري وفاء، امسي أنا

 اليوم طوال وأميض درويس، يف وترجعت الشابكة عىل مدمنه أصبحث لكثين احلثف، عىل ألوىل ا وكئ

 الذي لله والصثالة التأثل من حىت حرييت قد إلدمان ا هذا إئ الدامئ. فتخها يكنث مك وأعرف الشابكة أفتخ

 يل تعني باقرتاحادن اإلرسان أطلنب الناس. وجلميع وألرسيت يل معونته طالبة باسمترر له أ'لىجتء كئ

المساوي. اآلب مع المطأنينة تلك إىل وتعيدين مدرسيت، يف النجاح عىل وتساعدين تفويق

املسيح؟ يسوع الربن بسالم ينعمون الذين من لتكون وفاء عىل تقرتخ ماذا - ١
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أتطر:

 أمعال يف تظهر ايق يه املقدس اإلجنيل دعوة- أساس املقذس اإلجنييل يف املسيحي السلود أوأل-

 وإخرج اخلطايا مفغر- عىل القدر يه وعدالة، وحئ ومغغرؤ- ومساحمة حمبه قدر يه القدرا وهذه يسوغ،

 الله، ملكوت يظهر املحبة وهذه القدر هذه ويف عبودية. لكي من وحتريرمه املرىض وشقا؟ الشياطيين

 :١ ١ )لوقا عليمك أقبيل الله مفلكونذ السياطني، أظزد الله بإصبع كندن إذا اوأحثا املسيح: السيد قويل حبسب

 مع األبدية احلياة يبلغ أن مؤمين لكي يرتىح حيث اآليت، املستقبيل موخض احلاضز الزمئ فيصبح (.٢٠

المساوي. اآلب

خاليل: من وذلك اجلديد: العهد يف الله ويني بينه جديد؛ لعالقة املؤمن دعوة ثانيا-

 اآلب يعرفن( وحده اخلالص، العالر لمينخ األزمنة متام يف العامل إىل الله أرسته ائين الوحيد االبن -١

 يعرف أخد مرخ ما يش؟، لكي أعطاين أيب هو الله إىل يصغوا أن الناس يستطيع وحده وبه اكملة، معرفة

 تالميذه عمن عندما املسيخ فالشيد (.٢٢ :١٠ )لوق االس إأل اآلين هو نئ وال اآلين، إأل االس هو من

 هبا خياطبه نفسه هو اكن ايق عيهنا البنوية الثقة بتلك خناطبه أن إلينا يطلنب ا، )أبانا الله ندعو أن يعنلنا و

 أنث مكا بن أرين، أنا مكا ال ولكن الكأس. هذه غيئ فأيعذ يش؟، لكي عيل قادر أنث أيب! يا أيب، افقايل:

(.٣٦ :١٤ )مرض شذا

املسيح: يسوع بخشص املسيحية األخالقية القمي ارتباط —٢

 عالقة يه له، وكإخوة المساوي لآلب كأبناء املؤمنني بني يسوع أنشأها ايق الخسصية العالقة إيل أ-

 من املسيخ الشيد يطلهبا ايق الله مع الخشصية العالقة هذه القدس. الزح بنعمه باملحبة مملوءة حبة

 وبنفق بعيد بلد إىل وبقصد أبيه، مرياثا من حصتة يأخذ الذي الشاطر االبين هديل يف لنا يصهئا تالميذه

 ااأقومل نفسه: يف يقويل باحلرمان، ويشعز أبيه عن أ بعيد احلياة خيتزب أن وبعد التبذير. عيشة يف ماله هناك

 البئ ا أبيه. مع البنوة عالقة عن خارجأ فرح، وال حياة وال له خالص ال أن أدرلئ لقد . أيب! إىل وأميض

 مفا أمرأ، لك غضيت وما الشتني هذه لكي خذنثك ألبيه: افقايل الوصايا: إأل أبيه يف يعرف مل األكزب

 ذحيث البغايا، مع مالك أكن يعدما هذا، ابئك ريغ لثا ولكن أحصايب. مع به ألفزخ واحدأ جذيا أطييف

(.٣٠ -٢٩ : ١ ه )لوقا ! الشتنئ العجن

 ألكزب ا االس نرى أبهيام، وأوامر والتعالمي الوصايا ممارسهتام خاليل من وسلوكهام االبنني موقف ب-

احلقيقية. البنوية والعالقة األب حمبة إىل نظرنا إذا خيتلف األمر ولكن تفكري. يف منطقيا

 فهزلك. يل هز ما ولكي حيين، كئ يف نيع أنث ابين، يا أبوة: افأجابة األكرب: البنه األيذ يوضئئه ما وهذا

. فؤحذ ضاأل واكن نعاثن، نؤتأ اكن هذا أخالئ أليل ومنح، نغزخ أن علينا اكن ولني
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 انذي اخلالصل هو هذا أبيه. خم االبئ حييا مكا الله خم حييا أن املؤمن تدعو املسيحية األخالق

 وجذ خشصن هو املسيح تمليذ إذ به. للحياة يدعونا الذي امللكوت هو وهذا الله، ابن املسيح به جاءتا

 حتلكوت وشبه مثينة لؤلؤة أو أللئ تاجز جيد مكا أو حقل، يف خمفيا كنت اإلنسال جيذ مكا امللكوث

 احلقل ذيلئ واشرثى ذمااض١ ما لكح فباغ حممة فرده وس خفبأة، رحن وحدن حقين، يف مدفوثا كزن المسوات

 لنكوئ يشء، كين عن ونتخىل لنا ما لك نبيخ وجدناه، مىت ولكن لنا. يعىط امللكوت هكذا (،٤٤:١٣)مىث

المساء. يف المساوي اآلب مع

الغوير:
اخلوف؟ عن لريذنا القدس الروخ لنا يقذهنا انيت الدعر ما - ١

 بل اخلوف، إىل ويزدمك يسثعبدمف ال يلمثون الذي الزوخ ألل الله، أبناء مجيعا خمل الله زح يقودمخ والذيئ

(١-ه١٤:٨)رومية أبانا!. اال أهيا الله: إىل ثصزخ وبه الله أبناء جيفلمك

ويج: اآليت المثن اقر

 عاملني، ألبوين وحيدأ نشأت معري، من ٠ءرش السابعة يف شاب أنا

 تلقائيًا جعلين مما األرس! طستوى عىل حىت وقليلة حمدودة معومًا حياتنا

 فريغ. وقت كين وتستغرق القراءة أحبذ طويلة، ألوقاب وحيدأ أجلعن

 القرتب ا حاولت وملا الدنيا يف أصدقاء أجن وإل مطوحاث يل ليس أنا

 كين وآخذ جذآ جاد بطبيع أنا !. أتصور كنت متا أصعب املوضوغ أل وجدت الدرسة، يف يل زمالء من

 حديث ال شبان مع أبدأ تصلح ال هذه طبايع أل اكتشفت لكين حويل، من كئ وأصنق باهمتام األمور

 أي عىل أخاليق أين إأل الئبتذلة، والطرإئف التلهتبة، العاطفية واملغامرات البناب مع العالقاب عن إأل هلم

 عيث ويبتعدون ينبذونين دومًا جيعلهم مدتا كهذه، ومواقث أحاديث يف أخنرط أن أقبين جتعلين ال حال

جيرحين. مبا لثخاطبيت هلم حيلو مكا ضبين، ويتجنبون

 أم وصداقهتم، وذمه أكسب حىث ويقولونه يسلونه فميا ألجارهيم وأخاليق مباديئ عن أتناد هل -٢

! ؟ الوحدة أطيئ ال وأنا هكذا أظل

٤٢



الرسياين إحسق القديس

المسيحية في الجديدة الحياة
 يجذ ولن الله، لنعمة يؤخلل لن الكمال، يبلغ لم الذخب اإلنسائ

 عنها ويبتعد السيئة األشياة اإلنساث يزدري عندما تعزيه.

 قصير، وقبا بعن ه بالمعون يحس الصالحات، نحو ويئجة

 آلته، بمغغرؤ* ويحظى نفسه، في تعزيه يجد قليأل، جاهد وإذا

كثيرا. خيرات على وبحصئ للنعمة، وبؤئالً

اإلهلية. للنعمة املؤملل املؤمن مسات أستخلص -١

املؤمنا. من املرجؤ المكال ا معاين بعض الهنق من أستخرخ -٢

 والقتل والثأر بالعنف مملوء عامل يف واملساحمة واملغغر* لملحبة هشون آهئم املسيح تالميذ يؤمن

اإلجنيل. روح من ممتلئأ لكه العالز ليصزي العامل جعين يف مخير هشادثهم وتكون

 من إنه بل القدميه. عن عوضأ جديدة رشئغ لنا حيذذ أن أزن قد املسيخ السئدد إذ القول ميكن ال لذللئ

 ببعضب بعضهم الناس عالقات أئ يعملنا أن أزن وأقواله، القدمي العهد أقوال بني جيرهبا اليت املقابله خالل

 الطالق، العالقات: هذه ومن الناس، قلوب ٠قساوة بسبب أعيط ازي القدمي بالناموس تتحشن أن ميكن ال

 يف حمبته ٠ وسياد الله ملكوىت جميء آمامنا فتحها اليت باإلماكنيات بل األعداء، وبفضل بالعني، ولعني

املسيح. يسوغ خشحس

٤٣



يسوع: باملسيح اجلديد اإلنسان حياة أوأل-

 حمبوسني فا اإلميان، ة جيي أن فعبلت

 إلميائ ا يتكثف أن إىل الرسيعة حبراسة

 أن إىل لنا ثؤدائ اكنت فالنرئيعة الثننظز.

 فلثا باإلميان. نتربز حىت الفسيخ ة جيي

 .ب الثو حراسة ئ ختزرا اإلميان، جاة

 يسوغ، بالغسيح باإلميان الله أبناة لكمك فأنتمئ

 فلبستمئ الفسيح يف مجيعا تغثدمث ألثمك

(٢٧-٢٣ :٣)غالطية الضيخ-,.

 األخالق يف اإلميان حينهئا مزنلة أنة -١

_______________________________د؟ املسيحية

 إىل يشتاقوا فمل خطايامه، الناس يدريل مل إن

 جرحاهتم، ليتصئسوا الناموس هلم أعحىل املفغر*،

 يتعارضىل ال اآلن طبيب. إىل يتوقون لعلهم

 بل املسيح(، )السدد املعمل مع )الناموس( املؤدب

 لك من الصغري بالشابا ينطلئ معه، يتعاون

 إرشادادن يتقدن ليك رىف بكن ويعده رذيلة،

 الشات عادات تتشكن عندما ولكن معمله.

 اكن إذا الرسول. يقول مكا نرسده يرتبة حينئذ

 يكن مل خاضعني، حنن وكنا ،مرسذنا الناموس

 .تعاون يف النعمة مع عامأل اكن بل لنا عدوأ

الغم الذهيب يوجنا القديس

؟ لله بنؤته اإلنسان حيقؤن كيف -٢

 تالميذ من نصيخ أن أرذنا إذا ادخاهنا علينا جيب اليت القرارات ما - ١

؟ املسيج الشيد

 خيه ذبيحة أنشبمك دبن ثجفلوا أن الله برفة اإلخوة، أهيا فأناشدمك،

 يف مبا تثشدهوا وال الروحية. عباذيكز يه فهذي الله. عنن مرضدة تقدسة

 صاخل، هو ما الله: نشيئة بثعرفوا غقولمك بثجديد ثثريوا بل الدنيا، هذي

(٢-١ :١٢)رومية . اكمن هز وما نريض، هؤ وما

٤٤



املسيح: اليس تالميذ املؤمنون ثانيأ-

 ال آلبائمك: قبة أثة ادمسفتمل يسوغ الربة قال

 لمك: فأقول أنا أائ .دذوزىن للربة أوفب بل حتلقت،

 وال الله، عرش ألهئا بالمسا؟ ال حئطئقأ، ثطغوا ال

 ألهئا باوزشليمل وال قذمده، ء موىط ألهئا باألرص

 ال ألئلئ يرسلن، حترفن وال العظمي. الغييل مدينة

 ة. أوسودا بيضان لبنة وحدن ٠شعر ثجعل أن نقدر

 ذبلىن عىل رذ وما أ، ال أوا ا نعمل لكالئمك:اا فليكن

، الثرتيرا من فهز

(٣٧-٣٣ )مىته:

 متير اليت العالمة هو القسم عدمل إذ

 هذا لنتقدن اخلاطة، ولفتة املسيىح سلوىن

 كئ يف إلينا فؤنظر المساء، من خكمت

 قرع ئعزفع ليتنا امللك. قطيغ أننا موضع

ولفنتا. فبنا خاليل من حنئ

الغم الذهيب يوحنا القديس

 من أقوى لكامنا يف الصدى جيعن اثين ما-١

الميني؟ خلنا

؟ ا ولفتنا مفنا خاليل من حنن هنت نعزفن ليتنا 11 قوله: يف الغم الذهيب يوحنا القديس قصن ما - ٢

وجني: اآليت الغش أقر

 هيلع. دسيطز أن إلنساب ميكر، فال الغسان اوأثا منه: خيرج وماذا اللسان عن الرسون يعقوب خياطدنا

 صور عىل الفخلوقني الناس نلغن وده وأبانا رنا ئبازلن به المثببب، بالسمل حمئرثئ له، ضاحبن ال رش فهو

 نفسه هو ،قدوس قدوس اقدوس :ويقون الصلوات يف الله يبارئ الذي اللسان هل (.٩ —٨ :٣)يعقوب الله

 ونمتئخ نمسفها بأن املوقف بنا ويتطؤز !األصل من نمسفها أن جيب ال اليت األلغانمل بعضق يقون الذي

 وحنن العامل أسلوت وهذا األخرى، اخلطايا لبعض بنا تؤدي سوف هبا نتلظ اليت اللكامت هذه هبا، وننطق

 من يقنع أن واحدؤ بلكمه يستطيغ الذي هو القوى فاإلنسان بكثري. وال بقلييل ال به ملزمني وال تطالبني غزي

وحبياته. بًاسلوبه أمابه

ولفتنا؟ لكابنا من لثعزفط هبا الثحين يسوغ الرذ أرذنا صفات أية - ١

٤٥ 



أتطر:

 املؤمنني: مرشن إجنييل يف املسيخ املئني دعا -١: يسوع باملسيح اجلديد اإلنساب حياة أوأل-

ليبادز دعته للبرش الفائقة الله مفحبة (.١٥ :١ أ)مرقس باإلجنييل وآمنوا فثوبوا الله. ملكوت واقرتب الران مث

 هذا دخويل إىل مدعو واإلنسان امللكوت، برشى يه تلك اإلنسان، خلالص املسيح يسوغ ابته بإرسايل

 خاليل: من إأل ذلك واليزت والسالم.. والنقاوة اكلوداعة أبنائه بأخالق والعيس امللكودة

بل اخلطيئه، عن توبه جمزد ليست امللكوت برشى إرء املسيخ الدئيد إلهيا يدعو اليت فالتوبة التوية:

 بالعئبد واالعرتإفذ معه، للحياة إليه ولعودة رحميا، حمبا أبا بالله االعرتفت تمشن الثاطر، االبن كتوبة يه

الله. إياها مينئنا اليت اإلهلبة البنؤة وقبويل وخملصا، لله ابنأ املسيح

بتخىل املؤمن جيعن مبثله، الذى مللكوته له، واالحقاد دواتنا وتسلمبه املسبح لبسوع حن الثقا االميان: ب-

)لوقا ا يل تمليذا يكون أن يقدز ال ويتبعين صليبة حيمن ال اومن تعالميه وبلزتمل املسيح لينبخ يشء كن عن

٢٧ :١٤.)

 أن مكا رمحاء اكونوا لوقا: إجنيل يف بقوله املسيخ الغيد أوخضة ما هذا المساوي: باآلب االقتداء -٢

 )ه: اكمن المساوي أبامك أن مكا اكملني كونوا مىث: إجنيل حبسب القون هذا (.٣٦ :٦)لوقا رحيمل هو أبامك

والرمجه. والكدايل القداسة إىل يسعون بأبهيم واقتداء لله بنؤهتم من انطالقأ فاملؤمنون (،٤٨

 اآلب باديل االقتداء املؤمن أخالق قاعد؛ وتصزي أبأ، الله عينه الوقت يف يقنب االبن باملسيح يئحد مفن

 واحلق املعرفة مكال عن الناجت املسيحية األخالى جوهز هو هذا معه. وباالثحاد املسيح يسوغ االبن مثايل عىل

 إنه كبري. معمث وزء الدثري من أكرث يعين يسوغ، الربا فاشاع املسيح. يسوغ اليل ابن خشيص يف املمتثل

اآليت. امللكوت خشصه يف هو املسيخ بأن اعرتف

 جمزذ ليست املسيح الغيد نظن يف المكايل: إىل الدعوة -١ املسيح: املثؤد تالميذ املؤمنون ثانيا-

 البرشى إعالن مع يناثها نعمة باحلرئ يه بل حتقيقه، يف جيهتذ أن اإلنسان عىل أخالىق مطلب

 إىل للوصويل سعيه يف تمكئ احلليق للعميل املسيحي انطالق نقطة فإن لذلك امللكوت. مبيجء الصاحلة

 يؤمئ اليت املحبة ملء من وحييا ملكوتة ويدخل لله، ابنأ يصبغ ليك يتاهلا اليت النعمة يف إنساىن، مثايل

املسيح. يسوغ ابنه خشص يف هيلع أفاضها قد الله أن

 الرشيعة أن هو ل، اال اال أمرين: عىل يقومل التبين يقبل ومن الرشيعة يف يعيش من بني الفرئ -٢

 قلبه بكن له أببه حمبة االبن يقبل أن إىل دعوة* فهي النبيث أنا خيالهئا. ملن العقاب ويهتدد بالقوة* نفرص

حمبته، من انطالقا يترصف فاالبن له. الحدود التبيئ أن هو الثاىن، األمز9 حريته. مبلء بأمعاله ويقندي

٤٦ 



 ثفوق ال نعوامك اكنت إن املسيح: العئيد يقول لذلك وقوانيهنا. أنمظهتا يف حمدودة؛ الرشيعة أن حني يف

(.٢٠ ه: )مىث ا المشواتد ملكوث حلوا ثد لن والقريسبني، الرشيعة حئغمئي نعوى

 الرشيعة زمن من فاملروز القدمية، الرشائع عن عوضأ جديد؛ شزئغ ليقري املسيخ السدد يأت مل لذلك

 أين ثنلثوا ال بقوله: نفسة املسيخ السئؤد يؤكدة ما وهذا القدمية. الرشائع إرلة يعين ال النعمة زمر، إىل

 المساء ثزون أن إىل لمك: أقول احلئ ألكنئ. بل ألطلة، حتت ما :۶األنبيا وثعالمي الرسيعة ألطلة حتت

(.١٨-١٧:ه )مىث يشء لك يدر حىت الرسيعة مرع واحدة نقطة أو واط حرفة يزول ال واألرض

 االنقطاع هو تالميذه من املسيح الغيد يريده ما إن باملسيح: املؤمن أخالى يف اجلذري التحؤل -٣

 من الشز إرلة عىل يعملوا أن امللكودة ألبناء بد ال اشد ملكوت فبحضور رشير، معن أي عن الكىئ

 جميء بسبب ممكناه اليوم صار قلبه لقساويًا طبيقة اإلنسان يستطع ومل البدء منذ الله أزده ما إن طر.

 يسوع ابنه بوساطة معه بنوًا حيا؛ يف يدخلون الذين عىل الله دفدفها اليت النعمة بفضيل أي امللكوت،

 وغغز أحهثم الذين تالميذه املسيخ السيد يدعو االنتقام، وحبة واألنانية بالكرهية مملوء عامل فيغ املسيح.

 أناة*، وطويل وصرب ، وتواضع وجترد ومفغر مساحمة من الله بصغالدا ويتحلوا إلمياهنم، يهشدوا ليك هلم

 عالقاتنا لك تقوم وأن فيه، نسري أن املسيغ السيد مائ يطلب الذي االجتاه هذا إنسان، كئ لخشيص واحرتم

واملحبة. بالئعمة النايس مع

الثقويز:

اآليت: النص من يسوع باملسيح اجلديد اإلنسان صفات استخلصىن —١

 يسوغ. يف اليت يلحقيقة حطادعا ثعليائ وثلئيمث به مسعمت فنمث إذا الفسيخ، هؤ ما ثغملمث هكذا مفا أنمث أشا

 والبسوا وغقأل، زوخا وثجددوا اخلادعة، الهسوات أفشذنة الذي القدمي اإلنسان برثه األوىل سزيتلكم فاتزكوا

 فئ وليتكئمل الكذب، عن امثيعوا لذيك اخلئ. وقداسة الرب يف صورته عىل الله خلقة الذي اجلدين اإلنسان

 اكن حنن ..غضبفم عىل المسمىن ثغرب وال خيطوئا ال غضبمث وإذا قريبه..، مغ الصئديف لكامل حبنفم واحد

 ال العئحتاجني. نساغن؛ عىل قادر ييكون بيديه احليز ويعمىن يتغنب أن هيلع يل السرئقة، غن فلميثنغ يرسق

 فل حنب .ختلصوا .السامعني ويفيد احلاجة عنن يلبنيان صاحية كيفة فئ بل أفواجفم، حنب رش كيفة ثخزج

 غافيا زحيقا نالحيثا يبعيض بعطفم وليفن الرسور، حنب ذيك إىل وما وشتمية وصيياع وغصب وثقنة حقد

(.٣٢ -٢٠ : ٤ )أفسس لغسيحاا١ يف لمك الله غفز مكا

٤٧



الغالثة الوحدة

المسيح يسوغ مع الحياة

باملحبة والرشإئغ األخالئ تتالىق ٠:٠

واحلضارإ املسيحي اإلميان ❖

واحلضارؤ املسيحي املؤمئ ❖

والعوملة املسيحي اإلميان ٠:٠

اجلزيرؤ* ثبه آحنا؟ وبعضب ولعرى الشام عرب بني السدما العرب، بالد يف املسيحية انترشبأ

األول املهن اآلزميني العرب بساكهنا سورية اكنت بيمنا لمليالد، الربع القرن من بدءأ العربية،

األول االننشاز اكن الرومانية، ٠السياد؛ حتت الواقعة العريقة األرمية دمشق فيغ املسيحية، النتشار

حنو انطلق ومهنا يسوغ، باملخلصب بشز وهبا لملسيحدة، الرسول بولعل اهتدى وفهيا لملسيحية،

.مسيحيني التالميذ ديع وفهيا واليونانيني، اآلألميني حتمك بدورها اكنت اليت أنطاكية



بالمحبة والشزئغ األخالئ نتالقى ٩

 إنسان كئ في الله وضفها فطرية داخلية قوة هو األخالقي الضمير

الثئز. وتطب الخير بقعي اإليعاز مهمثه

---------------------------------------------------------------------------صاحل. بعميل اقوم عندما شعوري أصغن -١

_________________________________________________ رشير. بعميل أقومل عندما شعوري أصغن -٢

 وجئئبه صاحل، هو ما لكن حنز اإلنسان جتذب ايق اإلهلدة صورثه إلنسان ا طبيعز يف النث غديق لقد

 يف الله صوت حقأ يعد اذي الضمري صوت بوساطة يعملن الداخيل الناموس هذا رشير. هو ما لكن

 القبائل يف حىت فالضمري، أمجعني. الناس يف تشيحن وهو البرشية، للطبيعة دئكئلذ جزع فهو اإلنسان.

 اخلير أرذ يف يتفقون واجلميغ والرذيلة. الفضيلة وبني رشير، هو وما صاحل هو ما بني مييز البدائية،

 وعىل الذمل. يستىح والرش املدخي، يستىح اخلير وأرن املقاومة، يستوجب والرش أجله، من اجلهان يستحؤذ

 يف يقفقون فإهنم رش، أو خري نفسه اليشء تمسية يف ينفقون ال قد الغرديه األحوال يف أهئم من الرمغ

جتئبه. جيدن والرس فعله، جيدن اخلير إرن املبدأ:



الصمري: وحرية األخالئ أوأل-

 أن القة، يف الجشني أنا إليمك، فاطنة ٠

 الله دعالكم اليت بالدعزة ثليئ عشة ثعيشوا

 ال أن الزت يف وأهشن لغم فأقون إهيا،..

 يفغرون ادين الوثنيني ٠سريه اآلن بعن ثسريوا

(١٧-١ :٤)أفسس باطألا.

 اشق يف ء اخلاىط التفكري أوجه أحذذ - ١

الغابق.

 وبني الفاسد الفكر بني بولعق الرسول يربط

 بسلسلة أشبة والسلولئ فالغكز الفاسد، الدتلوك

 الغكز ة ميتىل حيمنا اآلخر، يف يؤدر لك مرتابطة

 واجلهل، بالظملة يصاب الباطلة الزمنية باألمور

 وهكذا للفساد، ينحدز بالظملة يصاب وحيمنا

أمعق. ظمله اىل الفساد يدفغه

الغم الذهيب يوحنا القديس

اإلنسان؟ يف أثره وما البايط. االختيار يف الغم الدهيب يوطا القديس ري أضزئ -٢

وجيي: اآليت اشق أقر

 والعري* والسقاق والغدازذ والسئحز األوثاق وعبان؛ والفجوز والدعار الرىئ ظاجر: فهئ اجلدتد أمعان وثا

 قنب، ننب ندبثلكم مكا اآلن، وأنببلكم أشبة. وما والعربدة والدئكز واحلسن والثحزب واخلصام والدسل والغطددئ

 والصئزب والدئالمل والفرح الفحثة فهؤ الروح ثغز هثا أ الله. حتلكوث يرثون ال األمعان هذ؟ يعفلون ادين أن

 يلنسيح مخ وادين األشيا؟. هذ؟ غن تهنى رشيفه ئ وما والغفاف. والؤداغة واألمانة واحلئالح والئطغئ

 الزوح، طريق ثسللئ أن فعلينا بالزوح، حنيا فتا فإذا .وهشوالز أهوا؟ حنب فيه ما يغن جعتنخم صلبوا يسوغ

(٢٦ —١٩ )غالطيةه: . بعضائاا بعضئنا يصنت ال نثحدى وال نتكزي فال

القدس. الروح مثار من يقابهتا أن ميكن وما الفاسد؛ اجلسد أمعاي بعض بني أقاري -١

الفاسدة اجلسد امعال القدس الروح مثار

ن



األسايس: واالختيار الضمزي ثانيا-

 جيدا. مثر حتبل جيدة الثجر اجفلوا

 .رديائ رش ثحبذ رديئه الثئجر واجعلوا

 األفايع، أوإلن يا رشها. علهيا يدن فالجسر-

 وأنمث صاحلأ لكامأ تقولوا أن ميكثمئ كيف

 اللسان. ينطق القلب فييض مئ ألن أرشر؟

 ما خيرج الصاحب كرن ج الصتاحت اإلنسان

 الرسير كرن بن الرسير واإلنسان صاحب، هؤ

رشيرا- دو ما خيرج

يمكل(٣-ه٣٣:١٢)مىت

 قائأل: الجشرا، شورف المثر من ألئ

 فال أمعاله. من إلميان ا عن يتكرث من يعرف

 نظهر أن يلزدئنا وإمئا إمياننا، عن نعلن أن يكيف

 تغيري إىل حاجه يف كثا إن الهنابة حىث معليأ

 واهب ردنا باملسيح القلب، أي الداخلية الجشرة

 بروحه املمعودية مياه يف اجلديد اإلنساب

 لنا يكون وال صاحل بمثر نأيت حىت القدوس،

 باجلهاد ملزتمون أيطائ فإننا رشيرا، واحدة مثرا

هلذا شزبرة... أو رديئة بلكمة ننطق أآل

 لكمة كذ إذ لمك أقون ا'ولكن قائأل: حديثه، السيد

 حسابا عهنا يعطون سوف الناش هبا يرئ هبآللة األغعال خالله من نقيس ائذي املعيار أحذذ - ١

.٠ذئ وبلكامك ر بلكابك ألنك الدين. يوم امليتة. واألخلعان احلسنة

 أغناطيوس القديس
أمعال يف والرش اخليز جتىن كيف أوضئخ-٢

----------------------------------------------------------------------------------.أغسطينوس القديس حبسب اإلنسان

وجيي: اآليت اشق أقر

مثل: جترفهم أن وحتاون هبم حتيط الىت التيارت ىف الشبات يتفاعن

 الغرائز انطالق عن تعبري وىه واملجمتع، واألرسا الغرد عىل رهيي خطر اإلباحية إذ اإلباحية: تيار -١

 شباب ىف للغرير املسمترا باإلثار- وذلك والضمري، العقن حىت أو الله يقوذه أن عوض اإلنسان، لتقود

. ومتوئر مندفع

 انفعاالته، ٠حرر ارتفعت حبيث داخليأ، تودر اإلنسان عىل عكست الرصاعات أن الشلئ العنف: تيار -٢

 وهكذا العنف!! من املزيد يولن إئه ينفخ!! العنف وليت العنف، طريق عن مشلكاته حيئ أن حياوذ فأصبخ

 امليح اإللة يقوده أن بدل املنفعة غرير- تقوذه األمعى، والتعصئب والكرهدة احلقد بنار اإلنسان يشتعن

اهلادئ. واملنطئ

التيارت. هذه أمامل احتيارتنا توجيه يف الضمري دوز أبني-١

-



أتطر:

 يؤمئ اليت الثابته، املبادي جمموعة يه :ااأاألخالى -١ اإلنسانية احليا؛ قاعدتا والضمزي األخالئ أوأل-

 يدفغ اإلنسان، يف الله صوت هو : الضمري -٢.اخلير ومعيارعا وماكن، زمان لكت يف الناس مجيغ هبا

 متحو أن نستطيغ ال وكرثت، عمظت مهام واخلطيئة وجتئبه، الثزئ ومعرفه وفعله، اخلير ملعرفه املؤمن

 العمل قاعد؛ الصمري أن تؤكد املسيح الغيد وتعالزي قلوهبم، يف املكتوبة الرشيعة تلك الناس مضائر من

 بنوره وبستنزي يسوع الزبة مثايل عىل ليصزي وتقوميه هتذيبه عىل اإلنسان يعمن أن عىل األخاليق،

اإلهلي.

 يتساعنه اإلنسان قلب من النابعة الطبيعية الرشيعة هو الضمزي —١ األسايس: واالختيار الضمري ثانيا-

 به الئقأ القزر هذا يكون أن برشط القزر واخئان حياته، واقع يف يواجهيا ائيت املختلفة اخليازت توجيه يف

 وعىل هبا، يقومل اثيت لألمعال األخالقية الصفة اإلنسان يدرلئ وبه العقن، يصدزه حمك إنه وبكرمته.

 .واحليا؛ واحلى الغريق هو أنا يفعله أو يقوله أو ينويه ما كن يف املسيح الغيد تعالري بأمانة يثيخ أن املؤس

(.٦:١٤)يوحذا

 مكا والعالر، ذاثه يبين أن فيقدر وسو؛، رش عامل أو وصالح خري عامل املؤمئ يئخده ائين القزز إذ

 ،يثخهنا اليت القززت اختالف عىل يبعضن، بعضها مرتبطة اإلتسار وأمعان ولعامل. ذاته يدملز أن يقدز

 عن التعبري هو الذي الضمري، ا األسايس االختيار مصدر ا هو الخشص يف واحد مرلكي عن تصدز فهي

األخالقية. الخشص قمية

 اإلميان إطار خارج يتحدن أن ميكن ال األساسئ اختيارا إن األسايس: املسيحي املؤمر اختياز —٢

 إلهلية و واإلنسانية الروحية اخللفية هذه ضوء ويف الله. إىل طربقأ املسيح بيسوغ اإلميان أي املسيحي،

 ما وهذا األموات، بني من القامئ الله ابن املسيح حليا؛ اسمترر حياتنا من جيعن الذي اختيارا يمت معأ،

 الله: ضشيئة يثعرفوا عقولمك دثجدبد ثغدروا بل الدنيا، هد؟ يف مبا تنشهئوا !اوال بقوله: الرسول بولس إليه أشاز

 القيام إىل حمتأ يقودنا املسيحي االختياز ألن (،٢ :١ )رومية؟ اكدبن هو وما مرعن، هو وما صايغ، هؤ ما

 بسبب اخلير حنو وتتجة الناس، بيل األخاليق جوهرها يف نشرتلئ صائبه قرارت واختان مفيدة، بأمعايل

.مؤمن كن قلب يف املكتوبة الصمري رشيعة

 يسوع الربيل بتعالمي اإلنسان تنوير خاليل من القريب، حمدة عىل الضمئزي يردى الضمري: تريية —ثالثأه

 يرتنب دائمل معن الضمري وتريية به. واإلميان له حميته خالل من خبالقه اإلنسان عالقة ويتعرف ليتعزفها

 أحرر، لثكونوا الله ذعالكم إخؤيت، يا فأنمث، املحية فضيلة مسريهتا معامل وحتدد احلياتية، األخالقية باختيازتنا

 فالرسيعة باملحبة. بعضأ بعخئمك اخدموا بل اجلسد، هشوات إلرضاء جحة اخلردة هذ؟ ثجفلوا ال ولكئ



 بولس القذينل ويدعونا (.١٤ —١٣ ئغسلائا)غالطيةه: نتحب نبثمتا قريبلئ أجبئ* واحد؛*: وصيه يف نكشن لكها

(.١ : ١١ كورذثوس١ ) بالضيح أنا أقثدي يثملا يب اقثدوا واألخاليق، اإلمياين مبهنجه لالقتداء الرسوالً

 املحدة. وصده يف يلتقيان والضمزي والرشيعة الله، ملحدة املؤس حمده جوابا يه املسيحية فاألخالق

الثقب:

املحبة. عن املسيح العثؤد وصبة يف والصمري الثرئيعة النقاء عدل -١

ويج: اآليت الثعل اقر

 حصة يف أئ مكا اجلسد حصة يف يش؟، لك يف حايف أحسل عىل تكون أن أرجو احلبيي، أهيا

 عاطيف، خملوق فاإلنسان احلليف، إىل احلاجة هو الروح حصحي اإلنسان جيعن ما أهمل (،٢ :١يوحذا٣الروحا)

 لآلخرين حبه يقذمل أن ىف اإلنسان، جيهتد هنا من حمبوبًا. يكون وأن حيديف، أن حيتاخ دافئ وجدان وفيه

 اكردأ اكن إن اإلنساق نفعل تسرتخي أن ويستحيل صادقه. وحمبه دافئه عاطفه من حيتاج ما مهنم جيد وأن

 ولكرهية يبين دامثأ فاحلليف أوبدنيأ.. اجمتاعيا أو نغسيأ أو روحيًا سواء نطاق ال حياة فهذه مكروهًا.. أو

هتدم. دامنأ

 ليست وبالتأكيد روحانية، حمدثنا تكوذ حيمنا وخاصة آخر، يشء يدانهيا ال باألحباء اللقاء سعادة إن

 اآلخرين، فيحديف ومقدسة، جيار* حديف طاقة الرييف من يتان املسيىح اإلنسان :ايرومل يقوتًا جسدية هشوانية

 (.١٣: ه )غالطية بعضأ بعضمك اخدموا اباملحبة ا شعار ويكون (،٢٢:١ بطرس ١ا)٠ة بشد طاهر قلب امرع1

ذلك. علل الروح. لصحة النفسية احلاجاب وأهمل الوصايا أعظم املحبة تعد-٢



والحضا المسيحي اإليمان
 الكنائعب قبب بنا؟ يف البزينطية التقنية هذه

 جاورجيوس القديس كنيسة يف أوأل اخثربت

 كنيسة يف مث سورية، جنوب إزرع يف

 القسطنطينية يف وباخوس رسحيوس القديسني

اسطنبول. يف صوفيا آجيا يف يعمتن أن قبل

 أيضأ يوستينيانوس اإلمربإطوز نقل وقد

 القديس كنيسة يف املستعمل اإلضاءة نظام

 الصغريا النوافذ معمتدأ إزرع، يف جاورى

القبة. قاعدة عىل

 مزيئ وداخلها خفيفه، حبجار؛- مبنية القيه هذه

 عىل صغرياً نافذة أربعون وتطئ بالغسيغساء،

 بالغسيغساء مزينة ويه الكنيسة لتنزي القبة قاعدة

سته ذوو الشاروبزي األربع اجلهات ويف
 و

 أجرى ترممي آخر وخالل األجنحة،

 الشاروبمي وجوة جخبلئ عشز التاسغ القرل يف

 ساعات بعض ويف املشعشع، الضوة تؤئئ نافذة سبعني الكنيسة يف النوافذ جمموع ويبلغ ذهبية، بأوزى

الكنيسة. داخيل عىل أخاذأ رونقأ لتضيف المشس أشعة تتسؤك الهنار

سورية جنوب إزرع يف جاورجيوس القديس كنيسة

اسطنبول يف صوفيا آجيا كنيسة

صوفيا آجيا كنيسة يف العامرة خمطط إزرع كنيسة يف العامرًا خملط

احلضارة فنون من ممتزيا فثا الكناض متمن

0



واحلضاآل: املسيحي اإلميان أوأل-

 اكن به الله. عنق اكن النب؟ يف اهز

 منا يشء اكن ما وبغريه يشء، لكة

 اكنت وحيائة ،٠؛احليا اكنب فيه اكن.

 الغشه، يف يرشق والدون الناس. وئز

-ه(٢: ١ )يوحنا . طيه ثقوى ال والغشه

املسيح؟ بيسوع املؤمنني صفاث ما — ١

 أي ،٠اسذتار إىل حتتاج اليت احللبيعة يه ا ا|الغئملة

 اخلليقة أن يعلئ البشني ويوحنا املخلوقة.. الطبيعة

 عاجر؛ ويه ظملة، يه اإلهلدة الطبيعه بدون العاقلة

 يرشق اللكمة .وبقدرهتا نفهسا من شيائ تلد أن عن

 وإنارثه. إشعاغه تستقبل أن ٠القادر األشياء لكح عىل

 املخلوق ألن الفشة، عند معروب غني اللكمة االبن

 دون املخلوق عبد اإلنسان، أي األرض، عىل العاقل

 مل ألنه الغور، يدرك مل إئه (.٢:ه١ )رومية اخلالق

اخلالق. يعرب

الكبري كريدس القديس

- والعامل؟ وجممتعه وطنه أرجاء يف يشغ نور املسيحي اإلنسان يكون أن ميكن كيف-٢

__________املسيحية. بالصبغة املصطبغة للحضارة املتعدد؛ اجلوانب من لكح عىل واحدأ مثاأل أقدمل -٣

وأجيب: اآلتية واللوحة الهنق أقر

 الفاتياكن من بالقرب ١٤٧٣ عام السكستني كنيسة ببناء بدئ

 البابا من بدعو؛ الكنيسة برمس ١ ه ٠ ٨عام أجنلو مايلك ولكف

 املمعارية اهلندسة أجنلو( )مايلك اخرتع وقد الثاين. يوليوس

 تظهر ويه بأفريز منفعلة احلائط عزب فالدعائمل التخيلية،

 يف سميا وال اجلوانب خمتلف من ومعربة واحضة الرسومل

 غريها أم اجللوس وضعية يف سواء والرسل، األنبياء تكوينات

 املسيح السيد بني الوصل صلة مه وهؤالء التكوينات( من

األخرى. والعنارص

٣

ام؛

ج

 كنيسة سقف الغنية: اللوحات روائع من
روما. - الفاتياكن يف السكستني

أوغريه. أجنلو ملايلك دينية ايقوناتؤ أو فنية لوحاب عن الشابكة يف أحبث — ١

01



واحلضارة: الكنيسة ثانيا-

 بلخري الروح فهيا يثجىث ضوهبه تنان واج كن

 وذالئ اجلكتة، لكام الزح مرع يتان فهذا العام.

 الواحد والزوح الطعرفة. لكامل شه الزوح هنب دنان

 النئفات، موجبة واآلخز اإلميان، أخذهلمل هندب شدة

 واآلخز ،النفجزاب صئنع عىل الثدر وميواه

 الثلكم واآلخز األرواح، بنب المثيزي وسواة الثبوءة*،

 ببعفلة لكة وهذا .ثرحضهتا واآلخز دئثنوعة، بلغاب

 واحد كن عىل مواجبة حوئؤعا نفسة الواحد الزوح

(١١-٧: ١٢كورذثوس١) .1,يشاله مكا

 إىل تقود كثري مواهدن توجن الكنيسة يف

والتعلمي النزب؛ مكوهبة جعيبة، نتامس

 وصنع بألسنة والتلكم اإلهلية واإلعالنات

 وهو واحد مصدرجا املواهدن هذه العجائب،

 ويعلن املسيح للسؤد يهشد الذي القدس الروح

 فليس إهلية، غاية لتحقيق ومعله خشصه عن

 أن وال جمانأ ناله مبا يفتخر أن أحد حئ من

 القدس الروح املوهبة. ذات له ليس من حيتقز

 وبسلطانه، اإلهلية، مشيئته حبسب مواهبه يورع

 نفغ فيه وما خشص، كن يناسنب ما حبسب

الغم الذهبي يوحنا القديس الكن.

 الكنيسة بناء يف املواهب تنوع أعلن -١

 ------------------------ اإلنسانية. احلضارة أو

البنيان؟ سبييل يف أستمثرها وكيفت الدمشيق يوحنا القديس مواهب أبني -١

 املسيحية. العائالت كربيات إحدى من دمشق يف الدمشيق يوحنا القديس ولد

 اإلسالم دخول مع املال بيت إدار يتوىل وجهيأ منصور بن رسحون أبوه واكن

 واكهنأ، فلسطني، يف سابا القديس دير يف رهبأ يصبخ أن وقبل الشام. بالد

 املؤرخ ثيوفانس وصفه وقد اخلليفة. لدى وظيفته يف أباه يوحثا خلفا

 فدرمن متقنة، عالية ثقافة يوحثا تثقفت .,,املسيحية يف العريق ااالزجل

 الدمشيق يوحنا القديس العقائد إليضاح وطوعها كتاباته، يف هبا وستهشن اليونانية الفلسفة

 حبسب يه خمتلفة، برشية علومأ الالهوت سبيل يف تناول الهونيأ، الدمشيق يوحنا القديس اكن املسيحية.

املسيحية. للعقائد جممال عرضا وضغ ضن ازل وهو امللكة. تلك خادمة اعتقاده



أختم:

الله أعىط لقد نفسه، الله من للناس الئعىط باإلبداع احلضارا ترتبعن واحلضار؛: املسيحي اإلميائ أوأل-

محاية هبدف املخلوق العام اخلبر عىل احلفاظ أى وحغطها )األرض( اجلنة حراسة مهفة — ١ لإلنسان:

 خالل من وذلك الطوفان، من احلية الاكئنات حييم أن نوح من الله طلبته مكا مثال: وسالمهتا، اخلليقة

واملهام األمعاليا تعدد خاليل من معليأ مواهبيأ ويعدأ روحيأ يعدأ يعذبن احلضار فاخنذب العامل، يف العميل

 عدي جئه يف وأسكنة آدم اإللة الزتن اوأخد املترمج.. العامل، الاكهن، املعمل، مثل: اإلنسان هبا يقوم اليت

(.١٥ )التكوين؟: وحيرهساا ييفئحها

 هبا وجاء المشاء، طري ومجيغ الربه حيوانادبا مجيغ األرضن مرع اإللة الزئن جفبل 1 احليواناتا: تمسية -٢

 المساء وطيوز الهبامئ مجيغ آدمل فسىئ به. يسئهيا ائنتب االمس مهنا لكي فيحبيل ينئهيا، ماذا يريى آدمل إىل

 النادي بني واحلوار والتواصيل للثخاطب وسيله اللغة فاكنت (.٢٠-١٩ : ٢ )التكوين بأمساء الربيه حيواتاثب ومجخي

 من باحلضار الله وخهئة خالق، دوز وله مسؤوأل يكوئ أن اإلنسايل أعيط وبذلك ،واحلضازت( )الثقافات

.وسالمهتا اخلليقه عىل للحفاخيل وذلك والتواصل التفامه ورمور وشاره اللغه خالل
 احلضار فتكوبث لذلك لإلنسان: اإلهلية بالدعو؛ مرتبطًا ومصريها احلضارة جوهز يبدو وهكذا -٣

 مشاركة إلنسانية ا الطبيعة جعل الله إل مبقولة مرتني واملدنية.. والثقافية والفكرية القتصادية ا الهتا مبجا

عينه. اإلنسان خالل من يشء كذ يف

 األوىل، الكنيسة وبداية العامل، إىل الرسيل انطالق نقطة العنرص اكنت واحلضار: األوىل الكنيسة ثانيأ-

 حيث الرشق، يف األوىل املسيحية بدأت املحتد. اللكمه املسيح السيد خشصل عهنا ينفصل ال اليت

 الشدائد يف األوىل املسيحية اجلماعة عاشب وفيه كنه. العايل يبرسون العنرص بعد الرسل انطلق

 :٢ !)أمعال بيهنا فميا الرشكة تعبش والطوات اخلبز وكسن الرسيل تعلمي عىل مواظبة ، الضطهادات وا

 الهشداء رخس لقد حمتاجأ. أحد بيهنم يكن ومل (،٣٢ : ٤)أمعال واحدة وروحا واحدأ قلبًا اجلميع (،!افاكن٤٢

 يعيش أن يستطيع ال واملؤمن األربض. أقايص حىث انترشت وهكذا الناشئة الكنيسة أسعن بدماهئم األزلون

 خالهلا ومن املسيح، الشيد مع والغربد؛ احلية الرشكة يه فهيا احلياة* ألل الكنيسة، خاح املسيحي إمياتة

كهنا. احلياة جماالت يف وجسدية فكريه مواهب من الله وهبه ما ينيئ

 مشارهبا اختالف عىل والرومانية اليونانية احلضارة أحاطب - املسيحية:؟ وانتشاز احلضار —ثالثأه

 للرتث تتنرث مل األوىل القرون منذ والكنيسة جديد، كإمياب باملسيح املؤمنه واجلماعة بالكنيسة وأفاكرها

 آباء اكن مكا مهنا. اليونانية والسميا احلضارت، عىل منفتحه املبدأ حيث من اكنت بل احلضارى،
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 الربع القرن يف والسميا املقدس( )اإلجنيل السارين للبرشى تفسريمه مع مهنا يتفق ما عىل منفتحون الكنيسة

الوثنية. احلضارين لعبادات جبر؛ تصدوا عينه الوقت ويف لمليالد،

 -٢٨٥قسطنطني)روماين( مع بدأت ايق البزينطيه احلضار ظلع يف املسيحية احلضار؛ حنتت لقد -٢

 ،٥٢٧ عام )بزينيط( جوسننيان عهد يف ذروثها وبلغت ،٣٩-ه٣٤٧ثيوذوسيوس)روماين( أو ٣٣٧

 كنظام تنامت جوستنيان أيام ويف الرشي. يف وتوتئدت ولدت إهئا إأل والرشي، الغرب يف واحد؛ واكنت

 احلضارا، وتطبيق املسيحية اإلميانية الفكرا بني يتحركون اكنوا الكنيسة آباة ألئ وروىح، فكرى

اإلنسان. حلياة- واحلئريق الهئخ هو املقدس اإلجنيل بأئ مؤمنني

 الوقب ويف احلضاريه، املجترب يف مشاركه التارخيية الرشكة هذه واآلباء الرسل كنيسة عاشت -٣

. هلا ومكرسة املسيح يسوغ لتعالمي مطيعة نفسه

 التوازن وفقدان والضغوط باملتغزيت غنية تارخيية فرتا اليومل نعينث واحلضارة: اليوم كنيسة ربعا-

 اإلصغاء معلية يصفر مما واملؤقت، احلارض يف فأكزث أكزث لنفرق احلقبة هذه وتدفعنا واملرجعيات،

 من أمعاهلا معىن .حول نفهسا عىل جديدؤا أسئله طرح عىل الكنيسة ترغمل التحدياب هذه فإئ الله، للكمة

 مبا املدنية احلضار ألئ تفدرت، اليومل وباملجمتع باملؤمنني الكنيسه فعالقة االمياين. ونقئ الكرا جهه

 وأن أرضياه فردوسأ الذاتية بقواه وحذه يبين أن بإماكنه أئ نقنعه ولرحه، السعاد؛- من لإلنساين تقدمة

 هذه لكئ حياته، وجيدن مشلكاته حيلع العقالنيه بقواه أئه تقنفه أن وميكدها المساى الفردوس عن يستغين

 خمتلب بشكئ اإلنسان اليومل تعامن التقانة حضار إئ ذاته. عىل منغلقأ حييا ال اإلنسان أئ نسيت احلضار-

 العائلة، هتدد اليت األخالقية ومشلكاته الروحية أتعابه يزين متا كخشحرب وليس كآله تعامله السابق، عن

 ليست اليمع يف ويه الروحية، املؤمين حيا؛ مشلكة إهنا وحدة، العمق يف يه اليوم املعارص- فاملشلكة

وعانة. إنسانية مشلكة ومنا املجرد باملعىن خشصية مشلكة

الثقوب:

 والكنيسة.- املسيحي اإلمياين خدمة يف األول قسطنطني االمربطور دوز النصل خالل من ۵ح —١

 حكنه اكن العظمي، قسطنطني بامس أيضأ يعرف روماين إمرباطور هو (،٣٣٧ — ٢٧٢)األؤل قسطنطني

 هو املسيحي الدين أن فيه أعلن الذي ميالنو مرسومل ٣١٣ عام أصدز املسيحية. تارخي يف حتؤئ نقطة

.٣٢٥ عام نيقية جممع األول املسكوىن املمجع عقب، إىل دعا وقد الرمسي. الدين

 األرض فالحة يف اإلهلية الدعوة الداهرين دهر وإىل وليوم باألص الكنيسة منئن كيف -٢

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وحرسنهنا؟
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والحضارؤ المسيحي المؤمئ
 اكنت احلديث. العمل معالقة من واحدة جعهنا اإلشعايع والنشاط الراديوم حقيل ىف كوري ماري معل إذ

 العميل مضامر إىل خرجت وقد خارقه. ذاكر أبدت طفولهتا ومنذ ١٨٦٧ سنة ولدت وارسو. ىف ملعمل ابنة

 ١٨٩٥ عام ومنذ السوريون. ىف )أنىث( أستاذة* أول عينت عاما عشز بمثانية باريس إىل وصوهلا وبعد

 عام نوبل جائر* نالت بدور. بارز عالمل وهو كوري، بيري زوجها ومعيل حبياة مرتبطني ومعهلا حياثها غدت

موهتا عن مسؤوال أيضأ اكن أنه بيد النيق. الزديوم عنرص وعزهلا والبولونيوم الرديوم الكتشافها ١٩١١

.الدم برسطان ماتت ١٩٣١ عام فيق

 الوحز الرشطان عالج وهو ! الراديوم! 1 كوري ماري اكتشفت

 حول البحوث إلجرإء كوري ماري وحتولت طوييل. لزمب واملعروفا

 النشاط مصطلح وابتكرت . كوري بيري من زواجها بعد اليورنيوم إشعاع

 زوحها اخرتع من تقنية استخدمت وقد الظاهر، عن للتعبري اإلشعايع!

 جائر بسبهبا حثنحت نتائخ إىل وتوصلت اإلشعايع، التشاحن كثافه لقياس

ميكن متا أكرث إشعاعيأ نشاطأ أظهرت عدناهتا بعضل أيل غري نوبل

 غري آخز عنرص بوجود يفكرون ة العملا جعل متا يبده، أن لليورإنيوم

 بولونيوم ستوه املزت مائت منه أقوى عنرص حيتوي اليورنيوم

 آخر مشع عنرص وجون يه الحظت ذلك بعد األصيل، ملوطهنا تكرميًا

٠ الراديوم امس هيلع وأطلقت البولونيوم من أقوى اخلام اليوزنيوم يف

بريي. العامل يف األهمل االخرتاع عن أحتددن -١

 علهيا ومن ألرض ا تنعمل ليك واحلياة*، الغكز للبرشية قدموا الدين املؤمنني العملا؟ من واحدة كوري ماري

 حىث جييل بعد جيأل ترامكت اليت العملية إلنسانية ا احلضار من جزءأ يعد والذي الرفيع، العملي بنتاجهم

 الفائدة* قدم اخرتع ولكي أعىط، فكر لكي حنترم أن علينا املؤمنني وحنن ، آلخرون ا قدمل مبا حنن ننعمل

 هذا، يومنا حىث التارخي عرب البرشية احلضار رصح يف وفاعأل جديدأ مدماكأ اكن ألئه والفكردة، العملية

اإلنسانية. احلضار بنا؟ يف إهسام هو جديد مدمالبا فلكي
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احلضارة: ويناء املواهب تنوع أوأل-

 ثجمثعون عحذط اإلخؤه؟ أدها بعد، مفاذا

 زيح أو ثعليمل أو ثرنيفة منمك واحد وللك

 يش؛ لك فلينئ أونرجنه، ب بلغا رسالة أو

(٢٦:١٤كووس١) ا. يبنيان

للبنيان؟ يشء كذ يكون معنئ بأي - ١

 بني الفوارق عىل أرفن ال إيق الواقع يف

 أن أرغبه، واحد أمز يشغلين، واحد أمز املواهب.

 أقئ موهبة له من هكذا للبنياين. يش؛ كئ تفعلوا

 ال اكن إن أعظمل، مواهبا له منئ أكزث سيرسع

 كئ يبين ليك املواهبا مثحن نعم! البنيان. يشئة

 إلدانة املوهبة تصبح هذا حيدث مل فإن واحد،

الغم الذهيب يوحنا القديس مقتنهيااا.

احلضارة؟ بناء يف جديدا جحرإ موهبيت تكون كيف -٢

 هذا حيدث مل فإن وام، كذ يبين ليك املواهبا متحن نعم! الغم:ا) الدهيب يوحنا العدمين قصن ما -٣

؟ مقتنهيا إلدانة املوهبة تصبح

وجيبا: اآليت اشق أقر

 يرمسون باجتاهها، أصابفهم يرفعون الغامء، إىل ينظرون

 إجنارهتم. يف الله إهسام عن بإهساب يتحدثون ثمل الصليب، عالمة

الذين العامليني، القدم كره العيب من كبري قسم حائ يه هذه

فالكاو اميي ر الكولومبي الهداف المستدير*. الكر* خالق من الله مع بعالقه يرتبطون ٠٥١ دريد فريق مه لكرةالمستديرة١منخالق ؛مع يرتبطون.

ذلك. أعلل مبارياهتم. يف فوزمه عىل الله القدم كرة يف العامل أبطان يشكز - ١

ن
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املعارصاً: واحلضارة املسيحئ اإلميان ثانيا-

 العامل، مئ خترجهم أن إليك أطيل ال أ

 بئ مخ ما الرسير. نبئ ثشلؤم أن بل

 يف قدسؤم العامئ. نبئ أنا وما العامل.

 إىل أرسلئؤم أنا .حئ لكاملئ ألن احلئ

 أجلهم حنب العامل. إىل أرسلثين مكا العامل

 يف أيضأ مخ ينعدسوا حىت نفيس أقدس

 بل وحذمخ، ألجلهم أصيئ ال احلى.

 فآمنوا لكامؤم قيلوا ش ألجئ أيضأ أصيل

(٢-.١٥ :١٧ )يوحنا بيا.

 به لملؤمنني املسيخ املغدد يطلبة دور أي -١

المساوي؟ اآلب من

 أرسلثؤم |اأذا قوله: يف املسيح يسوغ قصن ما - ٢

العاب؟ إىل أرسلثين مكا العامل إىل

 إذ فئ، أقذهسم أين إأل 11نفيس اشق أجلهم امن

 عهنم، يتحدث الذين هؤالء فإن مين؟ )جزء( مه

 مه ء ألعضا ا مع والرأس أعضاؤه؛ مه قلت مكا

 نفسنه الرسول بولسل يقود نفهسا وبالمسة املسيخ.

 ألجلمك، آاليم يف أفرخ اآلن٠ا آخر: موضع يف

 جمسي يف املسيح شدائد نقاتصن وأمكن

 اشدائد بل شدائدي يقل مل (.٢٤ :١كورذثوس١)

 ويف املسبح يف عضوأ اكن ألئه ملسيحا،١

 كن يف حيمتهلا أن لملسيح تعدن إذ اضطهاداته

 تتأكد وليك ٠الشدائد من نصيبه ميأل اكن جسدي،

 بعد ييل ما الحظ أمامنا املاثلة ٠العبار يف هذا من

 وماذا . احلئ يف مقدسني أيضائ مه ليكونوا ذلك:

 احلئ أن احلقيقة حسنب وذلك ا|فائا، سوى هذا يعين

الله؟. يه واليت البدء، يف اكنت اثيت اللكمة هو

أغسطينوس القديس

وكيف؟ حلائا؟١ يف مقدسني أيضاه مه ليكونوا املسيح: املتيد دعوة حيايت يف أحعئ هل -٣

وجيت: اآليت الثعل أقر

 ابتكر أنه مكا اجلراثمي وعمل املجهر األحياء عمل مؤسس الفرنيس، (العالز١٨٩٥٠١٨٢٢)باستور لويس

 أئ باستور يز مل الناس. من العديد حيا؛ إنقاذ عىل ساعدت اليت والبسرتا، املناعه، وحتصيئ التلقيخ،

 وهو اللهاا. من الناس تقريب عىل يعمن العمل ا بأن زخسأ إميانأ يومئ اكن بل واملسيحية. العمل بني تنامق

. اخلالق معن أمامل دهشيت ازدادت الطبيعة، درسه يف أمعنث الكما املأثور: القول صاحب

خلالقاا.١ معئ أمامل دهشيت ازدادث الطبيعة، درسة يف أمعنث ؛ألكما قال: عندما باستور يقصن ماذا —١
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أتعرث:

 اإلنسائ طنخ فقد املسيح بيسوغ اجلديدة الوالدة* يف أم اإلهلي اخللق يف سواة خالقة: طاقة اإلنسان أوأل-

 مواجهة يف الله من هبة هو الذي اإلبداع مستخدمًا القداسة من خشيص تارخي خلق أجيل من هائلة طاقاب

 ألن الله مبعونة ويتقدمل يسمتز أن يه اإلنساب إىل املوجهة فالدعو؛ احلضار. وتوطيد عرص احتياجالب

اإلهلي. املجد يف متجلية إنسانية حياة يه األساسية احلضار*

 ذاهتا. حبد رشير* ليست أهنا مكا بلكيهتا، صاحلة ليست احلضارا والسز: اخلير بني احلضارة ثانيا-

 وتساعذ البرشية احلياة شهئيل أن وميكن وجهه، يف أوعائقأ املقدس اإلجنييل لفهم السبني تكون أن ميكهنا

 الناس تساعن أن للحضارا وميكن والتقدم، اإلنساندة احليا؛* عن تفرمه أن أو وحياتيًا روحيأ وتعيهنم الناسق

 املتقدم جانهبا يف احلضارا إذ تقدمهم. وتعيق إبداغؤم تكبيل أو تدمريها أو الخشصية مواههبم تطوير يف

 تدمري يف استخدمت اليت الذرية فالطاقة استخداهبا، حبسب بل ذاهتا حبن رش أو خري ليست وثقافيأ، عمليأ

 مفيدا عالجأ املشعة النظائر تعذ نفسه الوقت ويف برشية، وكوارث ويالدب خئفت مثأل هريوشميا

 لإلنساق واخلدرة اهلادفة إلنسانية ا احلضار إذ القويل: إىل يقوذنا وهذا اخلبيثة. الرسطانية م األو ملرىض

احلقيقية. احلضارة يه الصئحيح باإلمياق واملقرتنة

 وقيود استبدادها من ويعاين ايداعاته مثار حتت اليومل اإلنسان يرح واحلضارًا: املعاصز اإلنسان ثالثأه-

 ميكدها احلضار أن املؤمن وينىس جديدة، وثنية عرص يف وكأننا اإلنسانية املجنرت يؤله حبنب املدنية،

 وهدفه. إنساين نشاد كئ مركز فهي املقدس، اإلجنييل ورسالة املسيحي اإلميان لفهم الوسيلة تكون أن

االهمتامل: املؤس عىل لذلك

واإلبداع. احلضار ازدهار يف ليهسمل وعيشه املقدس اإلجنييل بقراءة-١

 الرخ خيدمل ما سميا وإل الئقانة، وحضار املسيحية األخالق بني والنضان التوافق نقاد عىل بالتعزف -٢

 إثيلئ أطلنب ال 1 جتاهها. مسيحي موقفا اثخان يف فتساعده ايداعاته، وأمهية اإلنساب دوز ويقوض املاذي

(.١٥ :١٧ )يوحتا الرسيرا بن ثحظخلهم أن بل العامث، مرع خئرجمي أن

 البرشية خلص املجتسد الله لكمة املسيخ السدد أن من انطالقأ واخلطيئة، الشز وإدانة اخلير عن بالدفاع —٣

 األبدية. واحلياة* واحلق الطريق هو أنه وعملهم واخلطيئه، الشق عبودية من وقيامته الصليب عىل مبوته

(. ٦ : ١٤ )يوحنا

 اإلنساب، يف القدس الروع معل يه الروحية احلياة اكنت إذا املعارصة: واحلضار؛ املؤمئ ربعأه-

 وجد فقد املعارص، احلضار أفرزهتا اليت املختلفة العرص مشلكالب الروحية حبياته يواجه اليومل فاإلنسان

 بل ال املخلوقات، نوعية يف التدحل املعوق، اجلنني كإجهاض حمير أخالقية تساؤإلد أمام نفسه اإلنسان

وغري. الرجمي املوت اجلينية، اخلريطة بتغيري بالذات كإنسان هو نوعيته يف حىث
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 حياتيه مشلكات ومن وطبيه، اقتصاديه كبرية مشلكادنمل من بالتخلصن جهة من مسح العملي التقنمل - ١

 تصبح مل احلياة لكئ واالنصال، والنتش ٠؛احليا طرائق وحشن واملالريا، السئ مهنا أمرإضأ مفحا اجمتاعيه،

 السؤال لكئ مغني، فالعلمل .سابقاهتا من بكثري أعظمل يه ظهرت ائيت اجلديد؛ فاملشلكات إشاكأل، أقئ

 خلير اجلديدة*؟ العملية إلماكنادة و العملى التقدمل نستخدم وملاذا كيف هو: دطرخ أن املغرتض األخاليق

؟. املعارص* وهساماته العمل عن االستغناء ميكن وهل ؟لرضرهـا ام البرشية

 الله إىل وتشوقه احلز، والقرار للحرية اإلنساب تعطش أ- املعارصة احلضارة من املؤمن موقف -٢

 ومع .والظروف واألسلوب والشكئ باملظهر تتغدر اليت املشلكات، هلذه العمىل احلئ هو الروحية وللحياة

 وخلقت لإلنسان، ألخالقية وا الروحية احليا؛ يف أنرت قد احلديثة، املعارص احلياة أئ حقيقة فهناك ذلك

اآلخرين. جتاه سلوكه يف أنر ما وهذا جديدة، وتطلعاتمل مشلكانمل له

 هذه سباخ املعارص* واحليا؛ والهشر*، املجن يطلنب أهوائه، حبسب ليحيا ميائ بطبيعته اإلنسائ ب-

.إلميان ا ضعييف عند وتتجدر وتمنو تتقوى األهواء وهذه األهواء،

 الكثري وحترق والوئء، الصئالح والشز، اخلير عن منتوعة صور تنقئ املعارص اإلعالم وسائيل بعض ج-

 الضمري أئ رمغ اإلنسانية، الكرمة احزتم األرس، سالمة التكريس، مثل: األساسية املسيحية املفاهمي من

 بأخالقيات سلوكيا وعيشه املسيحي باإلميان االلزتام إىل تدعونا الكنيسة أئ ندرك أن فعلينا يؤئدها. العامل

فيه. الله صور لبلوغ السيع إىل اإلنسان تنعو ائيت املسيح السدد وتعالمي ووصايا وقمي

الثقوير:

ذلك. فنية.علل -عبقرية الصايف وديع واألستان فريوز الشيدة من كئ يعد وأيج: اآلتية النصوص اقر —١

 فريوز لكهنا ،رؤيهتا هدفهم الكنيسة، قصدوا من أئ يه مدركة

 األمم، قيامة وأمل احلارض وحزن املايض مبجد املسكونة املرة

 الشيد قول الصامتة،جشد الله بقوة املغلف الدافئ، العميق، صوهتا

املسيح. آلالم وجسدوا اجلميع فصىت صالة!، بيت ابييت املسيح

 فأعىط طور، مث الرييف، الرتيث الغناء لواء محل الصايف وديع األستاذ

 وللقرية لملغرتبني غىث حيث العامل أحناء يف نرشها يف وأهسم هوية لألغنية

 يف وشارك عدة دويل من األومسة أعىل وحاز للعودة، احلنني وحرك وللوطن،

 دومأ فنه فاكن الشعوب، قلوب ولتوحيد اخلالق لتعظمي فنه حسر إميانه يف امللزتم وهو املهرجانات. اهمل

عامأ. ٧ ٠ من أكرث مدى عىل والدينية والوطنية اإلنسانية القمي حتيي رسالة
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والعوملة: املسيحي اإلميان أوأل-

 وهيبمك عليفم حيأل الشق الروح اولكن

 أورشلمي يف هسودأ يل وتكونون الئؤة،

 أقايص حىت والسامره، لكها والهيوده

(٨:١ الرسل )أمعال األرص.

 للزسل: بقوله يسوغ قصنه اثين ما -١

 يف هذا يتجىن وكيف األرضأ؟ أقايص احىت

اليوم؟ الكنيسة

 شيائ هلم يقل مل املسيح السدد رحني وئ اقرتبن وإذ

احلديث. هذا يف مؤملأ

 ،أشعهثا المشس تبعث مكا رسله املسيح أرسل

 الناز خنرج ومكا الزكية، رحئثها ٠الزهر تصدر ومكا

 فضائلهم، خالل من املسيح ٠قوة يعرف هكذا شزر.

 الزجر وتعلئ ،أشعهتا يف تتألأل المشس أن مكا

.برشرعا الناز وثظهز ،زحئثها

الغم الذهيب يوحنا القديس

املعارص. مبفهومها والعوملة الدتارذ البرشى نرش بيئ أقارن —٢

وجيي: اآليت الثض أقر

 علينا، وانفتاحها العامل، بالد عىل انفتاحنا يه العوملة

 مبادئ من لدينا مبا احنفاظنا مع بيننا، الفاصلة احلواجر وكسز

 أنفسنا نعزل أن نستطيع ال إذ واجمتاعيه. وأخالقيه وثقافية روحيه وقمي

 لنا خري هو متا باالستغادة- العوملة سيل مواجهة علينا ولكن العامل، عن

 واألخالقية والثقافية الروحية قمينا يليغ ما ورضض مجعاء للبرشية و

 حبيث القدس الروح بنعمة املسيح بيسوع باالحتاد وذلك واالجمتاعية

فيه. موضع الله، لغري يكوذ فال الداخل، من فميألنا وأفاكرنا، قلوبنا يرشد

العوملة: من لالستغاد؛ املسيح بيسوع لالثحاد بنا يؤذي اثين الطرق أبني -١
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العوملة: من الكنيسة موقفذ ثانيا-

 مئ كأثها ألسئة )للرسل( لؤم وظهزت

 منمي واحد لك عىل ووقف فاتقسغت نار،

 وأخذوا العب، الروح مرغ لكمه فامثلؤوا .بسائ

 ما قذر عىل لغدمه، عري دلفات يتلكمون

 حذث فلثا ..يهنبلوا أن اللذس الروح هنثحؤز

 خري،.. يف ومخ الناس اجتغغ الصوت، ذبلئ

 الثتلكمون هوال؟ أما وقالوا: وثغحبوا فاحتاروا

 هبنا واحد لك يسغعؤم فكيف اجلليل؟ هبئ كئؤم

 يتلكمون ثسنثؤم ذبلئ وخم بلدي؟.. دلفه

.الغظميهأ| الله أمعال عىل بلغاتنا

(١١ -٣:٢ الرسل )أمعال

 يثبتنا الذي القدس الروح معئ يه هنا ٠الوحد؛

 جسد ة أعضا وحنئ :فنرتئز الواحد، املسيح يف

 اعيط اخلمسني يوم فيغ ٠(٣ ٠ )أفسسه: اهلتسيح

 ليك األمم لغاتد بكئ يتحدث أن الواحد للخشص

 وقد الواط اجلسد يه الكنيسة ألن يكرزوا،

 بكئ تنطئ أيضًا صارت لكه، العامل إىل امتذت

 املسيح السدد كنيسة تأسيس عتد العامل. لفات

 مجيعها األمز لنثحذ بألسنه التلكد التالميذ ؤهب

 الواحد، باإلميان الواحد، القدس الروح بإرشاد معا

 أعضاة الكئ يصري حيث الواحدة، واملمعودية

.الواحد املسيح جسد يف

أغسطينوس القديس

الكنيسة. أي الواحد املسيح جسد وعىل العنرصاً يف الرسل عىل القدس الروح بغم أبدئ - ١

وجيي: اآليت اشق أقر

 وإماكنية علهيا السيطرة عصيأ فليس املجمتع عىل نفسه يفرضن تطور العوملة أئ الكنيسة ترى

 العامل، يف والسالم العدالة لتثبيت وذلك أمجعني، البرش نرصة طريق يف تسري أخالقية لضوابط إخضاعها

 يقون العنرصاً حدن اكن وإذا .اإلنسان حاجات وتلبية خدمة يف إنساىن هو ما لكئ مضانة العوملة فتكوئ

 احزتم خالل من يتحلق وحدويأ مرشوعًا طياهتا يف حتمئ أن جيبن العوملة فإن احلياة، إىل التالميذ

 يف وإلغاهئا. واملريا اخلصائص هذه حسق خالل من وليس ومرياها، واملجمتعالنا األخشاصب خصاتصب

 مع التواصل من مينثه عائقأ تشئبيئ تعود ال ايق اخلاصئة وهويته بلفته إنسان كئ حيتفن اجلو هذا

اآلخرين.

وأخلصه. العوملة من الكنيسة موقف يف أحبث - ١



اختم:

 والروح واالبين اآلب بامس وغئدومغ األحمت، مجيغ وثلبذوا اذهبوا والعوملة: املسيحي اإلميان أوأل-

 األلسنة نزول بعد وحصاد. لبذار حقلة ويه للربا كهنا األرض أن يعين هذا (،١٩ :٢٨ )مىت القدس

 األمم إىل السار* يسوع بشارة* إعالين عىل قادرين أصبحوا العقدة، يف املجمتعني الرسل رؤوس عىل الناردة

 معجزة إن مث بلغاهتم. ختاطدمه إهنا الثقايف، جتانعهنم تشرتين أن دون من ولفاهتا ثقافاهتا اختالف عىل

مجايع. فعن أهئا أي اجمتاعهم، عند تتحقق بل منعزلني أفزد عىل حتن ال العنرص

 عىل يقومل بل اقتصادي، أورح أوصفقه أومان سلطه عىل قامئأ ليس هنا الواحض الكوين فالبعد

للناس. السار* املسيح برشى واعالن والتقامه التخاطب

 لإلنسان األولوية تعىط ال وجوهها بعض يف العوملة إن الناس: عىل نضهتا فرضت العوملة ثانيا-

 االجمتاعية. العدالة فكر عىل تغنبه فهي واالستغالل، الرحب وفكر االحتاكري االقتصادي للبعد بل وحزدته،

عندما: إنسانية، وأكرث للبرش استغالأل أقن جنعلها أن علينا ولكن

 عرب الناس بني والتقاعن والرتحبز التاليق فرحن تعزر ألهنا برصهتا العوملة املسيحيون يرفض ال - ١

.واألوطان ألعرق وا اللفات

 وعندها والشز، اخلير معياز هو آخر معيار املسيحية يف ثنة برفهتا، العوملة املسيحية تقنب ال -٢

 من العوملة أوجله من وجه لكن تقويهبا يف تنطلئ والكنيسة بالرضور. جيد هو ناحج هو ما كئ ليس

 إنسان كن يطال أن هيلع )تطؤر( االمس هبذا جدير اجمتايع تطور أي إن القائيل العام باخاليق ا املبدأ

كنيته. يف اإلنسان أي اإلنسان، وكن

 يه اليت لإلنسان املطلقة القمية من ينطلق أن جيب العوملة مظاهر من أي عىل حمك كن فإن لذلك

 ألي لإلنسان، ميكن فال اجمتايع. نظام كن ومن كهنا ابأخالقية والقمي الدينية الرشائع من األساس يف

وغايته. تطور كن رئد يكون أن جيبن بل سلعه، أو وسيله إىل يتحؤل أن اكن، سبب

 فرصا أمامنا يفتح إجيايب وجة-١ املسيحي: واألخاليق اإلمياين الصعيدين عىل وجهان للعوملة ثالثأه-

 )احلاسوب، احلديثة التقنيات استمثار يف ويمكئ اجلميع، متناول يف املعرفة العوملة جعلت إذ نافعة،

 ونرشها واإلنسانية املسيحية القمي وتعزيز األخبار وتباديل اإلميان لنرش املعلومات( نقل وسائل الشابكة،

 لكي أمامل الفرصة إلتاحة احلديثة الوسائل هذه من االستقادة* ميكن عينه السياق ويف واألمم. الناس بني

 إذا واجلامعات واملتاحف البحوث ومركز العامل مكتبات كن يف غرفته، يف جالس وهو يبحث، أن باحب

مهنا. والهئل العلوم عىل االطالع أرد ما
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 االقتصادي بنظامها املسيطر احلضار* فرض أ- مثل جسمية: إنسانية أرضار إىل يؤدي سليب وجه -٢

 اإلنسانية والقمي الثقافات إغفال ب- األخرى. واملجمتعات احلضارت بايق عىل وقميها واالجمتايع

بيهنا. فميا وجتمع األخرى عن حضارة لك متيز وايئ األساسية الروحية ملبادىء١و واألخالقية

 عامل ٠حضار مع أىب، أم شاء يتفاعئ، االجمتايع الاكثئ ذلك اإلنسائ، الثالثة: األلفية يف العوملة ربعاه-

 كفرد اإلنسان يفهم ال الثالثة األلفية ويف وترصفاته. حياته أسلوب يف يؤدر تفاعاله وثقافهتا الثالثة األلفية

 وترصفاته، وأمعاله بأفاكر فهيا ويؤثر هبا يتأثر معوملة، واسعة جمموعة يف كعضو إمنا منعزل،

 احلديثة اإلعالم ووسائل والتلقاز واملذياع الفضائيات مثل خمتلفة، قطاعات من يتقبلها ايئ فاملعلومات

 عديدة بمسات جممتغه وشزي وتفكري، خشصيته تكوين يف دور تؤذي احلديثة التقنية الوسائل ولك والشابكة
■ نعب

 الصدامل الكنيسة تجشب البرشية مستقبل أجل من العوملة: عرص موجهة يف احلضارت تفاعن خامساه-

 إئ املتبادلة. واالستفادة* واحلوار التفاعل عىل وتجشع العامل، عىل واحدة حضار همينة أو احلضاري

 لتحقيق مضاب خزي هو والتغامه، الثقة من جؤ يف والتعاون، واحلوار، والتساحم، الثقافات، تنوع احرتمل

 واالئصال اإلعالم لتقانه الرسيع الئطؤر ببهئلها ايئ العوملة معلية أئ مكا الدوليني، واألمن الدلالم

 بني متجدد حوار إلقامة املالمئة الظروف هتيئ الثقايف، التنوع عىل خطر حاه١٠٦ اكنت وإن اجلديدة،

.واحلضازت الثقافات

الغوير:

ويج: اآليت الهثئ اقر

 وذلك املسيح، السيد إىل طريقه يف املعوقاب بعحنق سيجد للعوملة، املعاصز إلنسان ا أئ سلئ ال

 أو للبلبلة قابأل املتليق جيعن منا والسابكة، الفضائيات من املقبلة املتناقضة، املعلومات زمخ بسبب

 من واثقاه مؤمناه اكن فإذا املسيحي. اإلميان من الداخيل رصيده حبسب اخلاطئ، أوالفهم االحنرف،

 .اكحلوئد زخساه يبىق بل الرياح، هبن؟ يتاز لن فإئه مكخليص، إليه وحاجته له، وفهمه يسوغ، بالري إميانه

 منه تناه فسوفن ومسيحه، ملسيحدته حقييق وفهم اختياري، إميائ له وليس باالمس، مسيحيأ اكن إذا أما

ضعيفة. اكنت هنما ،األعاصزي هذه

------------------------------------------------------------------------- وملاذا؟ ؟ سبق منا نفعتك جتذ أبئ حدد —١

__________________________________________ والعوملة. األميان بني حلياتك توفيقية معايزي ضغ -٢
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و

الربعة الوحدة

القدس الزوخ لنا أرسل الله

والكنيسة األخالقية املؤمنني حيا؛ ٠:٠

الروحية الكنيسة رسالة ٠٠٠

االجمتاعية الكنيسة ريسالة ٠ذ٠

 ،خالصهتا ويطلبا أحهبا اليت للبرشية املمسوع وصونه املنظور املسيح صور يه الكنيسة

.الله حلضن والعودة بالثوبه النداء يه لليرشبة، املقدمة الكنيسة ورسالة

 ذاته، املجد له املسيح هو فالراسل ببعض، يعضه ومرتبحذ منقمسه، غري واحد كيائ كهئا الكنيسة

 جكسد فيه مرحبًا الكزًا ألئ الدهور، آخر وإىل جتعئده يوم منذ بعض عن بعضهم أعضاؤه ينغصئ وال

 مبحبه، بعضأ بعحننفم فاحشلوا واملحبة. بالسالم دامتأ وحدثه حيئق ماكئ، أو زمان يفرفه ال واحد

 الله دعامك يثملا وحد، وزح واحد حدتن فأنمث السالم. برباط الروح وحن؛ عىل الئحافظة يف واجهثدوا

 فهيم يعفن وفوقمي، بلجميع أب واحن وإلة وحدة ومعمودية واحن وإميائ واحن زلة ولفم واحد. زجا؛ إىل

٠(٦ - ٢: ٤ )أفسس مجيعأ فهيم مجيعأوهز

—(_>



لكذيسة١و ألخالقدة١ لمؤمذبئ١ ه حيد [١٣]

 الناس قدام هكذا نوم ء فلنقىس
 ويفجدوا الضائحة أعمالخم ليشافعدوا

السموات(. في ائني أبافلم

(١٦ )ضه:

؟ الصاحلة أمعاثفمل ليشاجدوا الثاس فذامل هكذا نوزمف فلييضء قوله يف املسيح يسوغ قصن ما - ١

 يف تبىق يك كنيسثه يؤسس مل املسيح الشيد ألن وقامئ، ىح العامل يف املسيحي احلضور انتشاز إذ

املسيح. يسوغ الرديا مؤسهسا رسالة يه لالخر، رسالة وصاحبة شاهدة لتكون بل نفهسا، خدمة

 وقد القدس، الروح وبقؤة املسيح يسوغ البز ا بتعمة للبرش، اخلالصية اآلب حنبة عالمة فالكنيسة

٠(٨ :١ الرسل )أمعال هشودأ يل اوتكونول لنا بقوله ذلك يسوغ وحض

 لوطهنم بأمانهتم حية آيات ومه شعوهبم، حياذا مصمي يف املسيحيني اندماخ تعين: املسيحية ٠ الهشاد

 بهشادته املسيحي إذ املسيح. الشيد إياها أكسهبم اليت باحلرية االحتقانذ مع الوطنية، وثقافهتم وشعهبم

 اكخلمريا وأنمت األرض، ملخ أنمت وأيضا ،العامل نوز أنمت املسيح: الشيد لنا قال ومخير، وملح نوز هو ورسالته

 خرجت وإذا منه، فائدة فال الطعام ض املحل انع وإذا وجود، معىن يفقد فإنه النول انعزل فإذا العجني، يف

 إىل يتحؤذ قد فإنه ومخيرًا وملحأ نور املسيىح يكون ال وعندما وفسدت. حتجرت العجني من اخلمري

جممتعه. وعىل نفسه عىل عبائ يكون متحجر جامد كيان

0



والكنيسة: األخالقية احلياة أوال-

 وأنمث الله، حم الغفل يف رشاك؛ فنحئ

 ما ويعذر الله. يبنيه الذي واليتا؛ الله حقلن

 ح١٠ د زخ ماجر كباب الئعنة، حنب الله وخبين

 واحد لك فلينثبة هيلع. يبين وآخز األساسن

 يضخ أن يقدز أحد مئ مفا يبين، كيف

 أي الله، ومطغة الذي األسايم غزي أساسًا

 هذا عىل بىن ش فئ الفسيح. يسوغ

 خشب أو خفه أو نلهب مرك، يتا؛ األسايم

(١٣-٩: ٣كورتثوس١) ءملةا|. فسيظهز

 الرسول بولعن رسالة خالل من أناقش - ١

الكنيسة. بناء يف أهسر كيف

 أستنتخ الغم الذهيب يوحنا قول خالل من -٢

الله. خلدمة األخالقية املعايري

 عنده مفن وحده، لله املجن نقدم أن بنا يليق

 ومن باإلجنيل. الكزر لكمة يه اليت البذول ه وخ

 يه اليت وهناثهم البرش قلوب أي األرطل، عنده

 الذي هو إذ العاملون عنده ومن يديه. صنعة

 مثال يه إذ المثال عنده ومن للخدمة، يدعومه

 يح سميفونية يقدد أن مدعو القذويم. روحه

 أو بيهنم املقارنة جيول فال معأ. متنامغة واحدؤا

 الله من مدعوون فالكن أمعاهلم، بني املفاضلة

 الله جمذ هو واط هدف هلم والكن الواحد،

برثية. نفدي كذ وخالصق

 اآلتية: احلقائق الرسون يؤفن هذا وبقوله

. احلقييق العامن هو الله إذ أوأل:

 يعملون الله خداد لكن ختتلن املواهب( إذ ثانيأه:

.واندجمام تنامغ يف معأ

 طلت ال املخدومني نفغ هو خدمته غاية إذ ثالثا:

الزمين. املجد

الغم الذهيب بوحتا القديس

وجيي: اآليت اشق أقر

 فرخ الله نعفة ورى جا؛ فلثا أنطاكية. إىل برابا فأرسلوا أوزشلمي، يف الكنيسة مساخب اخلبل وبلغ

 الثذيم الروح بن حمثتيئأ صاحلًا، زجلأل يرنابا واكن قلوهبم. بلك الري يف الدباب عىل فلؤم وحشغؤم

 به جا؛ وجذة فلثا شاؤل، عئ يبحث طرمبومن إىل يرابا ونلهدب .كبيل محغ الري إىل فانضمر ،واإلميار

 سيئ أنطاكية ويف كبري. مجعًا فعملا الكنيسة، .مجاعة إىل جيثبعاز اكبلة سنة فأقاما أنطاكية. إىل

(٢٦-٢٢:١١الرسل )أمعال بالغسيحقائ. حرت؛ أؤل التالميذ

الرسل. به قام اثين واألخاليق اإلمياين والدور الري، حقل يف العميل أمهية أبدئ-١
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املسيحية: الهشادة ثانيا-

 إعالنه يف ويبح الله بلكام نبرث أئ أناسنلئ

 تتعخل و ويندز يزدخ وأن زقده، بغري أو بزقده

 وقث ة فسيجي الغطمي. يف املئرب لك صابدا

 بلح الصئحيخ، الثعلني الناس فيه حيشني ال

 يلكموهنم نشني ويئخذون أهواءملم يتبعون

 اخلئ مساع غئ هئتصرتفيئ آذانمي، يطرب مبا

 لكع يف حئتيثظأ أنث فكر، اخلرفاب. مساع إىل

 غلك واعد اآلالم يف واشرثلئ األحوايل،

قياماا. خزي حبديدلئ وقمل الئبرس

( -ه١ :٤تميوثاوس٢)

 حيمثلع ال وقث افسيجيء عباده تعنيه اذي -ما١

 القذيس دعا ائين اوما العئحيخ الثعلمي الثالك فيه

الوىح؟ األفق هذا تصؤر إىل الرصود بولس

 أن تميوثاوس تمليذي من بولعل الربسويل يطلن

 اعكف باللكمة، له:اااكرز قائأل توقف، بغري يكرز

 وغري مناسب وقب يف ذلك، عىل

 أن بالرايع فيلني (،٢:١٧كووس٢مناسبا)

 وقب يف يتوقفن فقد توقب، بال املسيح يف يتكئمل

 ،معها التىق اليت للنفس أخرى فرصة جيذ فال ما

 مناسب وقت |ايف يعين: ماذا األبد. إىل فيخرسعا

 حمذذ، وقث يوجد ال أنه يعين مناسب وغري

 فقط ليس فتكرز وقتك، هو وقب لكع ليكن إمنا

 يف .جلوسك أثناء يف واألمان السالم وقت يف

 ذاهب وأنت خطر يف تكون حيمنا وإمثا الكنيسة

املوت. إىل

الغم الذهيب يوحنا القديس

 البرشى نقيل يف مذاسب(ا وغري مناسب وقب ايف يقول: عندما الغم الدهيب يوحنا القديس قصن أحذذ -٢

املنارة؟

وأدوها. الشابكة عىل الرب حقل يف واإلنسانية الروحية تريزا األم أمعال بعض عن أحبد - ١

واألطفال تريزا األم
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الله.

:روحيأ املؤمنني نتشنة يف الكنيسة دور - ثانيا

أختم:

 لألمم، ونور بركة ويكونون اخلالصية، رسالته نرش إىل واملؤمنني رسله يدعو املسيح يسوغ أوأل-

 وسوف له، هشودأ نكون أن أي احلئ، نعينث أن إىل به املؤمنني حنن ويدعونا اإلهلي، النور حاملني باعتبارمه

 احلقييق اإلنساين باحلوار وحزهلم البرش قلوب املسيخ سزب ومكا يعيشونه. ائدين وجوه يف احلئ الناس يرى

 الناس يتعرفوا أن املسيح، رح من أشبعوا وقد املؤمنني، عىل جيب كذلك اإلهلي، بالنور اإلميان إىل

 باحلوار األمم عىل جوده يف الله وؤعها ايق الكنوز جلين حيادثومه، ون بيهنم فميا يعيشون ائذين

لسلطان وإخضاعها وحتريرها، املقدس، اإلجنيل بنور الكنوز هذه إتار* عىل يعملوا أن فعلهيم الصادق،

يأملون ومعهلم، حبياهتم الئثحدين املسيح السيد تالميذ إن

 يف وازدهارمه البرش تقدمل يطلبون ال فهم اكمأل. تبشري باملسيح يبرسوا ون احلقيقية، املسيح هشادة يقدموا أن

 الدينية احلقائق هئعمنني األخوي، احنادمه وتوثيق كزمهتم توفري إىل يسعون لكهئم حفسب، املاذي املجايل

 اإلميان عىل املؤمنني تنشئة يف فشيئأ شيئأ يهسمون وهكذا بنوره، املسيح السدد أنازها ايق واألدبية

 (.٢٤ : ٤ )أفسس احلئ وقداسة الزب يف صوره عىل الله خلقة الذي اجلدين اإلنسان والبسوا احلق املسيحي

 يعيشون ائيت املمجوعة يف أعضاة أهنم وأدركوا والتواضع، واملحبة بالتقدير البرش إىل الرسئ توجلة لقد

املختلفة. والتداول الثعامل أنواع فهيا مبا البرشية احليا؛* يف وأخسموا فهيا،

 املسيحية، األخالقية باحليا؛ الكنيسة هتتر —١ أخالقيًا: املؤمنني نتشتة يف الكنيسة دور ثالثا-

 الكنيسة رعاة يعلئ حيث الكنيسة، يف التعلميي األخاليق املجايل اإلرشادي والوط الديين التعليمل يعد إذ

مجيعا. للناس املسيح السدد وتعالمي الوصايا عىل واملؤسسة الصاحلة، األخالقية احليا؛ مبادى

 القواعد من جمموعه من املؤلفة املسيحية األخالق وديعة وعنايهتم الرعا بإرشافب الكنيسة تنقل -٢

 اإلنسان جيد حيث روحية عبادة األخالقية احلياة نعد لذلك جيل. إىل جييل من والغضائيل والوصايا

 عيهشا. عىل الكنيسة حترص ايق املقدسة الكنسية األرسار وممارسة اإلهلي القداس من غذاةه املسيحي

 ينخفضن، شنة يرفغ ففن لفم. خادما أكزبمف اوليني املحية يف أبناءها بإخالص الكنيسة ختدم وبذلك

(.١٢-١١ : ٢٣)مىت يرفغ شتة خيحفز وغن
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: الثقويز

وأيج: اآليت الغش اقر

 الهسود نبئ كثري حبضور لبيئ لسبعثه ما ملسو يسوغ، الفسيح يف ايق بالئعمة عوتآ كن بين، يا اوأنت

 للفسيح صاحي جكندي اآلالم احمتايل( يف شارلئ غزيمخ. يفمئوا ألئ أهأل يكونون أمناة أناس إىل وديفه

(٣-١ :٢تميوثاوس٢) يسوع.

جيل. أىل جيل من لملؤمنني واألخاليق املسيحي اإلميان تعلمي يف الكنيسة دوز بني - ١

وأيج: اآليت الغش اقر

 يف ١٩٣٠ عام جاورجيوس القديس كنيسة بنيت

 الشلك سع بنا؟ عن عبارا ويه القنيطرة*، مدينة

 عىل جرسيتان تعلومها طبقتني من مكوئ تقريبأ،

 الكنيسة قبة تتوضئخ جانهبام وإىل الكنيسة، سطح

 اجلهه يف الكنيسة وتقغ .اجلميل الدائرى بشلكها

 الكنيسة تعرضت وقد القنيطر*. مدينة من الرشقية

 من القنيطرة مدينة احتالل أعقاب يف واخلرب للتدمري

 لعملياب تعرضها إىل إضافة اإلرسئييل اجليش قبيل

 واآلثار وملقتنياآل املوجودات جلميع والرسفه الغهب

والتخريب. واحلرق والعبث بداخلها اكنت اليت

 جاورجيوس القديس كنيسة

القنيطرة مدينة يف

ذلك. علل احلق، اإلميان عىل حية شاهد؛ جاورجيوس القديس كنيسة اليومل تقفل —٢

ى



الروحية الكنيسة بسالة
ج

 بلكة يعقلوا أن وعملوهلم الثذس، والروح واالبين اآلب بامس وغئدوهلم األحمت، مجيغ وثلبذوا فاذهبوا

(٢٠- ١٩: ٢٨ )مىت ا. الدهر انعضا؟ إىل األيام، طوال نعمك أنا وها به، أوصؤمك ما

 معه ليكونوا رسوال عشز اثين تالميذه بني من اختاز حيمنا الكنيسة تكوين يف املسيح الغيد بدآ لقد

 الناسق ويشفون الئجشة ح ألروا ا به يطردون سلطانًا وأعطاهلم عشز االثين تالميذه يسوع وذعا 11: وأرسلهم

 لؤم أفقان املسيحية البشار نرش يف رسله احلين ذلك مند أصبحوا وقد (.١ :١ ٠ومزضنيا)مىت داء لكح مرع

(.٢١: ٢٠ )يوحنا أناأ أرسلمك اآلت أرسلين مكا عليمك! سالمل ثانيه: يسوع

 أو مدينه لكح إىل ينقدموثة اثنيي اثنيي وأرنلؤم آخرين، وشيعني اثنيي يسوع الرت اختاز ذبلئ أويعذ

 أن احلصاد زت حبئ فاطلبوا .قليلون العتال وليع كثري، ااخلصاد لؤم: وقال إليه. ينفت أن عن نوضع

 الرسلح فاكن تالميذ؟، من متفرقة جمموعالؤ أيضأ يسوع واختاز ٠(٢-١ :١٠ )لوقا ٠ حصاد إىل عثاأل يربل

 واشتدت كربث مث يروهنا ال الناس ياكد اخلردل حكبه عهدها، بداية يف الكنيسة نواة لكمه والتالميذ

أورقها. يف واستظلت المسا؟ طيوز إلهيا وأتت عظمية ٠جشر وأصبحت

— ٦>ئت



الروحية: الكنيسة رسالة البشارة أوأل-

 محشاها اش بالبرش- الله ذعافمل هذا اذىل

 لذيلئ الفسيح. يسوغ زدنا جند لثنالوا إليمك

 الئعالمي عىل وحاؤظوا اإلخزؤ، أدها اثبتوا،

 أو نشافهة اكن سواء عنا، أخذمثوها اش

(١٥-١٤ :٢تسالوذييك٢) إليمكاا. بالكتابة

 ااثبتوا.. بعبارته: الرسول بولسن قصن أبني -١

. عنا أحذدمرها اش الئعالمي عىل وحابظوا

 الغم: الذهيب يوحنا القديس قول أفسز -٢

الصليباا. خالل من باخلالص الكره11

 جمد الم إجنيلنا، إليه دعامك ادي ألمز١ا٠

 والغاية. الوسيلة لنا قدم لقد 1ا املسيح يسوغ رنا

 فينا اإلهلي اهلدب هذا لتطيق طريي من فليس

 اإلجنيل، إآل املقدسون الرين خمتارو حععه مثملا

 يعد الصليب.إذ خالل من باخلالص الكزر- أي

 حياته يف ويعيهثا هبا ينطئ اش الكزر لكمة

 اقنتان فهي الغايه أنا به. يتعز الذي احلي إجنيلة

 من بعربونه نتعمل الذي املسيح يسوغ رنا جمد

 عند مكاله إىل ندخن ليك الرويح، جهادنا خالل

األخري. جميئه

الغم الذهيب يوجنا القديس

وجيي: االيت اشق أقر

 لك خلالرص الله قدر فهو الفسيح، بإجنيل أسثيح ال اوأنا

 إىل إميان من اإلنسان: يربز كيف الله أعلن فيه ألن افئ، هتئ

(١٧- ١٦ : ١ )رومية !. حييا باإلمياز البار إميان،

به: آمن من كئ خلالص الله قده املسيح إجنين يكون كيف أحذذ - ١

ه



لكذيسةأ:1أ املسيح جسد أعضاء مواهب ثانيا-

 ولكئ أنواع، عىل الروحية فالغواهب ا٠

 عىل واجلدمة .واحد ميخنها الذي الروح

 عىل واألمعائ واحد. الرب ولكئ أنواع،

 يف يش؛ لك يعفن الذي الله ولؤئ أنواع،

 يثجىئ طوهببه يتان واحد لك واط. اجلميع

-11العام للحري الروحل فهيا

(٧-٤:١٢كووس١)

 يتان وام فئ 11 بولعن القديس قول أفسز - ١

أ. العامل للحري الروغ فهيا يثجىئ موهبه

 ماذا أمربوسيوس: القديس قول أناقثئ —٢

فعله؟ الكنيسة يف اخلادمني عىل يتوجب

 عاملة طاقاث أي موجودا، أمعال غ١اأذو

 اذي اآلب الله هو مصدزها والفكر. القلب أمعال

 مجيغ يقف أن وجب لذا اللك. يف الكن يعمن

 تقدمي يف الكن يشرتلئ وأن الكنيسة، يف العاملني

 وخدم روحية مواهبا واهب العامل لله شكر ذبيحة

 ،الواحد القدوس الثالوث مصدربا للعمل وطاقاب

اإلهلية. مسريته حسب مؤمين لكن يقدمل الذي

 رأسه الذي الواحد املسيح جسد مجيعا حنئ

 األعني البعضل يكون رمبا حنن. وأعضاؤه الله،

 مثل باألكرث يكونون والبعضل األنبياء. مثل

 تعلمي بطعام يعربون الذين اكلرسل األسنان،

 الدين األيدي مه والبعضل قلودنا... إىل اإلجنيل

صاحلة. أمعاأل حاملني يرون

أمربوسيوس القديس

وجيب: اآليت اشل أقر

 ثانيأ وألنبياء أزأل الرسل الكنيسة يف أقامل والله حبنة. عضو دبنمك وام ولكغ الفسيح، جسد فأنمث

 والثكمئ اإلدانؤ وحسين واإلسعاف السفا؛ وحتواهبب الفعجرت صنع عىل ٠العدر آخرين مثخ دمل ثالثا، والئغملني

الطعجرتااا. يصنعون ولكمه ئغملون ولكمه أنبياء ولكؤم رلن لكمب فهل حئنتوغة. دلفاب

(٢٩- ٢٧ :١٢كورذثوس١)

. منه غضؤ منغم وام وفلغ الفسيح، جعنت افأتمث بولس: القديس رسالة من القصذ اوخض —١
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أتعب:
 يوم يف الرسل عىل ا القدس لروحل١اا حل عندما : مسمتزؤ عنرصة الكنيسة - ١ : والعنرصة الكنيسة - أوأل

 فتلك الشعوب مجيع إىل خمتلفة بلغاب الرسولبة البشاري محلوا الفصح(، بعد اخلمسني )اليوم العنرص-

 حيل العدس الروخ ولني أ:الدهور أبد إىل تبىق ألن معدة رسله، إىل املسيخ أوكهثا ائيت اإلهلية الرسالة

 )أمعال األريض أقايص حىت ،والدتامرؤ- كهئا والهيودنة أوزشلري يف هشودا يل وتكونون العوة، وهيبلكم عليمك

. (٨ :١ الريسل

 أقزت مث شفاهة، املقدس اإلجنييل بشار- الرسل تناقيل املقذيم: باإلجنييل الرسيل وبشارة الكنيسة -٢

 إىل به نؤمئ ما وهو لألساقفة، وسمئته حياة- لكي مبدأ اجلديد العهد املقدسة املجامع خالل من الكنيسة

 )بطريركيًا( أبوبأ تنظميًا املنمظة اجلماعة هذه يف هلم خلفاء تنصيب يف الرسن اهزت السبب هلذا الداهرين. دهر

 إىل تعون الثالث الدرجات وهذه والمشامسة والكهنة األساقفة فاكن علهيا، واحلفاظ الكنيسة اسمتررية أجيل من

 يف يل لطشاركدمك صلوايت مجيع يف بس مجيعا لمك وذعوت ذكريمك لكما إهلي اأحفد الرسل أيام تارخي

 بنعمة هبا وتبرس اللكمة الكنيسة تعلئ لذلك -ه(.٣ : ١ )فيليب اآلناا إىل يوم أؤيل من إلجنييل ا خدنة

 املقدس اإلجنييل موضوعات املؤمن إىل وتنقن اخلاليص، بقو؛ هبا ومعل فهيا حيل ائذي القديس الروح

 روحيا، غذاء له موفر- يح، إميان يف املؤمن وندخل األذهان إىل وتقربه إليه، وتوصلة ومضمونه،

فيه. والثبات املسيح بيسوع االحتاد يف يساعده

 البشار؛* - وهو وقيامته، الصليب عىل املسيح السيد مبوت اإلميان أي وخلالص: الكنيسة -٣

 مجيع مع املسيخ توحد ويه .املحيي والروح احلية باللكمة حتيا ومهنا الكنيسة نبىن هبا املسيحية،

الكذيسةاا. خارج خالص اال إذ املسيح يف اس أبناء مشل مجغ الذي اخلالصل ألهنا البيش

 يسوغ الرس يبعضن، بعضه ومرتبحذ منقسم، غزي واحد كيايل الكنيسة الروحية: الكنيسة رسالة ثانيا-

 قبل اكن1 الديه. آيخ وإىل اليوم هذا إىل جتتد؟ يوم منذ بعضن عن بعضهم أعضاؤه ينفصل وال املسيح،

 بني مره قامل مرنة ودكر البدء وهؤ الكنيدتة، رس أي احلشد، رس هز يشء. كن يتكؤن وفيه يشء كئ

 .أليل(١٩ -١٧: ١)كولويس كئة امللء فيه جيل أن شاء الله أليل يشء، كن يف األوبية له يتكون األموات

 بالري لالحتاد املؤمنني تقون أن الرويح الكنيسة ودوز ماكن. أو زمان يفرقة ال املحبة، برباحمل مرتبحذ الكن

 بالسؤد توحدنا أن فهو وجودها سبب أما القدس، الروح نعمة لينالوا اإلهلى الشكر رس خالل من يسوغ

 الله بلكمة املؤمنني تفدي حيث وماكن، زمان لك يف ذلك حتقيق عىل القادر الوحيدة فهي املسيح

 وإجنيله املسيح بروح الصعوبات ومواجهة األخوي التعامل عىل والقدر؛* والصال؛* املقدسة وباألرسر
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 فقعهنم والتنوع الوحددًا يف الكنسية الرشهه منطلق من وذلك ،ورعادها الكنيسة مع احليوي والتفاعيل املقدس،

. املسيح جلسد املشرتيي البنيان متكني يف املؤمنة اجلماعة

 الدامئ االهمتام والكنسية واملسيحية اإلنسانية التنشئة تقتيض أعضاهئا: حياة يف الكنيسة رسالة ثالثاه-

 عىل يعقد حيث حيادًا قوة الشباب، سميا وال املؤمنني أليل باملؤمنني، واالهمتام والروىح الديين باللثقيفة

 الكنسية، املرشوعات يف وإرشاكهم هلم الثقه منح خالل من وذلك املستقبل، كنيسة ألهنم األميل الشباب

 روحية تنشئة الكنيسة من يتلقوا أن ينبيغ لذا واملجمتع، الكنيسة بنا؟ يف مشاركني ليكونوا مدعوون ألهئم

 املسيخ السدد هيلع يدهئم ائين الطريق يسلكون وحيمنا اإلميانية، واحلقيقة املطلق إىل عطهشم تروي متينة

 األجيال وسائر احلايل اجلييل يف حبضوره اإلهسام فرح هلم يكون الكنيسة، لبنياين القدس الروح وإرشاد مبعونة

الدهر. انقضا؟ حىث

الثقوير:

 الكنيسة؟ يف اإلهلي القداس يف األحد يوم تشاري هل - ١

القادم. األحد يف تنفيذ؟ ومرحل أفسانه دؤيل

الروحية أبناهئا حياة تمني الكنيسة ________________________________________________

 واملسيخ الكنيسة هكذا وحن، إنسايل والرإسق اجلسذ أيل مكا ا أورجيانوس: للعآلمة اآليت القول ارشح-٢

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واحن.

 ائنني فهيا والقاد املعقدون مها حقيقيتان عينان للكنيسة ا الغم: الذهيب يوحدا القذيس قول فسئق -٣

------------------------------------------------------------------------------------ا. الله أرسز املقدس الكتاب يف يرون

__________________________________________؟ روحيأه املؤمنني تغذي أن الكنيسة تستطيع كيفط-٤
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االجتماعية الكنيسة رسالة لثا
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\٦ التي
 مجيغ أمانة وثحقعند ،الفجيؤ عرشه عىل جيلدن مالئكته مجيغ ومغة جندي، يف اإلنساين ابئ جاء ونىت

 ميينه غئ اخلرعة فيجفئ اجلداء، غين احلزنت الزيع يفرز مثملا يعحنب، غن بعضدمي فيغرز الثئعوب،

 لمك هلدأة اثذي الغلكوث ربوا أيب، باركمي نئ يا ثعالوا، :بميينه عن للذين الغيلئ ويقون مسايه. عن واحلداء

 وعريانأ فآوموين، غريبًا ت وحك فسقدمثوين، وعطشدئ فأطفممثوين، حعت أليئ العامل، إنشاء مغث

 جوعانأ زينالئ مىت رت، يا الصتاحلون: فنجيدة إىل. حفئمث وجسينأ فزرمثوين، ونريضأ فكسؤمثوين،

 أو نريضأ زينالئ ومىت فكسونالئ؟ عريانًا أو فآوينالئ؟ غريبًا زينالئ ومىت فتقينالئ؟ غطشانأ أو فأحنفمنالئ؟

 فيل ،الصئغار هلؤإلء إخويت من لواحز هذا مغلمث ٠غره لك لمك: أقوئ احلئ الغيلئ: ٢ال :١٠٠١١٠٦٩ فزرنالئ؟ جسينأ

(٤٠٠٣١: ٢٥ )مىت معلمثوال.

 فيل الصغار، هوالء إخويت من لواحز هذا غهتمئ نز؛ لك11 املسيح: املئني جواب من تفهفة الذي ما - ١

______________________________________________________________________________ !غهدهتوه

 تعالمي ضوء يف اإلنساين السلوك حول األخاليق الكنيسة تعلمي من جزء هو االجمتاىع الكنيسة تعلني

املختلفة. البرشيه املجمتعاب داخل الناس حبياة هيتمل الذي املسيحي السلوي معايري ويف املسيح، العئند
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الناس: ببئ وملساو؛ العدالة نشز - أوأل

 وزوحأ واحدأ قليًا التؤمنني مجاعة اواكن

 حيصئة، ما ملتق خممه أحد يديع ال واحدة

 لغم يشء لك يف يتشاركون اكنوا بل

 اكن مفا مجيعًا علهيم ٠ور الئعفة واكثب

 ميلكون اقذين ألن حاجة، يف منغم أخذ

 وجييوئن يبيعوهنا اكنوا الديوث أو اخلقول

 الرسل أقدام عنن فؤلقوثة الغبيع، يمثن

 من واحد لكح احنياج قدر عىل ليورعوة

( ٣٥- ٣٢ :٤ )أمعال أ. اجلماعة

 بني تقومل ايق العالقة طبيعة أحدن - ١

األوىل؟ املؤمنني مجاعة

 من لتعاين ال الضيقة من الكنيسة خرجب

 أرع يف األخوي احلبن لمتري بل مادية متاعنب

 العب كنيسة يف املادية العالقة عن وتكشف صور

 يف وال خاصل، صندوق يف ليس إنه اجلديد،

 إن الرسل. أرجل عند بل املصارغب، لدى ٠أرصدة

 العامل أنمظة لك يف حتقيقه عن يعجز ما

 الفقر؟ احتياجاب لتوفري واالجمتاعية االقتصادية

 اجلماعة متثعت عندما طبيعيًا حتققت قد واملعوزين

 الرسيل أقدام عند األموال فصارب الروح. مبلء

 األمانة. بروح احتياجة خشص لك مهنا لينال

جريوم القديس

------------------------------------------------------------الروح؟ مبلء اجلماعة امتثعت بعبارؤ: املقصون -ما٢

وجيي: اآليت اشق أقر

لغام، قوب ال عريانة أخت أو عربان أحل فيمك اكن فلو

إذا واشبعا، اسثدبائ دمنالم! ادنيا لغام: قولمك ينغغ مفاذا

اك اجلمنت؟ إليه حيتاج بتا شيائً ئعطونغام ال كننمت

(١٦ —١٥ :٢)يعقوب

األهايل عىل اإلعانات يوزع الاكهن األب من نغيس أجن وأيئ السايب النعق يف ريي أبني-١

االجمتاعية. األزمات يف الاكهن األب معل
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االجمتاعية: واخلدمة الكنيسة —ثانيا

 سري جثل يسزي أن فعليه الله، يف ثابت اثة قان اوتن أن أران هنت بل فيمك، هذا يكن فال 1

ال ليخدم املسيخ جاء لقد (.٦ :٢ يوحنا ١ )ا املتسيح خادمًا. لمك فليكن فيمك، غظميأ يكون

نفسن ليك يأب مل لنطيع، وإمنا ليأمز يأب مل ليخدم. فليكن فيمك، األؤن يكون أن أرن ومئ

ليك جاء تالميذه. أقدام هو يفسن ليك بل قدماه ال جاء اإلنساين ابين ألن غيدًا. جلميعمك

فلنمتنث أحدأ، يصفع وال اآلخرين صفعات حيمتن ويفدي خيدمؤمي بل الناش، خيدمن

يرضبة ومن به يمتنث الصفعات حيمتل مفن باملسيح هذةما. كثريا حبياته

جريوم القديس املسيح. ضد يمتنئ اآلخرين (٤٥- ٤٣: ١٠ )مرض

املؤمنني. لتخدمل الكنيسة هبا تقومل انيت اخلدماآل بعش أحذذ - ١

.جريوم القذميي نش خالل من املسيح الشيد معل مسري الكنيسة دمكزه كيف أوخض - ٢

 املسيح ليسوغ تهشن أن الكنيسة تستطيغ كيف أبني - ١

: قال ائين ومعملها مؤسهسا الغادي

أ. احليان* ملء بل احلياة، هلم يتكون ،٦٠١٩١٩ أنا أشا

(١ ٠ : ١ ٠ )يوحنا

ه



أتخم:
 أمام مسؤوله فهي االجمتايع احلقيل يف مهفة رسالة للكنيسة إن — ١ االجمتاعية: الكنيسة رسالة أوأل-

 هذا قلب يف وتعمل الناس، بني والسالم والعدالة املحبة ونرش األخالق مستوى رفع عن والنايم الله

 ويه ومعملها، مؤسهسا املخلص ليسوغ ونهشد األرض، عىل الله ملكوث وحتئق واقفة لتفزي العامل

 مرشوعاب حتقيق بغية اجلهود بذيل مهنا نقتيض رسالهثا أن مكا . البشز ختتز ايق الصاحلة اخلمريا

 االجمتايع بالواقع نشأهتا بدء مند األوىل الكنيسة اهتتدب فقد الله، وجمد البرش خلير واجمتاعده ثقافيه

 احليا؛ فاكنت اإلمياين؛ ذخري* وحغخل البرشى نقيل يف األساسية رسالهيا جانب إىل ألبناهئا، واالقتصادي

 ٠واملساواة العدالة مبدأ وحققت األوىل الكنيسة يف أجدادنا تطبخ صبغة املادية األمور يف حىت املشرتكة

 ما زخاؤمف فيسد نساواة، بيثفم تكون أن أعين بل زحه، يف عريمك ويكون ضيق يف تكونوا أن أعين ال

(.١٤-١٣ :٨كووس٢) التساو؛ فنمب غدأ، يعرزمك ما رخاؤمه يسد حىت اليومل، يعرزخمل

 جيئ ال يعتيل، أن يرين ال مرع الؤصبة: هذه أعطينانمل مك٢١٦ء كدا ولتا البطالة:!! من الكنيسة موقفع -٢

 اكن إذا إأل تكمتئ ال اإلنساين كزمة أيل اليقيين علمل يعلمل الرسول بولدي فالقذيس (.١٠: ٣ آتسالونييك ) لكي يا أن ته

 كيفتا ثعرفون فأنمث ينتجه، متا اآل يألكي ال اكن إذ ألمم ا رسون وهو قدوة، نفسه من جفعل ويتعب يعمن

 وهنار ليأل غبلنا بل جنانأ، أخد حني احلبر ألكنا وال بيئمك، أقئنا حني بطالني كنا مفا دنا. ثقثدوا أن جيبن

 هباأ ثقثدون قدوة لمك ينكون بل ذبك، يف لنا خئ ال ألئة ال نبنمك، أحد عىل ننعل ال حىث وكن بثعب

 هلم فنقذم الدنيويه، أبناهئا مشلكات لتواكب الرسول بوليع وصية من تنطلئ والكنيسة (،٩-٧: ٣تسالوذييك٢)

 االجمتاعية احليا؛* جمال يف اإلنسانية ألمعايل ا تنظمي يف وتهسمل املادية، واملساعدة* إلرشان وا النصح

 وطاقته واحد كن وظيفة إىل بالنسبة وذلك املرشوعة الغرد معي مثر* هو الذي العادل ألجر ا وتأميين

العامل. اخلير وإىل اإلنتاجية

 رسالته لتعلئ العامل يف انترشت املسيح، بشازذ عىل الكنيسة أسست أن بعن املسيج: جسن الكنيسة ثانيا-

 الكنيسة وليمع للخدمة مثاأل اكن وقد رسهنا، وهو املسيح جسن حعلت وقد األرض، يف مللكوته اخلالصية

 مجيع يف أفييض قد القدس الروخ أن للعامل تهشن أن وعلهيا اخلدمة صاحبة يه ككن فالكنيسة ونشاههبا؛

 غرر عىل يه باملسيح اجلوهرية وبعالقاهتا كياهنا يف برحئهيا، الكنيسة إن القول نستطيغ لذلك املؤمنني،

 بعضأ بعضهم خيدمون الربذ مثال عىل والرعا؛* لثخدم، بل لثخذم العامل إىل تألة مل املسيح، العئيد

مهنم. واحد لكي عىل ومواهبه حمبثه بوع الروخ ألن باملحبة، املؤمنني مجخي وخيدمون

 ذاتة الله هو اإلنسان إليه يصيل أن املمكين من ائذي األعظمل اخلير أئ يرى اإلكويين توما القديس و

 وضعت لذلك لكها، اخلليقة ومصلحة اجلماعة مصلحة الخشيص يلزتمل بأن الله مع العالقة هذه وتتلحيص
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 يمكيل واملسيخ أبناهئا، أجيل من املستطاع قدر لتعميل االجمتاىع تعليهبا يف أساسية مبادى الكنيسة

.العمل

 جديز إنساب لكي إيل اإلنسانية: الكرمة مبدأ ا- االجمتايع: الكنيسة تعلمي يف األساسية املبادئ ثالثاه-

املسيح. يسوغ بدم وهئفتدى اليل صور عىل خملوقا لكونه نظر باالحرتم

احلياة. هناية حىئ للحميل األوىل اللحظة مند اإلنسانية، احلياة احرتم مبدا -٢

كزمته. وصوب ذاته حتقيق إىل اإلنسائ يتوصتيل خالهلا من اليت العضىل الوسيلة هو العمل حق مبدأ -٣

 من الغرد عىل يرتدديل وما البرش، بيل ٠ ومساو عدالة أكزث اجمتاعية بنئ خلق أجيل من التعاضد مبدأ -٤

االجمتاعية. العدالة أجيل من أمعايل

املشرتكة. اخليرت من له حيئ ما عىل احلصويل يف الغرد حئ مبدأ ه-

 بتحقيق جبماعالب املندجمين لألفرد تمسغ اليت االجمتاعية الرشوط جمموغ وهو العام، اخلير مبدا -٦

اجلماعية. املصلحة إطار يف كرمهتم وحغظ ذواهتم

 يسىع أن اإلنساب وعىل األوط مالكها هو اخلالق اح وبإدارهتا، باخلليقة موهلون حنن اإلدار، مبدأ -٧

وتمنيهتا. محايهتا إىل

 بتحقيقه الكفيلة السبيل وتصؤر العامل، اخلير حتديد يف باملشاركة إنساب لكي وحئ املشاركة مبدأ -٨

٠ النتفني حدز ووضعها

: الثقويز

هبا. رأيك، عن وعرب االجمتايع الكنيسة تعلمي يف األساسية املبادئ جمموعتك مع ناقش-١

وأس: اآليت الثعل اقر

 هو معيل لكي الوظيفة؟ هذه كرمة تدركون هل الفسيح حسد ليئياب اخلدمة، لمتلية العديسيل، نتمكيلب ألجيل

الغم الذهيب يوحنا القديس ا. خيدم اللكي يكتيل، اللكي للبنياب،

؟ خيذم أن جيعل ائين ومن الغم؟ الذهيب يوحنا القديس قصنة اثين اخلدمة معن هو ما — ٢



و

الخامسة الوحدة الله محبة4

الروحية والعبادة األخالئ ٠:٠

الواحد الله عبادة ٠:٠

اخلاطئة العبادات ٠:٠

 أم اجلماعة مستوى عىل سواء تعبديه مظاهز من الكنيسة به تقومل ما لك يه املسيحية العبادة

 من املسمل اإلمياين عن املؤمنني مجاعه وكتعبري الكنيس، البناء ٠كوحد؛ لإلنساين، الفرددة املمارسات

 الله ابن بيسوع إلمياين ا عىل املؤسس التنوع حرية إىل الشلمي وحدنًا من ينطلئ إطار يف لريسله الرت

دي.

 كززهتا، كهدف اإلنسانية اجلماعة ونشاهد والقامة، النعمة يف تمنو حيأ اكئنأ الكنيسة فثعرف

احلئ. عن الباحث احلضارى واجهتادها الفكري وجهادها الثقايف إرثها مهنا وتقبئ معها تتصاخل
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املؤمنني. حيا؛ يف املقدس إلجنين١ حيتهئا اثيت املنزلة أحذذ -١

 مكا ويعرب وفكره، بقلبه العايل جيتاز أن فيسنطيغ اإلهلية، احلثريق معه يسلك املسيخ السئؤد يقيل قرع

األبدي. املجد يف الدامئ والوجود القيامه ۶رجا عىل هناك أمعاقه لتستقر اآلب، حضين اىل

 هو يسوع آخرين؟ وسطاة يطلبا أن اشتياق اإلنساين يف يوجد فملاذا املخلص، هو املسيخ يسوغ إن

لإلنسان. الله رسالة اللكمة، هو الله، مسيح ،املسيا

 لينقذنا إليه حنتاج كنا وإن والغبطة، احلياة مصدز خملصًا، قبلوه بسيب.، بإمياين الربذ املؤمنون قبيل لقد

 ،11 فيه انسلك أن أوصانا احلياة*. .جوانب لك يف ويوحهنا لريشذنا أيضائ إليه غ حنتا فإئنا األبدي اهلاليل من

املسيح. يف ونوجد ونتحرك حنيا مجيعًا فنحن

 حيوي احئاد يف عيشوا اليومية، املشلكات حله ألجيل أيضًا به نقوا ليخلصمك، باملسيح اآلن وثقمت إذا

اآلب. إىل تقودنا ائيت الطريق ألئه فيه|، ؛اسلكوا.منه وتقتاث فيه جذوزمك ولنتأصئل معه،
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يسوغ: تعالمي يف املؤمين سلولة أوأل-

 أحدوا الطابعون: أدها لمك أقون -ولكيئ

 وباركوا ،حئبعضيمك إىل وأحسنوا ،عمك أعدا

 ضن إليمك. الشيئني ألجيل وصوئا العنيمك،

 وضن .اآلخز لة خفؤن خدلئ، عىل ضدردلئ

 طيل وضن دوبلئ. عنة ثطئغ فال رداءلئ، أحد

 فال للئ هو ما أخذ وضن فأعطه، ثديئأ حبنلئ

 أن ثريدون مثملا الناس وعاحبلوا به. يطايدة

 أبامغ الله أئ مكا رمحاء كونوا دعاملومغ..

(٣٦-٢٧: ٦)لوقا .,,رحمي

 لة حفؤن قوله: يف املسيح السئيد قصن أبني - ١

-------------------------------------------------------------اآلخرا؛

 حبسب األعداء حم األمنث الثعامئ ما -٢

الكبري؟ كريئس القديس قول

 الذي باحلبذ العداوة* نرد أن املسيخ يسوع يدعونا

 لقد أحدأ. نلعن وال ورمحه، حمده معيل إىل يرتحز

 يف ذلك ويتجىل املسيح، يف األمور كن جتددت

 نظام يف أعداهئم سيتاب يقابلوا بأن الرسن تعلميه

 أمجغ للعامل اخلالص لكمة تنشز ورشكه حيا؛

 نشز يعحللوا ال حىئ أحباهئم لشن ينتقموا وأأل

 حيمتلوا وأن واهلدوء بالصرب نصخهم اللكمه،

 يصيهبم أذئ وكنًا هبم، يلحئ رضر كن برسور

 يف األعىل مثلهم املسيح يسوغ من يثخنو وأن

 إىل املسيخ يسوع دعانا ولقد واملفقر*. الصرب

 يف ثابتني لنكون الفاسد؛ ميولنا حماربه رضور

 الثغر أغلنب بيل يغلبلئ، الرس تذع اال املسيح

٠(٢١:١٢باخليرا)رومية

الكبري كريلس القديس

وجيين: االيت اشن أقر

 عظمية يشء. كن فوق الرمحة اإلنسان وليتعمل والرمحة، الصئالح فعيل سوى لله مساوين جيعلنا يشء ال

 عند عزير فالرمحة إليه. البرشية جتتذبن ائيت يه للبرش وحثه رمحثه ولكن حبمكته، الئقة الله أمعان يه

املمثواب. أبوابا وتفتخ الظملة، تبدد ويه يبغضون، ائذين يف حىث نشفع فهي كبري، وسلطاهنا الله

 الغم الذهيب يوحنا القديس

الله؟ عيين يف اإلنسان شأن ارتغغ كيفط - ١
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املسيح: يسوغ يف اجلديدة احلياة ثانيا-

 وأحدمه، فقدهسم الله اختازعمل الذين وأنمث

 والثواضع والرأفه اخلناين عواطفه البسوا

 بعضأ، بعضنمك احمثلوا .والصثرب والوداعة

 شكوى ألخد اكثت إذا بعضأ بعضئمك خم ولدسا

 أنمث ساحبوا ،الريت ساحمكز فمكا اآلخر. هن

 باحن فهىت التحده، لكه هذا فوق والبسوا أيضأ.

 فإليه التسيح، سالم ثلوبمك يف ولميإلئ .المكايل

 كونوا واحدأ. جسلدأ ليصريوا الله نعاكز

 بكئ التسيح كيته ثلوبمك يف ليحل .ساضن

 بكئ بعضًا بعضئمك ونندهوا يثعمئوا غناها

 بعيل، أو قويل بن لمك يكن وهنما حكته.

 الله به حابدين بسوغ، النييل بامس فنيكن

(١٧-١٢:٣)كولويس اآلباأ.

 بقوله: الرسول بولعن القديس قصن ما — ١

 ؟ حمكة بكئ بعضا بعضمك ونهبوا

 القاعدة الربسوئ بولعن القديس أعطانا لقد

 اكن لو ،هنا اآلخرين مع التعاميل يف األخالقبة

 سبغ مردا أسبعني خطايامك لمك غغز قد املسيخ

 أنمت ابلغوا إذأ أكرث، يساخم أن ورفضن ا٠مرإدب

 قد املسيح اكن إن لكئ تتجاوزوه، وال احلذ هذا

 وقد اآلالف، وآالن بل اخلطايا آالف وجد

 اطلبوا بل رفتمك إذأ حتجبوا فال مجيعها، غغزها

 ما اخلطايا. من اهلائل المك هذا لك تفغروا أن

 أن نظثوا لئال ،اخلطايا غفرن عن نتحدث دمنا

 امسعوا باملسيح تمتثلوا أن جدأ عايل األمر هذا

 بعضأ، بعضمك مساحمين يقول: الرسول بولس

 ممتثلني كونوا املسيح. يف الله لمك غغز مكا

 أن أردت إن ابنأ، دعيت أنت أحباء. كأوالد بالله

 مريثه؟ تطلديل فملاذا به، االقتداء ترفضن

أغسطينوس القديس

املوعود. امليراث الله أبناء ينائ كيف أوخض -٢

ويعيل: اآليت اشق أقر

 املثلوث اكحلبل يه واملحبة، والرجاء اإلمياين عن بولعق الرسول ولكمات لكها، الغضائئ أم املحبة

املحبة. برباط معا نربط ورجائنا إمياننا خالل ومن ونرتىح، نؤمئ حنن قطعه. يهسئ ال الدي

جريوم القديس

املؤمنني. حيا؛ يف اإلهلية الفضائل دوز أبنب —١
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أتعمل:

 ٠وحدة يف العقائدي والالهوث األخالىق الالهوث جيمتع واألخالق: اإلميان بيئ الروحية العباد؛ أوأل-

 األرحض عىل الكنيسة ليؤسس جاء املسيح والعئدد .٠لوحدة١ هذه صور* هو املقدس وإلجنين متاكملة،

الرث. يف للاكملني املطلقة السعاد؛* حيث األبدية احلياة* طريق وليونئخ

 العميل اجلانث يه بل وحياة، مسللئ يه الواحد لله الروحية العباد؛ املقدسة: باألرسر االحتفان -١

 األرسر خالل من حكي؛ األقدس الثالوث بعقيدي* األوائل املسيحيون آمن املثالب سبيل فعىل املسيحي، لإلميان

 فسز املقدس امليرون بسز مرور املمعودية سز يف لملؤمن اجلديدة الوالدة مند تبدأ حيث املقدسة، الكنسية

 حيا؛* بل الكتاب يف يقرؤها نظرية ليست فهي هيلع، نقبل حني الزواج فسز التوبة فسز اإلهلي، الشكر

 اللزوم، عند املرىض محسة سز إىل احلاجة حىت حياته طوال املسيحي اجلسد يف فاعأل عضوا يعيهشا

 باحلياة العبادة ارباطن يظهر وهكذا القيامة. رجاء عىل نفسه لرحة الكنيسة تصيت الرب يف يرفد وعندما

املسيحية. الروحية

 يف القريب مع العالقة تكشثه املسيحية للتعالمي األخالىق البعد —أ اآلخرين: مع املؤمن حياة -٢

 أسلوب يف وتتجىث األخالق، معمث ألته وتعالميه املسيح العئؤد قمي عىل املبين السلوك خالل من املجمتع

 تعمث اثيت املسيحية، التعاليمل يه حيا؛* كأسلوب واألخالق العبادة بني والصلة القريب، مع املؤمنني حياة

السارة. البرشى حبسب األخالقية والتعاليمل القري اإلنسال

 أثقايؤم، مخل يف بعضأ بعضئمك ساعدوا املسيح رشيعة بولعل يدعوها اثيل يه املحبة: وصية ب-

 إآل تصح ال باملسيح، ارتبطت مىت |ارشيعةا، ولفظة (،٢:٦)ءالطية الفسيح رضيعة العفل نتغسل وهبذا

 قلوب يف تمنو يسوغ فتعالزي أمعالنا. كئ يف مبوجبه نتصزئ وحياين أخاليق كهنح أي جمازى، مبعنئ

 باملمعودية، اجلديدة وإلدهتم خالل من القدس الروح نغم عىل وحصلوا املسيح السيد قبلوا الذين املؤمنني

 يه ما مغمل، يا ليحرحة: الرسيعه، عملاء ين وهؤ ينمي، واحد اسألة وحياهتم. كياهنم يف املسيح فلبسوا

 يه هذه عقيلئ. وبكئ نغسلئ، وبكئ قلبلئ، بكئ إهلأئ الرى احدى نسوغ: فأجانة الثدريعه؟ يف وصيه أعظمل

 الوصيتني هاتني عىل نفعتلئ. حندى يثملا قريبلئ أحث يدهلا: الثانية والوصية والعمظى. األوىل الوصية

. ( ٤٠ - ٣ ه :٢٢ )مىت ألنبياء ا وثعاليمل فهثا الرسيعة ثقومل

 يف المكال إىل املؤمن يصئ هبا اليت الطريق هو املسيح أئ من انطالقا الروحية: املؤمن حياة ثانيأه-

 فالوصايا األبدية. احلياة ويف األرىض هذه عىل سعادته عىل حيصئ هبما اللذان واحلياة احلئ وهو الله،

 إىل ثمل ومن أبعادها، كئ يف إنسانيته حتقيق إىل الطريق يه املسيحية األخالق علهيا نتطوي ايق

األبدية. سعادته
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 املسيح من ينطلئ واملؤمئ األريض، عىل الله ملكوث حتقق املسيحية األخالق أن نستتتح وبذلك

 يه بل إنسان، أي لدى جندها حمبة أية ليست نعنهيا ايك واملحبه بالرجاء، املسيح حنو ويتوجه باإلميان

 ٠(٦ :٢)كولويس1 بلشوه مكا الفسيح يسوغ الرت يف فاسلكوا ا املسيح، يف الله أحبنا هبا ايك املحبة

الثقويمل:

وأجب: اآلتية النصوص اقر

 أعطيت قد حياثتا بار اإلميان من انطالقأ تتحعق املسيحية األخالق ا املعارصين: الالهوتيني أحد يعون

 باإلميان املسيىح الوجود يمتدز هنا من مكاهلا. إىل ستصن احلياة تلك ر رجا؟ عىل املسيح، يف لتا

املحبة!. يف والرجاء

املحبة. يف والرحاء باإلميان املسيحي الوجون يمتزي السابقة: العباأل فيس — ١

 حأل ويعيط جديد واقع عن يكشئ وامئا جديدة، أخالقيات يدخن أئه ليش باملسيحية اجلديد احلدن

 يسلك إلميان وا الرجاء هدا ولديه يترصف األي إلنسائ ا جديد، إنساب عن تتلكز البرشية، للسعادة جذريأ

أ. جديد سلوكأ

الروحية. املؤمن حياة يف اإلهلية الفضائل دوز بني — ٢

لملؤمنني. وحياة مسلك يه األخالقية املسيحية العقيدة أئ بربئ -٣

ه



الواحد* الله عباد١٧

 قاد الريتون جبد إىل وضن اولغا

 الغجرية. يف ثقفوا لئأل متوئا لؤم:

 وركع جحر زمية تسافة عهنم وابتعد

 فني شلث، إن أيب، يا فقان: وطىئ،

 ال أألدفق ينئ ولكن الكأش! هذه عيئ

؛(٢:.،-٢٢)لوئ إزدىت-

؟ الكأسن هذه عيث فأبعن شلت، إذ أيب، ايا للجنود تسلميه قبل العمتاويف لآلب يسوغ صالة تعنن مب - ١

 ومع ،٠ءذة بمناسباب اإلنسان مع الله ٠مسير عن ويحدثنا ،٠كثير بطرئق الله عن المقدس الكتات يكلمنا

آباةذاً الله اكلر ابنه، في كلمنا وأخير لإلنسان، منتؤعه بطرائق وحيه في الله المقدس الكتات يعردس ذلك

 األخبر* األيام هذي في ولكدة الزسادن، ويئخثلف كثيرة* ترب األنبيا؟ ينسان الزمان قديم مرخ

نوفر، وصور الله تجد بهاء هز العالن. خلق وده شيء لكلة وارئا نغلة الذي بابنه كلتنا

(.٣-١ : ١ )عربانيني كيتته يثؤ؛* الكون حيفظ
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الوصايا: أعظمل - أوأل

 هناك. الرسيعة شغملي أخد اواكن

 أحسئ يسوغ أن ى و يثجاذلون. فمسفمب

 ما وسأله: دينة فدنا الصثدوقيني، عىل الزد

 يسوع: فأجاب( لكها؟ الوصايا أوىل يه

 الئ هو إهلا الزت يه: األوىل الؤصبه

 وكن قلبق بال إهلك الزت فأحت األط.

. قدبك وكن فكئ وكن شيك

(٣٠-٢٨:١٢)مرقس

 وال فلدد دال ,1ألله: حمبة من القصذ أبدن-١

فدرتدا. وكئ فكرك وكئ شيك

 حبسب القريب مبحبة ات حمبة عالقة ما—٢

أورجيانوس؟ العالمة ري

 املسيخ السدد جيزت مبكر نامويس فرييس تعذمل

 يه وصبة أية معئمل ايا بسؤاله: ذاته، الناموس يف

 من الناموىس توقع ردما الناموس؟ يف العمظى

 مسعوا رميا أو ،العرش الوصايا بني مييز أن العئؤد

 مكئأل اجلبل عىل ألقاها اليت موعظته عن

 ناقصل، الناموس بأئ جييب أنه فظثوا الناموس،

 هيلع. به يشتكون ما فيجدوا ليكعتلة، جاء قد وأنه

 الوصية أئ معلثا وباحلئ حبمكة أجاب السدد لكئ

 القلب كذ من اث حمبة يه والعمظى األوىل

 هو حدود بال لله حدنا اكن فإن والذهن، والنفس

 إذ مهنا، بأقن ليس إلخونتا حبنا فإن الوصايا أعظمل

 حينا خاح املنظور غزي الله حنت أن ميكئنا ال

أورجيانوس العألمة املنظورين. إلخوتنا

وجيت: اآليت اشق أقر

 ما لليسطاء أطهرت ألئك واألريض، العمثاء ئ يا أيب، يا أحندلئ فقان: الوقب ذبك يف يسوع وتلكم

(٢٦—٢٥ :١١ )مىت هتشيئثاكا. هدي أيب، يا نغمل، والمتاء احلمكاء عن أخغيثة

؟ والغهامء احلمكاء غن أخغيثة ما للبسطاء أظهرت المساوي: لآلب صالته يف يسوغ قصن ما —١

ى



الشاوي: االب عبادة ثانيا-

 حييئ امزإه*، يا صدقيين يسوع: أقالتًا

 هذا يف ال اآلب، فيه الناش يعنب وقث

 الدتاهربيني وأنمث اوزشليمل. يف وال اجلبيل

 س ثعنب .. وحنن ثجبلونة، لتئ ثعبدون

 جاءت بل ساغة، سثيجء ولئبئ نعرف،

 اآلبة الصادقون العايدون فهيا يعبد اآلن،

 ائنني العايدون مه هؤالء .واخلئ بالزح

 واحلئ وبالروح زوحل، الله اال. يريهنم

يعيدوال. أئ العابدين عىل حيي

(٢٤-٢١: )يوجنا؛

واحلق. بالروح اآلب عباد؛ تكون كيف أبني-١

 صفاب الغم الذهيب تفسري من ستخلعن أ -٢

اخلالق. الله

 ،العابدين مجهور إىل نفسه املسيح السدد مض

 ابن خيجل مل اإلنسان. ابن تواضعه يف صان ألنه

 وجسونه لألب طاعثه يعلن أن من الوحيد الله

 يف البرش بين من كثري يسهتيئ بيمنا له، وعيادثه

 ويعتقد للوقب. مضيعة وحيسبوهنا بالعباد؛* كربياهئم

 هلذا هلم، ويتحزي معني ماكئ حيده الله بأن البعضل

 وهلذا حمدود، إله يوجد أنه ويظنون له. يجسدون

 املؤمنون أما األصنام، يسرتضون لبثوا السبب

 إلة أنه الله عرفوا فقد الظئ، هذا عن بعيدين فاكنوا

 رهيم يكن مل الري هذا اكن وإن لكها، املسكونه

 ملا تجسدون أنمت املسيح: قال السبب فلهذا لكمه،

 مه من إذأ ا نعمل ملا فنجسد حنن أما تعملون، لسمت

 يربطون ال ائذين إهنم احلقيقيون؟ الساجدون

 بالروح. ينجذبون ومه حمدد، مباكن عبادهتم

الغم الذهيب يوجنا القديس

وجيي: اآليت اشق أقر

 هذا أعطيلئ لة: وقال العامل، مماييل مجيغ الرنن مره حلنله يف وأزه مريبع جبيل إىل إبليش اوصفنه

 فأجانة لك لكة يكون يل سنحدث فإن أشاء. لندع أعطيه وأنا أملكة ألثين املمايل، ذه وهنجذ لكة املغلطان

(٨ ه- )لوقا؛: ا, ثعبد وحذة وإياة ثجسد، إهلك للزبن الكتابة: دقون يسوع:

؟ تعنب وحذة وإياة جسن، إلبك للزي إلبليس: يسوع جواب من ستخلهن ماذا-١

—<_>



أترث:

 آهلة يثخن واآل الواحد الله عبادة-١ إىل: تدعواإلنسان العرش اإلهلية الوصايا من األوىل الوصية أوأل-

 غري آخر بإلو نؤمن أأل وعلينا األوحد املنز أنة عىل نفسة أظهز الله ألن الله، غري هلا ويجسد يعبدها

بالبرش. عتايثه أظهر الذي الواحد اإلله

ألهنا: الله من اإلنسان تقربن العبادة وهذه -٢

لتالميذه. عملها واليت املسيح السيد هبا فاه اليت والقمي املسيحية األخالق مبوجب السلوك أ-

 وحده وله حيادنا، يف بنا ويعنيت يرفعنا الذي احلياة إلة الله فيتجىل الله، مع رشكه يف اإلنسان ثدخئ ب-

وجسود. إكزم كن ينبيغ

 واملتعة املادية ومللكياب املان عباد عن والتخيل ملن، دون إليه واإلصغاء الله طاعه إىل تدعونا ج-

وحده. الله حنو والتوجه والسلطة واللذن*

(:٣- ١ :٢٠ )خروج سوايف.* آهلة للئ يفن إليك.ال الرت أنا فقان: الرت وتلكم ٠٠ األوىل: الوصية ثانيا-

 من أصنام سوى ليست األخرى واآلهلة ومنقذمه، الناس خملص هو وحده الله أن املقدس الكتاب يبني

 إله وحذه هو بقن واالعرتات املزعومة، اآلهلة رفض إىل املؤمن تدعو األوىل فالوصية اإلنسان. صنع

 حيفظا أن وحدمها يستطيعان له واألمانة الواحد الله وعبادة نفسه. اإلنسان أجل من وذلك واألرضن، المساء

 اجناهلها حيائه تفقد الله عن ينفصل فقن وهدفها. ومعناها حياتنا رجاء ألنه الصاحل، الطريق يف اإلنسان

معناها. يعطهيا ما حنو

 معأ. فاجمتعوا الصتذوقينت، أسكث يسوغ أن الغربسيون وغدر املسيح: يسوع السيد وصايا أعظمل ثالثا-

 فأجابة الرسيعة؟ يف وصيه أعظمل يه ما فعمل، يا لدحرجة: الرسيعة، عملاء حنب وهؤ منمي، واحد فسألة

 والوصية والعمظى. األوىل الوصية يه هذه .عقدلئ وبفن نغسلن، وبفن قلبك، بفن إهللئ الرت أحت يسوع:

 وثعاليمل فلها الرسيعة ثقومل الوصييث هاتني ذغطلئ.ءىل حئت مثملا قريبك أحت حنلها: الدانية

 مسيحي، مبنظار الوصية مفهومل املسيح السيد لنا قدم املخترص* اإلجابة هبذه ٠(٤٠-٣٤ :٢٢ )مىت األنبياء

 فإن الوصايا، أعظم هو حدود بال لله حبنا اكن فإن بعض، عن بعضهنا تنغصن ال واحدة* وحدة الوصايا إن

 املنظورين. إلخوتنا حدنا خارخ املنظور غني الله حنت أن ميكدنا ال إذ مهنا، بأقن ليس إلخوتنا حدنا

 السني أزن فقد آخر جانب ومن جانب، من هذا واألنبياء. الوصايا مجيغ تمكئ إمنا واإلنسان لله وحيبتا

 حت حياة يه وإمنا ،وجمادالت ومناقشات عقىل حبت موضوغ ليست الوصايا أن ويه مهنة حقيقه تأكني

.اكن أيًا القريب ومع اخلالق الواحد الله مع وحيياها اإلنسان يعيهشا

ى



 ,حياه ميدل إمنا حفسب، نربر خارجيا ترصعا ليس احلت هذا فإذ الوصية، جوهز هو احلت اكئ وإن

 لك امن الداخليه وأحاسيسنا عواطفنا ومتس ، النفس لك من احنب كياننا ومتس إماكنياتنا، كذ متس

 يعين احلت وكأن قدرتاكا. كذ امن ,الظاهر ترصفادنا متس وأيضا الفكر كذ |امن فكزنا ومتس لقلباا،١

 :٤ يوحذا١ ) حمبة لله١اا بكون داخله، يف خالعه طبيعه صور ليحس القدوس الله بروح بلكيده إلنسائ ا تقديس

 يه الوصية واملواهب! الطاقات وكن واجلسد والفكر والقلب النفس يف عاملة ومساته حياثه حنمن (،٨

 املسيح! قامه سء قياس نبلغ االعلنا جمد إىل جمد من ويرفعنا املحيي، القدوس الله روح مع وجتاوت متثغ

(.١٣ :٤ )أفسس

الثقب:

الله؟ عبادة إىل الكون قوى عباد؛ من االنتقاذ تمل كيف-١

ابنة الله أرسل الرمان، تمل فلثا األؤلبه. الكوئ يقوى عبيدا كنا قاصدريئ، كنا حفيئ حالنا: اكنت وهكذا

الله. أبنا؛ حنئ نصزب حىت الرسيعة، حمك ىف مخ ائذيئ كدئ

-ه(٣ :٤ )غالطية

ليًا الرسيعة، حمك ىف وعاش المزان، هنولودأ

املسيح. يف املعثد حياة يف الوصايا مزنلة ما -٢

 والروح واالبن آلب ا الله، مع األبدي العهن نلخ حيث باملمعودية، تبدأ الله مع الرشكة يف احلياة إذ

 إىل يدعوه املسيح، يسوع يف الذي بالله يرتيحذ يعمتن هنن القدوس. الثالوث بامس تعىط املمعودية القدس.

 األوىل، الوصبة تقتضيه ما هذا جسده. رمن املسيح نعمة يف املسيحي وبشرتلئ النعمة، وهيبه اخلالص،

 هنائيه. دعو؛ إليه دعانا املسيح، يسوغ يف الذي املحبة إله الله، حنز الزتإمل :الوصايا سلسلة مسهتن يف

االلزتام. هذا جتدين باسمتزر، وجيب،

مهنا. أقن وليست لله ملحبتنا موانيه تكون للقريب حمبتنا أن كيفط وحص -٣

اإلهلي. القداس يف مرتفع بصوت اإلميان دستوز املؤمنة اجلماعة تالوة علل -٤

ملواجهته. مقرتحاب وضغ لإلميائ، حتذيا متئن جتربه أو موقفا صفن —ه

—<_>



الخاطئة العبادات
ب------٠٦

١٨
ت غ

 أئ إنا ألئة سيذيب، يخد^ أئ أخد يقدز ال11

 يتبغ أئ وإنا اآلخز، وتت أحذشا يبعضن

 تخدموا أن تقدرون ال فأنثم .اآلخز وينبذ أحدشا

(٢٤ :٦)متى والمالذا. الله

_________________________________ األخالقية. الناحية من املالئ يعنب ومن الله يعنب من بني أقاربه -١

 اكلحسر، له، مضادة أو الله، قوة غري بقز؛ إلميان ا معىن حيمئ ما كئ عن األوىل الوصية تهنى

... وغري األرواح حتضري األجحبة، استعامل والعني، احلسد من اخلوف الدجل،

 تعدد، ٠ذظر اجلديدة العملية االخزتعات إىل اليوم يتطلع فاإلنسان متجددة، قدمية أصنامل القوى وهذه

 ائيت املادية واملتع واملال اآللة عباد؛ إىل فيثجة الله قدر إىل حيتاغ وال يشء، كئ عىل قادز أنه يتوفمل

 عبادة عىل تعدى قد اإلنسان يكون وبذلك إنسانيته. وتفقده واخلاريج، الداخيل كيانه وتددغر تستعيذه،

الواحد. الله

0—



املؤمن: وأخالئ املسيحي اإلميان أوأل-

 خبث األرص، عىل كنوزًا لمك ثجفعوا اال

 ويتعب يش؟، لك واحلئذأ الدوئس يضنب

 كنوزإ لمك اجعنعوا بيل .ويرسقون الئصوص

 واحلئدأ السوئس يضبد ال خيث المثا؟، يف

 وال اللصوص ينحب وال يش؟، أي

٠قلباك؛ يكون كرنك يكون حفيدن يرسقون.

(٢١-١٩ :٦)مىت

 اإلنسان اكن إن أي األرض، عىل القلب اكن إذ

 أن ميكنة فكيف أريض، نفع يف يرغدن سلوكه يف

 القيل اكن إذا أنتا األرض؟ يف يمترغ مادام يتنىق،

 المساء يف ما كذ ألن نقيأ، فسيكوئ المساء يف

 بالغصة بامرتجها تتلوث فاألشياء نىق. فهو

األرضبة األمور باشهتائه يتلؤث وفكرا الصافية،

 املال جلمع اإلنسان تدفع اليت احلاجاث ما - ١

والرثوة؟

ذاته. يف تنسيقها ومجال األرينن صفاء رمغ

أغسطينوس القديس

املسيح؟ يسوع تالميذ لنصيخ عهنا التخين جيعن اليت األموز -ما٢

وجيي: اآلتية اآلية أقرا

(٣٣: ١٤ )لوقا . لة يش؟ لكي غئ ثخىن إذا إال يل، دمليذأ يكون أن منمك أحد يقدز ال وهكذا

اآلية. هذه يف يسوغ قصن أفعزئ -١

—<_>



العرصية: األصنام عبادة ثانيا-

 ٠هشؤة ثثبعوا وال الروح يف اسلكوا لمك: وآقوله

 وما الروخ، فضل يتا اجلعتد يشهثيه مفا .اجلسد

 يقاومل منغام لكح .احلسن يناقضن الروح يشهثيه

 الروح اكن فإذا ثريدون. ما ثعغلوا لئآل آلخز ا

 أمعان وأائ الثدريعة. حمك يف أنمث مفا ،يقودمك

 والفجوز ولدعار الزىن ظاجزذا: فهي اجلسد

 واخلبر* لسقاق و ٠و والغد والسئحز األوثان ٠ وعباد

 واحلسن والثحزب واحلصامل والدس والغضبا

 مكا اآلن، وندفلكم أشبة. وما والعربدة والعئكز

 ألمعان ا هذي يعفلون الذين أن ،قنب ض ندفثلكم

. الله نلكوت يبدون ال

(٢١-١٦ )غالطيوه:

أجسادنا. نقدس كيبة بني — ١

 ؟ الروح هشوة ضد اجلسد هشوة هل

 الطبيعة ال الفاسدة اإلزدة يدعو أن اعتاد لقد

 يف بل اجلسد يف لسمث الكنمك :قوله منل ، اجسدا

 يف مه الذين وأيصا: (،٩-٨ :٨)رومية الروح

 إذن ماذا . الله يرضوا أن يستطيعون ال اجلسد

 والالمباالة، الكسل األرىض، الفكر باجلسد؟ يعين

 للجسم اثهاائ ليس وهو باجلسد، هنا يعنيه ما هذا

 ، أداة اجلسد اخلاملة. النفس ضد اثهامل هو إمنا

 من يبغضن لكن يكرفها، أو األداة أحد يبغضن ال

 جلسد١تعبريا استخدامه يف .استخداهنا ييسء

 يضاد للعقل، حالتني يعين الروح ضن يشهتي

 الفضيلة بني تضادأ أعين األخرى، إحدامها

واجلمس. النفس بني تضادأ وليس والرذيلة،

الغم الذهبي يوحنا القديس

؟ الغم الذهيب يوحنا القديس حبسب القلب وقساوة الظملة يف السقوط املؤمئ يتجين كيف -٢

وجيي: اآليت اشق أقر

 والذين اجلعتد، يأمور هيثتون اجلسد ستبيق يسلكون فالذين اجلعتد، ستبيق ال الروح سبيق السابكني حئئ

. وساللم حفياة بالروح االهمبامل وأحثا خوت، باجلسد واالهمتامل الروح. بأمور هيثتون الروح سبيل يسثكون

 (٦-٤ :٨)رومية

أوخطيئة؟ روحيا موتا باجلسد االهمتام يكون مىت — ١

ه



أترئ:

 احلياة لكئ الهشوة*، وطيب كربياء، بكئ املجن يطلنب أهوائه، حبسب للحياة مياأل يزال وال اإلنسال اكن

 يتحىل اكن ائذي :األمس إنسان من أكرث اليوم إنسان يف وتمنهيا وتقوهيا األهواء هذه تشبع املعارص*

 مغلوطة صور تنقل املعارص* اإلعالم وسائل ألل لكها، املسيحية والفضائل والعثة، والفقر، بالبساطة،

الله. عبادة عن الكثريين وحترف والسوء، الصالح ،والشز اخلير عن متعثدة، تكون ما وكثريأ

 نعنب وجتعلنا الله عن تبعننا اش التحذيات من أنواع ثالثه إىل ننطرق األصنام: عبادة من أساسية أشاكل

ويه: عنه عوضأ جديدة أصنامأ

 لملساحة شلك إعطاء يف يساعدان وامتالكها املاذية اخليرات اكتساب إذ -١ االمتالك: صمن أوأل-عباد

 العمل، عىل القدر* وفقدان واحلوادث، املرض، من مأمن يف بالوجود الشعوز ويوفران الخشصية، احلياتية

 غري ٤ااجلو و النبيان، فوق الئلك وضع وإىل والمتئك الغىن طلب إىل اإلنسائ يدفع ما وهذا والشيخوخة،

يشء.. لكل يسود ورأ صمتأ واملال الغىن جيعن أن إىل يقود قد لملال املحدود

 عىل كنور لمك تكزنوا اال يعبده؛ صمنا املال جيعن أن إىل اإلنسان يقود الذي الغىن من يسوغ حيذر -٢

 ال إنمك لسيدين. عبدأ يكون أن أحذ يستطيع ال (،١٩ :٦دتلغانا)مىت والشن السوس حيث األريض،

 خسز املادية خريته انديان األوحد هئه اكن وضن (.٢٤ :٦ )مىث ا ولملال لله عبيدأ تكونوا أن تستطيعون

 )لوقا بيته أمام يقفون ائنني الناس حاجات إرء يتعاىم أن ألحد حيئ وال (.٢١-١٦ :١٢ )لوقا احلقيقية احلياة

 األدىن احلذ دون يعيشون العامل، يف كثريون ومه واملحتاجني، املساكني مجيع وحاجات (،٣١ —١٩ :١٦

 يوم أنفهسم عن الدفاع ميكهنم لن العامل يف الضيق يروا أن يريدون ال ائذين واألغنياء املمتلكون احليايت.

(.٤٦-٣١ :٢٥ )مىث الناس البرش ابن سيدين

 (،٢٠- ١٦ : ١ )مرقس ميلك ما كن عن اإلنسائ يتخىل أن احلاالت، بعض يف يعين، قد يسوغ اثباغ —٣

 أن املمتلاكت وال الرثوة تستطيع ال املسيح يسوع متلكه حنت صعبأ؟ األمز هذا يكون أن ميكئ حد أي فإىل

 نفسه الله أل يعلمل إذ اليومية، حبياته اهمتامه من الناجت القلق عنه يزول وكذلك حياته. يف أصنامًا تصزي

 احلياة أحداث مواجهة إىل يدعوان وأمثاله يسوع تعالري ألئ (.٣٣ —٢٥ :٦)مىث األخري حياته مضان هو

وإميان. بسكينه

 يف به يعرتن أن يريد خشصيا. به ويعرتن يعذ أن إىل اإلنسال يتوق -١ الستلطة: صمن عبادة ثانيا-

 سلطة. وميارس نفوذ ذا يكون أن ويريد حيقق، وميا يصنغ أن يقدر ملا تبعًا ويعذ البرشية، اجلماعة

 مدفوعأ إليه، الوصول يبيغ ما يف إأل يفكر ال وصوليا، خشصأ اإلنسان جيعن االعتبار هذا إىل فالعطس

الناس. عىل التسلط ميارس ألنه اجلميع فوق نفسه تنصبب يف وغطرسة بكربباء والنغوذ التسلط ممارسة إىل بذلك

 — رتب



 صدورة يف هز نفسه: يسوغ سلكه اقذي الطريق هو وخدمهتم الناس حمبة يف األمسى الطريق إذ -٢

 يف وظهز بالبرث سبهيأ صاز الغيد ,صوره واخئد ذاثة أخىل بل له، عنينة لله شداواثة اعتزب ما الله،

(.٨-٦ :٢ )فيليب ا الصليب عىل املوت املوت، حىت غ أطا ثواضغ، إلنساين ا صور

 لكدة* .,كثرية ع بدوا مرتبط السيع هذا واللذة، املتعة إىل يتوئ اإلنسان -١ واللدة: املتعة صمن ثالثا-عبادة

 خالله من أجمد مجيل مبنظر اسمتتع كأن مقبوله مهنا والملس( والمساع، والذوق، والشمل، )النظر، احلواس

 للعمل مبدأ اللدة متعة جعيل يف حىث ميل أيضأ وهناك الروحبة. املتعة عن لبعدها مقبوله غري ومهنا الله،

 المتثع يف الغريزية، حاجاته إشباع يف سعادته اإلنسان جيد املفهوم، هذا ومبوجب األخاليق. والسلوك

الصتية. باللذة

 الصمن هذا ألن باطلة للجنس العيادة تأدية أن كهئا، العصور عرب األخاليق تعلميها يف الكنيسة، ترى —٢

 غري بطرق غريزته وإشباع الناس عىل التسلط ميارس ألنه ،,للغرير عبدأ داخله يف اإلنسان جيعئ

 هادئة، زوجية حلياة وسيلة ال غاية يصبح وبذلك بالتقدير، لدهيم حيظى اجلندل يعون ال حبيث رشعية

لله. الواجية املحبة تقوض بل وحسب، الناس بني احلين تدحرت ال كهذه عبودية إذ

الثقويمل:

ويج: اآليت اشق اقر

 عبودية هو بل اإلطالق، عىل حرية ليس جنيس، وانغالذ احناليل من الشبان بعضل حيياه ما إذ

 أدمنوا وملا ذلك. وغري والشذود والرنا االحنزنا إىل املقدس، والزواح الطهارة مئ هبم خرجت خطر؛،

 بعضهم مات جاحنين، جمرمني إىل حتولوا املخدرت أدمنوا فملا املخذرت. إدماين فريسة سقطوا اجلندق،

 حلكم أو التجئ، فدخلوا ارتكبوها جبرميه أو املخدرت، من رئدؤ جبرعه أو اإليدز، مثل فثالبا مبرطب

 ىف ألهنا مطلقة، حرية إىل نمطح أال جيب لذلك قنين، جلرمية أو باملخدرات الجتارمه باإلعدام علهيم

 1الله أبناء جمد احرية احلقيقية احلرية عن نبحث أن علينا بل العبودية. إىل أقرب مزيفة، حرية احلقيقة

(.٢١:٨ )رومية

 -----------------------------------------------------الروح سبيل مبوجهبا تسلك اليت األفعايل مئ جمموعة أعط -١

مؤمن. كشاط حياتك يف العرصية األصنام مواجهة خالهيا من تستطيع حلوال اقرتح -٢
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و

دالسادسة الوحدة
اآلخرين محبة

املدنية والسلطة املؤمن ٠:٠

واملواطنة الكنيسة ٠٠٠

املسيحي اإلمياب يف واحلربا السمل ٠٠٠

األرضية اخليرات وتوزيع الكنيسة ٠:٠

 يتعارض وال األريض الوطن إناكز يعين ال حنوه والسيع لملؤمنني، احلقييق الوطئ يه الملاة إذ

 الوطئ انا لله. اكيب رسالته وحبيا املسيحي فيه يمنو الذي املاكئ هو األريض فالوطئ حمبته. مع

 يسوع دعا وقد البنوة. بنعمة اإلنسان هذا سيناله الذي األبدى والبيث االستقرر، ماكئ فهو المساوي

 من جيدأ عددأ له خصثحن وقد المسوات، مبلكوته عنه عرب الذي المساوى الويط إىل تالميذه

 ألن الروح، يف لملساكيب طوىب الزب أجيل من ولملضطهدين بالروح لملساكيي مسكنأ وجعله أمثابه،

(١ ٠-٣ )مىته: .المئوادي نلكون هلم ألن احلئ، أجيل ئ للئضطيدبئ اطوىب،المئوادي ملكوت هلم
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المدنية والسلطة المؤمئ

املؤمنني؟ قلوب يف الوطب وحمبة املسيحي اإلمياب نرش يف الكنيسة دهسم كيف - ١

املوايط وواجباث الكنيسة
 فهو العام، اخلير مبدأ انطالقادمن مسؤولية بلك واجلهد بالعمل ويشرتك الزمنية السلطة املؤمئ حيترم

 لكه افأعحلوا الوطن: عن والدفاع الرضائب، تسديد مثل اكملة بواجباته القيام إىل املسيح السيد من مدعو

 ٠(٧ :١٣)رومية اإلكزمل له بنئ واإلكرام الهنابة، له لددزئ والهنابة احلئرثيبة، له يفئ احلئريبة حئة: واحد

. واالقرتاع الرأي وإبداء الصحة و التعمل حق مثل حقوقه وممارسة

الدستوز يف وواجبانه املواطن حقوى

وأمهنم. كزمهتم عىل وحتافظ الخشصية حريهثم لملواطنني الدولة وتكفئ مقنس حئ احلرية -١

القانون. وفق ومباربهئا مواطن كئ هبا يمتثغ وواجباب حقوى عىل ينطوي أسايس مبدأ املواطنة -٢

 األصل أو اجلس بسبب ذلك يف بيهنم متيزي ال والواجباتة، احلقوى يف متساوون املواطنون -٣

العقيدة. أو الدين أو اللغه أو

(٣٣ )املادة املواطنني. بني الفرص تاكفؤ مبدأ الدولة تكفئ -٤

ه(٤٩ )املادة بقانون. معارسهثام وتنخزئ علهيم، وواجنب لملواطنني حئ واالستفتاط االنتخائ ه-



املدنية: الستلطة وواجبامذ الكنيسة أوأل-

 أن ثعملون لؤم: وقالة إليه يسوع فدعاخمل

 فبعم. هذا بعن فال ،يسودوهنا األمم رؤساء

 لغم فليغن فبعم، غظميأ يكون أن أزن ص بن

 فلبعئ فيغم، األون يكون أن أزن ونن خدمأ.

 لبخدمة ال جاء اإلنساين ابئ هكذا عبدأ: لغم

 كثري حبياته ويفدي ليخدنؤم بن الناس،

(٢٨-٢٥: ٢٠)مىت .٠مذؤما

 املدنية السلطة واجبات بعض أستخلض - ١

(.٢٧-٢٦: ٢٠)مىت اشق من

 نفهسا الطريقة عىل لملسيح خادمل هو واحد لك

 املسيح خيدم ومن خادم. أيضائ املسيح هبا اليت

 ابنه جيعل إذ عظمية، كرمة أبوه يكرحئة هكذا

 أهيا األبدية، السعاد؛* من يشء يعور وال معه،

 زلكهنة األساقفة يف فقط تفغروا ال ا اخلدام

 لملسيح خذامأ أيضدا أنمت كونوا وإمنا احلائحلين،

 الصاحلة حياتمك خالل بمك، اخلاصة بالطريقه

 ما قدز وعملوا بامسه واكرزوا الصدقة وتقدمي

 اليت العاطفة يعرف أرس* رب فكن ستطيعون.

 بيته، أهل كن ليندر العائلة. هلن؟ كوالد حيملها

 أجل من أمرمه من وصلح وينصحهم ويعلفهم

األبدية. احليا؛* أجل ومن املسيح

أغسطينوس القديس

أغسطينوس. القديس وقدة املسيغ يسوغ أزنه مكا اخلدمة يف األعظم صفات أحدن —٢

وجيي: االيت الغض أقر

الكنيسة تعاليمل

البرشي. للخشيص األساسية احلقوق احزتم واجب السياسية السلطات عىل

)الدستور( ٣ املادة

العامل. بالنظام ذلك حين ال أن عىل شعائرها جبميع القيام حرية وتكفن األديان، مجيغ الدولة حتترمل

 احلقوق السياسية السلطة حتترمل كيفن السورية العربية اجلمهورية يف الدستور خالل من أبيئ - ١

ذلك. عىل مثاأل وأعيط الوض. يف األديان جلميع األساسية

—<_>



املواطن: وواجباث الكنيسة ثانيا-

 ألحصاب خيحئدغ أئ إنساب لكح عىل

 والسلطة الله، عند ص إآل سلطة فال السلطة،

 السلطة قاؤمل فقئ أقامها. ادي هؤ القائضة

 خياف وال العقاب. فاسثخق الله، ثدبزي قاؤمل

 .الرس يعفلح ضن بل ،اخليز يعضلح ضن احلاكم

 ثلة اخليز اعضيل السلطة؟ ثغاف ال أن أثريد

 ولكئ خليرك. الله جدضه يف فهي رضاها.

 ثحملح ال السلطة ألئ الرث، معك إذا خف

 حدضه يف فألهئا عاقبت، فإذا باطأل. الشني

.النرثا يعضلوئ ائذيئ عىل غضبة لثزنيل الله

(٤-١:١٣)ومية

 ومنا زمنيه، منفعه ألجىل ليس هنا اخلضوع

 يعين ال هنا فاخلضوع نفبه. اليل أجل من

 باملؤمين يليئ لذا الرب|ا، يف اطاعة بل ضعقأ

 من وإمنا الناس من ال خياف أن خضوعه يف

 األمعال يقعل من يعاقبون ال احلاكمل فإن الشين:

 ختاف ال أن أفرتيد الرشير*. بل الصاحلة

 منه، مدح لك فيكون الصالخ افعيل السلطان؟

 الرش فعلت إن ولكن للصالح، اديل خادمل ألنه

 الذي من للغضب منتقمل اليل خادمل هو إذ خفف،

الغم الذهيب يوحنا القديس الرش. يقعيل

جتاه املؤمنني املواطنني وجنب أستخلهىن —١

________________________________________________(.٤ -١: ١٣ )رومية اشىن من املدنية السلطة

__________________________________طاعة. أئه عىل للخضوع الغم الذهيب القديس فهم سبب أبدئ -٢

وجيي: اآليت الهثىن أقر

السورية: العربية اجلمهورية دستور يف ورن

(٤١ )املادة للقانون. وفقأ واجب العانة والتاكليدب والرسوم الرضائب أداء -٢

 مث وطنه. دجاه املؤمين املواطين واجباب السورية العربية اجلمهورية يف الدستور خاليل من أبدئ -١

ذلك. عىل مثاال أعيط
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أترئ:

أهنا: املدنية السلطة يف الكنيسة ترى املدنية: والسلطة الكنيسة أوأل-

 احلياة*، منايح مبختلف املجمتع أفرد بني العالقات وتنظمي املواطنني، حيا؛ حلماية إدارية وسيلة أ-

وفائدهتم. مواطنهيا حيا؛* خلير الدولة شؤون يسريون من جهود ودمع مساعدهيم إىل الكنيسة وتدعونا

 بني بالعديل لتحكر الله أمام مسؤولة إهتا ؛(، :١٣خليرلائا)رومية الله خدنة يف افهي العدالة عىل تهسز —ب

 ألثهم اكفة أفزدها حريات وحتترر القانون. عن اخلارج ومعاقبة الصاحل املواطن ماكفأ؛ خالل من الناس

 الدستور وفق وحتلكم لملواطنني األساسية احلقوق حتترم ألهنا .الوطن بنا؟ يف اإلهسام عن مسؤولون

 واالقتصادية السياسية احلياة- يف اإلهسام أحئ ذلك: ومن مهنم، واحد لكن حئ حمترمة والقانورئ،

(.٣٤ املادة )الدستور ذلك القانون وينطر والثقافية واالجمتاعية

 وواجنب مواطن للك حئ العمن الكرمية واحلياة الكرمة من موايط لكن توقره مبا العمل حئ تضمئ ج-

 ا العامل وحقوق ورشوطه العمل تنظري القانون ويتوىل املواطنني، جلميع توفريه عىل الدولة وتعمن هيلع،

(.٤.املادة )الدستور

 باألحوال واحلمك الدينية بالشعائر والقيام االعتقاد حيية له فاملواطئ الديين االعتقاد ىح حتتر؛ د-

 ذلك خين ال أن عىل شعائرها جبميع القيام حيية وتكفن ،األدياري مجيغ الدولة حتترر ا اخلاصة الخشصية

 (.١ : ٤٢ واملادة ٤-٣ :٣ املادة )الدستور ومرعية مصونة الدينية للطوائف الخشصية ألحوال ا ، العامل! بالنظام

 بالقول وعلنية حبرية ريه عن يعربا أن يف احلئ موايط لكن الرأي عن التعبري حبيية تمسخ هـ-

(.٢ :٤٢ املادة )الدستور اا اكفة التعبري بوسائل أو الكتابة أو

 ورعايهتم، خدمهتم يف بالدمه رؤساء جعل الله أن يرون املؤمنني املواطنني -١ أن: الكنيسة ترى ثانيا-

 فغئ أقاهنا. الذي هو القائتة والسلطة الله، عنب حنب إأل سلطة فال السلطة، ألحصاب خيضدغ أن إنساز لك عىل

 فرد كن مسؤولية يعين هنا واخلضوع (،٢-١ :١٣ )رومية 1!العقابا فاسثخئ الله، ثدبري قازمل السئلطة قازمل

 ألن (،٢١ ه: )أفسس النسيح مبخافة لبعضن نعضثمئ ليخضنع اآلخرين: مصاحل جئاة الوحلن أفزد من

 ثغضييل يف حئنؤاضعيئ املواطنني بني وحتقيقه العام للخري خدمهتا مبدى مرتبط للسلطة املواطن احرتمل

(.٤-٣ :٢ )فيليب 11عريمك ننثعة إىل بن ننفعتمك، إىل ال ناطرين أشمئ، عىل اآلخرين

 فيه ملا السياسية السلطة يف مشاركته سميا وال املسؤولية: يف الدولة مشارمة مواطن كن واجب من -٢

. الدستور( من ٣٤٠٣٣ املادة )مبوجب واحلرية والتضامن والعدالة احلقيقة بروح املجمتع خري
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الثقويمل:

الذيين. وإرشادها الكنيسة تعالمي من كشات موقفك( وبني اآليت، النش اقر -١

:للشباب الكنيسة إرشاد من

 بذلك؟ املقصود مفا (.٢١:٢٢)مىت 1لله! ما الله وإىل ،للقيرص ما القيرض إىل اذأ، ادفعوا، لؤم: فقان

 يف األمانة هو هنا املقصود األبددة؟ الروحية واحلياة* املادية، األرضية احلياة بني فصيًا هو هل

األبدية. إىل ميتد وزمنه المساء، عىل تنفتح أرصه املؤمن فاإلنسان املسؤوليتني،

 املواطئ هو األبدية، وحياته نفسه خبالص املهزت املؤمن فاإلنسائ تاكمئ، بل انفصال، ال اذأ

 وال حقيقية، حمبة من وال صاحل، معل* من هيربة ال والزمنينة، ألرضبة ا الواجبات, بكئ امللزتم األمني

 أداء من وال والعسكري، املدين الوطين واجبه من وال وظيفته، مسؤولياىت من وال اآلخرين، خدمه من

 والشباب الطلبة واحنادات واجلمعيات النقابات خالل من املجمتع بناء ىف دور من وال الرضائب،

 إىل أفقنا ميتد بل اجلميع، حنبًا مكسيحيني األرضية، واجباتنا كذ نؤدي أن إذًا علينا لكها. واملؤسسات

مجعاء. البرشية إىل بل الواسع، الوطن

قريتك. أو بلدتك أو مدينتك يف البطالة نسبة واحسب اآليت الغش اقر -٢

 البطالة نسب عن بيانيا احبث اإلنسان، حقوى من حئ العمن

والنساء. الرجايل صفوفب بني سورية يف

 العميل عن املتعنني حالة بوصف البطالة مفهود يرتبعن البطالة:

 استحوذ لذا جيدونه، ال أهئم إال عنه، وببحثون هيلع قادرون ومه

 القرارت أحصاب عنايه ريسئ بشلكي البطاله موضوع

 االقتصاديني، أو االجمتاعيني الباحثني اهمتام عىل وكذلك السياسية

والدولية. الوطنية الساحة عىل وملح دامئ

 القوى نسبة إن . ١ ٠ ٠ العمل( قوة /إمجايل البطالة =)جحم البطالة نسبة حتسب ونسبهتا: البطالة ٢١١١

 نسبة فهيا ترتوح اليت املتقدمة الدول مع مقارنة املتواضعة النسب من يه العري الويط يف العاملة

الساكن. جممل من ا؟0 ٢ ٦٠٥ تتجاوز فال العريب الوطن يف أما الساكن، جممل من ٥/٥٥ ٠ العاملة القوى

بشلكي نفسة يفرص موضوعا بوصفه
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المواطنة و الكنيسة ٢٠

خمتلفون

الوطن أبناء

ونساء رجاة
املواهب متعددو

يتواصلون
يتاكملونيتعاونون

قرييت. أو بلديت أو مدينيت يف أعيفها ايف االجمتاعية العالقات طبيعة أصف -١

 بالدور ليقوم الشاب لدى الرضورية واالجتاهاب واملهارت القمي غري معلية يه االجمتاعية التنشئة

 يستطيع خالهلا من انيت العملية أهنا مكا اآلخرين، مع والتقاعل بالتعاون املجمتع يف منه املطلوب

 وتقاليد وعاداته وجتاهاب ومعايري قمي ضوء يف اجمتاعيا ناجضأ يصبح حبيث وبمنؤ يتطوز أن الشات

 يح اكئن إىل بيولويج ىح اكس من خالهبا من اإلنسان يتدون معلية أهنا الرتبويون ويرى املجمتع،

فيه. حييا الذي جممتعه ملعايري طبقا واع اجمتاعية خشصية له اجمتايع
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االجمتاعية: واحلياة الكنيسة - أوأل

 أيدي عىل كثري وآياث جعاىب وثئت

 .الدفوقرب مجيع عىل اخلوف فاسثوىل ،الرئيل

 ما لكع جيفلون هئئحدين، لكمه الئؤمنون واكن

 أمالكؤم يبيعون تيدمه، نئشرثكأ عننخم

 حاجة قدر عىل شهنا ويتقامسون وخريهتم

 يف يوم قذ يلتقون واكنوا مهنم. واحد لكح

 يف احلبن وبكرسون واحد، بوىب الآليل

 قىب، وبساطة بفح احلإعامل ويشاولون الديوتا،

 فهئم. الناس ريض ربنالون الله، ويسبحون

 أنعر ائذين غدن يزين يوم فلح الزت واكن

. 11 باخلاليص علهيم

(٤٧-٤٣ :٢الرسل )أمعال

 من جيعلون أتقياة اخشايص عثدرع* وحدة إن

 أن ميكنه مهنم واحد كذ بالتبعية .٠ءرش الواحد

 عرشين خالل ويرى يذا عرشين خالل يعمل

 مكا للعرث*، مكا رعايه يتان واحد وكن عيائ؛

 واأليادي األعني فإن هلذا بنفسه. هو هيمت

 فال مهنم. واحد لك ختدم للعرث* اليت واألقدام

 هيمت بل وحذة، بنفسه هيتز بأن إنسان يكتيث

 يفعل أن الواحد يستطيع هبذا باآلخرين. أيضدا

 مىت إذأ العرث؛*. طاقات( حيمل ألنه كثرية* أمور

 واحد فكن تىق، خشص مئة بني وحدة وجدت

.خشيص مئة طاقة حيمل

الغم الذهيب يوحنا القديس

اك بيهنم مشرتاك عئذمخ ما لك جيفلون |ا البشري لوقا قول أفسز - ١

 الصحية العينية املساعدات( توزيغ
لألطفال حصية ومواذ لألرسة

ذلك .علل املجمتع أبناء طاقات( وتمنية تطوير يف الكنيسة تهسمل - ١

تفاعليأ األطفال قدرات( تمنية
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االجمتايع: املسيحي السلوك معايزي - ثانيا

 التعددة ل ألالخ لينمك واحد لك اوأويص

 بل شبه. قدير يف يغاىل ال أن يل املوهوبة

 قسم ما بقدار عىل ،ثقديربا يف يثفعل أن

 كثري أعضاة ثنا أن فمكا .اإلميانغ هن نه الله

 عفلة يهنا غضو وبكن واحد، جديت يف

 واط جعنت كرثنا يف حئئ هكذا به، اخلاص

. ا لبعضب بعضدنا ة عضا أ وظنا الفسيح، يف

-ه(٣:١٢)رومية

يف لنفسه يعطهيا أن املؤمن عىل مزنلة أية - ١

 اليومل حياتنا يف الرسول بوملل مثا يطلبه ما إذ

 احلياة ونسلمل لله ما ذبيحة لكها حياثنا نقدمل أن

 وأن املسيح، يسوغ مع احتادنا خالل من له لكها

 إمياننا. مصمي من سلوفنا فيكون فكر حنمل

 بعضب مع بعضنا متعاونني سعينا يف ذلك ويتجىل

 تقدمي خالل من اخلبر* الصاحله لألمعال

الردمه وأمعال الصاحل واللكام الصدقاب

 أحد تفضيل دون واملحتاجني املرىض ومساعدة

 للرب ذبيحة أجسادنا هنب عندها اآلخر، عىل

 الزائل العامل شلك من ونتخلصز عقوثنا وجتدد

داخلنا. يف األبدي احلئ وحنمل

غريغوريوس القديس

واحد؟ جسد يف أعضاء املؤمنني جيعل الذي ما -٢

وجيب: اآليت اشق أئ

 تزهبا وعىل تألك، خريها ومن عشنا، أرضها وعىل ولدنا، أرضها عىل الكبري، بيوثنا يه أوطانا

 أجسادمه، من وتره اجلدود، أقدام آثار أرضه ويف خري، من وخرينا الوحلن، كرمه من كرمثنا منوت.

 فصارت الرصعاب(، بسبب مترنت املحدودة*، الصغري* أرصنا أن غري الوطن. أجل من النفوس هتون لذلك

 يبئ العداوة تشعل أن العصبيات وستطاعب وأحاكمل. وعادات ودستوز قانوئ مهنا لكق صغري*، دويالب

 إنسانية حاجة للوطن االنمتاء يظن ذلك من وبالرمغ أودينيه. أوعرقيه قوميه مسئياب حتت البرش بين

احلياة. يف مواقعنا يف قويأ تأثري لوجودنا وجتعن باألرض، ترحلنا اليت الالصقة املاد* فهو الزمة

إلهيا. االنمتاء يل يعين ماذا وأبني قرييت، أو بلديت أو ومدينيت وطين أسين-١
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أختم:

 فاعلني مواطنني ليكونوا املؤمنني تنشئه مهئه يف واملجمتع الكنيسة تهسم ألبناهئا: الكنيسة دعوة أوأل-

إىل: ًابذاةها تدعو فالكنيسة وطهنم، يف

 خالل من لوطهنم وحمبهتم املسيحي إلمياهنم بالهشادة وذلك الوطن: بناء يف اإلجيايب اإلهسام -١

 جيعله نافع كعضو املؤسسات هذه بناء يف املواطب إهسامل ألن الدستورية، املؤسسات يف الغنالة املشاركة

الوطن. بناء يف له دوز ال مقمي جمرد وليس فاعأل مواطنأ

 اجلماعه مع الخشيص اجلهد ويعد واجباث وهيلع حقوق مواطب للك العامة: احلياة يف املشاركة -٢

 حكئ اكملة حقوقهم ممارسة عىل أبناءها الكنيسة حتثًا لذلك هبا. والمتسك املواطنه دور ملمارسة رضوريا

 عن والبحث الوطث يواجهها ائيت باملشلكات وعهيم وتمنية العامة، الشؤون يف الرأي وإبداء االنتخاب،

العامة. احلياة يف يدور ما ومتابعة اآلخرين مع والتحاور املمكنة احللول

 يستعمل أن املرشوع ومن االقتصادية، املبادر* يف احلئ إنسان للك االقتصادية: احليا؛ يف املشاركة -٣

السورية: العربية اجلمهورية دستور يف ورد فقد اجلميع، تقني إنتاجية وفر يف لإلهسام مواهبه إنساب لك

عرش*: الثالثة املادة

اخلطط خالل من واخلاص العامل االقتصادي النشاط تمنيه أساسب عىل الوطين االقتصاد يقوم

 الغرد معيشة مستوى ورؤع اإلنتاج، وتطوير الوطين الدخل زياد إىل اهلادفه واالجمتاعية االقتصادية

العمل. فرص وتوفري

 المنو حتقيق عرب واألفراد لملجمتع األساسية احلاجاب تلبية إىل للدولة االقتصادية السياسة هتدف ب-

.وملستدامة واملنؤازنة اشاملة التمنية إىل للوصول االجمتاعية والعدالة االقتصادي

 خمتلف يف االحتاكز ومتنع واالسنمثاز التجار وترىع وملسهتلكني املنتجني محاية الدولة تكفل ج-

 الوطين. االقتصاد خيدم مبا العمل، قوة وحتيم البرشية الطاقات نطوير عىل وتعمئ االقتصادية املجاالت

 احلضارت عىل ع االنفتا إىل أبناءها تدعو فالكنيسة مجعاء: اإلنسانية خلير تسىع الكنيسة ثانيأ-

ألن: مهنا، * واالستغاد هبا واإلهسام العاملية

 وتوحض الدول، بني املسافالئ فيه تالشت عصو يف وأصبحنا صغرياً: قرية مبنزلة اليوم صار العامل -١

 ادولية الساحة عىل جيري ما إىل والتعرف الفكر بأمعال إأل يكمتل ال اإلنسان ويع أئ ألبناهئا الكنيسة

لكه. ذلك مضمون يف والتأمل وثقافية، سياسية تغريت من

 لله، وعبادثه تديثه ميارسئ مؤمن فلك واملعتقدات: األديان اختالف احرتم إىل أبناءها توجه الكنيسة -٢

 الديين. انمتاته أو عقيدته عن النظر بغرضاً اآلخر حرية حيترمل نفسه الوقب ويف ديبه. طقوس حبسب
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 الوطن أبناء بني العالقاتا وترسيخ توطني وعلينا واحد، مبصري ونرتبط واحد، لوحلن ننمتي مجيغا فتحن

 وحتت سلمي. عرصي جممتع لكة علهيا يتأسس اليت القمي تلك الاكملة، املواطنة قمي أساس عىل الواحد

الله. مع وااللتقاء احلردة إىل مدعوون وكهنم واحد، جنس إىل مجيعأ البشز ينمتي الله نظر

 عىل واعمتادأ وقلب عقل من الله وهبنا ما بفضل يستطيعون أهنم املؤمنني: ألبناهئا تؤكذ الكنيسة -٣

 حتويلت وهو أال العظمي، اخلالق مرشوع حبسب وتوجهيها العامل، أحداث مسار تغيزي ومؤازرته، الله نعمة

 املرشوع هذا يف لإلهسام إنسان- لك بل أعضاهئا- من عضو لك وتدعو .حقيقيه أرس؛ إىل إلنسانية ا

 فيه ما فلدطلب 1 رومية: أهيل إىل رسالته يف الرسويل يولس القديس حبسب وذلك البرشية، جتاه اإلهلي

 طريق الرسول بولس القديس لنا يدمس الرتعة، اللكامت فهبذه (،١٩ : ١٤ )رومية الئشزثلئ والبنيان العئالمل

احلقة. املواطنة

الثقويمل:
وأجبًا: اآليت الغش اقر

 حفياتنا القليل، ىف حىت وبباركهم هبم يعتين الذي الله ىف والثقة النفيس: اهلدوء إىل الشباب دعوة -١

مباركته. إىل حيتاج وجهادنا عنده، من وحصنتا بيده،

 من البد رشبف معل فأي كسل أو تلكؤ دون سورية وخاح داخيل والكفاح: العمل إىل الشباب دعوة -٢

 الشباب ليعمل (،١٠:٣تسا٢) يأفل أن له جيئ ال يعفل، أن يريد ال اس واللكمة بالصالة مقدسًا يكون أن

 ىف تمكن احلقيقيه قميثة بل ومنظره، ومركزه وحسبه مباله ليست اإلنسان قمية ألن وتواضع، جد يف

اهلجرًا. إىل يضطرون وال أوطاهنم يف الشباب يستقر املنتج وبالعمل لآلخرين، واسعاده بالله سعادته

وتنشتهتم. أبناهئا تعلمي من السابقة الكنيسة مبواقف رأيك بني — ١
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ذلك. وأعلل عادلة. أسس عىل الناس بني يتحثق الذي السالم مبوضوع ريي أكتب -١

العدوانية. واحلروب املحتلة، األريض لتحرير النضال من كذ يف موقيف أبني-٢

 األجنان تردمت حلم بيت مديته يف ؤلد وعندما السالم. ريسالة ويعلن بالسالم ليبرش يسوع جاء

 قائأل: عنه ء إشعيا تنبأ وقد (.١٤ :٢ )لوقا لسئالملاا١ األرص وعىل األعايل يف لله ا|املجذ قائلة: المساوية

 قدير واهلا ضشري ويكوث جعيب، بامس يسىث كتفه. عىل الرائسة وتكوث ابئ لنا ورىط ونن لنا يولن األنة

 الله أبناء ألهنم السالم لصانيع اطوىب :قائأل عمل نفسه واملسبح ه(. :٩ )إشعياء العئالم ورئيس أبديا وأبآ

احلقييق. السالم ويعلن ويعمل السالم لينرش جاء املسيح فالسيد ٠(٩ ه: )مىت يدعون!
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املسيحي: اإلميان يف السالم أوأل-

 إىل صنعن اجلموع يسوغ رى فلتا

 فأخذ تالميذه، إليه فدنا وجلس. اجلبيل

 الغالم، يصانيع هنيئأ ٠٠قائأل: يشمب

٠ ا عون دد الله ة أبنا ألئمب

(٩-١ )مىته:

يفوق الذي الله اسالم املسيحيني: قو هو السالمل

 ال السالم، لصانيع طويب (.٧ :٤ )فيلييب ا عقل لك

 للذين وامئا حفسب، املختامصين بني السالم بإعادة

 سالم يوجد مل إن فإنه داخلهم.. يف سالهائ يقميون

 سالم؟! يف اآلخرون يكون أن يفيدين ماذا قيب يف

فيحفظنا السالم لنحفظ السالم.. هو ردنا املسيح

السالم؟ صانعو يناهلا مزنلة أية - ١
جريوم القديسيسوع. املسيح يف السالمل

ذلك. أعزن الداخيل؟ والسالم اخلاريج السالم بني عالقه هناك هل -٢

اآلتية: بالصور أليي أبئ -١

الرشيط خلف األرسى األطفال
غزة من الهشيدة الطفلة

نصار باسيليوس الهشيد األب

 خالل من العامل يف احلرب لوقف آلية بوضع أناشدمه املحتدة األمم هليئة الشباب بامس نشط أكتب -٢

مجعاء. واخلليقة البرش عىل احلروب نتاجئ بشاعة إظهار
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املسيحي: اإلميان يف الزناع ثانيأ-

 أن واجهثدوا برش، رش أحدا ثجازوا ال

 مجيع ساملوا النايس. مجيع أمامل احليز تعفلوا

 ثنثقموا ال .طانئمئ قذر عىل أمكن، إن الناس

 لغضب هذا ذغوا بل األجباء، أهئا ألشغم

 الرت، دقون االننقامل، يل :دقون فالكتان الله.

 غدؤلئ جاغ إذا ولكن: جيازي. اثدي وأنا

 غفيلئ يف ألدلئ فاسقه، غينث وإذا فأطعنة،

 الترئ تذع ال نار. مجز ألميه عىل ثجغغ هذا

.باخليرأ الغز اغيب بيل يييلئ،

(٢١ -١٧ :١٢)رومبة

عدؤك جاغ فإن : بولس الرسول خيبرا

 هذا فعلث إن ألنك فاسعه، عطنث وان فأطعنة،

 اللعنه بطريق ال ألهساا، عىل نار مجز جتمغ

بهتذيبه وامنا الناس غالبية يظئ مكا واإلدانة

 بدف؟ ويذوب احلنو، فيغلبه التوبة، إىل وجذبه

عدوا. بعد يصزي فال احلن،

جريوم القدين

باخلير. الرش يغلت ليك املؤمن سيع أعلل — ١

 الدويل والقانون املسيحي )اإلميان بني الرنع حال يف األسري مع التعامل يف الشبه وجة أحذذ —٢

اإلنساين(.

 عن الدفاع جتاه املؤمن املواطن واجبان السورية العربية اجلمهورية يف الدستور خالل من أبني-١

ذلك. عىل مثاأل وعط الوطن. سالمة

(٤٦ )املادة: بقانون. وتنظمل مقدس واجب اإللزامية العسكرية اخلدمة-١

(٤٦ )املادة: مواطن. لكي عىل واجن الدوله أرسار وصيانه الوطن سالمة عن الدفاع -٢
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أتطر:

 يسوغ الربغ اكن فإن القلب، سالمل هو املسيحي االميان( يف السالمل -١ السالم: عىل املحافظة أوأل-

 داخله يف ملكوته واقامه فيه، املسيح لسكىن هتيئثه هو املؤمن يف الووح معن فإذ الووح بعطية وعد قد

 يسوغ الردغ تعالمي من املسمتدة* املسيحية األخالق مع يتعارض ائذي والبغيض الغضب رفيض أسايم عىل

 فأقون أنا أنا القايض. حمك هبكتنوحدت يقنث فغئ ثقنث، ال آلبائمك: قيل أثة أستبعمث اجلبن: عىل العظة يف

 املجبيس، خلكم استوجب جاهن يا ألخيه: قال وطئ القايض، حلكم اسثوجب أخيه عىل غضب هتئ لمك:

 يأيت: ما موجهة التالم ويقتيض (.٢٢-٢١ )مىته: جهمئ ناز استوجب أمحق يا له: قائ وطئ

 تتعارض خطيئة فهو إيذائه، أو جرجه أو معدأ القريب قنت يف الرغبه حد الغضدغ بلغ إذا الغضب: أ-

(.٢٢ :ه )مىت القايض حلكم اسثوجب أخيه عىل غضنب طئ لمك: فأقون أنا أنا املحبة مع جسميأ تعارضأ

 الرس اإلنسائ له يريد عندما خطيئة يكون واآلخر القريب بغضن إئ املحبة. خيالف ما أي البغض: ب-

 فتكونوا يضلطؤدونمك، ائذيئ ألجن وصلوا أعداعمب، أحبوا لمك: فأقون أنا أنا قائأل: املسيخ الشيد عمل فقد

(.٤-ه٤٤ )مىته: السمثواضن يف الذي أبيلكم أبناة

 غياب اليعين لكنه ومنوها، البرشية احلياة احرتم إىل تؤدي اليت والبيئة الظروف هتيئة التالمل -٢

 األخشاص كرمة واحزتم الناس، بني احلن والتواصل األخشاص، أموال عىل باحلفاظ بن فقط، احلرب

 املسيح الشيد فيه يقمي فردوسأ أرضنا حيول الذي القدس الروح مبعونة واملحبة العدالة وحتقيق والشعوب،

 الغدن فيسكئ غابة يغد وجلنائئ جنائئ الربدة فثصري الفال؟، مرغ ثغيضل الروح لكئ ا والعدل احلق هو الذي

 : ٣ ٢ ء )أشعيا واألطن الرحه دوامل اخلئ ومغ السالمل، ة جيي الغدن ومغ اجلناس، يف اخلئ ويقيمل الربيه يف

(.١٧-١ه

 من وجعل الله مع الناس صاحل الصليب عىل بدمه فهو املسيح: لسالم ومثرًا صورًا األريض السالم -٣

 األريض يف يش؟ كن به يصاخب وأن لكة امللء فيه جيئ أن شاء الله ألئ بالله واحتاد وحددًا سز كنيسته

 جفل سالتنا، هو افالغسيح (،٢٠-١٩ :١السثالملا)كولويس خلق الصليب عىل فدمه المئواب، يف مكا

 (.٩ )مىته: يدعون الله أبناء ألئؤم الغالم، بصانيع هنيئأ قال: ائذي وهو ،واحدأ شعبأ الناس

 معدا. البرشية احلياة تدمزي (٢١ )مىته: ''التقتل 11 اخلامسة الوصية حتظر —١ احلرب: جتدب ثانيا-

 احلروب. لتجدب يسىع أن حامك، وكئ مواطن، كئ تدعو حرب، كئ من الناحت اخلرب بسبب والكنيسة،

 ، اكفية قوات وذادب صالحيات ذاب دولية سلطه من خاليأ العامل دام وما قامئأ، احلرب خطر دام ما ولكن

 إماكنات مجيع استنفاد بعد وأرضها، شعهبا عن الدفاع يف مرشع ىح من للحكومات ما إناكر ميكن فال

السملي. احلئ

—0



 واجب وعلهيم الوطن، عن للدفاع رضورى هو ما املواطنني عىل تفرضن بأن احلئ العامة للسلطام -٢

 اضطلعوا وإذا وحردهتا. الشعوب أض خدامل مه العسكرية احلياة يف الوطن خبدمة يتخصصون من إذ ذلك.

.السالم عىل احلفاظ يف حقيقه يهسمون فهم مبمههتم جيب مكا

 ما مبقدار ولكن والعنف، الرش إىل اإلنسان تدفع ائيت اخلطيئة بسبب الناس هيدد احلرب خطز إذ

 ما يمت حىت العنف عىل أيضأ يتغلبون ما مبقدار املحبة، يف متحدون ومه ، اخلطيئة عىل الناس يتفنث

 ورماخؤم حكاك سيوفؤم فيصنعون كثريين، بشعوب وبقيض األمط بني حيمك الئ الذيب:أ أشعياء قال

(.٤ : ٢ ء )أشعيا ا بعد ئ احلربا يشمئون وال سيعا أمة عىل أمة ترفع فال تتاجل.

الغوير:

 !! احلرب ختلفه ما تظهر الصوز - ١

صورة. كذ حتت تعليقا اكتب

ه



األرضية الخيرات في والعدالة الكنيسة ٢٢

العالم في األرضية الخيرت توزيع

 مستخدما واملجمتع، حياته يطؤز ألن مدعو إنسان فلكه ،للتطور دعوة الله تصممي يف حياؤا لكه

 جسده حيتقن أن له حيئ فال وجسدآ، نفسا املتاكمل اإلنساين كيانه بتغذية إال يمن ال هذا أن إال مواهبه.

الرش. هوة اىل بالنشب فينحط الفاسقة اجلسد مليول عبدا يصيخ آن له يمسح ال مكا الله، خلقه الذي

 االقتصاد بني الغصن ينبيغ فال شاملة تكون أن ينبيغ واملجمتع لإلنسان احلقيقية التمنية فإن :لذلك

اإلنسان. هو االنتباذ يسرتيع مفا فهيا يمت اليت واحلضارا التمنيه وبني واإلنساز
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: األرضية واخليرث املسيخ السيد أوأل-

 عىب زحن اكن الفاًئ: هذا لؤم وقان

 ماكن ال نفبه: يف فقان أرضئة، أخصبت

 قان: دم أعفن؟ مفاذا غاليل، فيه أخرن عندي

 مهنا، أكزب وأبين خنارين أهدمل هذا: أعفن

 بيش: وأقون وحرييت. حشي فن فهيا فصع

 سنني نؤونة تكفييل وابرا خريت ليل نفيس، يا

 فقان وثمئي! وارشيب وفيل فاسرثحيي كثري؛،

 نفئك ثسزثد الليلة هدي يف غىب، يا الله: لة

 يكون هكذا يكون؟ يغن أعذذثة ائذي فهذا حبنك.

بالله!. يغىث وال ينفبه جيفغ نئ نصري

(٢١ -١٦ :١٢)لوق

 أعذذثة ي اثن فهذا 11 قوله: يف يسوغ قصن بني - ١

يكوذ؟ا. هلن

 ،11خريت11 غناه دعا إذ أخطأ قد الغىن هذا

 رش. حيسب وال ذاته يف خري ليس الغىن فإن

 اختاره والتواضع، العفة منث الفضيلة هو اخلير

 ومن رذيلة والرش صاحلأ، يصري إلنسان ا إذأ

 فهي األخرى األموز أما شئ، حيسب خيتاره

 ميكئ إمنا رشير، وال صاحلة غري طبيعية

 استخدمناه إن فالغىن للشز، مكا للخري توجيؤها

 صار مطعأ مخن وإن خري صار العطا؟ يف

 غري يف املفهومل هذا القديس أوخض وقد رش.

 يؤذي أن أحد يقدر ال قوله: سميا وال موضع،

 أن اموحضأ نفسة إلنسان ا يؤد مل ما إنساائ

 ما لكن اإلنسان، يؤذياين ال الفقز مكا الغىن

 استخدام ٠؛ء وإسا الداخيل قلبه رش هو يؤذيه

الغم الذهيب يوحنا القديس الفقر. أو الغىن

وجيي: اآليت اشق أئ

 اخلليقة خريي إن حىث والشعوب، األفرد كن ترصفه حتث لتكون فهيا ما وكن األرش الله خىل لقد

 ومن املحبة، رشيعة عن تنفصل ال اليت العدن لرشيعة وفقأ اجلميع يدي بني باإلنصافا تفيضاى أن جيب

 الشعوب ألنمظة املطابقة امللكية اكندي أيأ للجميع معدة اخليردي أن االعتبار يف نأخد أن الواجب

 بطريقة ميلفه ما أن اخليرية باستعامله اإلنسان يظئ ال لذلك ومتقلبة. خمتلفة لظروفه واملوافقة املرشوعة

 يستطيع بل فقط، لنفسه باإلفادة حيتفظ أال يعين وهذا مشرتيا: فليعده ولكن سواه خيصل ال مرشوعة

 هلم اخليرت من اكفه قحسة عىل احلصون يف احلئ كهئم فللبرش ذلك ومع أيضأ، معه إلفادة ا آلخرون ا

ولعياهلم.

. ولعياهلم هلم اخليرت مئ اكف قحسة عىل احلصوي يف احلئ كهنم فللبرش اقرتح يف ريي أبني - ١
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العام: وخلير الكنيسة ثانيا-

 الزثيسيبئ أخد ذعاة تتلكم، هز أوبيمتا

 وجشن بيثة فدخل عنده. الغدا؟ إىل

 أعدلوا يسوع:. الزت لة فقال بلشام..

 وحصونمك، كؤوسبمك داخل يف متا العقرة

 لمث، الؤيئ ويل طاهر. لمث يشء ثل يي

 الئعثع جئ العشز ثعطوئ !العزبسدون أدها

 الغدل وهنملون البقول، وسائر واحلئعرث

 به ثعغلوا أن جيب اكن فهذا الله. وحضية

٠ ٠٠ ذاك ثهبلوا أن دوئ ي

(٤٢-٣٧:١١ )لوقا

 الغشز نعطوئ ا قوله: يف يسوع قصد ما - ١

 وهئملون البقول، وسائر والعثعرث الثغع مرع

. اس وحمبة العدل

بإخونتا الداخلية الروحية احلياة* ترتق

 فهونا صدقة عندمك ما أعطوا ابل قال: املحتاجني،

 احلثه الروحية العباد؛- نقدا. لمك يكون يشء كذ

 معليأ ثرتجمل وايق اااألذا|ا خارج االنطالق عىل تقومل

 يف وفاعليهتا والصدقة حدأ، اململوءة- الصدقة خالل

 إهنا ذبيحة.. من أعظمل فالصدقة الرويح بنياننا

 وصدقاثلئ !!صلواثلئ قيل: فقد المسواب! تفتح

 أكرث إهنا (.٤ : ١ ٠ )أمعال الله أمام تذاكر صعدت

 فهي هينأ، عالجأ ليست املغدقة البتولية. من أمهية

 الصوم من أفضل إهنا جرح.. لك عىل توخض

نفعأ. أكزث أهنا والشاق املؤمل

الغم الذهيب يوحنا القديس

وجيي: اآلتي الثمل أقر
 له من أما عهنم. يغيضن ال مثا حىت الفقرء مساعدن- بوجوب عمثوا اثنني الكنيسة آباء به فكر ما وهذا

 السلطات عىل الكنيسة وتلخ كنه العامل أحناء يف اجلائعون فهم غريه، ثروات من الكفافب حتصيل يف احلئ

 اخليرة فليتقامسوا قتلته قد تكن تطعنة مل فإن جوعأ ميوت ملن الشامل أيع هذاذا! اآلباء لكامل ليتذكروا

 هلم تمسح ايئ الوسائل والشعوب لألفزد يشء لك قبل موقرين حقأ وليستعملوها وام لك إلماكنات وفقأ

ويتطوروا. يتعاونوا بأن

اخليرت. توزيع يف الكنيسة ري أوخض - ١
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أترئ:

 ووجوب العام اخلير مبدأ بتأكيد خاصئة عناية التارخي مز عىل الكنيسة اعتنب العام: وخلير الكنيسة أوأل-

 إذ واليوم العامل. هذا يف احلاضز هو حقأ فذلك الله، خازل من األرضية اخليرية إىل ينظر مفن حتقيعه.

 البعد هذا دون مفن املجمتع، يف العام اخلير حتقيق أمهية نغفل أال جيب اإلنسان، حقوق عن احلديث يشنت

لتحقيقهام. الفعيل واإلطاز لوجودمها، أساسية ٠ركري اإلنسان وحقوق اإلنسانية الكرمة تفقد العام،

: يأيت ما ترسيخ خالل من العام اخلير إىل تسىع الكنيسة

 من املطروحة- اخلدمات من وباالستغادة املتاحة اخليرية إىل بالوصول البرش من عدد ألكري المساح أ-

 حساب عىل فئة متيزي وعدم العمل، سئ يف مه ملن معل وبتوفري —اتصال ووسائل وسيك وتعلمي حصة

.واألسعار الدخيل بني عادلة عالقة عىل واحلفاظ أخرى، فائية

 وأن وخدماية، وصناعة زرعة من املختلفة- اإلنتاح قطاعاية بني متوازي بشلكي االستمثارت تأميي ب-

 حتقيق يف يرغنب الذي املجمتع وعىل األساسية. العامة اخلدمات وتطور الرثوات بني التوازن عىل حيافظ

.وتطويرعا اإلنتاح وسائيل لتحسيي والتكنولويج العملي بالتفدم ياخذ ان العامل اخلير

 القليلون ينتعمل فال أفرده، بني املساواة وتمنية املختلفة، املجمتع رشاحئ بني المتيزي ألشاكيل التصدي —ج

 يف االستمثارات( بيل التوازن عىل حيافظ أن أيضأ ويعين الفقر. وطأ؛ حتت الكثريون ويرزح باخليرت

 إىل الواحد املجمتع أفزد بني واخلدمات اخليرية توزيع عدالة خالل من وذلك املختلفة، الوطن أرجا؟

. ألمم وا البلدان خمتلف

 ملن ترتك بل املتوافرة*، واإلماكنايد الرثوية تستنفد فال القادمة، األجيال يف احلارض. األجيايل تفكري —د

املستدامة. بالتمنية يمسى ما وهذا والتحديث للتطوير قابلة وخدمات إنتاج أطر بعدها يأيت

أنه: العاملي املستوى عىل العامل اخلير ويعين عاملياه: العامل اخلير معاين —ثانيا

 عىل حيث الذي الدولية، االقتصادية ولسياساية املحيث االقتصاد بني نشىت ائيت الصحية العالقة —أ

. وتقذمأ منؤأ األقل بالدول اخلاصة العناية مع الدول بني والتباديل التعاوي

 المكال إىل بالوصول أفرادها من فرد وللكي للجامعات تمسح اجمتاعية وظروفا أوضاع جمموعة —ب

 حقوقأ طياته مضن حيوي فإته مث ومن واتساعأ، انتشار يزداد اليومل أخذ فقد وهسولة مشوأل أكرث بطرقة

 األخرى. اجلماعات حلاجاية حسابًا حتسب أن مجاعة لكي وعىل بأرسه. البرشي باجلنيس تتعئئ وواجيايد

. كهئا البرشية العائلة يمشل الذي العامل للخري حسابًا حتسبة أن أيضأ وعلهيا

 انفاذ عند ومتطلباته اخلير هذا أبعان دامئاه يريع أن العام: اخلير حتقيق يف املؤمن واجبات ثالثاه-

الاكملة الصور لتحقيق مدعو الله، صورة عىل املخلوق فاإلنسان الخشصية، شؤوهنم تسل قرإرإت ه



 إخوته سعادي أجل من وتطوير هيلع والسيطرؤا العامل استعاميل يف يحجن سوف فإنه فعآل أحديل فإذا باملحبة:

 اإلنسايل يستفذ أن اخلطور من لذا خدمهتا. يف حنن ال خدمتنا يف الدنيوية فاخليرت وكرامهتم، البرش من

 حارس فاإلنسائ وآىن، رسيع كسب سبييل يف ونظالهتا والطبيعة اجلمايل هيدمل أن أو أنانيته، سبيل يف الكون

 ميكئنا للتقنياب احلسن فباستعاملنا إخوته، وجتاه الطبيعة جتاذ حسايل ذلك عىل وسيؤذي وحامهيا، األرض

واملصائب. الدمار حنو نقودمه قد أو إلخونتا أوفر وبصحه العامل، يف السالم بنا؟ يف نهسمل أن

بأنه: يؤمن أن املؤمل عىل توجعيل لذلك

والعام. الخشيص خريمجا حنو معًا يتقدمان ومها وبفضله، اآلخر مع حييا -١

 تكون أن عىل اخلدمات، واستخدام الرثوات باستعاميل خيتص ما يف العامه السلطاب توجهياب حيترم -٢

واجلماعات. األخشاص خري إىل وموجهة وصاحلة عادلة التوجهيات هذه

 االخشايص حقوى وتقدير املجمتغ، ثكؤن ائيت واجلماعاب األفرد حاجاب االعتبار يف يأخد -٣

االجمتايع. النسيح تكوين يف تهسر ائيت ولعرقيه الدينيه واملمجوعات

 حياثه وصفاته، مواهيه بفضل ،يطؤز ألن مدعو إنسان فكن للتطور، دعوة يه الله تصممي يف حيانًا فكن

وجسدأ. نفسأ املتاكملب اإلنساين كيانه بتغذيه إال يمت ال هذا أن إآل واملجمتع.

الثعويز:

وأجب: اآليت اشىن اقر

(٣٥ :٢٠ الرسل )أمعال . األخذ حبئ أكزث الغطاء ثبازلئ يسوغ: الربيل لكامل ادئتذنربين

املحتاجني. لتساعد تبذله أن جيب اثين اجلهد بني السابقة اآلية خالل من-١

— ٦وذ



األعالم جدول
وامهها امعاله جمال حياته وتارخي ماكن القديس امس

 مؤلفات وله )املوصل( نينوى عىل أسقفأ صار
عديدة. الهوتية

 حوايل قطر يف القديس ولد
٣٦ءامه

الرسياىن احساق

 من واهلرطقة البدع ضد عديدة جمامع ىف اشرته

 واملستشغيات واملالجئ واألديدًا الكنائس بناء أمعاله

 خضمة ومؤلفات صغرية ونرشت رسائل مؤلفاته ومن

 مهنا والالهوتية الفلسفة العلوم أنواع مجيع ىف

 رئعة تفاسري ونرش النعمة( الله، مدينة )االعرتافات،

 الكتاب من مستقاة املسيحية العقيدة ورشح لملزإمري

واإلميان. العقل بني وفق وقد املقدس،

 أسقفىف٤٣٠-٣ه٤

 وأقام للكبان دير أنشأ اجلزائر

 بالصوم النسك حياة وبدأ فيه

 والتأليف والدرس والصالة

 وهكذا والكنيسة الله وخدمة

 يف للرهبان أبا أحضى

أفريقية.

أغسطينوس

 ومغنيسية أفسس كنائس اىل السبع رسائله كتب

 بوليكريوس واىل وازمري، وفيالدلفية، وروما، وترإلة،
أكري. اسقف

 اغناطيوس لقلب ناطقة صوبًا الرسائل وهذه

االستهشاد. إىل شوقا املضطرم

 األنطاىك أغناطيوس القديس

 لرسوليينا.١ آلباء١ا أحد هو

 القرن خشصيات أملع من

لمليالد. الثاىن

 اغناطيوس

األنطايك

 بتعلمي واهمت االسكندرية لملدرسة معمثا عرف

 اثارو أبرز ومن والفلسفة الالهوت ىف املتقدمني

املقدس. للكتاب الرمزى التفسري

 ىف ولد بالعالمة عرف

١٨٥ عام االسكندرية

أورجينوس

 اآلباء وكتابات املقدسة الكتب درسة عىل عكف

 أمعاق إىل وايصاهلا رشحها ىف برع حىت القديسني

ممتزياً. دينية أناشيد كتب مكا القلوب،

 آباء من ٣٩٧-٣٣٩

ميالنو أساقفة رئيس الكنيسة

أمربوسيوس

 ىف القوانني( )كتاب كتاب له الثالثة األمقار من واحد

 أمه ومن األريوسية حارب املسرتمة الكبانية احلياة

. الكنسية الليتورجيا ونظم املحبة( )مدينة أمعاله

 ۶أبا من ٣٧٩-٣٣٠

 قرصية أسقف انكئلسة

كهـدوكدا

الكبري باسيليوس

 املدرسية والفلسفة الالهوت ىف جحهتا الكنيسة معمل

 والفزيل سينا ابن ء أز عىل اطلع

 الالتينية الرتمجات طريق عن رشد وابن

كثرية. مؤلفات وناقهشاوله

 رهب١٢٧٤-١٢٢ه

 ايطاليا ىف وك دومينياكىن

باريس. جامعة يف وتعمل

كويين ال ا توما

-



 املقدس، الكتاب بتغسري اهمت

 نسكية مقاالت عظمي ترث له التارخي: ىف كتب

الرجال!. امشاهري

 ،يف٣؛٢م1ؤلدذحوء

سرتيدون. مدينة

االسكندري جريوم

 مشىف تضم املحبة مدينة كبدوك ىف أسس
املسنني. لرعاية ودار أيتام ودار

٧٦٥ عام قرابة ولد ثيوفالكتيوس

 سنة قسطنطينية ىف عقد الذى الثاىن املمجع حرض

 التصوف معملى أهشر من إنه ٣٨١

كثرياً. مؤلفات له املسيىح،

٣٨٦- م٣٣ه

تيص أسقف

 الالهويت غريغوريوس

النيىص

 فمل الهوت، رجل منه أكرث رعاية رجل كربيانوس اكن

 مشالك ليعاجل وامنا الالهوت ىف البحث ألجل يكتب

 معلدة وكنسدة رعوية

 الظروف حبسب احتياجاهتم وتسد

قرطاجنة. ىف الكنيسة فهيا عاشت الىت

 كربيانوس ؤك ما األرحج عيل

.٢١٠ و ٢٠٠ سنة بني

 اكنت وثنية، رشيفة أرساً من

 وقد تونس ىف قرطاجنة ىف

٢٥٨ عام ىف استهشد

نوس كربيا

 ترس الكنيسة معملى من

 بعضها دينية مؤلفات له م،٤٣١ عام أفسس جممع

املسيىح. االميان عن عقائدى ويعضها تفسريى

االسكندرية بطريرك

٤٢٤٠٤١٢

 االسكندرى كريدس

)الكبري(

 اخلطابة نابغة وهو لبالغته الغم بالذهىب لقب

 له الدوناندة الكئدسة لدتورحدا نىس الده الكئدسة

 ووصل اإلهلى الكتاب وتغاسري املؤلفات من الكثري

رسالة. ٢٤٩ و مقالة ١٤٤٧ حنو إلينا

 ممنأباء٤٠٧م-٣٤٧

 ىف وك ومعملهيا الكنيسة

القسطنطدنة تطريرك أنطاكدة

الغم الذهىب يوحنا

 الالهوت ىف ألف األيقونات حمارىب بدعة قاوم

 الدينية واألحلان والشعر والتارخي واخلطابة ولفلسفة

 ىف والالهوت الفلسفة تعلمي نشأة مبؤلفاته مهد

 املعرفة(. )مهنل للعربية املترمجة كتبة من أوروبا

املسيىح. اإلميان ىف مقالة املئة كتبه أهشر ومن

 ىف ولد ٧٦٠ -٦٧٦

 الكنيسة آباء من دمشق

ومعلهسا

الدمشىق يوحنا

ه




