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نـحـيـا مـثـل يـســـوع:
الجزء األول :هوية يسوع وتواضعه
التحضيرات الروحية:
بينما نبدأ معاً باستكشاف هذه السلسلة من الدروس ،نرغب في تشجيعك أن تكون هذه الرحلة إنمائية
روحي ًة لك وللشبيبة في ٍ
آن واحد .الهدف األساسي هو نقل المؤمن بالرب يسوع إلى عالقة أعمق باهلل
وبكلمته ،لكي يتبع خطواته ويصير من ثَم "صياد ناس" وفق دعوة المسيح ٍ
لكل منا.
ُ
َ

لست بمفردك؛ فالروح القدس موجود ُليعين
من أجل ذلك ،تقع على عاتقك مسؤولية عظيمة ،لكنك َ

ويذكرك بكل ما تعلمته .خصص وقتاً في أثناء تحضير هذا الدرس لتصلي وتطلب وجه هللا؛ أفسح
ضعفاتك ُ
َ
ٍ
إعالنات جديدة في
عينيك على
مجاالً للروح القدس ليقودك في كل خطوة من خطوات التحضير ،ويفتح َ
مقاطع هذا الدرس.
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قت بيسوع وليسوع .هو هدف حياتك :أن تعرفه وقوة قيامته ،فتكون
 oتُعلم اآلية  16أنك ُخل َ
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 oدفع يسوع أغلى ثمن على اإلطالق مقابلك؛ ال ليضمك إلى ديانة جديدة ،بل لكي تحيا
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عظيم .كذلك سلوكك أنت اليوم في تواضع وطاعة سيأتي عليك

تعرف َمن تكون -هويتك وقيمتك الحقيقية .ومن ثَم ،يجعلك هذا مطمئناً أينما
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فهمك لحقيقة َمن تكون في المسيح ينبغي أن يكون الدافع األساسي
كنت؛ ألنك تعرف حقيقتك .وهكذا ،فإن َ
أعظم شأناً من التعليم عما كان يسوع عليه .فأبق
التصرف بصو ٍرة ُمشابهة للرب يسوع
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خليقتك الجديدة.

التحضيرات اللوجستية:
ومريحاً
قسم من التحضيرات اللوجستية األساسية هو تحضير األجواء لجعل مكان التلمذة مكاناً ُمرحباً ُ
للتالميذ:
ضيف من
 احرص على تحضير أطعمة خفيفة (سناك) يتمتعون بها قبل الدرس أو بعده ،مما ُي ُ
عنصر الشركة وتمضية ٍ
لقاء عابر إلى ٍ
وقت ممتع وتحويل هذا الوقت من ٍ
لقاء هادف لتغيير ليس
فقط فكر المشاركين بل أيضاً حياتهم.

 تُضفي الموسيقى أيضاً جواً احتفالياً ُمرحباً وممتعاً .فشغ ْل بعض الموسيقى المسيحية اللطيفة قبل
بدء االجتماع ،على أن يكون مستوى الصوت مضبوطاً بحيث يتمكن الناس من االستمتاع
بالمحادثات مع الموسيقى.
طه األساسية لتتمكن من االنسياب بسالسة ما بين المراحل.
 اق أر الدرس وحضره
لتعرف نقا َ
َ
ٍ
فضال عن إعداد أوراق وأقالم
مجموعة من الصور عن يسوع،
 ستحتاج في هذا الدرس إلى تنزيل
ً
رصاص وأقالم تلوين حتى لو كانت متوافرة.
 كما ستحتاج في هذا الدرس إلى حاسوب نقال والى أداة عرض لتتمكن من عرض صور يسوع
المختلفة.

