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  شريعة المحبّة        61إرشادات للدرس 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61أهداف الدرس 

 :ل ِّ متعل ِّمك على

 .رب بكل  قلبه وقريبه كنفسهأن يسعى ألن يحب ال  ( أ

 .أن يكون متأك دا من أن محبة هللا ال تعتمد على محبتنا له( ب

 .أن يفهم أننا ندين بكل ِّ شيٍء هلل، وأننا ممتنون له جدا  ( ج 

 .02-03: 21أن يحفظ مرقس (  د 
 

 لبدء االجتماع          
 

 .ابدأ بالّصالة
 

 :المهمة العملية الخاّصة باألسبوع السابق

 ة بالدرس : "قُل هي حساب عدد المرات التي  21كانت المهمة العملية الخاص 

انقسموا اآلن إلى مجموعاٍت من اثنين، وليخبِّر . شخصا  آخر مع بها بغضب تتكل ِّم

 ."احٍد اآلخر عن األمر، مع بعض األمثلة على غضبككلُّ و

  إن كان أعضاء المجموعة )اعقد نقاشا  في مجموعاٍت من اثنين مد ة ثالث دقائق

 (.يثقون بعضهم ببعض ليفعلوا هذا
 

 :موضوع اليوم

   شريعة المحبة أو ناموس المحبة -سنتعل م اليوم عن شريعة المسيح : "قُل". 
 

 لدرسإجابات أسئلة مراجعة ا

  نوا إجابات صحيحة عن أسئلة المراجعة نأتأكد . كل أعضاء المجموعة قد دو 

 :اإلجابات الصحيحة هي كما يلي

ن  ُكل ِّ : "الوصية األولى : 2السؤال        َك، َومِّ ن  ُكل ِّ نَف سِّ بَِّك، َومِّ ن  ُكل ِّ قَل  بَّ إِّلَهَك مِّ بُّ الرَّ  تُحِّ

ن                         َك، َومِّ رِّ  ."ُكل ِّ قُد َرتِّكَ  فِّك 

كَ : "الوصية الثانية                       يبََك َكنَف سِّ بُّ قَرِّ   ."تُحِّ

   شريعة المحبة   : 1السؤال       

  صواب( ب   خطأ ( أ: 0السؤال       
                     

      :قُل

 "نا بأشياء فقد عملنا وقلنا وفك ر. الراجح أننا تكلمنا بغضب في األسبوع الماضي

ولكن  نشكر هللا أن  لديه طريقة . ينبغي أال نتعامل مع هذا األمر باستخفاف. خاطئة

                 صلوا معي كلمات هذه. لتطهيرنا وإرجاعنا إليه من خالل دم رب ِّنا يسوع المسيح
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_______________________________________________________ 

 

 ( 5-6األسئلة )هللا أحبّنا أّوالً ( أ
 

 ُمقّدمة 
 

 . إلى صورة الخادمين انظر
 

 : اسأل 

 "أما اآلخر فهو . الذي يخدم بدافع االمتنان" ]لخادمين أكثر سعادة في خدمته سي ده؟أيُّ ا

 .[ يخدم خوفا  من سي ده ال حب ا  وال امتنانا  له

 "نحُن نخدم هللا لشعورنا باالمتنان له ألن ه خلَّصنا" ]ما المعنى الذي نستفيده نحُن من هذا؟ .

 .[ آخرون يخدمونه خوفا  من العقاب
_________________________________________________________________ 

 

 4السؤال 
 

 4كامل السؤال  اقرأ . 

 لطاعةلدوافع المسلمين : مفهوم ثقافي     
  

في مناقشة موضوع شريعة هللا، وهو ما بدأنا الحديث عنه في الدرس  21يستمر  الدرس 

نقطة البداية في هذا الدرس هي (. من أجل شرحٍ عام للموضوع 21انظر الدرس ) 21

ين الطاعة لشريعة هللا بدافع الرجاء بنوال مكافأة أو خوفا  من العقاب، وإطاعته المقابلة ما ب

حصل في تي تال ةاألساسي النقلة يه ههذ. النابعة من الشعور باالمتنان ألجلِّ ما عمله لنا

ل إلى المسيح  .نظرة المسلم حين يتحوَّ
 

ولذا، استجابة  . على الصليبأحب نا أوال ، كما يظهر في موت المسيح  هو هألن   هللا نحُن نحب

 .، التي هي محب ة هللا بكل قلوبنا وقريبنا كأنفسنا"شريعة المحبة"منا نريد أن نطيع 
 

 

 

 

 

 صالة

 [رد دوا الكلمات معا  ]       أبانا،و م  الله"

 [معا  ]                        أشكرك على وعدك بأننا إن اعترفنا خطايانا،

 [معا  ]       فإن ك أمين وعادل،

رنا من كل إثم  [معا  ]                .فتغفر لنا خطايانا وتطه ِّ

 [معا  ] .عضنا مع بعض في األسبوع الماضيأرجوك اغفر لنا كلماتنا الغاضبة الني تكل منا بها ب

 [معا  ]     طه رنا وامألنا من جديد بروحك،

 [معا  ]    .لنخدمك خدمة أفضل هذا األسبوع
 [معا  ]     ."آمين. مسيحباسم رب ِّنا يسوع ال
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 : اسأل 

 "[ أجل، إن  ُكنا في المسيح" ]هل نشعر بأماٍن تام ٍ في محبة هللا؟. 

 "كال، ألن المسيح دفع كامل دين خطايانا، " ]فهل سيرسلنا إلى الجحيم لبعض الوقت؟

كل المسلمين تقريبا  يقولون إن هم ال يستطيعون أن يكونوا . ع أي  شيءٍ وليس علينا أن ندف

 .[ مباشرة، أو سيقضون وقتا  قصيرا  في الجحيم الجنةعلى يقين إن كانوا سيذهبون إلى 

 "نريد أن نحيا له، وأن نبدي له ! ألن نا نحب ه حب ا  عظيما  " ]فلماذا إذا  نخدم هللا بكل قلوبنا؟

 .[ لب له المجد والكرامةامتناننا، وأن نج
_________________________________________________________________ 

 

 (61-1األسئلة )أظهر هللا محبّتَه ( ب
 

  8-7السؤاالن 
 

 : قُل  

 " ،تين، تُدعى األولى المعمودية يحفظ أتباع المسيح حول العالم فريضتَين أو شعيرتَين خاص 
أو  "الشركة الُمقدَّسة"أو " العشاء الرب اني"بينما تُدعى األخرى وقد درسنا عنها قبال ، 

ها ألجلنا . "كسر الخبز" حين نشترك في هذا العشاء نتذكَّر ذبيحة يسوع المسيح التي أتم 
 ."على الصليب ونحتفل بها

 

 8-7كامل السؤالين  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "باني؟ ما تكرار احتفالنا به؟ وه ل حصلَت على فرصة المشاركة متى نحتفل بالعشاء الر 
يحتفل بعض مجموعات المؤمنين به بشكٍل كثير . تناقشوا معا  " ]باالحتفال به حت ى اآلن؟

ربما لم يشترك بعض المتعل مين في . التكرار، بينما يحتفل به آخرون بدرجةِّ تكراٍر أقل
 .[ مجموعتك فيه مطلقا  حت ى اآلن

 " أن يسمع المتعل م  ي دج" ]ؤمنين التي تنتمي لها؟الم جماعةماذا يدعون هذه الشعيرة في
 .[ األسماء الكثيرة التي تستخدمها الكنائس المختلفة

 " [ تناقشوا معا  " ]؟وتشرب من الكأسبماذا تشعر حين تتناول الخبز. 
 " هل تستخدم مجموعة المؤمنين التي أنت جزٌء منها خمرا  أم عصير عنب؟ إن كانت

في البالد اإلسالمية، تستخدم " ]هذا مشكلة بالنسبة لك؟ تستخدم الخمر، فهل ترى في
أما في الغرب، فاألمر يختلف من . كنائس كثيرة، ال الجميع، عصيَر عنٍب غير مختمر

يشرب بعض المؤمنين من خلفيٍة إسالمية . طائفة إلى أخرى ومن كنيسة إلى أخرى
ة هذه المسألة بالنسبة الكحول، بينما آخرون منهم ال يفعلون هذا، وهذا هو سبب أهمي

في األوضاع والظروف التي يُستخدَم فيها الخمر فقط، الشخص . للمتعل مين في مجموعتك
الممتنع تماما  عن ُشرب الكحول قد يعتبر أخذ رشفة صغيرة من الخمر أمرا  مختلفا  عن 

 .[ في سياقات وأوضاع أخرى" الشرب"
 "كال، فاالشتراك في " ]والخمر فكرة جيدة؟ هل السماح لغير المؤمنين أن يأخذوا من الخبز

ب اني ُمخصَّص ألتباع يسوع المسيح  .[ مائدة العشاء الر 
 

 (: أن رغبَت في ذلك) قُل  

 " ب اني ا  لعبادة الرب، وسنشترك فيه بالعشاء الر  في نهاية هذا المساق، سنعقد اجتماعا  خاص 
 ." معا  في مجموعتنا

_________________________________________________________________ 

 

 ( 61-66األسئلة )شريعة المحبة ( ج
 

 20-7: 4يوحنا 2 اقرأ . 



                                                                                                                                    

111 

 

 11للدرس  إرشادات عامة

 : اسأل 

 "لكن بالمقابل، يعل ِّم القرآن أن . هو أحبَّنا أوال  " )هل يحبُّنا هللا ألننا نحبُّه؟ أم أن ه أحبَّنا أوال ؟
 .[ هللا يحبُّ الذين يطهِّ رون أنفسهم

 " 9اآليتان ] "أن نعمل أيَّ شيٍء في المقابل؟ تشير إلى أن هللا أحب نا قبلما اآليات التي-
23 ]. 

 "؛ أرسل (9اآلية )أرسل ابنه إلى العالم " ]بحسب هذه اآليات، كيف أظهر هللا محب ته لنا؟
 (.[ 23اآلية )ابنه ذبيحة  كف ارية  ألجلنا 

 " بأن نحب  بعضنا " ]؟22و 7كيف ينبغي أن نتجاوب مع محبة هللا، بحسب اآليتَين
 .[ بعضا  

 " مع أن  ال أحد يستطيع أن يرى هللا نفسه، فماذا يمكن للن اس أن يروا 21بحسب اآلية ،
لت فينا( يسكن)هللا يثبت "أن  " ]حين نحب بعضنا بعضا ؟  ."[ فينا، ومحبته قد تكم 

_________________________________________________________________ 
 

  61ال السؤ
 

 20السؤال  اقرأ. 
 

 . 02-03: 21على آية الحفظ، مرقس  تدّربوا
 

 : اسأل 

 "ولكن هل تسهل إطاعته؟. هذا الُملخَّص لشريعة المسيح قصير جدا  ويسهل حفظه "

 .[ برأيي، هذه الشريعة صعبة الطاعة. تناقشوا معا  ]

 "نحُن . ي حياتناروح هللا ف" ]من الذي يجعلنا قادرين على أن نطيع شريعة المحبة؟

ولذا، نحتاج ألن نطلب . إن ه الروح القدس -نحُن خطاة، ولكن ه قدوس . ضعفاء، ولكن ه قوي  

 .[ يشبه األمر الكهرباء، فهي قوي ة جدا ، ولكن  ينبغي الضغط على زرها لتعمل. معونته
_________________________________________________________________ 

 

 ( 64السؤال )هللا بكّلِّ قلوبنا محبّة ( د
 

 64السؤال 
 

 24كامل السؤال  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "إجابات شخصية" ]ما النقطة التي وضعت عندها عالمة؟ لماذا اخترَت هذه النقطة؟ .

النقطة التي وضعت عالمة  ( كقائد)وكذلك، اذكر أنَت أيضا  . اطلب من كل ِّ متعل م أن يتكلَّم

 .[ لدرس قبل هذه الجلسةعندها حين حض رت هذا ا
_________________________________________________________________ 

 

 (55-65األسئلة )محبّتنا القريب كأنفسنا ( هـ
 

 67السؤال 
 

 . إلى الصور األربعة انظر
 

 : اسأل 

 "رب ما يهتم بها، ويبدي محب ته لها" ]في الصورة أ، ما سبب سعادة المرأة مع زوجها؟ 

 .[ إن ه يطيع شريعة المسيح. بطرٍق عملية
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 "أظن أن ه كان . تناقشوا معا  " ]في الصورة ب، إطاعة  للمسيح، ماذا ينبغي للزوج أن يعمل؟

 .[ عليه أن يضع الصحيفة من يده، ويهتم بالطفل

 "تبدأ حماتها في  ماب  رُ " ]في الصورة ج، كيف يمكن هلل أن يستجيب صالة هذه السي دة؟

ف  وقد . وربما لن يحدث هذا، ولكن ها ستجد حماتها أقل إزعاجا  . بطريقة أفضلالتصرُّ

 .[ يعطيها الرب فرحا  وصبرا  في احتمال ظرفها

 "ستنزعج منها " ]ماذا ستكون النتيجة؟. في الصورة د، هذه الفتاة ال تطيع شريعة المسيح

 .[ صديقتها، وستزول الثقة بينهما
_________________________________________________________________ 

 

 61السؤال 
 

 29كامل السؤال  اقرأ . 
 

 :قُل

 "ال نستطيع . سكب هللا محبته في قلوبنا بالروح القدس. صحيحة تماما  ( أجل، اإلجابة ب

 !" بقدرتنا أن نمتلك هذا النوع من المحبة، ولكن ه يستطيع أن يسكبها في قلوبنا وحياتنا
_________________________________________________________________ 

 

 أ 55السؤال 
 

 القصة الحقيقية الواردة في الصندوق اقرأ . 
 

 : قُل  

 "ن أيٌّ منهم، فإن  تَعه دففي نيبال . هناك أمثلة أخرى تشبه هذه القصة المسيحي ون أن ه إن ُسجِّ

ون بعائلة المسجون  ." شهادة قوي ة للمسيحساعدَهم هذا في تقديم . اآلخرين سيهتم 
_________________________________________________________________ 

 

 ب 55السؤال 
 

  الجزء الوارد بعد صندوق القص ةاقرأ . 
 

 : اسأل 

 "[ تناقشوا معا  " ]ماذا كتبَت في اإلجابة عن هذا السؤال؟. 
_________________________________________________________________ 

 

  54السؤال 
 

 9-7: 4بطرس 2 اقرأ . 
 

 : اسأل 

 " محبة بعضهم " ]ما هذا األمر؟. إن هناك أمرا  هو األهم بين أتباع المسيح 8تقول اآلية

 .[ بعضا  بشد ة وعمق

 " برأيك، ما معنى هذه الكلمات؟‘ .المحبة تستر كثرة من الخطايا’كما تقول اآلية إن "

أن معنى هذا هو أن أتباع المسيح يخطئون أحيانا  بعضهم بحق بعض، أعتقد . تناقشوا معا  ]

ولكن إن كانوا يحب ون بعضهم بعضا  محبة  حقيقي ة فإن هم سيتمك نون من تجاوز المشاكل 

 .[ والخالفات التي بينهم

 " [ ضيافة اآلخرين: 9اآلية " ]؟9ما طريقة إظهار المحبة المذكورة في اآلية. 

 "[إجابات شخصية" ]أيُّهما تشبه؟. 14يدا وأسغار في السؤال انظر إلى صورتي فر. 
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 " هل يمكنك أن تعطي أمثلة أخرى من حياتك على مساعدة الرب لك في إبداء محبة عملية

أمثلة عملية بما يتوافق ( المتعل ِّمون)ينبغي أن يعطي المتعل ِّم . تناقشوا معا  " ]لشخٍص آخر؟

 .[ وظروفه ووضعه
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
 

  55السؤال 
 

 وبالون الكالم 11كامل السؤال  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "يبدو عمُل هذا مستحيال  بالنسبة . تناقشوا معا  " ]هل يمكننا أن نحب أعداءنا؟: ما رأيك

ينيأستطيع كل شيٍء في المسيح الذي : "ولكن  كلمة هللا تقول. للبشر  (.[ 20: 4فيلبي " )يقو 

 "على أتباعٍ للمسيح أحب وا أعداءهم؟ 
يمكن للمتعل ِّم . تناقشوا" ]هل يمكنك أن تعطي أمثلة 

ة فريد الواردة في الدرس . أن يعطي أمثلة( المتعل مين) إحدى القصص الحقيقية هي قص 

هللا عمل "، بعنوان (Nik Ripken)ومثال آخر معطى في كتاٍب لِّنِّك ريبكين . 23

عن رجٍل قضى سنواٍت في السجن حيث كان ( The Insanity of God" )المدهش

اس الس جن وبعد سنوات كثيرة من إطالق . يتعرض لمعاملة فظيعة على يد أحد حر 

سراحه، التقى بالحارس، الذي كان في ذلك الوقت متقد ما  في السن ومريضا ، وصل ى 

 .[ ألجله، وأحضر له دواء  

 "ماذا ستكون . و أن الن اس في هذا العالم وفي مجتمعاتنا بدأوا يحب ون أعداءهمفقط تخيَّل ل

حقا ، إن . إن  حدث هذا، فسيحُصل تغييٌر عظيم ومدهش في العالم. تناقشوا معا  " )النتيجة؟

 ![ شريعة المسيح هي أفضل شريعة
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الُمسلِّمون والمؤمنون من خلفية إسالمية والضيافة: مفهوم ثقافي

. كثيرون من الُمؤمنين الذين من خلفية إسالمية يأتون من ثقافاٍت تعطي قيمة  عظيمة للضيافة

ثير ليتعل موه في ناحية استضافة الن اس والترحيب وبالمقابل، فإن أمام المسيحي ين في الغرب الك

ب به حت ى إن لم يأخذ . بهم في بيوتهم إن أتى ُمؤمن من خلفية إسالمية إلى بيتك فهل سترح ِّ

، فهل "عائلتها"موعدا  مسبقا  معك؟ إن قال الن اس في كنيستك لمؤمنة من خلفية إسالمية إن هم 

 تهم إن طردتها عائلتها وإن احتاجت لمكاٍن تعيش فيه؟سيكونون مستعدين ألن يستقبلوها في بيو

 الختتام االجتماع    
 

 :اسأل

 "كيف أثَّر درس اليوم على حياتك؟" 

 .[، بما في ذلك أنتَ ينبغي لكل  عضٍو في المجموعة أن يتحدَّث عن تجربته الخاص ة]           
 
 

ة بالدرس  اقرأ  .21المهمة العملية الخاص 
 

 :قُل  

 " روا الدرس موا المهمة العملية هذا األسبوع، وأن تحض ِّ قبل جلسة  27أرجو أن تتم 

 ."النقاش التالية
 

اطلب منه أن يسكب محبته في قلوبنا . اشكر هللا على أن ه أحب نا قبل أن نُحب ه  اختم بالصالة

 .ونحب  أقرباءنا كأنفسنا ،ةكامل محبةالقدس، لنستطيع أن نحب ه  بالروح
 

 

 

 

 


