العام:
القصد ّ

إلحظ الذين ال ُيالحظون

محبتهم للناس الذين
ويظهروا ّ
علّم الفريق أن ينتبهوا ُ
غالباً ما يتجاهلهم اآلخرين ،أو ينسونهم أو
يهمشونهم.
ّ

عمل/اكتشاف:

شارك:
الخاصة بهم من
أدعُ الفريق لمشاركة اختبارات االكتشاف
ّ
األسبوع الماضي .كيف كان حالهم؟

قصة زكا في لوقا .10-1 :19
اق أر ّ

مهمشاً/ةً لتتعلّم المزيد عن
إسأل صديقاً/ةً
ّ

قصته/ها.
ّ

أدعُ الفريق لمشاركة اختباراتهم حيال شعورهم بالتهميش من
خالل طرح األسئلة التالية عليهم:

اد الالزمة:
المو ّ

تعرض زكا للتجاهل من قبل أقرانه وجيرانه؟
ّ 
بأي طريقة ّ

أقالم ،دفتر أو ورق.

للمدرب:
مالحظة
ّ
مهمش؟ هذا
هل شعرت من قبل أنك ُمتجاهل أو ّ
بغض النظر عن عمرك ،نحن جميعاً ُنريد
سيء.
ّ

قدروننا
وي ّ
أن نشعر ّ
بأن اآلخرين يروننا ،ويعرفونناُ ،
ويقبلونناُ .نريد جميعنا أن نشعر باالنتماء .لكن،

ممن يشعرون باستمرار بعدم االنتماء:
هناك أفراد ّ

ليس لديهم مجموعة من األصدقاء المعتادين؛

يتناولون الغداء بمفردهم ويمضون في الحياة
أن اهلل
مهمشين .ساعد الفريق هذا األسبوع ليفهموا ّ
ّ

عما إذا كانوا
يدعونا
لنحب الجميع – ّ
ّ
بغض النظر ّ
ينتمون إلى نادينا أو فريقنا أو شبكة تواصلنا .لذا،

َلم يصعب علينا أن ُنبطئ مسيرتنا ونلحظ

تعرض للتجاهل أو التهميش؟
َ لم ّ
تظن ّأنه ّ
أن زكا شعر عندما الحظه يسوع؟
تظن ّ
 كيف ّ

 هل شعرت من قبل مثل زكا؟ إشرح الوضع باختصار.
أحد ما في النهاية؟
 هل الحظك ٌ
 كيف شعرت عندما الحظوك؟
أي من أقرانك/تالميذك أحد أصدقائك الضالّين
 هل يتجاهل ّ

يهمشونهم؟ لماذا؟
أو ّ

صل:
صلّوا معاً كفريق .أطلب من أعضاء الفريق أن ُيصلّوا ٌّ
كل
لعضو الفريق الذي يقف على يساره باإلضافة إلى أصدقائهم

دونتم أسماءهم على بطاقات  .Coreأطلب من الفريق أن
الضالّين الذين ُيتجاهلون ،وقد ّ
مهمشين.
ُيصلّوا ألعضاء الفريق اآلخرين الذين يشعرون أحياناً ّ
بأنهم ّ

اكتشف:
يشددوا على أولئك الذين ال يتمتّعون
دونوا أسماء أصدقائهم الضالّين
المهمشين وأن ّ
ّ
أطلب من الفريق أن ُي ّ
المهمشين
المهمشين على بطاقات ( .Coreقد يكون هؤالء
بعالقة مع يسوعُ .ق ْل لهم أن يكتبوا أسماء أصدقائهم
ّ
ّ
مدونة أصالً عليها).
إضافة جديدة على البطاقات أو ربما أسماؤهم ّ
المهمشين .بعض
حددوا الخطوات الجريئة التي يمكنهم أن يقوموا بها مع أولئك األصدقاء
أطلب من الفريق أن ُي ّ
ّ

األمثلة تشمل:

ٍ
شخص يأكل بمفرده.
 تناول الغداء مع
االجتماعي (مثل
يتجنبه اآلخرون جميعاً ،شخصياً كما من خالل مواقع التواصل
 تكلّم إلى شخص ّ
ّ
 Facebookو Instagramإلخ).
المهمشين في حياتهم من خالل
قصة الناس
قصة ليرويهاّ .
ذ ّكر الفريق ّ
شجعهم ليبدأوا بمعرفة ّ
أن لك ّل شخص ّ
ّ
المهمشين ليتعلّموا
شجعهم على تدوين األسئلة التي ُيمكنهم أن يطرحوها على هؤالء األصدقاء
طرح األسئلةّ .
ّ

قصتهم.
شيئاً من ّ

إليكم نموذجاً من األسئلة:
 كيف هي عائلتك؟
 ما هي الصفوف التي تحضرها؟
تحب أن تفعل في أوقات فراغك؟
 ماذا ّ
تهمهم حيال القيام
إن كان لديك الوقت ،أطلب من أعضاء الفريق أن ُيشاركوا باألمور التي تقلقهم ،تخيفهم أو ّ
العملية .أطلب من الفريق أن ُيصلّي ٌّ
كل لبعضه البعض ليتحلّوا بالشجاعة ويكونوا قصديين
بهذه الخطوات
ّ

المهمشين هذا األسبوع.
محبة أصدقاؤهم
حيال ّ
ّ

