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 البداية:
 دقائق( 5ترحيب وصالة )

 دقيقة( 15عبادة وتسبيح )

 اللعبة: *

 و تخسر أتحزر  اسم اللعبة:

 قاعة االجتماع، بطاقات من الكرتون خضر وحمر. اللعبة:مستلزمات 

 ننا نعرفه. أخر كما نتوقع أننا ال نعرف الشخص اآلاكتشاف  هدف اللعبة:

 كيفية اللعب: 

ببعضهم  ر األشخاص اللذين لهم معرفة شديدة( حيث نختا2نقسم الشبيبة إلى عدد زوجي ) .1
 أو ندع لهم حرية االختيار.البعض. 

 ا لظهر.فراد ظهًرجلوس األنقوم بوضع كرسيين عكس بعض مع  .2

أن يحزر اإلجابة عن ويحاول الشخص خر، عن صديقه اآل ألحدهما تكون األسئلة موجهه .3
 .صديقه

 .خضر لإلجابة الصحيحةأخر آوكرت حمر لإلجابة الخاطئة، ألديه كرت خر الصديق اآل .4

كانت صحيحة  وإذاكانت اإلجابة خاطئة يرفع الشخص الكرت األحمر دون كالم،  إذا .5
 يرفع الكرت األخضر دون كالم.

   يجمع القائد النقاط، لكشف مدى معرفة األصدقاء ببعضهم البعض. .6
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: 19 زكا لوقا) من الشخصيات التالية مجموعات، وتدرس كل شخصية 3 إلىالشبيبة  يقسم القائد*
، 11-1: 8يوحنا مسكت في ذات الفعلُأ، المرأة التي 42-38: 10 لوقامريم ومرثا ، 1-11
 .(9-5: 5يض بيت حسدا يوحنارم

 مابل معهم، ومن ثتقنمع األشخاص الذين بالعالقات  أكثرن اهلل يهتم أن يلى تبي*يهدف الدرس إ
 .واإليمانالتوبة والخالص 

لى إالمفاهيم المهمة التي تشير واستخالص  ،لدراستها لى مجموعةإالقائد بتوزيع كل قصة *يقوم 
 دقائق( 15تقابل معهم. )نالذين األشخاص عالقة يسوع مع 

 

 (:11-1: 19 قصة زكا )لوقا

 مدينته؟ إلىجاء يسوع ماذا كان هدف زكا وتوقعه عندما  .1

 كيف كان رد فعل يسوع تجاه ما فعله زكا؟  .2

 لخص باختصار ما الذي قاد زكا إلى التوبة؟ لماذا في اعتقادك؟  .3

 الشخصيات المهمة، ما الذي كنت ستفعله؟  أحدكنت مكان زكا وزارك  إذا .4

زكا كان رجل عشار )رئيس عشارين( ومرفوض من الناس )ألن العشارين دائمًا يسرقون  .5
ا ومخرين؟ مرفوض من اآلمن أموال الناس(، تأمل في نفسك ما هي األمور التي قد تجعلك 

 هي األمور التي تزعجك في اآلخر وتجعلك رافًضا له؟ عدد نقطتين أو ثالث نقاط؟

ي تأملت ف إذاا بسبب عدم قبول الناس للعشارين، ن زكا كان وحيد اجتماعًيأغلب على األ .6
 ن يكون مكان زكا؟ أالحياة من حولك كم من شخص تعرفه ممكن 

 تقوم به اتجاه شخص يشبه زكا يكون عملك مثل المسيح في حياته.  أنسم عمل واحد يمكن  .7
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 (:15-5: 5يوحنا ) شفاء مريض بيت حسدا

 ما الذي فعله يسوع عندما رأى المريض؟ وكيف تصرف؟ .1

 لو كنت مكان يسوع ما الذي كنت ستفعله؟ وما الذي كنت ستقوله لهذا الشخص ولماذا؟  .2

 حولك وال تفضل ان تكون لك عالقة معهم؟ لماذا؟ اليوم من هم األشخاص المتواجدين من  .3

أو هل تعرف أشخاًصا من حولك ؟ تشعر به لو كنت متروكا فترة طويلةما الذي كنت س .4
 يمرون بالظروف نفسها، ما الذي يشعرون به؟

 هل شعرت بالترك يوما؟ اشرح لماذا، وما الذي شعرت به؟  .5

 ماذا تالحظ؟  14اقرأ العدد  .6

مثال: السخرية من  باألخرينا هي األمور التي تفسد عالقتك على صعيد عالقاتك م .7
 شرح كيف تفسد هذه النقاط حياتك؟ أخر؟ عدد بعض النقاط واآل

؟ ما الذي ستفعله؟ ما يمكنك القيام بها لتصحيح عالقة مع شخصة حدد خطوة عملية واحد .8
 لماذا هذا مفيد في نظرك؟ 

 (: 11 – 1: 8المرأة الزانية )يوحنا 

 ملخص بالقصة السابقة.  أعط .1

ما الذي قارن بين موقف يسوع وموقف الفريسيين من فعل الزنا، ومن المرأة أيضا.  .2
 تالحظه؟

 لمرأة؟ كيف ترى ذلك ابحث في النص.على ا أوهل كان تركيز يسوع على الخطيئة؟  .3

 ؟ اإلنسانم أكيف تعامل يسوع مع الوصية؟ وهل كانت الوصية تخدم اهلل  .4

 . األعدادإلى  أشرصفات عن شخصية يسوع من خالل القصة.  3استنتج  .5

سوع؟ م تدعمهم مثل يأ؟ هل تدينهم كالفريسيين ضعفتاهمكيف تساعد الناس في التعامل مع  .6
 ن يقوم به. أيمكن  خص في المجموعة يعط مثااًل عملًياكل ش
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ل مع ته، هل نفكر اليوم ونتعامنقطة للتأمل: الناس بالنسبة هلل ذو قيمة ومخلوقين على صور .7
ماذا  27 – 26: 1خرين؟ راجع تكوين أم نقلل من قيمة اآلمبدأ اهلل اآلخرين على نفس 

  تستنتج؟

 القسم الثاني للدرس: 

وكل مجموعة تشارك بالنقاط التي توصلت لها والتأكد من  أن يجمعهم في دائرة كبيرةعلى القائد 
 هداف المقاطع الكتابية. أفهم 


