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محبة يسوع
أحب يسوع ،ليس بالقول فقط ،بل بالفعل أيضاً .النظر إلى ّ
حب كما ّ
هدف الدرس :نتعّلم كيف ن ّ

العملية في لغاتها الخمس.
ّ
المقدمة ( 15دقيقة):
ّ

ماء
 .1عرض االسفنج :بحاجة إلى دلوين واسفنجتين ّ
لكل فريق ،على أن يكون ٌ
دلو مآلناً وحالً واآلخر ً
(يمكن تعطير الماء بإضافة ماء الورد أو ماء الزهر).
مع ّ
طرة ُ
كل مجموعة ،بثالث دقائق،
 .2نقوم بتقسيم التالميذ إلى مجموعات من  6-5أشخاص على أن تُحاول ّ
ٍ
ببعض من الفوضى) .نجمع التالميذ
استنتاج معنى هذا العرض (على أن تكون المساحة تسمح
ٍ
بعدئذ لعرض آرائهم.

الروحية:
ُ .3يعيد القائد العرض مع شرحه المراحل ومعانيها
ّ

 oنحضر اسفنجة و نضعها في طين واسفنجة أخرى في الماء المعطر و نعصرها :عندما
نكون في يسوع تملؤنا النظافة من الداخل إلى الخارج .وان انسكب الماء الذي في االسفنجة
تجف األولى ،تعود إلى الدلو لكي تمتلئ من
األولى على الثانية ن ّ
ظفها شيئاً فشيئاً؛ وعندما ّ

التحديات وبحاجة ألن نمتلئ مما هو أسمى منا .فإن امتألنا
جديد :نحن كبشر تعصف فينا
ّ

محبة وأثّرنا في ما هو
كل ما ُيحيط بنا سلباً .أما إن مألتنا المحبة ،فضنا ّ
كراهية ،أثّرنا على ّ
محبة ،وكّلما أتعبنا هذا العالم
كل ّ
من حولنا إيجاباً .نحن بحاجة ألن نمتلئ من يسوع ،نبع ّ
أن نعود إليه ونمتلئ منه ونعود إلى نظافة الخليقة الجديدة التي جعلها فينا .فنشارك من

"النْفس َّ ِ
ضا ُي ْرَوى( ".أمثال :11
السخَّي ُة تُ َس َّم ُنَ ،واْل ُم ْرِوي ُه َو أ َْي ً
فيض ّ
محبته العظيم لآلخرين َّ ُ
)25
المتقدمة
 إسأل إن كان هناك في المجموعة من ُيجيد لعبة كرة القدم ،واطلب منه عرض أحد الحركات
ّ
ٍ
بعدئذ أن يعّلم هذه الحركة للمجموعة.
وهمية (غير موجودة) واطلب منه
في اللعبة مستخدماً كرًة ّ
مدرب أو إن
 oسؤال
للمتطوع :هل َ
كنت لتستطيع بلوغ هذه المرحلة االحتر ّ
افية لو لم تتعلّم من ّ
ّ
لم تذهب إلى التدريب؟
 oسؤال للباقين :هل كنتم تعرفون هذه الخطوة من قبل؟ هل ساعدتكم مشاهدتها أمامكم؟
الروحية ،إن أردنا أن نصير مثل يسوع ،ينبغي أن نقضي المزيد
 oينطبق األمر على حياتنا
ّ
المحبة.
خاص ًة في ما يتعّلق بموضوع
ّ
من الوقت معه ونتعّلم منهّ ،

نوعية ( 10دقائق)
نقلة ّ

الخاصة( .ورقة
محبتهم
ّ .4
الحب الخمسة لكي يعرفوا لغة ّ
نقدم للشبيبة ورقة األسئلة التي تكشف لغات ّ
ّ
األسئلة متوّفرة على الموقع باللغة العر ّبية).

المبشرين إلى قر ٍ
ِ
ية في أفريقيا ،وكان
القصة التالية :ذهب أحد
ّ
 .5بعد إجابتهم عن هذه األسئلة ،إرو ّ
بشدة ،إالّ أنه لم يكن يعرف لغة البلد .فعاش هناك في ما بينهم غير ٍ
قادر
يرغب بتبشير الناس هناك ّ
الخالصية بالكلمات ،فعكف على الصالة للمرضى ،ومساعدة للمحتاجين،
عن التعبير عن الرسالة
ّ

المبشر من
األيام إلى أن توّفي هذا
ّ
ومرت ّ
ومساعدة أهل القرية ببناء منازلهم واطعام الجائعينّ ...

ٍ
مبشر آخر إلى القرية،
يتمكن من إيصال البشارة إلى
شخص واحد .بعد فترٍة من الوقت ،أتى ّ
دون أن ّ
يحبهم ،كيف ّأنه مات من أجلهم وبذل
وكان قد تعّلم لغة القرية وبدأ ُيخبر الناس عن يسوع ،وكم ّأنه ّ
المبشر
نفسه عنهم ...وفيما هو يخبرهم عن يسوع قالوا لهم إنهم سبق أن تقابلوا مع يسوع .فتفاجأ
ّ

المبشر.
وسألهم" :كيف حدث هذا؟" فأخبروه كيف عاش يسوع بينهم ،ومات بينهم ،واقتادوه إلى قبر
ّ
المبشر حتى سعى من أجله وان كان عن
أحبه هذا
ّ
كل القرية بيسوع الذي ّ
وانتهى األمر بأن آمنت ّ

صمت.

حب يسوع ( 30دقيقة)
لغات ّ

يتدربوا على التمثيل اإليمائي لهذه المقاطع عوضاً عن
عبر يسوع عن ّ
فلنر كيف ّ
محبته[ :يمكن للقادة أن ّ
َ

القصة]
يتكهنوا ما هي هذه ّ
قراءتها لكي يطلبوا من الطالب أن ّ
 .1الكالم :أحضر صفحة بيضاء ،وارسم عليها  Xسوداء ،واسأل الشبيبة" :ماذا ترون؟" وعندما يجيبون
السلبية التي في اآلخرين .غالباً ،عندما ننظر إلى الناس،
فسر لهم التالي :تلك هي األمور
ّ
 Xسوداء ّ
اإليجابية
لكن هللا ُيريدنا أن نرى األمور
نركز سوى على األمور
ال ّ
السلبية الموجودة التي فيهمّ .
ّ
ّ

الجميلة في اآلخرين وندعمهم بكال ٍم تشجيعي.
ّ
الخطية التي في حياتها
قصة المرأة السامرّية ،فعلى الرغم من
السلبية و ّ
ّ
 oهذا ما فعله يسوع في ّ
وجد يسوع في حياتها ما يستحق المديح "أ ِ
ِ
ال َل َها
َج َابت اْل َم ْأرَةُ َوَق ْ
ّ
َ
التَ«:ل ْي َس لي َزْوٌج»َ .ق َ
يسوع«:حسنا ُقْل ِتَ :ليس ِلي َزوج ألََّنه َكان َل ِك خمس ُة أ َْزو ٍ َّ ِ ِ
اآلن َل ْي َس ُه َو
َُ ُ َ ًَ
اجَ ،والذي َلك َ
ٌْ ُ َ
َْ
ََْ َ
ِ ِ ِ
ِ
الص ْد ِق»( ".يوحنا )18-17 :4
َزْو َجك .ه َذا ُقْلت ب ّ
وشجعها في كالمه .ولو لم يكن في حياتها سوى نقطة واحدة بيضاء،
 oرأى فيها يسوع الصدق ّ
ركز عليها يسوع ليبنيها.
ّ

الحب التي استخدمها يسوع في هذا المقطع؟
 oما هي برأيكم لغة ّ
اء ،وخَلع ِثيابه ،وأ ِ
ِ
َّ ِ
اء ِفي ِم ْغ َسلَ ،و ْابتََدأَ
 .2الخدمة
ام َع ِن اْل َع َش َ َ َ َ َ ُ َ َ
ّ
َخ َذ م ْن َشَف ًة َوات َزَر ب َها ،ثُ َّم َ
ص َّب َم ً
العمليةَ" :ق َ
ِِ
ِ ِ َِّ
ِ
ان ُمتَّ ِزًار ِب َها( ".يوحنا )5-4 :13
َي ْغس ُل أ َْرُج َل التَّالَميذ َوَي ْم َس ُح َها ِباْلم ْن َشَفة التي َك َ
الحب التي استخدمها يسوع في هذا المقطع؟
 oما هي برأيكم لغة ّ

3
ِ
ِ
َن تُ َ ِ ِ
اء َو َس َج َد َل ُه َقائالًَ «:يا َسِّيُدِ ،إ ْن أ ََرْد َت تَْقد ْر أ ْ
 .3اللمسَ " :واِ َذا أ َْب َر ُ
ط ّه َرني»َ .ف َمَّد َي ُسوعُ َي َدهُ
ص َق ْد َج َ
ص ُه( .متى )3-2 :8
َوَل َم َس ُه َق ِائالً«:أ ُِر ُيدَ ،فا ْ
ط ُه ْر!»َ .ولِْل َوْق ِت َ
ط ُه َر َب َر ُ

الحب التي استخدمها يسوع في هذا المقطع؟
 oما هي برأيكم لغة ّ
َّ ِ
ِ
وه ْمَ14 .فَل َّما َأرَى َي ُسوعُ ذلِ َك
 .4الوقتَ " :وَقَّد ُموا ِإَل ْي ِه أ َْوالًَدا لِ َك ْي َيْل ِم َس ُه ْمَ .وأ َّ
َما التَّالَمي ُذ َف ْانتَ َه ُروا الذ َ
ين َقَّد ُم ُ
ِ 15
ِ
ظ وَقال َلهمَ «:دعوا األَوالََد يأْتُو َن ِإَل َّي والَ تَم َنعوهم ،أل َّ ِ ِ ِ
ول َل ُك ْم:
ْ
هؤالَء َمَل ُك َ
َن لم ْثل ُ
اغتَا َ َ َ ُ ْ ُ
ْ َ
وت هللا .اَْل َح َّق أَُق ُ
َ ْ ُ ُْ

16
ٍ
ِ ِ
ض َع َي َد ْي ِه َعَل ْي ِه ْم َوَب َارَك ُه ْم( ".مرقس :10
َم ْن الَ َيْق َب ُل َمَل ُك َ
ض َن ُه ْم َوَو َ
احتَ َ
وت هللا م ْث َل َوَلد َفَل ْن َي ْد ُخَل ُه»َ .ف ْ
)16-13

لكن يسوع أخذ وقتاً من جدوله
أن وقت يسوع أثمن من أن ُي ّ
قدم لألوالدّ ،
ظن التالميذ ّ
ّ o
المشحون لكي ُيمضيه مع أولئك األوالد.
الحب التي استخدمها يسوع في هذا المقطع؟
 oما هي برأيكم لغة ّ

وحياة البنة يايرس.
الهدية (العطاء) :أعطى األعمى النظر ،وأعطى غفراناً للمشلول،
.5
ً
ّ
ِ
ِ
ِ ٍ
يم َان ُه ْم
ون ُه ِإَل ْي ِه َم ْ
 oأعطى المفلوج غفراناً"َ :واِ َذا َمْفُلوٌج ُيَقّد ُم َ
ط ُر ً
وحا َعَلى ف َراشَ .فَل َّما َأرَى َي ُسوعُ إ َ
ِ
َق ِ
اك»( .متى )2 :9
ورةٌ َل َك َخ َ
ط َاي َ
ال لْل َمْفُلو ِج« :ث ْق َيا ُب َن َّيَ .م ْغُف َ
َ
ِ
ال َل ُه
ال َل ُهَ «:ما َذا تُ ِر ُيد أ ْ
َج َ
 oأعطى األعمى البصرَ" :فأ َ
َن أَْف َع َل ب َك؟» َفَق َ
اب َي ُسوعُ َوَق َ
52
ِ
ِ
ِ
اك»َ .فلِْل َوْق ِت
َع َمىَ «:يا َسِّيدي ،أ ْ
األ ْ
يم ُان َك َق ْد َشَف َ
َن أ ُْبص َر!»َ .فَق َ
ال َل ُه َي ُسوعُ«:ا ْذ َه ْب .إ َ
أَبصر ،وتَِبع يسوع ِفي َّ
الط ِر ِ
يق( ".مرقس )52-51 :10
ْ َ َ َ َ َُ َ

 oأعطانا نفسه" :واْل َكلِم ُة صار جسًدا وح َّل ب ْي َن َنا ،و أرَْي َنا مج َده ،مجًدا َكما لِو ِح ٍيد ِم َن ِ
اآلب،
ََ َ ْ ُ َ ْ
َ َ َ َ ََ ََ َ
َ َ
وءا ِن ْع َم ًة َو َحًّقا( ".يوحنا )14 :1
َم ْمُل ً
الحب التي استخدمها يسوع في هذه المقاطع؟
 oما هي برأيكم لغة ّ
تفاعل ( 15دقيقة)
صالة
كل منهم
 تطبيق عملي :خذ وقتاً في الصالة مع التالميذ ،في الوقوف على شكل دائرة ،يقول ٌّ
ً
ٍ
المحبة،
شخص في مجتمعكم إلى
قصيرة من القلب يطلبون فيها أن يفتح هللا أعينهم على احتياج
ّ
ٍ
مميز وبلغة المحبة التي يفهمونها.
ولكي يستخدمهم هللا في لمس حياة اآلخرين بشكل ّ

نعبر لهم عن محبة يسوع بطريقة
 خالل األسبوع القادم نبحث عن احتياج عند الناس الذين حولنا و ّ
من الطرق الخمسة (وقت ،لمس ،هدية ،خدمة ،كالم تشجيع) اذا كان لدينا وقت من الممكن ان
نذهب معهم ونبحث عن اشخاص عندهم احتياج للمحبة.
ُ يمكنك أن تترك للتالميذ فرصة قراءة المقطع في متى  46-31 :25ودراسته بمفردهم لكي يروا ما
يتوّقعه الرب يسوع من أتباعه.

ٍ
عملية :إطعام الفقراء – مساعدة المحتاجين – االعتناء
محبتهم ليسوع مع اآلخرين بطريقة ّ
 مشاركة ّ
بالعجزة – إلخ.

