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نـحـيـا مـثـل يـســـوع:
نحب مثل يسوع
الجزء الثانيّ :
الروحية:
التحضيرات
ّ

إنمائية
بينما نبدأ معاً باستكشاف هذه السلسلة من الدروس ،نرغب بتشجيعك بأن تكون هذه الرحلة ،رحل ًة
ّ

روحي ًة لك وللشبيبة في ٍ
آن واحد .الهدف األساسي هو نقل المؤمن بالرب يسوع إلى عالقة أعمق مع هللا ومع
ّ
كلمته ،لكي يتبع خطواته ويصبح بالتالي "صياد ناس" وفق دعوة المسيح لكل و ٍ
احد منا.
ّ
ُ
ّ

لكنك لست بمفردك .فالروح القدس موجود ُليعين
من أجل ذلك ،تقع على عاتقك
مسؤولية عظيمةّ ،
ّ

بكل ما تعّلمته .خذ وقتاً في أثناء تحضير هذا الدرس لتصّلي وتطلب وجه هللا؛ دع مجاالً
وي ّ
ضعفاتك ُ
ذكرك ّ
ٍ
إعالنات جديدة في مقاطع هذا الدرس.
كل خطوة من التحضير وليفتح عينيك على
للروح القدس ليقودك في ّ
النفس َّ ِ
ضا ُيروى( ".أمثال )25 :11
السخَّي ُة تُس َّم ُن ،وال ُمرِوي ُهو أي ً
ُ َّ " 
" أجاب ِت الم أرةُ وقالت«:ليس ِلي زوج» .قال لها ي ُسوعُ«:حسًنا ُقل ِت :ليس لِي زوج ألَّن ُه كان ل ِك خمس ُة
ِ ِ ِ
ِ
أزو ٍ َّ ِ ِ
الصد ِق»( ".يوحنا )18-17 :4
اج ،والذي لك اآلن ليس ُهو زوجك .هذا ُقلت ب ّ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
اء ِفي ِمغسل ،وابتدأ يغ ِس ُل أرُجل
" قام عن العشاء ،وخلع ثياب ُه ،وأخذ منشف ًة واتزر بها ،ثُ َّم ص َّب م ً
التَّال ِم ِيذ ويمس ُحها ِبال ِمنشف ِة الَِّتي كان ُمتَّ ِزًار ِبها( ".يوحنا )5-4 :13
ص قد جاء وسجد ل ُه ق ِائالً«:يا سِّيُدِ ،إن أردت تقِدر أن تُط ِّهرِني»3 .فمَّد ي ُسوعُ يدهُ ولمس ُه
" واِذا أبر ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ُه( .متى )3-2 :8
قائالً«:أُر ُيد ،فاط ُهر!» .وللوقت ط ُهر بر ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
وهم14 .فل َّما أرى ي ُسوعُ ذلِك اغتاظ
" وقَّد ُموا ِإليه أوالًدا لكي يلمس ُهم .وأ َّما التَّالمي ُذ فانته ُروا الذين قَّد ُم ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ول ل ُكم :من
وهم ،أل َّن لمثل ُ
وقال ل ُهم«:د ُعوا األوالد يأتُون ِإل َّي وال تمن ُع ُ
هؤالء مل ُكوت هللا15 .الح َّق أُق ُ

ال يقب ُل مل ُكوت هللاِ ِمثل ولٍد فلن يد ُخل ُه»16 .فاحتضن ُهم ووضع يدي ِه علي ِهم وبارك ُهم( ".مرقس :10
)16-13

ِ ِ
ِ
وحا على ِفر ٍ
اش .فل َّما أرى ي ُسوعُ ِإيمان ُهم قال لِلمفُلو ِجِ« :ثق يا ُبن َّي.
" وِاذا مفُلوج ُيقّد ُمون ُه إليه مط ُر ً
مغُفورة لك خطاياك»( .متى )2 :9
" فأجاب يسوع وقال له«:ماذا تُ ِريد أن أفعل ِبك؟» فقال له األعمى«:يا سِيِدي ،أن أُب ِ
صر!»52 .فقال ل ُه
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ّ
يسوع«:اذهبِ .إيمانك قد شفاك» .فلِلوق ِت أبصر ،وتِبع يسوع ِفي َّ
الط ِر ِ
يق( ".مرقس )52-51 :10
ُ
ُ ُ
ُ
ِ ٍِ ِ
ِ
ِ
وءا ِنعم ًة وحًّقا( ".يوحنا
" والكلم ُة صار جسًدا وح َّل بيننا ،و أرينا مجدهُ ،مجًدا كما لوحيد من اآلب ،ممُل ً
)14 :1

محبة يسوع نفسها انسكبت في قلبك
محبة يسوع ،لكن ال تنسى ّ
أن ّ
كل واحدة من هذه المقاطع عن ّ
تعّلم ّ

محبتك
تحب باللسان بعد اآلن ،بل بالعمل وطريقة
التصرف .أظهر ّ
ّ
بالروح القدس المعطى لك .فال تقبل أن ّ

بكل
لآلخرين كما أوصانا يسوع ّ
أن العالم سيعرفنا من ّ
حبنا بعضنا لبعض .خذ بعضاً من الوقت في التفكير ّ
ٍ
ِ
صل من أجلهم ولكي يمنحك هللا قلباً محباً كقلبه من نحوهم.
واحد من الشبيبة الذين تخدمهمّ .

اللوجستية:
التحضيرات
ّ

اللوجستية
قسم من التحضيرات
ومريحاً
ّ
ّ
األساسية هو تحضير األجواء لجعل مكان التلمذة مكاناً ُم ّ
رحباً ُ
للتالميذ:
 احرص على تحضير "سناك" يتمتّعون به قبل الدرس أو بعدهُ ،ليضيف من عنصر الشركة
وتمضية ٍ
ٍ
وقت ممتع وتحويل هذا الوقت من ٍ
التقاء هادف لتغيير ليس فقط فكر
لقاء عابر إلى
المشاركين بل أيضاً حياتهم.
المسيحية اللطيفة قبل
 تُضفي الموسيقى أيضاً جواً احتفالياً ُمرّحباً وممتعاً .فضع بعض الموسيقى
ّ
يتمكن الناس من االستمتاع
بدء االجتماع ،على أن يكون مستوى الصوت مضبوطاً بحيث ّ
بالمحادثات مع الموسيقى.
تتمكن من االنسياب بسالسة بين المراحل.
وحضره لتعرف نقاطه
األساسية لكي ّ
 اق أر الدرس ّ
ّ

حضر
لكل  6-4تالميذ لديك ّ
(حدد ما تحتاج إليه)ّ .
 يحتاج هذا الدرس إلى اسفنجتين ودلوين ّ
طرة (عطر ،ماء زهر ،ماء ورد...
ومادة مع ّ
أيضاً مزيجاً من الماء والوحل ،ومزيجاً آخر من ماء ّ

ونقية).
أي أمر متوّفر لكن من دون لون لتبقى المياه نظيفة ّ
ّ
 كما يحتاج إلى ورقة كبيرة بيضاء (ترسم عليها نقطة سوداء).

الحب الخمسة عن الموقع.
 إعمد على تنزيل أسئلة اختبار لغات ّ

