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 وع:ـــسـل يـثـا مـيـحـن
 وتواضعهة يسوع ل: هوي  الجزء األو  

 
 ة:التحضيرات الروحي  

ة أن تكون هذه الرحلة إنمائي  تشجيعك في  معًا باستكشاف هذه السلسلة من الدروس، نرغب بينما نبدأ
اهلل بق إلى عالقة أعم بالرب يسوعالهدف األساسي هو نقل المؤمن ًة لك وللشبيبة في آٍن واحد. روحي  

 ا.من   دعوة المسيح لكل ٍ  اد ناس" وفقَ من َثم  "صي   وبكلمته، لكي يتبع خطواته وُيصير
القدس موجود لُيعين فالروح  ؛بمفردك ك لستَ عظيمة، لكن   ة  من أجل ذلك، تقع على عاتقك مسؤولي  

صخمته. ما تعل   رك بكل   ضعفاتك وُيذك     أفسحوتطلب وجه هللا؛  يَ وقتًا في أثناء تحضير هذا الدرس لتصل    ص  
يك على إعالناٍت جديدة في ويفتح عينَ  ،التحضيرخطوات خطوة من  لروح القدس ليقودك في كل   مجااًل ل

 مقاطع هذا الدرس.
  ب ْكُر ُكل   َخل يَقٍة. 15: 22-15: 1كولوسي ، َفإ ن ُه ف يه  ُخل َق 16ال ذ ي ُهَو ُصوَرُة هللا  َغْير  اْلَمْنُظور 

، َما ُيَرى َوَما اَل ُيَرى، َسَواء   َماَوات  َوَما َعَلى اأَلْرض  : َما في الس  َياَداٍت َأْم  اْلُكلُّ َكاَن ُعُروًشا َأْم س 
يَن. اْلُكلُّ ب ه  َوَلُه َقْد ُخل َق.  ي ُهَو َقْبَل ُكل   َشْيٍء، َوف يه  َيُقوُم اْلُكلُّ 17ر َياَساٍت َأْم َساَلط  َوُهَو 18. ال ذ 

ًما ف ي ُكل    ، ل َكْي َيُكوَن ُهَو ُمَتَقد   َن اأَلْمَوات  ي ُهَو اْلَبَداَءُة، ب ْكر  م  يَسة . ال ذ  : اْلَكن   َشْيٍء. َرْأُس اْلَجَسد 
19 ، ْلء  ل  ُكلُّ اْلم  لْ 20أَلن ُه ف يه  ُسر  َأْن َيح  ه ، َعام اًل الصُّ َح ب َدم  َصل يب ه ، َوَأْن ُيَصال َح ب ه  اْلُكل  ل َنْفس 

. َماَوات  ، َأْم َما ف ي الس  َطت ه ، َسَواء  َكاَن: َما َعَلى اأَلْرض  يَن ُكْنُتْم َقْباًل َأْجَنب ي  يَن 21 ب َواس  َوَأْنُتُم ال ذ 
ر  يَرة ، َقْد َصاَلَحُكُم اآلَن  ، ف ي اأَلْعَمال  الش   ْسم  َبَشر ي  22َوأَْعَداًء ف ي اْلف ْكر  َرُكْم ف ي ج  ، ل ُيْحض  ت ه  ب اْلَمْوت 

يَن َوب الَ  يس   .َلْوٍم َواَل َشْكَوى َأَماَمه ق د  



 
 

o  فتكون  ،ة قيامتهسوع. هو هدف حياتك: أن تعرفه وقو  ك ُخل قَت بيسوع وليأن   16ُتعل  م اآلية
 ك إنجياًل للذين ال إنجيل لديهم.حياتُ 

o ك إلى ديانة جديدة، بل لكي تحيا ليضم   دفع يسوع أغلى ثمن على اإلطالق مقابلك؛ ال
 حياًة مختلفة نتيجًة لما فعله على الصليب. 

  يح  َيُسوَع َأْيًضا: 5: 11-5: 2فيلبي ي إ ْذ َكاَن ف ي ُصوَرة  6َفْلَيُكْن ف يُكْم هَذا اْلف ْكُر ال ذ ي ف ي اْلَمس  ال ذ 
هلل   اًل   ْب ُخْلَسًة َأْن َيُكوَن ُمَعاد  ْبه  7. هللا ، َلْم َيْحس  ًذا ُصوَرَة َعْبٍد، َصائ ًرا ف ي ش  لك ن ُه َأْخَلى َنْفَسُه، آخ 

 . . 8الن اس  ل يب  َد ف ي اْلَهْيَئة  َكإ ْنَساٍن، َوَضَع َنْفَسُه َوَأَطاَع َحت ى اْلَمْوَت َمْوَت الص  ل ذل َك َرف َعُه 9َوا  ْذ ُوج 
َماء  َوَمْن َعَلى 10ْسٍم هللُا َأْيًضا، َوأَْعَطاُه اْسًما َفْوَق ُكل   ا ل َكْي َتْجُثَو ب اْسم  َيُسوَع ُكلُّ ُرْكَبٍة م م ْن ف ي الس 

 ، يَح ُهَو َربٌّ ل َمْجد  هللا  اآلب  11اأَلْرض  َوَمْن َتْحَت اأَلْرض   .َوَيْعَتر َف ُكلُّ ل َساٍن َأن  َيُسوَع اْلَمس 
o   ( كانا السبب في بركٍة عظيمة وارتفاٍع 8يسوع وطاعته )اآلية  تواضعَ  الحظ معي أن

 ى.أنت اليوم في تواضع وطاعة سيأتي عليك ببركاٍت شت   سلوكككذلك عظيم. 
 

أينما هذا مطمئن ًا يجعلك من َثم ، ة. و هوي تك وقيمتك الحقيقي   -تكون ن مَ  التواضع هو أن تعرفَ  أن   ال تنَس 
في المسيح ينبغي أن يكون الدافع األساسي  تكون ن ك لحقيقة مَ فهمَ وهكذا، فإن   حقيقتك.ك تعرف ألن   ؛كنت

بق  أف ا كان يسوع عليه.شأنًا من التعليم عم   يسوع أعظمُ  للرب    ةُمشابه صورةٍ ف بما تفعله؛ والتصرُّ  وراء كل   
ما يتناسب مع  ف وفقَ لتتصر   وصل   طالبًا معونة الروح القدس ،ل األسبوعواك طَ يهذه الفكرة نصب عينَ 

 خليقتك الجديدة.
 

 ة:التحضيرات اللوجستي  
 وُمريحاً  باً ُمرح    مكاناً  التلمذة مكان لجعل األجواء تحضير هو ةاألساسي   ةاللوجستي   التحضيرات من قسم  
 :للتالميذ
  من  ُيضيفُ مم ا  ه،عدقبل الدرس أو ب اعون بهأطعمة خفيفة )سناك( يتمت  احرص على تحضير

لقاٍء هادف لتغيير ليس لقاٍء عابر إلى عنصر الشركة وتمضية وقٍت ممتع وتحويل هذا الوقت من 
 فقط فكر المشاركين بل أيضًا حياتهم.



 
 

   ْل بعض الموسيقى المسيحي  فبًا وممتعًا. ًا ُمرح   ًا احتفالي  ُتضفي الموسيقى أيضًا جو ة اللطيفة قبل شغ  
ن الناس من االستمتاع كون مستوى الصوت مضبوطًا بحيث يتمك  بدء االجتماع، على أن ي
 بالمحادثات مع الموسيقى.

    المراحل.بين  ما ن من االنسياب بسالسةة لتتمك  ه األساسي  نقاطَ  لتعرفَ ره اقرأ الدرس وحض 
  عداد أوراق وأقالم إ  فضاًل عنمن الصور عن يسوع،  تنزيل مجموعةٍ ى لإستحتاج في هذا الدرس

 .لو كانت متوافرةى وأقالم تلوين حت   رصاص
  لى أداة عرض لتتمك ن من عرض صور يسوع كما ستحتاج في هذا الدرس إلى حاسوب نق ال وا 

 المختلفة.


