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  هللا األب             3إرشادات للدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. 9-3األسئلة " )أبا  "دعا يسوع المسيح هللا ( أ

 3أهداف الدرس 

 :بالنسبة لكّلِّ متعلّم

 .هللا بصفته أبا   إلىأن يفرح بالحديث ( أ

م شرحا  بسيطا  ولكن أساسيا  أن يكون قادرا  ع( ب عن سبب دعوة أتباع يسوع  لى أن يقدِّّ

 .له بابن هللا المسيح

 .1: 3يوحنا 1أن يحفظ ( ج

ر ( د ك محبة هللا غير المشروطة ويحاول أن يظهِّ  النوع من المحبة تجاه نفس أن يفهم ويدرِّ

 .أوالده      
 

 لبدء االجتماع  
 

 .ابدأ بالصالة
 

 المهمة العمليّة الخاّصة باألسبوع السابق

   تتعلق بمحاربة ثالث عادات  2العملية الخاّصة بالدرس كانت المهمة : "قُل

كيف جرت األمور معنا في إتمام هذه المهمة؟ هل . مرتبطة بطبيعتنا القديمة

 "حقّقنا تقدُّما  أم كان األمر صعبا  واشتمل على صراع؟
 

 موضوع اليوم
   رك: "قُل ّن هذا ولك! يعتقد المسلمون أن الصالة إلى هللا بصفته أبا  تجديٌف أو شِّ

نحُن أتباع المسيح، نتمتّع بهذا االمتياز العظيم لكن ممكن من الناحية الروحية، و

 ."وسنتعلّم عن هذا الموضوع اليوم. امتياز أبّوة هللا لنا -
 

 إجابات أسئلة مراجعة الدرس

   واسأل عّما كتبه المتعلّم 3أسئلة مراجعة الدرس  عنافتحوا جميعا ،

 :لصحيحة هياإلجابات ا (.المتعلّمون)

 األب( ب األب، ( أ  :1السؤال            

 خطأ( ج صواب ( ب صواب ( أ  :2السؤال           

 اآلب، أوالد هللاأعطانا محبة، أية   :3السؤال          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "أبا  "دعوة هللا : مفهوم ثقافي

كل البشر والخليقة، وال يشترك أحدٌ معه ، هللا ساٍم تماما  ويرتفع فوق للُمسلِّمينبالنسبة 

رك"بالنسبة لهم، الكلمة . في ألوهيته . تعني إشراك أّيٍ من خالئق هللا مع هللا نفسه" شِّ

" أبا  "ولذا، فإن دعوة هللا . أن األبّوة مفهوم بشري مرتبط بعمل جنسي المسلمونيؤمن 

به منّا، وعلى ، فإننا في الحق"أبا  "ولكن حين ندعو هللا . تُعتبَر شركا   يقة نشدّد على قُر 

. معنا من خالل يسوع المسيح، دون أن يُقَصد من ذلك أنّه بشٌر مثلنا هايريدالعالقة التي 

 .3يُشَرح هذا المفهوم بتفصيل أكثر في الدرس 
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 0للدرس إرشادات       
 

  4السؤال 
 

 22-11: 5المقطع الكتابّي المأخوذ من يوحنا  اقرأ . 
 

 : اسأل 
 " يُفتَرض أن ]قطع؟ في هذا الم" أب"و" ابن"كم عدد الدوائر التي رسمتَها حول اللقبين

 ".[ آب"أو " أب"دوائر حول الكلمة  4و" ابن"دوائر حول الكلمة  4تكون 
 "د كثيرا   هل ينبغي أن نشعر بالحرج أمام هذين اللقبين مع أّن يسوع المسيح نفسه يشدِّّ

 .[ كال] "عليهما؟
 " ألنّهم يظنون أن ]؟ "أب"و" ابن"لماذا يعترض أصدقاؤنا الُمسلمون على اللقبين

ولكن، هل .[ "لمسيحيّين يعلّمون أن هللا دخل في عالقة جسدية مع امرأة ُولِّد نتيجتها ابنا
فالفكرة منفِّّرة ومرفوضة لدينا كما هي بالنسبة لغير ! كال" ]هذا ما نؤمن به حقا ؟

 .[ المسيحيّين
_________________________________________________________________ 

 

 7السؤال 
 

 الفقرة األولى أاقر . 
 

 :اسأل 
 " ر بأمثلٍة في ثقافتك على أشياء تستخدم معها الكلمة دون أن تقصد ‘ ابن’هل يمكنك أن تفّكِّ

 .[ إجابات شخصيّة" ]ابنا  جسديا ؟
_________________________________________________________________ 

 

 4المزيد من السؤال 
 

 : قُل  
 " لوصف أشخاٍص ُمعيّنين لهم ‘ ابن’كيف يستخدم العهد القديم الكلمة  6رأينا في السؤال

رون بعضا  من صفاته، أو كانوا يحكمون  خصوصية عاشوا قريبين من هللا، وكانوا يُظهِّ
لنرى كيف يمثِّّل يسوع المسيح  4لننظر ثانية  إلى الصندوق الوارد في السؤال . بسلطانه

  ."تتميما  لكّلِّ هذه األمور، بل وأكثر
 

 :اسأل 
 " ألَنَّ " ]"يسوع المسيح من هللا أبيه؟ قُربهل تجد في هذا المقطع أية عبارات تشير إلى

يَع َما ُهَو يَع َملُهُ  يهِّ َجمِّ بُّ االب َن َويُرِّ  ."[ اآلَب يُحِّ
 " ألَنَّ اآلَب " ]"هللا أبيه؟ بصفاتهل تجد أية عبارات تتكلم عن اتّصاف يسوع المسيح

بُّ االب َن َويُ  يَع َما ُهَو يَع َملُهُ يُحِّ يهِّ َجمِّ ، َكذلَِّك أَع َطى ." "رِّ ألَنَّهُ َكَما أَنَّ اآلَب لَهُ َحيَاةٌ فِّي ذَاتِّهِّ
ا أَن  تَُكوَن لَهُ َحيَاةٌ فِّي ذَاتِّهِّ   ."[ االب َن أَي ض 

 " ُم " ]"هللا أبيه؟ بسلطانهل تجد أية عبارات تشير إلى كون يسوع المسيح يحكم رِّ َمن  الَ يُك 
َسلَهُ االب   ي أَر  ُم اآلَب الَّذِّ رِّ ا." "َن الَ يُك  يَن أَي ض  َطاهُ ُسل َطان ا أَن  يَدِّ  ."[ َوأَع 

 

 :قُل  

 " م كل النواحي التي يشتمل عليها مفهوم كما " ابن هللا"وهكذا، نرى أنَّ يسوع المسيح تمَّ

صف بصفات أبيه، فقد كان دائما  قريبا  من هللا أبيه، وكان يتّ . هو ُمستخدَم في العهد القديم

 ." مثلما هلل حياة في ذاته‘ َحيَاةٌ فِّي ذَاتِّهِّ ’بل وكانت له . وكان يحكم بسلطان أبيه

 " واألكثر من هذا ذلك التصريح األعظم الذي تكلم به يسوع المسيح في حدٍث الحق، كما

 ."8سنرى في السؤال 
 

_________________________________________________________________  
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 8السؤال 
 

 الفقرة األولى اقرأ . 
 

 :اسأل 

 " ر أنّه كانت له ي َرآنِّي فَقَد  ا"" ]هللا نفسها؟ طبيعةما الذي قاله يسوع المسيح والذي يُظهِّ لَّذِّ

 ."[ َرأَى اآلبَ 

 8بقية السؤال  اقرأ . 
 

 : قُل  

 "اقضِّ . سيحينبغي أن يأخذ أحد الشخصين دور تابع الم. لننقسم إلى مجموعاٍت من اثنين

ثالث دقائق تشرح بها باختصار للشخص اآلخر، الذي تتخيله غير مسيحّي، سبب 

-3استخدم أي من النقاط الواردة ضمن األسئلة . ليسوع المسيح‘ ابن هللا’استخدامنا اللقب 

 ." أو أفكارا  من عندك 1

 "واآلن تبادال األدوار، بحيث يشرح الشخص الثاني األمر نفسه للشخص األول".  

 مايمكنكولكن إن كنَت تدرس هذا المساق مع متعلِّّم واحد، فإنه . هذا نشاط ضمن مجموعة]

  .[أن تقوما بهذا النشاط معا  
_________________________________________________________________ 

 

 (. 08-01األسئلة " )أبانا"نحُن أيضا  يمكننا أن ندعو هللا ( ب
 

 00-01السؤاالن 
 

 : قُل  

 "فهل نستطيع أن . ونحُن هنا نأخذ خطوة  أكبر. نستطيع أن ندعو يسوع المسيح ابن هللا

 ."من خالل يسوع المسيح؟ لنتحدَّث عن األمر أباناندعو هللا 
 

 11والفقرة األولى من السؤال  11كامل السؤال  اقرأ . 
 

 :اسأل 

 "[ لأج" ]هل يمكننا أن نكلِّّم هللا بصفته أبانا بمفهوم روحي؟. 

 "[ أخينا األكبر"ألّن هللا تبنّانا أوالدا  روحيّين له بيسوع المسيح " ]لماذا؟." 

 " التي تقول إنَّ لنا امتيازا  عظيما  بأن ندعو  11ماذا تقول اآلية الكتابية الواردة في السؤال

 [1: 3يوحنا 1]" هللا أبانا؟
   

 . ، بطريقة عملية1: 3يوحنا 1آية الحفظ،  استكشف 

 ل كلمة على قطعة من الورق، ومن ثّم اخلط تلك القطع الورقيةاكتب ك . 

  أن يرتبوا القطع الورقية بالترتيب الصحيح، ومن ثّم أن يقرأ ( المتعلّمين)اطلب من المتعلّم

 . اآلية

   دوا نص اآلية ثانية  . بعد ذلك، خذ من مجموعة األوراق ورقتين أو ثالثة من أمامهم، وليردِّّ

  ِّمن أن يردّدوا كامل اآلية ( المتعلّمون)طع األوراق إلى أن يتمّكن المتعلِّّم واستمّر في أخذ ق

 . عن ظهر قلب من دون وجود أية ورقة بين أيديهم
 

_________________________________________________________________



                                                                                                                                    

00 

 

 0للدرس إرشادات       
 01السؤال 

 

 كامل السؤال اقرأ . 
 

 : اسأل 

 " ومحبّة أبينا السماوي؟ما الفرق بين محبة أبينا البشري " 

 .[ قد يُحبُّنا آباؤنا البشريون حسب إنجازاتنا، ولكنَّ أبانا السماوّي يُحبُّنا كيفما ُكنّا]           

 "[ دائما  " ]هل يحبّنا هللا دائما ، أم حين نفعل ما هو صالح وحسن؟. 

 "[ دائما  ]" هل ينبغي أن نحّب أوالدنا دائما ، أم حين يفعلون ما هو صالح وحسن؟. 
_________________________________________________________________ 

 

 أ 03السؤال 
 

 : قُل  

 "ر ونتحدَّث أكثر عن عالقتنا بأبينا األرضي . قبل أن نفّكر باهلل بصفته أبانا السماوي، لنفّكِّ

. بائنا البشريّين كامال  ندرك أنّه كانت لكّل واحٍد منا عالقة مختلفة مع أبيه، ولم يكن أيٌّ من آ

فهو يحبّنا ! ولكّن أبانا الّسماوّي مختلف تماما  . بل ربما كانت عالقة بعضنا صعبة مع آبائنا

 ." محبّة غير مشروطة
 

. فربما كان لبعضهم ذكريات مؤلمة مع آبائهم(. المتعلّمين)ُكن  حساسا  لخلفية المتعلّم : مالحظة

 . ما يرغبونولذا، ال تدعهم يتكلّمون بأكثر م
 

 13الفقرة األولى في السؤال  اقرأ . 

 : اسأل 

 "غَرك؟  " هل ترغب بأن تتحدّث عن أبيك وما كان يعمله في صِّ

 تجاهل هذا السؤال إن كنَت تشعر أنّه شخصيٌّ أكثر مّما ينبغي أو كان له تأثير سلبّي على ]           

  .[عن تجربتك الحياتيّة مع أبيك حدثتللُكن  مستعدّا  (. المتعلّمين)المتعلّم            
_________________________________________________________________ 

 

 ب 03السؤال 
 

 13الفقرتين الثانية والثالثة في السؤال  اقرأ . 

 :اسأل 

 "هل تخاف أن يكون هللا كذلك األب الذي سمح بأن يقع ابنه على األرض؟ " 

 وبعد ذلك أّكد له حقيقة أن . بأن يعبِّّر عن مخاوفه براحة وصدق( المتعلّمين)لِّّم اسمح للمتع]          

 (. 5: 13عبرانيين " )ال أهملك وال أتركك: "فقد وعد قائال  . ولن يخذلنا هللا ال           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

 القرب من هللا: وم ثقافيمفه

ومع أنّهم يتكلّمون . إلى هللا بصفته بعيدا  وال يمكن الوصول إليه المسلمونغالبا  ما ينظر 

، لكّن هذا ال يعني تواصال  (الذي في الرقبة" )أقرب إلينا من حبل الوريد"عنه بصفته 

، مع أّن فرقة لُمسلميناففكرة العالقة الوثيقة مع هللا غريبة بالنسبة لمعظم . في اتّجاَهين

الفكرة المسيحيّة عن هللا مختلفة تماما ، إذ تشير  لكنّ . الصوفيين تسعى وراء تلك العالقة

 ."أبانا" لنخاطبهيدعونا أنّه  كماإلى أن هللا سعى ويسعى ليخلِّّصنا 
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  01-04السؤاالن 

 

 24-11: 15لوقا  اقرأ. 
 

 :اسأل 

 "رحَّب " ]ما األمر المدهش تماما  في ما يختّص باألب الذي يتحدَّث عنه يسوع في قصته؟

 ![ بابنه العائد إليه، الذي كان قد تسبّب له بالكثير من المهانة والسمعة السيئة

 "يُم الوارد في هذه يشبه األب الكر" ]برأيك، ما الذي يعلِّّمه يسوع عن هللا في هذه القّصة؟

ب بعودتنا ويغفر لنا حتى حين نأتي إليه بالكثير من المهانة. القصة هللاَ   ![ فهو يرّحِّ
_________________________________________________________________ 

 

 01السؤال 
 

 قّصة نزار الواردة في الصندوق اقرأ . 
 

 : اسأل 

 "ينبغي أن يصف المتعلِّّم " ]ياتية تشابه تجربة نزار؟هل حدث أن واجهَ أيٌّ منكم تجربة ح

ض للرفض بعد، فقد يحدث هذا الحقا  حين تكتشف عائلتنا . تجاربه( المتعلِّّمون) إن لم نتعرَّ

 .[ أمَر إيماننا بالمسيح

 "[ أبونا السماوي ال يرفضنا أبدا  " ]ما الفرق بين أبي نزار وأبينا الّسماوي؟! 
_________________________________________________________________ 

 

  08السؤال 
 

  كامل السؤالاقرأ . 
 

 :قُل
 " د معا  هذه اآلية المأخوذة من سفر المزامير إِّنَّ أَبِّي ": ردّدوا اآلية معا  (." ]الزبور)لنردِّّ

نِّي بُّ يَُضمُّ ي قَد  تََرَكانِّي َوالرَّ  "[ .َوأُّمِّ
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م االجتماعالختتا

 :اسأل

 "كيف أثَّر درس اليوم على حياتك؟" 

 .[ينبغي لكّلِّ عضٍو في المجموعة أن يتحدَّث عن تجربته الخاّصة، بما في ذلك أنت]     
 

 .3المهمة العملية الخاّصة بالدرس  اقرأ

 :قُل

 " موا هذه المهّمة العملية في األسبوع القادم مع أوالدكم وأوالد من عائلتكم تّمِّ

 ."جلسة النقاش التاليةل 4قم بتحضير الدرس كذلك و. تدةالمم
 

 (.إن رغبتم بذلك)ترنيمة عن محبة هللا اآلب  رنّموا
 

 وألنهشاكرا  هللا على أنّنا نستطيع االتّكال عليه أكثر من أي أٍب بشرّيٍ،  اختم بالصالة

 .يقبلنا ويستقبلنا دائما ، حتّى حين يرفضنا آباؤنا البشريّون
 

 

 

 

 


