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 وع:ـــسـل يـثـا مـيـحـن
 الثالث: ُنصّلي مثل يسوعالجزء 

 
 ساعة( ة ربعمد  ترانيم عبادة وتسبيح ) -
 (ة ساعة وربعمد  الدرس ) -
 

 المقطع الكتابي:
 ا 

 
 تليس وقت. كل فيو  مكان كل في نا،أبي مع نتحدث كأبناء يسوع، مثل ينصلّ  كيفأن نتعّلم : هدف الدرس

 هللا ان نثق و الكالم، طريقة و الكالم نوع عن النظر بغض معه بالحديث عاستمتها االلكن و فريضة الصالة
 .يسمعنا

 
 دقيقة(: 15مة )المقدّ  

 شخص فيه يكون  مسرحي فيديو وأ سكتشحّضر أنت والقادة المساعدون اسكتشًا لتقديم هذا الموضوع: ا
 واحد. ]معين بشكلٍ  تكون  أن يجب صالته نّ ، يقول له كّل واحٍد بينهم أن مختلفو  شخاص  أ إليه فيأتي ،ييصلّ 
 يخفض ان يجب نهإ له يقول آخر و ساجد، يكون  ان عليه يقترح آخر و معينة، كلمات يقول نأ عليه يقترح

 في او غرفتك في فقط بل هنا تصلي نأ يجب ال له يقول آخر و صوته، يعلي نيقترح أن آخر و صوته،
 رجل آخر يأتي بالنهاية اآلخر بعد واحد الجميع يرضي ان بتجربة فيقوم يفرح، و يصفق أن آخر و الكنيسة،

 الصالة صعوبة بسبب غاضباً  ويخرج ليأص نأ ريدأ ال: له فيقول فضل، طريقة هناك يصلي كيف يسأله و
ُتظهر  YouTubeالذي عانى منه. ]هناك نسخة متوّفرة من فكرة قريبة لهذه الفكرة على موقع  والتشويش



 

مختلف طرق الصالة... ُيمكن أن تستوحي منه بعض األمر لتمثيلك مع القادة 
[https://www.youtube.com/watch?v=S11GEsmlooo] 

 إطرح بعدئٍذ على التالميذ األسئلة التالية:
 أّي صالة هي مقبولة لدى هللا؟ 
 ما هي برأيكم الصالة؟ 
 متى وأين وكيف عّلمنا يسوع أن ُنصّلي؟ 
 ما معنى أن ُنصّلي باستمرار؟ أو أن تكون حياتنا صالة؟ 
 هل استخدم في كّل مّرة الكلمات عينها؟ ما هي األمثلة من حياة يسوع؟ 

 
 :(دقائق 5)الصغيرة مجموعات التفاعل 

دقائق للتحضير يجدون فيها، ضمن مجموعاتهم، أكبر عدد ممكن  5وامنحهم  أقسم الشبيبة إلى مجموعات
 من األمثلة ليسوع وهو ُيصّلي. من ثّم المجموعة التي تجد أكبر عدد من األمثلة تربح جائزة.

 ُيقسموا إلى مجموعات، اجعلها مسابقة بين األفراد.مالحظة: إن كان عدد التالميذ أصغر من أن 
 

 (:يقةقد 20)المقطع الكتابي 
مقاطع كتابّية، واطلب منهم أن يبحثوا عن أجوبة لألسئلة ويطرحوا  عليهموّزع فرٍق و  4أقسم الشبيبة إلى 

 مرتبطًا بالمقطع.أو مشهدًا تعبيرّيًا أسئلتهم الخاّصة حيال المقطع، وبعد ذلك ُيضيف القائد إّما قّصة 
 :المجموعة األولى 

o أين كان يسوع ُيصّلي؟ أين يجب أن ُنصّلي نحن؟ 
o  :المقاطع الكتابّية 

  صلى يسوع في البستان( 36: 26متى( 
  وفي الجبل( 44، 39: 22لوقا( 
  وعند القبر( 42-41: 11يوحنا( 
  وعّلمنا أّن المكان غير مهّم( 21-20: 4يوحنا( 

o مشيئته؟ نعرف كيف مشيئتنا، وليس هللا مشيئة طلب 



 

o عن صريح تعبير+  مشيئته وليس اآلب لمشيئة طلباً  جثسيماني بستان في يسوع صالة 
 .المشاعر

o صوت على يتعّرف ُيجيب أن ما لكنه به، يّتصل غريباً  رقماً  أنّ  أحدهم يمّثل:  اسكيتش 
 إمضائنا قدر على صوته تمييز من ونتمّكن هللا مشيئة نعرف نحن، هكذا. مباشرةً  الشخص
 .معه للوقت

 :المجموعة الثانية 
o  ما الكلمات التي كان يسوع يستخدمها في الصالة؟ )اي ما طريقة صالته؟( وكيف عّلمنا أن

 ُنصّلي؟
o  ال ترديد للكالم، ببساطة من القلب، ككالم االبن مع أبيه وثقة بنيل  6إنجيل متى(

 االستجابة(.
o مقاطع:  3أو قّصة من  شسكيتا 

 ".يطلب شّحاذ المال من رجٍل ما، فُيجيبه: "أنا ال أعرفك، إذهب من هنا 
  ،يطلب االبن المال من أبيه، فيسأله األب بدافع المحبة واالهتمام: "لَم ُتريد المال

 يقوم بإعطائه المال، فيذهب االبن لشراء ما ُيريده.وما حاجتك له؟" ثّم 
  لالبن األخير أخ أو أخت لم يطلبوا من أبيهم شيئًا، فيأتون إلى األب ويسألونه: "لَم

 لم ُتعطني مثل أخي؟" فُيجيبهم "ألنك لم تطلب، أطلب مثل أخيك، ولن أخذلك."
  الثالثةالمجموعة: 

o ما هي حدود عطاء هللا لنا؟ 
o :المقاطع الكتابّية 

  منا أن نطلب.يسوع نفسه يسأل اآلب، وعلّ  – 16-13: 14يوحنا 
  أعطنا خبزنا كفافنا. – 11: 6متى 
  إسألوا ُتعطوا. – 7: 7متى 

o  ضع خبزًا وحجارًة أمام المجموعة ودعهم ُيقارنون بينها... إلهنا الصالح لن يمنحنا الحجر
 مكان الخبز، ألنه أب  محّب.

 :المجموعة الرابعة 



 

o لماذا كان يسوع يصّلي؟ 
 السماوّي. الصالة هي الحديث بيننا وبين أبينا 
 .الصالة ممتعة 
 .لطلب تسديد االحتياج 
 .لقضاء الوقت معه 
 .ألخذ قّوة منه 
 .للحكمة في االختيار 

o هل هناك صلوات مشروطة؟ 
  شرط الصالة هو اإليمان باسم يسوع. – 13-12: 14يوحنا 
  المغفرة. – 12: 6متى 

 
 دقائق( 10) التفاعل
  يأخذ كّل شخص من المجموعة طلب صالة يضع كّل شخٍص طلبات الصالة في سّلة، على أن

لشخٍص آخر، على أن يطمئّنوا على من صّلوا من أجلهم في خالل األسبوع أو رمي نرد مكتوب  
 على كّل ناحية من نواحيه طلب صالة عاّم، وعلى كّل تلميذ أن يرمي النرد وُيصّلي لما حصل عليه.

 خاّصة الخارجة من القلب.إعادة كتابة الصالة الرّبانّية باستخدام كلماتنا ال 
  أدُع التالميذ لتعبئة أوراق صالة فيها أسمائهم وأعمارهم، وبضع نقاط صالة يحتاجون ألن ُيصّلي

القادة في الكنيسة أو ألحد المؤمنين األكبر سنًا أحدهم من أجلها، من ثّم ُيقّدمونها نهار األحد ألحد 
ُيمكنهم أن يعرضوا على األكبر سنًا أن ُيصّلوا هم أيضًا في الكنيسة ويطلبوا الصالة من أجلهم؛ كما 

نماء المحّبة(.  من أجلهم )ُيساعد هذا على إنشاء عالقة بين الجيلين وا 


