
:تمهيد   
يطرح هذا السؤال ويجيب عليه التالميذ ويقوم الخادم بإعطاء اإلجابة          

أما فى السؤال الثانى والثالث     . السليمة بدون فتح مجال للحوار المطول     
 .فيترك عشر دقائق للحوار وإستنتاج اإلجابات 

 :א

 )1(א وجد حرية مطلقة ؟هل اإلنسان حر أم ال ؟ وهل ت

 فهـو   -ولكنه حر فى بعض منهـا     ، فى بعض الجوانب     حراًهو ليس   
ولكنه هو الـذى يحـدد أهدافـه        ،   وفاته   أو فى يوم ميالده     اًليس حر 

 .وأفعاله ومستقبله الزمنى واألبدى 

 :א

يحسن وضع ذلك الجدول علـى   ( يترك فترة كافية إلستنتاج اإلجابات      
 ) التالية ةالصور

 )2(א
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@ÞìÔí@éi@óãd×ë@ýßdnß@ê‹ÄãZ@ @
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@ @

  
 يوم ميالدك ماذا ستفعل بمواهبك

          لونك دراستك
  جنسك وظيفتك

  وطنك زوجتك أو زوجك
  ذكاؤك تدينك

  أسرتك عطاؤك
  االقتصاديمستواك  رسالتك

............  ............  
...........  ...........  

  يوم وفاتك ديتكأب
@ @@ @@ @@ @@ @



  )3(א  

وفى كل مرة كان الرب يعطـى حريـة         
  ليةئويعطى معها مس

  أعطى اهللا حرية لإلنسان

ولكن من شجرة معرفة الخير والشـر ال        "
"  يوم تأكـل منهـا موتـاً تمـوت          . تأكل

  )17:2تك(

  )16:2تك " (من كل شجر الجنة تأكل "

لم تسمع بل غويت    فان انصرف قلبك و     " 
  و عبدتهاأخرى آللهةو سجدت 

 ال محالة تهلكـون     أنكم اليوم   أنبئكم فإني  
 أنـت  التـي    األرض على   األيامال تطيل   

تث "(  لكي تدخلها و تمتلكها    األردنعابر  
17:30 (  

أنظر قد جعلت اليوم قدام الحياة والخير       " 
  )19-15:30تث " ( والموت والشر 

ة والمـوت البركـة     جعلت قدامك الحيا  "" 
 البركـات   28أقرأ فى تـث     "  ( واللعنة  

 )واللعنات 

ـ  هإن عادت إلى شعبها ف      عـن   ةلئوى مس
وإن بقت مع حماتهـا     ،  ضعفها الروحى   

ــم   ــة والعق ــاالت المجاع ــل إحتم  تتحم
 )لعدم الزواج ( 

 راعوث لها حرية االختيار

 عليه يكون وشر الشرير عليـه       باربر ال "
  ) 20:18حز " (يكون 

ال ينقل ذنب اآلباء إلى األبناء إن       "حزقيال  
ولد أبناً رأى الجميع خطايا أبيه التى فعلها        

 فإنه ال يموت بـإثم      مثلهافرآها ولم يفعل    
  )17:18حز " (أبيه حياة يحيا

إن رجع البار عن بره وعمل إثماً ومـات         

  .فيه فبإثمه الذى عمله يموت

 وإن رجع الشرير عن شره الذى فعـل       " 

 رأى . نفسـه  يىوعمل حقاً وعدالً فهو يح    

فرجع عن كل معاصيه التى عملها فحياة       

   )28 ، 27 : 18حز " ( يحيا ال يموت

  

 كـل يـوم     صـليبه فلينكر نفسه ويحمل    

   )مسئولية( ويتبعنى 

  "ن يكــون لــي تلميــذا إن أراد أحــد أ"

   .)27 : 14لوقا   (

 أن إما ألنه يخدم سيدين أن أحدال يقدر  "   .قدروا أن تخدموا اهللا والمال تال 

 يـالزم   أو اآلخـر يبغض الواحد و يحب     

 أن ال تقـدرون     اآلخـر الواحد و يحتقر    

   .)24:6مت" (تخدموا اهللا و المال

 أيضـا  من يزرع بالشح فبالشح      إنهذا و " 

يحصد و من يزرع بالبركات فبالبركـات       

   . )6:9كو 2" (  يحصدأيضا

 ليس عن حزن    كل واحد كما ينوي بقلبه    "

 اضطرار الن المعطي المسرور يحبـه   أو

 يزيدكم كل نعمة لكـي  أنو اهللا قادر   اهللا

تكونوا و لكم كل اكتفاء كل حين في كـل          

 " شيء تزدادون في كـل عمـل صـالح        

   . )8-7:9كو 2( 



انطلق من أرضك   :  "  وقال الرب إلبرام   :دعوة إبراهيم * 

فـأنطلق  " ... ى األرض التى أريك   وعشيرتك وبيت أبيك إل   
  ) .4-1:12تك ....( إبرام كما قال له الرب

إنى قد نظرت إلى مذلـة      : "  وقال الرب    :دعوة موسى * 

شعبى الذين بمصر وسمعت صراخهم من قبـل مسـخريهم          
بعثك إلى فرعـون وأخـرج      أفاآلن تعال   ... وعلمت بكربهم 

  )15-:1خر " ( ى من مصر  شعب

مـن  :  "  وسمعت صوت السيد قـائالً     :شعياءأدعوة  * 

ـ  أ هـا :" ؟ فقلت   " أرسل ومن ينطلق لنا       "ذا فأرسـلنى    ا  ن
 ) .8:6ش أ( 

" أنا أمة الرب فليكن لى بحسب قولـك          " :دعوة مريم * 

  ) .38:1لوقا ( 

 بن حلفـا     وفيما يسوع مجتاز أبصر الوى      :دعوة متى * 

فقـام  " تبعنـى   إ: " جالساً إلى مكتب الجباية فقال له       ) متى(
  ).14:2مرقس ( وتبعه

 أمـام   إسمىإن هذا إناء مختار ليحمل       " :دعوة بولس * 

" إسـمى وأنى سأريه كم ينبغى أن يتألم مـن أجـل           .. األمم
  )15:9أعمال ( 

@¶g@ñìÇ‡Ûa

@âanÛ⁄a

@ÑÜØm

  âanÛ⁄a@¶g@ñìÇ‡Ûa@ @
  

ــد   "           أوال يبنــي برجــا ال يجلــس  أنو مــن مــنكم و هــو يري
   )28:14لوقا " ( ا يلزم لكماله و يحسب النفقة هل عنده م

فهنـاك  . ولكن اإللتزام يختلف من إنسان إلى آخر      . كل إنسان مدعو إلى اإللتزام    
.  وآخر اجتماعياً وآخر دينياً وروحيـاً      اقتصادياتطوير اإلنسانية عملياً وآخر     بمن يلتزم   
  . تظل عالة على المجتمع تعرقل نموه، وتتطفل على طاقاته فئةوهنالك 

وبالحـب  . الحب يوجهه والحب يثبت قصـده     . بما التزم فيه  " مغرم  " زم  كل ملت 
  .ينمو 

إال أن من الحب ما يبدو قمة فى العظمة والصفاء، وذلك بقدر اتصافه بالمجانيـة               
  .ة وتجرده من أى منفعه مادية ومصلحة أنانيةيوالغير

خذتم مجانـاً   مجاناً أ : " لقد أرسل إليهم رسله قائالً    . هكذا كان حب المسيح للبشر    
هذه المحبة النموذجية،   ". أن يحبوا بعضهم بعضاً كما أحبهم هو        " وأوصاهم  ". أعطوا  

 "       حبائـه  حب أعظم مـن أن يبـذل الحيـاة عـن أ            ألحدليس  :" لخصها المسيح بقوله    
  )13-12:15يو(

  
  
  
  
  
  
  

؟



    
  Ñìí@ @ Ša‰Çþa@ÕÜ²@óìß@ @

  يتغلب على الصعوبات+ 
أكتب العقابات التى واجهت يوسف ولكنه      
بالرغم من ذلك ظـل محتفظـاً بكمالـه         

  :وثباته
.......................  

.......................  
.......................  
.......................  

 أعذاراألعذار التى قدمها موسى كانت + 
  واهية وكان هناك عدة أعذار 

  11:3عذر عدم اللباقة خر + 
  13:3عدم المعرفة خر 

  1:4ة خر اءعدم الكف
  10:4عدم القدرة خر 

  13:4عدم األهمية خر 
أى من هذه األعـذار تعتبرهـا       

  بقة عليكمنط

 كرسي أمامهر  جميعا نظأننا ال بد ألنه " 
المسيح لينال كل واحد ما كـان بالجسـد         

 "  شـرا  أمبحسب ما صنع خيـرا كـان        
  )10:5كو 2(

و لكن الذي صنعنا لهذا عينـه هـو اهللا          " 
"   عربـون الـروح    أيضـا  أعطانـا الذي  

  )5 : 5كورنثوس الثانية  (

عريانــا فكســوتموني مريضــا كنــت " 
ــا  ــوني محبوس ــأتيتمفزرتم ــى ف  "  إل

  )36 : 25متى  (

  

@ @bîãbqZß@óãaì÷ó×ìÜ@åÇ@Þ@   
  :سوف ندرس اآلن موضع األعذار   :وتستطيع هنا أن تعقد مقارنة

א  فأتى بأعذار متنوعة لم      ، كان موسى يتهرب فى بداية حياته خوفاً من الدعوة        
إن الظروف ال .  أقسى الظروف، أما بطرس فأنكر فى ضعف     أماملم ينكر دانيال إيمانه        .3أقرأ خر ، تكن مقبولة عند اهللا 

 -تضيع النجاح والفشل ولك إرادتنا وإيماننا وصبرنا وجهادنا هو الذى يجعلنا ننتصـر            
انك بـال   ) " 6-1:2رو( لذلك فنحن نقرأ فى لين عن تصرفاتنا  ئووسوف نبقى دائماً مس   

   "أعمالهسيجازى كل واحد حسب " فإن اهللا " عذر أيها اإلنسان

 لذلك فى قصة يوسـف      أمثلهونجد  . فنحن قد نعلل باألعذار ونلوم الظروف       
  .ودانيال بمقارنته مع بطرس 

@ÑÈš@‘‹İi‹Øãcë@ @ ‹Øäí@@Þbîãa†@ @
  وهو فى وسط أهله -

كــان غيــر مضــطراً  -
 لإلنكار أمام جارية

سبق أن حذره الـرب      -
  فلم يصدقهالضعفمن 

  هرب -

فـى موقـع     وهو فـى الغربـة    
  ليةئوالمس

  لملوكأمام ا -

 كان يعرف العقوبة -
  تحمل نتائج إيجابية -

رأ قلظروف بل كان يصنع النجاح ولو فى داخل السجن ل         لم يكن يوسف يلوم ا    
  : هذه اآليات 23-21:39تك 

 لطفا و جعل نعمة له فـي عينـي          إليهو لكن الرب كان مع يوسف و بسط         " 
 الذين في بيت األسرى يد يوسف جميع إلىفدفع رئيس بيت السجن  رئيس بيت السجن 

 لم يكن رئيس بيت السجن ينظر       السجن و كل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل و          
   . "شيئا البتة مما في يده الن الرب كان معه و مهما صنع كان الرب ينجحه



:א
 مسئول عن تنميـة عضـالتك       – عدم الشراهة    – األكل الصحى    –النوم الكافى   

 عدم التدخين   – نظافة الجلد    –والمحافظة على استقامة العمود الفقرى وسالمة األسنان        
  . عدم االستسالم للشهوات –

  ها انذا ارسلنى عندما دعى الرب أشعياء قال له 
   يقبل الدعوةأنشعياء وإحساسه بعدم نقاوته لم يحول دون أإن ضعف 

  :  قائالً أشعياءب ي يجأنكان من الممكن 
ا مقسمة ونحن جميعا فى خوف شديد، ولو كانت       يا رب لقد مات عزيا الملك واألمة كله          :

 لحظة واحدة فـى     أترددكن  أ لم   اآلن البالد االقتصادية فقط أفضل مما هى عليه         أحوال
  . أخدمك أن

   تكوين اآلراء السليمة – الثقافة –المذاكرة 

  .لكن كل هذا لم يحدث    :
   0000 كلمات - عدم الشهوة  – عدم الحقد –عدم الغضب   .لقد قبل استبقاء المسئولية وتنبأ لخالص الشعب 

:א
: نفسه من المسئولية ولم يحاول تبرير نفسه  أنه لم يستعفى 51حين نقرأ المزمور 

لكى تتبرر فى أقوالك : " على خطأه ، لذا تحمل المسئولية كاملة معلنا أن اهللا أدبه قائالً 
  " .وتغلب فى قضائك 

ماذا تريد أن تكون عندما تصل إلى سـن         
  العشرين ؟

  .أننا أحرار فى تصرفاتنا ، ولكنا مسئولون عن نتائجها              
   .ون عن نتائجها              أحرار فى اختبارتنا  ، ولكنا مسئول

  كيف ستسير نحو هذا الهدف ؟ 

:   
  

  :فى مرحلة الشباب 
@bîãbq@ZìØn@åàÏ@ÙîÛg@òèuìß@ñìÇ‡Ûa_@æ@

 صومك  – صلواتك   –واستثمارها  وزناتك  
 عـن   – عـن أفكـارك ومشـاعرك        –أنت مسئول عن جسدك ونفسك وروحك         .  توبتك وإصالح ما بك– خطاياك –

  :  .مستقبلك وأبديتك 
 مساعدة مـن يحتـاج      – القدوة الحسنة    – التأثير على زمالئك     –مساعدة أسرتك   )(א

@.إليك @
ودعنا اآلن نحدد مجاالت هذه المسئولية بالتفصيل ، هل تقدر أن تحـدد صـفات        

  :لكل مجال من هذه المجاالت العمل الصالح أو الخاطئ 



               :إمأل هذا الجدول                        
‡yaìÛa@ø“Ûa        ما هى أهداف الشـباب 

  اليوم؟ 
ماذا يفعلون من أجل تتميمها     

  ؟
1 -    
2 -    
3 -     
4 -     

  
" أوردت جريـــدة 

ــا  ــوال روم ــى " أح عل
الصفحة األولى من أحـد     
أعدادها مقاالً طويالً عـن     

ــيخ الجل ــولس الش ــل ب ي
المسجون فى أحد سـجون     

. رومية بسـبب إيمانـه      
يحتوى هذا المقـال علـى      

 سنة من حياة الخدمـة      33تعداد لمآثر هذا الرجل وإنجازاته على مدى أكثر من          
 وفى آخر   000والبذل فى الحقل الروحى، لدرجة أنه قيل عنه أنه فتن المسكونة            

 من وحى ما قد أعلنـه       المقال تخيل المحرر هذه المناجاه بين بولس وإلهه وذلك        
لكن ألسـباب مجهولـة صـدرت        . 14 – 12 : 3بولس عن نفسه فى فيلبى      

  .حاول أن تجدها من النص المذكور شاهده أعاله . المناجاه 

  :         التجاوب 
فى ضوء هذا الدرس هل تتبنى بدورك هدف بولس السامى لالمتداد إلى قدام والنمو بإسـتمرار           

  لروحية ؟فى الحياة ا
التى هى أيضاً آية للحفظ لهذا الدرس  ) 14 ، 13 : 3فيلبى ( إن كان نعم فأكتب فى الفراغ هنا     

  00000000000000000000000: أنا أيضاً أريد بمعونة الروح القدس أن :   
@ @

لكن لماذا صار كل هذا لى ؟ لماذا ؟ أرجوك          . شكرا لك يارب شكراً لك      " 
ات األلوف  مـن     أعلن لى لماذا ؟ لماذا اخترتنى أنا شاول بالذات من بين عشر           

 ما هـو    000أرجوك من كل قلبى أن تساعدنى لكى        . الناس البد أن لك قصداً      
فإنى حتى اآلن وبعد عشرات السنين من حياة اإليمـان معـك            . قصدك لحياتى   

يارب حتـى   .  كامالً   000 أو قد    0000 نفسى إنى قد أدركت أو قد        000لست  
                        00000نهاية أيامى سأبقى أفعل 

@óiŠ@ @òþ–Z 
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@ýÔrß@ôàšë@ @
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