الهوية والتواضع
َّ
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نحـيـا مـثـل يـســـوع:

الجزء األول :هوية يسوع وتواضعه
 ترانيم عبادة وتسبيح ( َّمدة ربع ساعة)
 الدرس ( َّمدة ساعة وربع)
المقطع الكتابي:
 كولوسي 22-15 :1؛ فيلبي .11-5 :2
هدف الدرس :نحن مخلوقون على صورة هللا ،ويسوع هو الصورة نفسها التي ُخلقنا نحن عليها .ورغم َّأننا لسنا

آلهة في طبيعتنا ،فإنَّنا ُخلقنا على صورته ،وال يمكننا أن نحسب أنفسنا معادلين هللَّ ،
لكننا محبوبون ومقبولون
من هللا نفسه .واقع َّ
أهمية .والدته في تواضع ،بينما هو إله اآللهة وملك
أن هللا صار جسدا يمنح البشر َّ

الملوك.

القسم األول :الهوية:
المقدمة ( 10دقائق):
 اسأل :إن أردت الحصول على نسخة عن أمر معيَّن اآلن ،ماذا تفعل؟
 أظهر صو ار مختلفة ليسوع (رَّبما نجعل هذه الصور متاحة على الموقع) واسأل:
 كيف تشعر حيال هذه الصور؟ َّأيها أحببت أكثر الكل؟ و َّأيها لم تعجبك؟

تتخيل يسوع اآلن ،كيف كنت لتفعل هذا؟ (أعطهم أوراقا وأقالما واجعل األمر
 لو أردت أن َّ
افق
يعود إليهم إن أرادوا رسم صورة أو كتابة شرح وضع بعض من الموسيقى الهادئة التي تر ُ

هذا الوقت).

تفاعل المجموعات الصغيرة ( 5دقائق):
اقسم الشبيبة مجموعات من أربع إلى ست أشخاص ،وناقشوا ما كانت عليه صورة كل شخص أو وصفه،
وسجلوا النقاط الرئيسة.
المقطع الكتابي ( 7دقائق):
 بعد عودة المجموعات إلى أماكنهاُ ،قل" :فلنر ما ُيعلمه الكتاب َّ
المقدس حول من هو يسوع".

المهمة ،ورفع الصوت
امية (التشديد على الكلمات
 اطلب من أحد قادة الشبيبة قراءة المقطع بصورة در َّ
َّ
في أماكن معيَّنة ،وتحميل تسجيل للصوت على الموقع اإللكتروني ،أو حتى الطلب من قادة الشبيبة

تصوير قراءة هذا المقطع وسط منظر طبيعي) .والمقطع من كولوسي َّ 15 :22-15 :1الذي ُهو

16
السماوات وما على األرض،
ظور ،بك ُر ُكل خليقة .فإَّن ُه فيه ُخلق ال ُك ُّل :ما في َّ
صورةُ هللا غير المن ُ
ُ
الك ُّل به وله قد ُخلق.
اء كان ُع ُروشا أم سيادات أم رياسات أم سالطينُ .
ما ُيرى وما ال ُيرى ،سو ٌ

18
17
أس الجسد :الكنيسةَّ .الذي هو البداءةُ ،بكٌر من
قوم الك ُّل .وهو ر ُ
الذي هو قبل كل شيء ،وفيه ي ُ
كل الملء20 ،وأن ُيصالح به
األموات ،لكي يكون هو ُمتقدما في كل شيء19 .ألَّنه فيه َّ
حل ُّ
سر أن ي َّ
اء كان :ما على األرض ،أم ما في
الك َّل لنفسه ،عامال ُّ
الصلح بدم صليبه ،بواسطته ،سو ٌ

السماوات21.وأنتُ ُم َّالذين ُكنتُم قبال أجنبيين وأعداء في الفكر ،في األعمال الشريرة ،قد صالح ُك ُم اآلن
َّ
22في جسم بشريَّته بالموت ،ل ُيحضرُكم قديسين وبال لوم وال شكوى أمامه.

 اطلب من الشبيبة في هذه المرحلة أن يعودوا إلى أوراقهم .على ضوء هذا المقطع ،ماذا كنت لتُغيَّر
ومعبرة).
في ُّ
تخيلك ليسوع؟ (أضف موسيقى هادئة ُ
نقاش ( 10دقائق)

وية يسوع ،كيف تصف نفسك؟
 هذه هي ُه َّ

 إن أردت الحصول على نسخة عن أمر معيَّن اآلن تحديدا ،ماذا تفعل إن لم تكن لديك أيَّة تكنولوجيا
اآلن؟ ( –Get close to Jesusاالقتراب من يسوع لنشبهه هو الطريقة الوحيدة).
الخاصةَّ :
أن الكتاب َّ
تذكر َّ
المقدس نفسه الذي يصف يسوع
 فسر لشبيبتك النقاط التالية بكلماتك
َّ
يصفكم أيضا َّ
بأنكم َّ
مقدسين وبال لوم أمامه ،و َّأنكم جزء من جسد يسوع على األرض ،وأنت مبارك
فأي نوع من الناس يجب أن تكونوا؟ أنت مخلوق على صورة
بإخوة وأخوات إلعانتك عند ضعفكَّ .
هللا الثالوث (نخلق اإلنسان على صورتنا كشبهنا) ،أنت مخلوق لتكون في عالقة باهلل الخالق ،وعالقة
بإخوتك أيضا .ليست ُهويَّتك الحقيقيَّة في ما تصف نفسك عليه ،بل في من هو يسوع ،وفي اتباعك

فكر وفعال.
له في كل وقت ،ا

القسم الثاني :التواضع
المقطع الكتابي ( 3دقائق):
أضف تعريف التواضع :أن أعرف من أنا ،ال أكثر وال أقل.
 أوقف الموسيقى واعرض صورة ليسوع في الرحم :يسوع نفسه ،الذي َّ
تكلمنا للتو عن عظمته وروعته،
تجسد من أجلنا نحن!
5
َّ
يكم هذا
أ
المقدسة
 اطلب من الشبيبة أن يفتحوا كتبهم
ويقروا معا مقطع فيلبي  :11-5 :2فلي ُكن ف ُ
َّ 6
َّ
صورة هللا ،لم يحسب ُخلسة أن ي ُكون ُمعادال
الفك ُر الذي في المسيح ي ُسوع أيضا :الذي إذ كان في ُ
هلل7 .لكَّن ُه أخلى نفس ُه ،آخذا صورة عبد ،صائ ار في شبه َّ
الناس8 .واذ ُوجد في الهيئة كإنسان ،وضع
ُ

نفس ُه

تجثُو

الصليب9 .لذلك رَّفع ُه هللاُ أيضا ،وأعطاهُ اسما فوق ُكل اسم 10لكي
وأطاع حتَّى الموت موت َّ
السماء ومن على األرض ومن تحت األرض11 ،ويعترف ُك ُّل
باسم ي ُسوع ُك ُّل ُركبة م َّمن في َّ

لسان أ َّن ي ُسوع المسيح ُهو ر ٌّب لمجد هللا اآلب.
التطبيق  15( 1دقيقة)

 لي ُعد التالمي ُذ إلى مجموعاتهم الصغيرة ،وليختاروا بضعة مواقف أظهر فيها يسوع تواضعه عمليا.

(يمكن أيضا جعلها
 على كل فريق
اختيار مثال واحد ومحاولة تصويره في صورة دراميَّة واحدة ُمعبرةُ .
ُ
ويحاول أن يجعل الفريق اآلخر أأو الفرق األخرى]
مسابقة ولعبة ،في أن ُيصور كل فريق مثاله ُ
القصة من الصورة فقط 10( )...دقائق).
يعرف َّ

التطبيق  15( 2دقيقة)
 اعرض صو ار عن الناس في مجتمعك (مشاهير ،سياسيين ،عاملي نظافة ،مسيحيين مشهورين
أظهروا التواضع مثل األم تريزا.)...
 اسأل شبيبتك:
 كيف تشعر عندما تكون برفقة شخص متكبر؟ ماذا عن رفقة شخص متواضع؟
 كيف يبدو التواضع اليوم :في مدرستك ،في منزلك ،مع رفقائك ،ومع أهلك؟
التفاعل ( 10دقائق)
 فكر في أمر َّ
محدد تقوم به (واحد على األقل) هذا األسبوع ُيظهر تواضعا تماما مثل يسوع.
 شارك هذا األمر مع شخص واحد من المجموعة ،واتَّفقا على تذكير بعضكما بعضا بهذا ،وتشجيع
بعضكما بعضا عليه.
الرب على أن يكونوا أمناء في األمور التي قطعوا عهدا أن يفعلوها.
 صل معهم في النهاية ليساعدهم ُّ

