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 خدمة بعضنا بعضا            91إرشادات للدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 91لدرس أهداف ا

 :ل ِّ متعل ِّمك على
 

 .أن يلتزم ويتعهد بأن يستخدم مواهبه بتواضع في خدمة اآلخرين  ( أ
 
 .أن يدعم قادة الكنيسة ويفهم مسؤولياته( ب
 
 .11: 4بطرس 1أن يحفظ ( ج 

 

           

 لبدء االجتماع
 

 .ابدأ بالّصالة
 

 :العملية الخاّصة باألسبوع السابقالمهمة 

 نا ألي ضِّ تتعلق بالتأكُّد من تعرُّ  11كانت المهمة العملية الخاصة بالدرس ": قُل

 "هل أتممَت هذه المهمة؟. تأثير من سحٍر أو ولي  في ماضينا

 "على انفراد ً ً بشأن هذا األمر، فأرجو أن نلتقي معا سأكون . إن كنَت ما تزال قلقا

 ."أن أتحدَّث معك حول هذا األمرمسروراً جداً ب
 

 :موضوع اليوم

   عة": قُل وسنتعلَّم اليوم عن كيفية . أعطانا هللا مواهب وقدرات مختلفة ومتنو 

 ً  ."استخدام هذه المواهب والقدرات في خدمة هللا وفي خدمة بعضنا بعضا
 

 إجابات أسئلة مراجعة الدرس

 ا كتبه المتعل ِّمو" ،11أسئلة مراجعة الدرس  عنافتحوا معي : "قُل  :اسأل عم 

عة/ مختلفة( أ : 1السؤال          للخدمة( ج لكل ٍ ( ب متنو 

ُم بَِّها بَع ُضُكم  بَع ًضا" :2ؤال الس       دِّ ب ةً يَخ  هِّ ٍد بَِّحَسبِّ َما أََخذَ َمو   " لِّيَُكن  ُكلُّ َواحِّ

   (.11: 4بطرس 1)                   
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 ( 3-9ُمقّدمة واألسئلة )خدمة بعضنا بعضا  ( أ
 

ح أن هذا ما عمله يسوع المسيح لتالميذه األقربين في الليلة التي سبقت  انظر إلى الصورة، ووض ِّ

 . صلبه
 

 11-12، 5-1: 11يوحنا  اقرأ . 
 

 : ل مع بعض التوقَّف بعد إنهاء كل  جملةبتمهُّ  قُل  

 "تخيَّل أن هما رجالك. انظر إلى القدمين في هذه الصورة ". 

 "تخيَّل أن هما يدا يسوع المسيح. انظر إلى اليدَين في الصورة ". 

 "يسوع المسيح يغسل قدميك". 

 "بماذا تشعر بشأن هذا؟ تحدَّث إلى الرب بشأن هذا األمر اآلن في قلبك ". 
 

 : لاسأ 

 "بماذا شعرَت حين فك رت بأن  الرب يسوع المسيح يغسل قدميك؟ "  [ ً  .[ تناقشوا معا
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

  

 2السؤال 
 

 كامل السؤال اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "إن ه أمٌر نادراً ما . كال" ]قة؟في الثقافات التي أتينا منها، هل يخدم القادة أتباعهم بهذه الطري

م اآلخرين بها ة في الثقافات التي يطالب القادة بضرورة احترامهم وتُلزِّ  .[ يحصل، خاص 

 "فماذا ينبغي أن نفعل اآلن؟. انحنى ليغسل أقدامنا" ولكن قائدنا العظيم، يسوع المسيح "

ثَاالً، َحتَّ : "قال يسوع. انظر الصندوق] َطي تُُكم  مِّ نَعُوَن أَن تُم  ألَن ِّي أَع  ى َكَما َصنَع ُت أَنَا بُِّكم  تَص 

ولذا، علينا أن نعمل ما عمله، فننحني لنغسل بعضنا أقدام بعٍض ونخدم بعضنا ." أَي ًضا

 ً  .[ بعضا

 "ولكن نا . ليس بالضرورة" ]هل يفقد القادة احترام الن اس حين يخدمونهم كما خدمهم يسوع؟

 .[ ثر الحقاً في درس اليومسنناقش هذا الموضوع بتوسُّعٍ أك
_________________________________________________________________ 

 

 ( 91-4األسئلة )مواهب للخدمة ( ب
 

 4السؤال 
 

 11-11: 4بطرس 1 اقرأ . 

 غسل األرجل في الثقافات اإلسالمية: مفهوم ثقافي

رون يعيش كثيرون من الُمسلمين في ثقافاٍت تعتبر األقدام قذرة جداً، وهو ما كان ال ن اس يفك ِّ

ولذا، فإن  رفع القدم بوجه إنسان أو رمي الحذاء على شخٍص ما يُعتبَر . به في زمن يسوع

ماً . إهانةً عظيمة ولذا، كان غسل أقدام إنساٍن ما طريقة عميقة أظهر بها يسوع تواضعه، ُمقد ِّ

 .لنا في نفسه مثاالً 
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 11للدرس  إرشادات عامة

ُم بَِّها بَع  . "على آية الحفظ تدّربوا دِّ ب ةً يَخ  هِّ ٍد بَِّحَسبِّ َما أََخذَ َمو  بطرس 1" )ُضُكم  بَع ًضالِّيَُكن  ُكلُّ َواحِّ

4 :11) 
 

 : اسأل 

 " [ كل واحد" -أجل، فهذا ما يقوله " ]، هل لدى كل ِّ واحٍد منا موهبة؟11بحسب اآلية." 

 "[ 11اآلية أن نستخدمها في خدمة اآلخرين؛"]كل  واحٍد منا أن يعمل بموهبته؟ماذا ينبغي ل. 

 "ها كلمة هللا، ما الموهبتان من بين المواهب المختلفة والمتنوعة الكثيرة التي تذكر

 "[ الخدمة"و" التكلُّم" ]"؟11الواردتان في اآلية 

  م 11بحسب اآلية فعليه أن . كمتكلم بكالم هللا نفسه" ]مسؤوليته؟" المتكل م"، كيف ينبغي أن أن يتم 

مها بشكٍل جي د  .[يتعامل مع هذه المسؤولية بجد ي ة، ويتم 

 " ة التي يمنحها هللا" ]مسؤوليته؟" الخادم"م ، كيف ينبغي أن يتم  11بحسب اآلية عليه . بالقو 

مها بشكٍل جي د  .[ أن يتعامل مع هذه المسؤولة بجد ي ة ويتم 

 " لتمجيد ومدح : ، ألي  غرض ينبغي أن نستخدم مواهبنا11بحسب الجزء األخير من اآلية

د هللا في"لتمجيد ومدح هللا، " ]أنفسنا أم لتمجيد ومدح هللا؟  ."[كل ِّ شيءٍ  لكي يتمج 

 " بصوٍت مسموع وعالٍ  11لنرد د الجزء األخير من اآلية ً ً ." ]معا الذي له المجد : "معا

 ."[ آمين. والسلطان إلى أبد اآلبدين
_________________________________________________________________ 

 

 ( للنّاس مواهب مختلفة ومتنوعة) 1السؤال 
 

 ة الواردة اقرأ  . في الصندوق، والفقرة التي تليه القص 
 

 : اسأل 

 "بماذا أجبَت عن هذا السؤال؟[ " ً لدينا جميعاً نقاط قوة، مثلما لنا نقاط ضعف . تناقشوا معا

 ً ولكن  . فليس منَا َمن هو كامل في ذاته. بطريقٍة ما" مشلولين"و" عميان"جميعنا . أيضا

. في مجموعة المؤمنين المحليةولهذا نحتاج بعضنا لبعض . نقاط ضعفي هي نقاط قوتك

 ً ر نقاط قوة بعضنا بعضاً، ونحتمل نقاط ضعف بعضنا بعضا  .[ علينا أن نقد ِّ
_________________________________________________________________ 

 

 (لكّل منّا موهبة) 99السؤال 
 

 . إلى الصورتين انظر
 

 : اسأل 

 "[ موهبة تشجيع اآلخرين" ]فايزة؟ما موهبة الخدمة التي أعطاها هللا ل. 

 "[ أخبرتها بموهبتها" ]كيف ساعدت ليلى فايزة؟. 
_________________________________________________________________ 

 

  93السؤال 
 

 11كامل السؤال  اقرأ . 
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 : اسأل 

 "عة التي تعتقد أن ها تساعد في بناء مج موعة المؤمنين ما مواهب الخدمة المختلفة والمتنو 

ً " ]المحلية؟ ة أنواع مواهب خدمة كثيرة، مثل تعليم كلمة هللا للشباب، وتعليم . تناقشوا معا ثم 

األطفال، وقيادة التسبيح والترنيم، والصالة ألجل المرضى، وتقديم المشورة للن اس، 

 .[ وتحضير الشاي، وأمور أخرى كثيرة

 "انظر في ما يلي. 11الطريقة في السؤال  يُشار إلى" ]كيف يمكننا أن نكتشف موهبتنا؟ : 

o  ًنحاول ممارسة أي نوعٍ من الخدمة، حسب الفرص التي تتاح لناأوال ، . 

o نسأل أنفسنا ثالثة أسئلة ثم : 

o  هل يعتقد المؤمنون اآلخرون أنني جيد في هذه الخدمة؟ 

o  هل أرى نتائج إيجابية من قيامي بهذه الخدمة؟ 

o  هذه الخدمة بعملهل أتمتَّع. " 

o   إن كانت اإلجابة بنعم عن كل  هذه األسئلة، فالراجح أن هذا النوع من الخدمة ثم ،

ولكن  برغم هذا ينبغي أن نستخدمها فقط إن طلب اآلخرون من ا ذلك، . هو موهبتي

 .[ فينبغي أن ال نفرض أنفسنا على اآلخرين، وأن ال نرفع أنفسنا
_________________________________________________________________ 

 

 ( ينبغي أن نستخدم مواهبنا بتواضع) 91السؤال 
 

  15كامل سؤال إقرأ . 
 

 : اسأل 

 " أن يكون سمير القائد؟ تؤي ِّدما األسباب التي[ " ً  .[ لديه مواهب قيادية كثيرة. تناقشوا معا

 " أن يكون سمير القائد؟ تعارضما األسباب التي[ " ً ئيسية هي المشكلة الر. تناقشوا معا

 .[ موقف الكبرياء لديه

 "ما األمر الذي ينبغي لتلك . إذاً هناك أسباب تؤي د وجوده في هذا المركز وأسباب تعارضه

ر عمله بشأن هذا األمر؟ ً " ]المجموعة من المؤمنين أن تقر ِّ ليس من جواب . تناقشوا معا

 : وفي ما يلي بعض االقتراحات". خاطئ"أو " صحيح"

o تكل م مؤمن أكبر سناً مع سمير عن موقف الكبرياء لديهرب ما ينبغي أن ي . 

o م هذه . كما يمكن للمجموعة أن تعطيه مسؤولية محدودة المتحانه وعليه أن يتم 

 ً  . المسؤولية تحَت إشراف وسلطة قائد يكبره سنا

o  إن أتم  مسؤوليته بشكٍل جي د، وبتواضع، فربما يمكن إعطاؤه مزيداً من

 . كان متكب ِّراً، فينبغي أن ينتظر فترةً أخرى ولكن  إن  . المسؤوليات

o  أن يكون هناك ً وينبغي للمجموعة أال تعي نه قائداً وحيداً للمجموعة، فيُفضَّل دائما

 .[ قائدان أو أكثر يعملون معاً كفريق واحد في القيادة
_________________________________________________________________ 

 

 91السؤال 
 

 11كامل السؤال  قرأا . 
 

 : اسأل 

 "م الطعام؟: من األهم في نظر هللا ً " ]الشخص الذي يعظ أم الذي يقد ِّ برأينا، . تناقشوا معا

علينا أن نشكر الذي يعظ، وعلينا أن . جيدٌ أن نشكر الذين يخدموننا. لكليهما األهمية ذاتها

دُّ لنا الطعام  .[ نشكر الذي يُعِّ
_________________________________________________________________
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 11للدرس  إرشادات عامة

 ( 21-91األسئلة )الخدمة كقادة ( ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  29السؤال 
 

 21كامل السؤال  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "ما اإلجابات التي وضعَت أمامها عالمة في هذا السؤال؟[ " ً برأينا، اإلجابات . تناقشوا معا

 .[ صحيحة( ، هـ(، ب(أ

 "تي ينبغي أن يت صف بها القائد الجيد في كنيسة المسيح؟ولذا، ما الس مات ال[ " ً . تناقشوا معا

، وأن يهتم  بخير الن اس أكثر من اهتمامه بخيره،  ينبغي أن يكون القائد الجي د غيَر أناني 

ي بنفسه ألجلهم  .[ وينبغي أن يضح 
_________________________________________________________________ 

 

 22ؤال الس
 

 4-1: 5بطرس 1 اقرأ . 
 

 : اسأل 

 " ما هذه . مقارنة بين القادة في العالم والقادة المسيحي ين في وجوه ثالثة 1-2تعقد اآليتان

 " الوجوه والجوانب؟
تِّيَارِّ . "1]  َراٍر بَل  بِّاالخ  طِّ  ؛ ("كما يريدهم هللا)الَ َعنِّ اض 
ب حٍ قَبِّيحٍ بَل  بِّنََشاٍط . "2    ؛ ("ق وحماس للخدمةشو)َوالَ لِّرِّ
يَّةِّ . "1    عِّ ثِّلَةً لِّلرَّ يَن أَم  ، بَل  َصائِّرِّ بَةِّ  ."[ َوالَ َكَمن  يَُسودُ َعلَى األَن صِّ

 "[ لمنفعة أنفسهم وعائالتهم" ]لمنفعة َمن يعمل قادة العالم؟. 

 "لمنعة المؤمنين، الذين هم " ]لمنفعة من يعمل خد ام المسيح الذين يسيرون في خطواته؟

 .[ هم الروحيةعائلت

 "إنه أمر بالغ " ]هل يسهل أن يكون اإلنسان راعياً صالحاً سائراً في خطوات مثال المسيح؟

 .[ ولذا، ينبغي أن ندعم قادتنا الذين يقومون بهذا العمل الصعب ألجلنا. الص عوبة

 "ة الص عبة؟ " كيف ينبغي للمؤمنين المحلي ين أن يساعدوا قادتهم في إتمام هذه المهم 

ً تن] عوهم، ويكونوا ممتنين . اقشوا معا برأينا، عليهم أن يصل وا ألجلهم، ويحترموهم، ويشج 

روا  يجب. هلل ألجلهم ويعب روا عن هذا االمتنان من وراء  عليهمويتكل موا  هممنأال يتذم 

وإن كانت لديهم أية شكوى أو اقتراح، فعليهم أن يذهبوا إلى هؤالء القادة . ظهورهم

 ً  .[ وباحترام ويكل موهم شخصيا
_________________________________________________________________

 لَّق بالقيادة في مجموعات المؤمنين من خلفية إسالميةقضايا تتع: مفهوم ثقافي

عدم الوحدة أمٌر شائع ومؤلم في مجموعات المؤمنين من خلفية إسالمية، سواء في البالد 

ً للمسيح أمٌر صعب، واجتماع هؤالء األتباع . اإلسالمية أم في الغرب صيرورة الُمسلِّم تابعا

ً ليشك لوا مجموعةً واحدٌ  وأن تستمر  تلك المجموعة مت حدة تحَت قيادة قادةٍ أمٌر أصعب،  ةمعا

القيادة الجي دة لمجموعات المؤمنين من خلفية إسالمية أمٌر . ناضجين أمٌر أصعب وأصعب

 !بالغ األهمية
 

ق إلى موضوع القيادة إال " تعال اتبعني"مساق  مخص ص للمؤمنين الُجدُد، ولذا فهو ال يتطر 

ل الحديث عن نتحدَّث في هذا الدرس . ما ندر عن هذه األمور باختصار، ولكن يمكنك أن تكمِّ

 .جاهزين لذلك( المتعل ِّمون)هذا الموضوع والتوسُّع به في المستقبل حين يكون المتعل م 
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  21السؤال 

 

 25الفقرة الثانية في السؤال  اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "ما رأيك بهذا األمر؟ هل هو ممكن؟[ " ً فالقائد . برأينا إن  هذا األمر ممكن. تناقشوا معا

وينبغي أن ينبع . ود، وعلى الن اس أن يحترموهفلديه السُّلطة ليق. قائدالذي يخدم هو 

مجموعته بالت ضحية بنفسه ألجل  يخدمالقائد . احترامهم له ال من الخوف منه بل من المحبة

 .[ والمجموعة تعرف هذا، ولذا تتبع قائدها بكل ِّ طواعية ورغبة. خيرهم ومنفعتهم
 

 25بالون كالم الُمعل م الوارد في نهاية السؤال  اقرأ . 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الختتام االجتماع    
 

 :اسأل

 " على حياتك؟كيف أثَّر درس اليوم " 
  .[ينبغي أن يتحدَّث كلُّ عضٍو بما في ذلك أنت]
 

           
 

ة بالدرس  اقرأ  .11المهمة العملية الخاص 
 
 

 :قُل  

 " ة بهذا األسبوع، هل لدى جميعكم صديق في ما يتعلَّق بالمهمة العملي ة الخاص 

 "رفكم جيداً؟يعرفكم جيداً يمكنكم أن تسألوه بشأن ما يراه موهبة لديكم، صديق يع)
 

  قبل جلسة النقاش التالية 21تذكَّر أن تحض ر الدرس. 
 

 اختموا بالصالة   

 انظروا ثانيةً إلى الصورة الواردة في بداية هذا الدرس. 

 اطلبوا منه أن يساعدنا في أن نخدم اآلخرين مثلما . تخيَّلوا ثانيةً المسيَح يغسل أقدامنا

 .هو خدمنا
 

 


