”لو كنت أنا  ...بمكانها؟“

”بصفي وصلت فتاة مريضة بشلل  
اطفال ،مرض يمنعها
أن  
تم جيداً.
ظهر لها  
م  
شعرت بأن يسوع يضعها بالقرب  
ح أُ
محب.
ِ 

حاولت أن أتعرف عليها ،وبدأنا نساعدها مع زم¢ئنا.
بعيد  
مي¢دها  
اش«ينا لها قلم وغنينا.” Happy birthday” :
كل صباح ،بالتناوب فيما بيننا ،نساعدها أن تصعد الس ّلم
)الدرج( ،وعندما نذهب لصالة  
العاب ،بعضنا يقوم معها
بعمل تمرينات  
صغ«ة.

نحن بالصف قلنا” :إنها المحبة“.

ل.م.

أحبب قريبك كنفسك
ما هو مقياس تلك المحبة؟

ماذا يقصد بولس الرسول بهذه الوصية؟
 

يب عليه
ساس الذي ُ
هو يقول لنا من خ¢لَها ا َ
يجب أن َ
محبةُ القريب.
المسيحي سلوكَه :وهو ّ
Ý
نعم ،هذا أعرفه   ،يجب أن أؤذي  ¼
اخرين!


ال Òوحسب ،بل هو
أحسنت ،ولكنَ ،من Ý
يحب  يكـتفي بتج ّن ِب ّ
ع¼  â



ينفتح  
ا
نفسه؛
ُ
خرين ،يسعى إ àالخ« ويعملُه و َي َه ُب َ


يحب.
مر ã
حد ِ
بذل الذات من ِ
أجل َمن ّ
نعم ،قد يبلغُ به ا ُ

نطب ُق  
الÒيعةَ فحسب،
بولس إ ّننا إذ Ý
قريبنا  æ
نحب َ
لذلك قال ُ


بل نبلغُ ”كما َل الÒيعة“.
الÒيعة )الوصايا  

الع....(Ò


ع âأن  
 
اس«جعهم قلي ...ً¢أول وصية هي....
ّ

الÒيعةُ )الوصايا  
كانت  
محب ِة
وإذا ِ
الع (ÒكلÝها ُ
تكمن ّ Ñ

تن«نا وتهدينا ç
القريب ،فيجب أن نرى الوصايا 
اخرى كوسائل  
ُ
ـتشف الطريق لمحبة  ¼
اخرين Ñ  ،ظروف الحياة المعقّدة.
نك َ
لكن لماذا لم يتحدث بولس الرسول عن محبة الله؟

ومحبةُ الله  
محبةُ
تع
محب ِة الله،
ّ
ّ
تعب« عن ّ
ِ
القريب هي ٌ
قريبنا.
العم َل
ِ
بمشيئت ِه ،ومشيئ ُته هي أن ã
نحب َ

لنضع القريب بنفس مستوانا
وهذا يتطلب  
تغي« كامل
بطريقة  
تفك«نا
 
وتíفنا المعتادة.

In action

 È
أخ« الجميع اختباراً عشته
عن محبة القريب.

www.teens4unity.net

قُص هذا الجزء واطوه ،يمكنك حمله بسهولة   Ñجيبك

عندما أذهب عندها ،وبسبب بعد المسافة ،استغرق كل
لك أشعر بأنه    È
بعد الظهر  ،
يعت« وقت ضائع :بالمساء


أشعر بفرح  
كب« يم È ¢
قل.
عندما ذهبنا برحلة أردنا أن  
تأ Êمعنا :كلنا ك ّنا مستعدين أن
نحملها لمسافات  
صغ«ة .بالمساء كانت متعبة ،لكن
سعيدة :كانت أول مرة استطاعت فيها أن تشارك برحلة.
  تقول بعد  ¼
ان أنها   تستطيع  
الم ،فهي تجتهد أن
ـث«ة تنجح  .
 Îومرات ك  
تفعل كل  
اطباء الذين يتابعونها
 



متعجبون ومبهورون بتقدمها و يستطيعون ¾ح اسباب.

”فإن  
الÒيعة ك ّلها تكـتمل   Ñكلمة واحدة،
ّ

حب قريبك كنفسك“ )غ¢طية (١٤ -٥
وهي أن ُت ّ

قُص واطو من المنتصف ،يمكنك أن تستعمل الداخل لكـتابة  
م¢حظاتك حول كلمة الحياة
ِ

بالبداية لم تكن تستطيع أن تنسخ الدرس من ال ّلوح أو أن
تقوم بعمل الواجبات المدرسية وحدها¼  ،
ان بمساعدتنا،
تكـتب  
أ¾ع وتستطيع أن تدرس جيداً .المعلمون انتبهوا


بأنه هناك  
تغي« وأمها ،عندما نذهب لزيارتها  ،تتوقف
عن شكرنا.

Memory Card

