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نـحـيـا مـثـل يـســـوع:
الجزء الرابع :مخاطر يسوع
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 ّ
ٍ
دي قام به يسوع هو ّأنه استخدم الموت لكي يأتي بحياة! ساعد شبيبتك في هذا الدرس
أعظم عمل ّ
تمر ّ
حياة "آمنة" ليست بالضرورة الحياة التي دعاهم هللا إليها.
أن ً
على أن يفهموا ّ

التحدي والمخاطرة كان في صلب
أن
ّ
مروا بحادث فهموا فيه ّ
يمكنكم استخدام شهادة حياة أحد القادة الذين ّ

مشيئة هللا لحياتهم.

الجسدية بل هي أيضاً االستعداد
أن المخاطر ال تتوّقف على المخاطر
ينبغي أن تفهم قبل بدء هذا الدرس ّ
ّ
للتعرض إلى المهانة أو وضع أنفسهم في مواقف محرجة اجتماعياً من أجل ٍ
هدف أسمى.
ّ
لتتمكن من شرحها لشبيبتك:
خلفية هذه المقاطع
الكتابية ّ
ّ
تحتاج أيضاً إلى معرفة ّ
ِ
ِ
 متى " :19 :11جاء اب ُن ِ
اإلنس ِ
يب خم ٍرُ ،م ِحب
ان يأ ُك ُل ويشر ُب ،فيُقولُونُ :هوذا إنسان أ ُكول وش ِّر ُ
ِللع َّش ِارين وال ُخط ِاة .وال ِحكم ُة تب َّررت ِمن بِنيها".
 عمد يسوع على إمضاء الوقت مع أشخاص كان اآلخرون يتحاشون إمضاء الوقت معهم.

قدس".
 ما فعله يسوع هو كسر الحواجز
"م ّ
ّ
االجتماعية ،ونظرة المجتمع حول ما هو ُ

مما أتحاشى التفاعل معه.

ّ
البر ال يأتي ّ
المحيطة بنا لدرجة أننا في الكثير من األحيان
 ككنيسة نحن نخشى أحياناً كثيرة من أن نتأثّر
ّ
بالخطية ُ
نتوّقف عن الخروج إلى العالم ُلنحاول التأثير بمجتمعنا.

 ما هي األماكن التي ال ُيفترض بنا أن نكون بها ،والناس الذين ال ُيفترض بنا أن نمضي الوقت
معهم ،من الذين ُيفترض بالكنيسة أن تتّجه لتكون عنصر ٍ
تأثير فيها أكثر؟

ودي وأنا ام أرة س ِ
الس ِ
ام ِرَّي ُة :كيف تطُلب ِمِّني لِتشرب ،وأنت يه ِ
ام ِريَّة؟» أل َّن
 يوحنا " :9 :4فقالت ل ُه الم أرةُ َّ
ُ
ُ
الس ِ
اليهود ال يع ِ
ام ِرّيِين".
امُلون َّ
ُ
ُ
أخالقياً – كسر
 أمضى يسوع الوقت مع امرأة – مع امرأة سامرّية – مع امرأة مشكوك بها
اجتماعياً و ّ
ّ
االجتماعية....
الدينية ،و
ّ
بذلك الكثير من القوانين البشرّية ،والحضارّية ،و ّ

 رفع يسوع كرامة هذه المراة بهذا ...أمضى هللا وقتاً معها ،وأعطاها دو اًر بناء ملكوته حتى.
 ما هي األماكن التي ال ُيفترض بنا أن نكون بها ،والناس الذين ال ُيفترض بنا أن نمضي الوقت
معهم ،من الذين ُيفترض بالكنيسة أن تتّجه لتكون عنصر ٍ
تأثير فيها أكثر؟
 لوقا " :7 -5 :19فل َّما جاء يسوعُ ِإلى المك ِ
ان ،نظر ِإلى فو ُق فرآهُ ،وقال ل ُه«:يا زَّكا ،أس ِرع وان ِزل ،ألَّن ُه
ُ
7
6
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يع ذلِك تذ َّم ُروا ق ِائلِينِ« :إنَّ ُه
ينبغي أن أم ُكث اليوم في بيتك» .فأسرع ونزل وقبل ُه ف ِرًحا .فل َّما أرى الجم ُ
دخل لِيِبيت ِعند رجل خ ِ
اط ٍئ»".
ُ
الزمنية كان يعني ّأنه خائن لشعبه وبلده ،إذ كان يعمل لدى
كعشار في تلك الفترة
زكيا ّ
ّ
 عمل ّ

الرومانية المحتّلة.
السلطات
ّ
طماعاً وسارقاً.
 باإلضافة إلى كون عمله أم اًر مرفوضاًّ ،
لكنه كان ّ
كرم الشخص بالذهاب إليه .وهذا
كرمون الشخص بدعوته ،بينما لدينا في الشرق ،نحن ُن ّ
 في الغربُ ،ي ّ
زكيا و ازره.
ما فعله يسوع ،ذهب إلى ّ

 ما هي األماكن التي ال ُيفترض بنا أن نكون بها ،والناس الذين ال ُيفترض بنا أن نمضي الوقت
معهم ،من الذين ُيفترض بالكنيسة أن تتّجه لتكون عنصر ٍ
تأثير فيها أكثر؟

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 ّ
ّ
 سوف تحتاج في نهاية الدرس إلى بعض ال Sticky Notesلتعليقها وأقالم للكتابة عليها.

 كما ستحتاج إلى صورة شجرة عارية من األوراق وهي متوّفرة على الموقع لتنزيلها إن أردت أالّ
تصرف الوقت في رسمها.

