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  نتالميذ آخري يصنعونتالميذ  صناعة
  ةتدريبيّ مصادر بنسخة كاملة  –الوحدة األولى 

  
  
  
  

  تضاَعفأِطع. . أحبِب
  
  



٢ 

  التدريبي بيج اليفبرنامج نظرة عامة إلى 
   أََمانَتَِك.﴾لَْيَس لَنَا يَا َربُّ لَْيَس لَنَا لَِكْن ِالْسِمَك أَْعِط َمْجداً ِمْن أَْجِل َرْحَمتَِك ِمْن أَْجلِ  ﴿   

  ١: ١١٥مزمور                     
  أمة.  في كل ،ميذتالالمزيد من الّدون تالميذ سيُعِ  يصنعواوأن ، اآلخرينيُحبّوا و، وا هللاحبّ تباعه بأن يُ وصى المسيح جميع أأ

ثير كلا مهايقدِّ  التي عذارألايزيل و ،البهيجةو ممتلئةياة الفي هذه الحعلى إطالق المؤمنين  ،بيج اليفالتدريب على التلمذة، برنامج يساعد 
 "لم" واعوً نا لست مد: "أهماف شيوًعاالعُذران األكثر أما  يمان.نقودهم إلى اإل من عن تلمذةو نجيل أاإلبعن عدم كرازتهم من المؤمنين 

تلِمذ نُ آلخرين، وا ، ونحبهللا نحبمدعّوون إلى أن  جميعًا ، فإنّناعالم التجارة واألعمالو في سواء كنّا في الخدمة أو". تدريبًا تلقَّ أ
   وات التي ستتسلمها.ألدلتستخدم عمليًا ا هذا التدريب زكجهسوف يُ . آخرين
" الموجودة في عوات األربعدّ ال"و ٢٠-١٩: ٢٨متى  نجيل من خاللاإلب للكرازة دعوتنا جميعًا سببالتدريبي  بيج اليفنامج بريُعَلَِّمك 

  الكتاب المقدس.
 قّصتهم خالل مشاركة يقومون بذلك من كيفو اإلنجيلب أن يكرزوايمكنهم  نمَ لِ المؤمنين في معرفة  اليف بيجنامج بريساعد  ،وهكذا

   . بطريقة مالئمة لثقافة المستمعين (شهادتهم) وقّصة هللا (اإلنجيل)
ال ، من األطفاخص قيادتهشذة يستطيع أي تلم مجموعةفي ، ياتهم في حياة اآلخرينمن خالل التأثير بح ذونمِ كيف يُتل يتعلّم المؤمنونكما 

ين بما مشاركة اآلخرو الطاعةواإلصغاء، وستماع، االيعتبر . مجموعةالكيان ندعو هذا في سن الثمانين. نحن لى الكبار إالعاشرة  في سن
األول لجزء اويختص تالميذ. ال لصناعةمن ثالثة أجزاء  عملية مجموعةلهذا، تستخدم كل  تالميذ. لصناعةتسمعه من هللا ضروري 

اع ستميق (االالتطب فيه الث فيدخلأّما الجزء الثّ . المقدس عن طريق المشاركة واالستقراء كتابالو دراسة هالجزء الثّاني و. لةبالمساء
نة في  ةالة، والعبادالصّ و ،ركةالشّ أيضاً . والطاعة) ا ات أخرى منهوعمجم إن إنتاج، فأمر بسيطمجموعة القيادة ألّن و. المجموعةُمتََضمَّ
 ً ً كيف يُ مون أعلَّ تهم وقّصة هللا، يتم المؤمنون الجدد أن يشاركوا شبكة عالقاتهم بقصَّ يتعلَّ لذلك، فيما بسيط.  أمر هو أيضا مذون من تليضا
تلقّي ل األخرى بالمجموعاتعلى اتّصال تظل كل مجموعة جديدة ن مجموعات جديدة، بتكوُّ و مجموعة.ال إطار لى المسيح فيإيقودونهم 

ّي ، أو ألقليمينة أو اإلالمد على مستوىفي خدمة احتفاليّة معاً  المجموعاتالقيادة. وفي بعض األحيان تلتقي  علىتدريب وتعليم مستمر 
       .مناسبة كرازية خاصة

مذة لتلامبادئ ًضا َدّرس أيوتُ . لةومجموعات المساء ،الصالة، دورة الصالةمسيرة  :مثل ،مذة أخرىأدوات تل االتدريب تُقَدَّم أيضً من خالل 
ْم [ MAWL جامنه ستخدامبا المأبناء السَّ البحث عن  :ومنها ،والتضاعف                             ] وانصرف راقب، ساعْد، نموذًجا،قّدِ

[Model, Assist, Watch and Leave]    د تي يغذية الذاتية الالتمبادئ  اجديدة، وأيضً بيج اليف  مجموعات لتكوين جب أن يتزوَّ
  بها كل مؤمن.

ب ، ويتابع معهمته ثالثة أشهردَّ التزام مُ ستمارة ا ونكشارِ مُ ال عبئيُ دريب نهاية التّ وفى  الية لتاألشهر ا برع اليف بيجمج رنابمن  همُمَدّرِ
  ذة التي أُعطيَت لهم.التلممذهم في الوقت الذي يبدأون فيه استخدام أدوات بهم ويتلليدرِّ 

ن أ حركةل مكني، وعتكمجمفي  ب أن تعمله كل أسبوعالرّ  وصيكيوالطاعة لما  ،من الصالة الكثير، مع متهالَّ عَ األدوات التي تَ  ستخدامبا
ك وتمتد افظتك، بلدينتك، محمدنتشر عبر يمكن أن ت، وحركة تلمذة ان يُِعّدون تالميذ أكثر. ندعو هذيُِعّد فيها تالميذ تالميذ آخريو تبدأ

  به يسوع! ما يوصيهم ببساطة يطيعون، من خالل تالميذ أمناء كلّه للعالَم
  
  

 



٣ 

  بتدريلل زمني جدوللنموذج 
 التوقيت اليوم األول رقم الصفحة

 ٨:٠٠ هاوتاريخ بيج اليف& رسالة المعدَّل  ٥
 ٨:١٥ مقّدمات واستماع ٥
 ٨:٤٥ والكنيسة يذتعريف التلم ٧-٦

 ٩:١٥ استراحة 
 ٩:٣٠ مفاهيم التضاُعف ٨
 ٩:٤٥ نظرة عامة -لماذا؟ َمن؟ كيف؟  ٩
 ١٠:٠٠ والدعوات األربع الوصايا األربع -لماذا؟  ٩
بالعشرين [أو المئة]  قائمة  -َمن؟  ١٣-١٠  ١٠:٣٠ على كتابة قائمة التدرُّ

ب على مشاركة قصَّتك ١٤ تك والتدرُّ  ١١:٠٠ كيف؟ قصَّ
 ١٢:٠٠  داءوجبة الغ 

 ١٢:٣٠ على مشاركة قصة هللا والتدُّربكيف؟ قصة هللا  ١٧-١٥
 ١٣:٣٠ السالم ومجموعاتأُبناء السالم  ١٨

 ١٤:٠٠ البداية ، مسارالمجموعة، مبادئ الثالثي األجزاء المجموعةشكل : شرح لمجموعةلاألول درس ال ٢١-١٩
 ١٤:٤٥ استراحة 

ب نموذًجامسار البدفي الّدرس األّول  – المجموعةتدريب  ٢٤-٢٢  ١٥:٠٠ للمجموعة كلها] اية [يعرض المدّرِ
ْم [ MAWLدورة التدريب  ٢٦-٢٥  ١٦:٠٠ واحد آنٍ في  مجموعتين وعضو في ]نموذًجا، ساعْد، راقب، انصرفقّدِ

 ١٦:٤٥ لصالةاستخالص المعلومات [تقديم تعهدات إذا كانت مدة التدريب يوًما واحًدا] والختام با 
  اليوم األول 
 ٨:٠٠  ؛ سؤال وجوابواقتصادانمساءلة ال – للمجموعة درس الثّانيال ٢٧
 ٨:٣٠  ]مجموعاتلبداية [اآلن تبدأ الِقسمة إلى ا في مسارالّدرس الثّاني  – المجموعةتدريب  ٢٧
 ٩:٤٥  استراحة  
 ١٠:٠٠  دورة الصالة والتدّرب على الصالة من خاللها ٢٨
 ١١:٣٠  ثالثة أيام) نظرة عامة إلى مسيرة الصالة (تدّرب عليه إذا كانت مّدة التّدريب ٢٩
 ١٢:٠٠  وجبة الغداء 

 ١٢:٣٠  اإلطالق مجموعات ٣١-٣٠



٤ 

 ١٣:٠٠  مبادئ التضاعف والتلمذة ٣٢
بنظرة عامة إلى مجموعات المساءلة  ٣٣  ١٣:٣٠ على نسخة مبّسطة منها والتدرُّ
 ١٤:٤٥  استراحة 

 ١٥:٠٠  استثمر في عدد قليل؛ المشاركة بهذه المبادئ؛ الثمن المدفوع ٣٥-٣٤
 ١٥:٣٠  مأل خّطة ثالثة أشُهر؛ اختم بالصالةاثالثة أشُهر؛ مدتها خّطة  ٣٦
  ١٥:٤٠  معلومات عن بيج اليف   ٣٧

 ١٥:٥٠  لمعموديّة / عشاء الّرب؛ سلسلة دراسات؛ مصادر تدريبيّةا –نظرة عامة على الملحق  ٤٤-٣٨
 ١٦:٣٠  مواد التدريب ٤٧-٤٤

  لقاء احتفالي لكنيسة المدينة ٤٨
  نصائح لصانعي التالميذ  ٤٩
  مميزات بيج اليف  ٥٠
  معلومات ووقت لألسئلة استخالص 

  
   

  مالحظات:
 .اليوم األولواحد، استخدم يوم  مدَّته تدريب إجراءردت أ ذاإ )1
 صالستخالوقت ًدا من الامنح مزيأو  جماعيًا ثالثًا تمرينًا اعملالصالة،  ب على مسيرةردت التدرُّ ذا أأيام: إتدريب الثّالثة  )2

 لتدريبك.  اثالثً  االُمرفَق باألعلى وأضف يومً الزمني الجدول المعلومات والنقاشات، مستخدًما 
 تعويض الوقتلتدريبك لل ، ستحتاج إلى إضافة يوم واحد على األقِجمبمتر باالستعانةالتدريب خارج البالد تجري إن كنت  )3

 .جمةرالت المستغرق في
  

    



٥ 

  الميذفاح والتالت
  بذور التفاح في تفاحة واحدة؟عدد كم 
 البذور؟ هذه واحدة منالتفاحات الُمحتملة في م عدد ك 
 في هذه الغرفة بسببك؟ ينكم عدد التّالميذ المحتمل 

 
  ُمعَدَّلال

  ض، نحتاج األرمجده ي يُغَطِّ ي أن أن رغبة هللا هبما ولنمو السكاني. يواكب بالكاد االكنيسة تنمو به  الذيالُمعَدَّل مهم. الُمعَدَّل
 ألرض. سكان انسبة الزيادة في عدد ل نمو الكنيسة أسرع من ليكون ُمعَدَّ  آخرين تالميذ يصنعونتالميذ  نصنعأن 

 كل ثانية ويذهب إلى الجحيمواحد يموت فرد  تقريبًا... 
  
  بيج اليفرسالة 

 ح."ليسوع المسي مذتهمتلهم وشعوبل الكرازة باإلنجيلمن منين في كل العالم تمكين المؤبيج اليف هي: " رسالة 
  
  

  لى... وسماع صوت هللاإلصغاء إ
م المجموعة إلى شركاء: تدريب    .دقائقبضع عليه ل وعة بعد التعرفشريكه للمجم مواطلب من كل منهما أن يُقدِّ  اثنان اثنان)( قَّسِ

   .شريكه. شارك المجموعة بما يَُكلِّمك به هللام يقدِّ أن  يمكن كيف  لكل فرد أن يُصغي إلى هللا ويسألهعط الفرصة أ: تدريب 
 

  لى هللا وسماع صوته:صغاء إابحث عن هذه اآليات عن اإل 
  ١٩: ٥يوحنا 
  ٤٧: ٨يوحنا 
  ٢٧: ١٠يوحنا 
  ١٤-١٣: ١٦يوحنا  



٦ 

  تعريف التلمذة
  :)Webster’s New World( بحسب قاموس ويبستر نيو وورلد تعريف التلميذ

 ةسَ رَ دْ م أو مَ لِّ عَ مُ  أليّ  ب أو تابعالِ طَ  . 1
 أحد أتباع يسوع األوائل . 2
  .ويساعد في نشرها عقائد شخص آخرب لبَ قْ شخص يَ  . 3
 
وحِ اْلقُُدِس. َوَعلُِّموُهْم أَْن يَحْ  ﴿ ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ َها أَنَا وَ  فَُظوا َجِميَع َما أَْوَصْيتُُكْم بِِه.فَاْذَهبُوا َوتَْلِمذُوا َجِميَع األَُمِم َوَعّمِ

  ٢٠ - ١٩: ٢٨. متى ﴾ ى اْنِقَضاِء الدَّْهرَمعَُكْم ُكلَّ األَيَّاِم إِلَ 
  

ر في تعريف للتّلميذ من        أجزاء: ةثالثفَّكِ
 يسوع". وصايا ينشرو عييُطِ و ،يسمع "الذي               
 

  النضوج ِمقياس

 معرفة          طاعة                         مشاركة                              عرفةم         طاعة                        مشاركة      
    
 

                                      !ي الطاعة والمشاركة جانبًاتُنَحِّ  ينبغي للمعرفة أال
 

  "أن نطيع. من محاولة الفهم قبل بدالً  "ننال الفهم من خالل طاعتنا،
      نباكستابيج اليف  - 

 
 

   



٧ 

  تعريف الكنيسة
  

  في الكتاب المقدس: ثالثة مدلوالتكنيسة" لكلمة "
 ]١٨: ١٦متي [ من كل المسكونة) ؤمنينكل الم تضم تلك التي أيالمترجم: لجامعة (الكنيسة ا . 1
 ]١:٣رؤيا يوحنا [ ة أو اإلقليميّةالكنيسة المحليّ  . 2
 ]١٥: ٤ سيكولو ،٤٢: ٥ عمال الرسلأ[اجتماع الكنيسة في أحد البيوت  . 3

  
  

–٣٦: ٢٢ فسك [متىتحب اآلخرين كما تحب نو ، بكل كيانكهللا أن تحبوصايا هللا من العهد القديم يمكن تلخيصها في  نّ قال يسوع إ
   صى به. عة كّل ما أوتالميذ) يتضّمن تعليمهم طاال صناعة(أي ألّن هذا  ،تالميذصناعة ]. يمكنك تلخيص وصاياه في العهد الجديد ب٤٠
  

ف تونحن . تالميذويصنعون  ،خرينآليحبون او ،هللا من البشر الذين يحبونالروحية عائالت ائس هي الالكن  ابأنهلبسيطة لك الكنائس انُعَّرِ
و مباني أالشتمل على ال يالتّعريف . هذا يتضاعفون، والمسيح في وسطها بصفته الملكتالميذ  تصنعوتحّب هللا واآلخرين عائلة روحية، 

طة تتضاعف ألمور البسياّن ذ إلكن مضاعفتها أمر شديد الصعوبة، إيعيب هذه األمور  شيء ال. و البرامجأو الميزانيات أ ين،العاملطاقم 
و بصورة ألنها تنم ةياإلقليم للكنيسةأو  المدينةكنيسة ) لوغيرها العاملينلهذا، نختار أن نترك هذه األدوات (المباني، طاقم  ر.ببسهولة أك

   .الصغيرةتضاعف هذه الكنائس خالل  أكبر من
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

         
لئك سة. فهي أوهي الكني هذه " ن أن يجتمعوا معًا."أولئك المدعّوو. تعني هذه الكلمة إكليسيا كنيسة" هو كلمة" لكلمة األصل اليونانيّ 
 ألحداأو خدمة  ،امجبرنوال دين)، ال(رجال  وسكليراإلوال هي ست مبنى، ليإنها . لمسيح من هذا العالم ليجتمعوا معًاالذين دعاهم ا

 تَُمثِّل ، لكّنها النمعيَّ ن في مكا الكنيسة عندما يجتمع الناس معًا خدمة العبادة فيمن  ا. كّل هذه األمور يمكن أن تكون جزءً الّصباحيّة
 مذةللتلعًا تمعون مؤمنين يجم جماعةالي  " ُكّلما أشارمجموعةيستخدم لفظة "من هذا التدريب سالتعريف الكتابي للكنيسة. المتبّقي 

    تالميذ.  صناعة و ،محبّة اآلخرينومحبّة هللا، ، في سعيهم إلى والشركة
   
  

 المباني   
محبّة ال  

 طاقم
ملين

العا
 

 الملك يسوع بصفته البرامج 
 صناعة تالميذ محبّة لآلخرين

 الميزانيّات



٨ 

  تضاعفال
  
  سهولة أكبرضاعف بتمور البسيطة تاأل

 لي مؤمن.من إن مؤم نقلهاويسهل  ،يمكن إعادة إنتاجهاو، ن تكون بسيطةالتعليميّة والمفاهيم التي تستخدمها ينبغي أ المواد 
  
  

  ات:ساسيّ مؤمن أن يعرف األ يحتاج كلّ 
 ًزا ومؤهًَّال كّل مؤمن ينبغي ل  .مجموعات يبدأو ،آخرين تلمذيو ،نجيلاإلب ليكرز أن يكون ُمجهَّ

  
  

  ؟مضاعفته ستحقيميذ تلهل أنا 
 مرض السرطانف (تكاثر وانتشار) تضاعُ  سبيل المثال على. جيًدا ابالضرورة أمرً  التضاعف ليس. 

o ياءمضاعفة تالميذ أرد نريد ال 
  

 براهيمال إمث 
o بسبب طاعته. اختاره لكن هللا ،(لم يكن بال عيب) براهيم لم يكن كامًال إ 

  
 IRCO ]طاعة ،فلِّ كَ مُ  ،جذري ،فوري  [  IRCO  [ Immediate, Radical, Costly, Obedience]  
  

  لتضاعفأهمية ا
  بمفردنا تلمذته،و نسانإكل الكرازة برسالة اإلنجيل إلى ال نستطيع. 

o  خرينتالميذ آ يصنعونميذ تال نصنعن أنحتاج 
o  أٌخرى. مجموعاتتبدأ  مجموعات نبدأنحتاج ان 

 
  ٢:٢ تيموثاوس الثانية[ ٢-٢-٢مبدأ[  
  

    
 



٩ 

ن؟ كيف؟لماذا؟ مَ   
  زمن. ذمن المؤمنينحديثي اإليمان أو  مؤمنينمذ تلالذي ستبدأ به عندما تُ  األولهذا هو الدرس 

  
ً أن نشارك أهللا يريدنا  .]١٨ – ١٦: ٣ألنّه يحّبنا [يوحنا  ؟صنا هللالَّ خ لماذا ته وغفرانه، مع محبَّ الذي هو بشارة ، هذا اإلنجيل يضا

  :باألسفل" ّدعوات األربع" و/أو "اللوصايا األربع"ا اآلخرين. انظر الى
       

  الّدعوات األربع   ]       ٢٠ - ١٩: ٢٨[متى الوصايا األربع 
  ١٥: ١٦: مرقس فوق. الدعوة من ١ وا           اذهب . 1
  ٨٢ - ٢٧: ١٦: لوقا األسفل. الدعوة من ٢ تلمذوا         . 2
دوا    . 3   ٧١ - ١٦: ٩: كورنثوس االولى الداخل. الدعوة من ٣ َعّمِ
  ٩: ١٦: أعمال الرسل الخارج. الدعوة من ٤ َعّلموهم الطاعة   . 4
  
ه ولك خص آخر تعرفش ك، زمالء العمل، الجيران وأيؤقرباك، أسرتك، أؤصدقاأ، أي قاتكعال شبكة االنجيل؟ بشارة هنشاركالذي  نمَ 

     عالقة به.
 استخدم ورقة فارغة. صلِّ ليس لهم عالقة ب اشخصً عشرين  بأسماءة قائم اكتب .  من هللا طالبًا ي القائمة،فسماء الواردة جل األأل ا

الث ثي الدرس الحقًا فالة هللا خالل األسبوع القادم [استخدم قائمة المئة تك وقصّ أن يُظهر لك خمسة أشخاص يمكنك أن تشاركهم بقصّ 
  البداية] مسارمن 

  هللا. ةقصّ للمشاركة بكجسر  شارك بقّصتك الشخصيّة؟ بهذه البشارة المفرحةنشارك  كيف  
 قل:دقائق أو أ في ثالث ةالشخصيّ  كيف تشارك بقّصتك 

  أن تتبع يسوع قبلشارك عن حياتك     
  أن تتبع يسوعباختيارك سبب شارك عن   

  
  أن اتبعت يسوع، وعن التغيير الذي صنعه في حياتك.بعد شارك عن حياتك 

  في نهاية القصة يقود إلى الحديث عن قصة هللا.تجاوبًا احرْص على أن تطلب   ؟        
  أخبِْره فحسب بأنك ستروي له القصة التي غيََّرت حياتك. أو

   الطرق وتُدعى الدوائر الثّالث:ليك إحدى هذه . إقّصة هللار من الطرق لمشاركة هنالك الكثي 
  

  

تصميم هللا 
 المثالي

 االنكسار

يؤمنو يتوب يسوع  ينمو إلى 

 الخطية

 يتحول إلى



١٠ 

  قائمة بشبكة العالقات
  

  غير المؤمنين  أما .الذين لك عالقة بهم ربكاقأجيرانك وولعمل، ازمالء وصدقائك، اكتب قائمة بكل أ
  من  و قم بدعوتهم ليكونوا جزًءاأّصة هللا بقّصتك وق هم، شاركاإليمان تعرف حالتهم من جهةمن ال أو 

  ين.باحث مجموعة
   

 مهاتي تتعلِّ ات األخرى العهم على استخدام األدوشجِّ و. مجموعةيبدأوا حفِّزهم على أن و ف؟كيو ن؟مَ و ا؟لماذ مهمفعلِّ  أّما المؤمنون
بهمواعرض عليهم أن    ة.في القائم همة أسماؤين أو مئة] وتابع مع المذكوربكة عالقاتهم [قائمة بعشرقائمة بشن . دعهم يكتبوتكون مدّرِ

  
  
  

  ]مؤمنغير  /مؤمن ئة فردقائمة بم أو[ مؤمنغير  افردً  اكتب قائمة بعشرين :تمرين
  

  غير معروف    مؤمنغير       مؤمن                        االسم                                  
１ . _______________________________                     ☐                 ☐                 ☐ 
２ . _______________________________                     ☐                 ☐                 ☐ 
３ . _______________________________                     ☐                 ☐                 ☐ 
４ . _______________________________                     ☐                 ☐                 ☐ 
５ . _______________________________                      ☐                 ☐                 ☐ 
６ . _______________________________                      ☐                 ☐                 ☐ 
７ . _______________________________                      ☐                 ☐                 ☐ 
８ . _______________________________                      ☐                 ☐                 ☐ 
９ . _______________________________                      ☐                 ☐                 ☐ 

１０ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
１１ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
１２ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
１３ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
１４ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
１５ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
１６ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
１７ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
１８ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
１９ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
２０ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 



١١ 

２１ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
２２ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
２３ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
２４ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
２５ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
２６ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
２７ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
２８ . _______________________________          ☐                 ☐                 ☐ 
２９ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
３０ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
３１ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
３２ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
３３ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
３４ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
３５ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
３６ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
３７ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
３８ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
３９ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
４０ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
４１ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
４２ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
４３ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
４４ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
４５ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
４６ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
４７ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
４８ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
４９ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
５０ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
５１ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 



١٢ 

５２ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
５３ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
５４ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
５５ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
５６ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
５７ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
５８ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
５９ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
６０ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
６１ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
６２ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
６３ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
６４ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
６５ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
６６ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
６７ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
６８ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
６９ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
７０ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
７１ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
７２ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
７３ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
７４ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
７５ . _______________________________          ☐                 ☐                ☐ 
７６ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
７７ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
７８ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
７９ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
８０ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
８１ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
８２ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 



١٣ 

８３ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
８４ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
８５ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
８６ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
８７ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
８８ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
８９ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
９０ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
９１ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
９２ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
９３ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
９４ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
９５ . _______________________________          ☐                ☐                ☐  
９６ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
９７ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
９８ . _______________________________          ☐                ☐                ☐ 
９９ . _______________________________           ☐                ☐                ☐ 

１００ . _______________________________           ☐                ☐                ☐  
 

  
 

  معيَّنة الحدودمقابل مجموعة كزة مجموعة متمر       
  

 
  
  
  
  
  
  

 



١٤ 

  قصتك
  

  هللا في حياتك هعملما ب اآلخرين مشاركة
 ثالث منظور األمر منن تفكر في أمن المفيد فإنه  ،مع شخص ال تعرفه حتى تقوده لمعرفة قصة هللا تسعى لمشاركة قصتككنت  إن

  ة هللا.تك، وقصوقص قصته،قصص: 
  

 لتناسب  ،وقصة هللا لقصتك كعرضتُكيِّف طريقة ن أيع حتى تستطعن رحلته الروحية  ميتكل الشخص ن تجعلأ سيكون مفيًدا: قصته
  .هولوياتأو همَ يَ قِ و وجهة نظره

  
  دقائق: ٣ن تشارك قصتك في أم . تعلَّ ايضً أجزاء أ ةثالث من خاللقصتك في  رْ كِّ : فَ قصتك

  
  أن تتبع يسوع قبلشارك عن حياتك     

  يسوع أن تتبعاختيارك سبب شارك عن   

  
  الذي صنعه في حياتك. التغييرعن و ،تبعت يسوعا نأبعد شارك عن حياتك 

  قصة هللا. الحديث عن لىإ قوديفي نهاية القصة  تجاوبًاتطلب  احرْص على أن  ؟        
  ت حياتك.رَ خبِْره فحسب بأنك ستروي له القصة التي غيَّ أ أو

  
أو كيف  ساعدك، ، أو كيفحياتكفي  تغييًراهللا  عكيف صن قصتك، بإمكانك دائًما أن تخبره لمشاركةخرى أطريقة مالحظة: إن أردت 

  .بة، إلى آخرهصع فوظرمن  كيف أخرجكأو شفاك، 
  

 قصة هللا اركْ ش ،الباب فتحيُ وبمجرد أن قصة هللا. ب إلخباره ابابً  لنفسك تفتح هو أن المشاركة بقصتكالفكرة الرئيسية وراء إن قصة هللا: 
 مع هذا الشخص.

ْب على مشاركتها مع ثم، هنا قصتككتب ا :تمرين   شريك. تدرَّ
  

  ______________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

?__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  



١٥ 

  قصة هللا
  

على  بناءً  خرطريقة تختلف من شخٍص آلفضل أفإن  "أفضل"طريقة.. ليس هناك ]نجيلاإل[مشاركة قصة هللا ل ممكنةق ائطرعدة هناك 
الئم تحتى  ير وبسهولة كبإلى حدٍ  ايمكن تكييفه ة التيعامال الطرائق وأحد. اي يعيش فيهتال ةالديني /ةيالثقاف بيئتهو ،هتجاربو ،الكونية رؤيته

 تبدألجيدة  ةقصالهذه إن ف، ترتاح لهاقة أخرى بالفعل طري لم يكن لديك نإف ."لى الدينونةإ من الخلق"قصة  هي المتباينة؛ الرؤى الكونية
    بها.

  "لى الدينونةإ من الخلق"قصة 
  

       
  ثانيةً  تٍ آهو و                صعد        و        قامو  مات           و          أتى   و                  لقد ملك                 

  
  

  
  

لى إلم ألالخطية وا أدخلواو ،على هللا البشرد من عائلته. تمرَّ  اجزءً  البشرعل هللا وج. امثاليً  اخلق هللا عالمً  ،في البدء
  عن عائلة هللا. لينمنفص البشر وبهذا أصبحالعالم. 

  
عن  الناس مَ كاملة بال خطية، وعلَّ  عالقة معه. عاش يسوع حياةً ال إلى البشرعيد ليُ  لى العالمإرسل هللا ابنه يسوع أ

  ر محبة هللا وقوته.ظهِ وشفى كثيرين ليُ صنع معجزات وهللا. 
  

ن يموت على أاختار  ،يموتأن  يستحقلم يكن  ومن ثم ،رضعلى األ كاملةبالرغم من حقيقة أن يسوع عاش حياة 
  لخطايانا. ثمنًاالصليب 

  
بين من  عبإقامة يسوذلك  برهن علىلها. وقد بِ وقَ  ،خطاياال ألجليسوع  ذبيحةورأى هللا  ر،قبالفي المسيح  ُدفِنَ 

بنا عن وتُ  ،خطايانا من أجلنه مات بأو هللا]بكونه [أي  ربًا عترفنا بيسوعا نإ في اليوم الثالث. لذلكاألموات 
  يعطينا روحه القدوس ليسكن فينا.و ته،عائلفي  نا هللالُ بَ قْ يَ  فحينئذ ه،وطلبنا خالص ناخطايا

  
 يأتوان أ لهم بقوة الروح القدسينبغي تباعه أنه أم علَّ ا بعد قيامته من الموت. ون يومً يربعأرض مكث يسوع على األ

أمام لى السماء إ يسوع دَ صعِ لى عائلة هللا. بعد ذلك أُ ولينضموا إ أيًضا، تباعهأيكونوا لنحاء العالم أمن جميع  بأناس
  .أعين أتباعه

  
  بد.لى األإع عائلته يملك مكي ول .يتبعوه الذين الكل ، هعداءأفي المستقبل ليعاقب ثانية يسوع  يأتيسوف 

  
  

           
  

   



١٦ 

  الثالث دوائرالطريقة 
  
  

                             
  عند رسم الدوائر الثالث تقولهأن يمكن هذا ما 

راض ماألمثل  امورً أهناك حتى نرى أن كثيًرا  وال نحتاج أن نمعن النظر. االنكسارفي حالة من وهو  ،نحن نعيش في هذا العالمإذن، 
 اف. هللا الذي وضعه صليتصميم األالهو لكن هذا ليس ولم في هذا العالم. كثير من األ محطمة... هناكالعائالت الالحروب ووالكوارث و

. "الخطيةلكتاب المقدس "ا دعوهي شيءٍ  من خاللكانت نكسار االحالة إلى  أنفسنا دخلنا بهاأالطريقة التي إن لحياتنا.  مثاليتصميم  لديه
لى إ ساراالنك يقودنا فالمطافي نهاية ولى االنكسار. إيقودنا  هو ماو ؛طريقنا الخاص اتباعو ،اإللهيتصميم العن  االبتعادهي  خطيةلا

  االنكسار.حالة في ن نبقى أبد. لكن هللا ال يريدنا لى األإعن هللا  الموت يفصلناوس ؛الموت
  

 جةنتيلذي نستحقه ا الموتَ وحمل بنفسه  ،انكسارنا دائرةلى إيسوع ودخل  أتىوع. يس وهذه الوسيلة هي لخروج،ا وسيلة هللا عدألذلك 
لنا عل وج األموات بينمن يسوع  أيام من موته قام ةثالثوبعد ألجلنا.  اجسده مكسورً  وصارت على الصليب ام، واالنكسار سعينا وراء

أو  ،لالماأو  ،جاحالنأو  ،مثل التدين أشياء ن. فيجربونكسارمن اال حتى يخرجوا كثيرة وسائل الناسب يجرِّ من االنكسار.  َمخرًجا
 لخروجطريق اإن سار. االنك حالةخرجنا من تُ ن أقدر ت بين هذه كلها منلكن وال واحدة  .كحولالمخدرات والو أ ،أو التعليم ،العالقات

مو في االنكسار وننترك نن أ ألموات، فحينئذ يمكننابين اجلنا وقام من أمات من قد ن يسوع أوآمنا  خطيتنا تركنا فإنالوحيد هو يسوع. 
ر نكسائرة االدا إلى داخل ،سوعمثل ي نُرَسلن أ يمكننا. نذهبن أ يمكننا ،هذاإلى  وباإلضافةلحياتنا.  المثاليمع هللا ونتبع تصميمه  عالقةٍ 

  .اإللهيتصميم ال إلى السعي نحو من خالل يسوع للخروجخرين آ ةساعدلم
  

ن أ وعليناسار. االنكحالة في  ون قابعينزاليال  وأشخاص ،تصميم هللا يسعون نحو أشخاص ،شخاص في هذا العالمن األهناك نوعان م
  نت بحسب رأيك؟أين أ إذًن،"أين نحن؟"  :نفسناأل أنس

      
  circles3.vimeo.com/happybiglife/www: الدوائر الثالث عنشاهد هذا الفيديو  

  
  
  
  
  
  

تصميم هللا  يتحول إلى
 المثالي

 يتوب ويؤمن  إلىينمو 

  الخطية

 االنكسار

 يسوع



١٧ 

  
  لتوصيل رسالة اإلنجيل: "الثالث دوائرالأو "" ونةلى الدينإ من الخلق"ارسم باألسفل طريقة : تمرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارسم باألسفل طريقة "من الخلق إلى الدينونة" أو "الدوائر الثالث" لتوصيل رسالة اإلنجيل:تمرين: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٨ 

  السالم أبناء
  ]١٤ -٥: ١٠[يمكنك أيًضا قراءة متى  ١١ -١: ١٠اقرأ لوقا  ابحث في الكتاب المقدس:  

  
  السالم ابنصفات 

  ١٠لوقا 
  لرسَ ما يفعله المُ 

  ١٠لوقا 
  يفتح بابه لكم: ٥آية 
  تكم ويُبدي االهتماميقبل برك :٦آية 
  يفتح بيته لكم/ يكون مضيافًا :٧آية 
  ن يساندكم بطريقة مايعرض أ :٧آية 

  
  
  
  
  
  
  

  نااثن نااثن يذهب :١آية 
  يصلّي من أجل إرسال فعلة :٢آية 
  األخطار في كل مكانبينما ينطلق  :٣آية 
  يترك حقائبه وراءه :٤آية 
  ال يُضيِّع الوقت :٤آية 
  يُلقي التحية :٥آية 
  ، يبارك البيتالئمالم منهم التجاوب إذا وجد :٦آية 
  كة معهمكون له شرت: ٧آية 
  لشفاءحتياج لاال ظهر: يطلب من هللا الشفاء أينما ٩آية 
  ميخدمه: ٩آية 
  بكلمات الملكوت ينادي: ٩آية 
  ثم يغادر احتجاجهمنهم، يعلن  تجاوبًاجد ي: إن لم ١٠آية 

           
  السالم(فلتر) تجاوبات ابن مصفاة      

  :باتلتجاواعادةً ما يُبدي ابن السالم واحدةً من هذه           
  
   
  
  
  
  
  

  الخالصة:
  يرسلك هللا. أينماَصّلِ من أجل الفعلة، واذهب 
  وت. ال تُِضع الوقت؛ استفسر بفطنة وتمييز.بالملك مناديًاادخْل إلى المكان أو المنطقة 
 أمكن. إنابن السالم المحتمل واشِركه واشِرك أسرته  قم بزيارة 
 حي.لِق التحية واطرح أسئلة حول اهتمامه الروأ 
  َباركه، واطرح أسئلة كرازية.التجاوب المالئم إن وجدت ، 
   .اقض وقتًا من الشركة مع ابن السالم المحتمل ومع أسرته، كن فطنًا ومميًِّزا 
  ْه بأن تشاركه باختبارك، وبرسالة اإلنجيل، وبنصوص كتابية أخرى، وهكذا.اخدم 
 .كن دائًما جريئًا وصادقًا 
 لْن احتجاجك ثم غادر، اعتجاوبًاكن هناك إن لم ي 

  
يكونون على استعداد لدعوة أصدقائهم و: أبناء السالم يُبدون اهتماًما باألمور الروحية، ويفتحون بيوتهم لك. السالم أبناءعن  ابحث

  . مجموعةلدراسة الكتاب و/ أو يدعونك تستخدم بيوتهم الستضافة  عائالتهمو
  .مجموعاتمها أنت إلى ات موجودة بالفعل وقسِّ : حاول أن تجد مجموعابحث عن مجموعات السالم  

  ، مجموعات دينية، وهكذا. ءنساالرجال أو ال ة منمثال: مجموعات رياضية، مجموع
  لق نظرة على شبكة عالقاتك االجتماعية. هل يوجد بها أبناء سالم؟ تدريب: أ

 يخدمك  
 يستضيفك  
 ينجذب ألسلوب حياتك  
 يُعَجب بك  
 نفتاًحا لرسالتكيُبدي ا 
 يحشد آخرين 
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  للمجموعة درس األولال
  

  :األسفلبمالحظاتك اكتب  .التالية ةالصفحموجود في  ،تماعلالج مجموعتكتستخدمه سالذي  ]٣/٣[ الثالثي لالشك
  

  ]الجزء األّول[ هي المفتاح المساءلة
 ألشياء التي يتعلمونها.عن ا(عرضة للمساءلة) مسؤولين  بقهماِ  ،ينن ترى تالميذ مطيعأكنت تريد  إن 
 نقله و ،سبوعأكل  هموما يتعل طاعةإو ،يمانهمإ ةن مشاركبقاء الناس مسؤولين عإعلى  ]٣/٣[األثالث الثالثة  طريقةستخدام يساعد ا

  خرين.آإلى 
  
  

  ؟من تعليم الهرطقاتن تحفظ المجموعات أكيف يمكن 
  َّالهرطقاتا مع يضً ألديهم مشكلة مع ذلك و ةرعا بهاكنائس  هناكأن ر تذك. 
  ال الطيةغورسالة س ونثكور رسالتيسفار مثل أ بولس لهذا كتبو ة الهرطقات أيًضا،مشكلمن كنائس بولس الرسول عانت .

 .تأتيحين ها هأن نواجومع ذلك ال بد  ،الهرطقات تجنبيمكن 
 هبة مو ممن لديهم ،الشيوخ من اواحدً  تجعل نأ يمكنك ،المدينة الكنيسة المحلية في ا على مستوىمعً  مجموعاتكتجتمع  حين

 .تتعلق بالهرطقةي مشكلة تصدى ألي أن ،التعليم
  أنعلى  ،في البداية الهوتي خاطئ فكر. سوف يكون لديهم في وقت واحد حتاجون أن يعرفوهما ين كل والمؤمنال يعرف 

   المناهج التي تتعلمها.باستخدام  ،الوقت بمرورعتدل وي يستقيم
     
  
  
  
  

   كتابًيا دقيق   
  
  
  
  
  
  

  ٣/٣ شكلتعديل 
 ل كنت ، اعتماًدا على ما إذايمكنك تعديل األسئلة التي ُطرحت  لىولكن احرص ع .نمؤمنيغير أو  مؤمنين نم مجموعةً ال تشّكِ

 .٣/٣ طريقة اتباع محاولة
  المؤمنينلغير  ٣/٣ طريقةتبع ي ذيال مجموعةال شكلستجد في الُملحق. 

  
  
  
  
  

م مسارالبداية :تمرين   .مجموعتك] مع ٢٠-١:٥مرقس [ ١لدرس رقم ل قّدِ
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  مجموعةال ل اجتماعشك 
  دناه.الموضحة أ ٣/٣ طريقة تستخدمعندما تجتمع  مجموعة

  
  لى الخلفإ نظرة                                                                               

  
 

؟ بالشخصية  ة كل واحدعالق كان حال . كيفطعام معًا وجبة فيمعًا تشاركوا . دعبُّ اعتناء، وت         يُصارع أو  خصٌ ش هناك انك إنا
 ، مستعينًاةم والصاليترنالب  التعبدفي  اوقتً  وا. اقضعتني بهحتى ت االجتماعوانتظر بعد انتهاء  ،جلهأمن  صلَّ  ،يءيجد صعوبة في ش

  .لمجموعةافراد هللا أل أعطاهاي موهبة بأ
  

    ]مطلًقاهذا  خطَّ ال تت[فحص         
  ما تعلمته؟ تطعأكيف 
  ؟هتعلمت ماعلى  هدربتالذي من 
  َقصة هللا؟بو أ قصتكبه شاركتالذي  نْ م 
على  اترنيمة لتشجيع بعضكم بعضً بو أ ،قصة شخصيةأو ب ،قصة من الكتاب المقدسب واشارك ]مطلقًاهذا  ال تتخطَّ [الرؤيا         

 الكتابية النصوصمن  ا. أو استخدم واحدً األمر ذاته أن يفعلواخرين آ وساعد .جديدة مجموعات دأبا ،خريناآلمع  يسوع عن مشاركةلا
  .١٠-١:١٩لوقا  ،٨:١أعمال الرسل  ،١١-١:١٠لوقا  ،٢٠-١٨:٢٨تبدأ: متى كي ل التالية

  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________          

   نظرة إلى أعلى                                                                        
  سبوع.هذا األل المقطع الكتابي يرشدك إلىهللا أن  اطلب من. وبإيجاز. تحدث مع هللا ببساطة صلِّ          
  

  سبوع.رأ مقطع هذا األاق. قرأ وناقشا       
 هذا المقطع؟في  أعجبكي ذال ما 
 في هذا المقطع؟ صعبًا وجدتهما الذي  

  
   .سبوع مرة أخرىمقطع هذا األ أقرا 

 ؟هللاهذا المقطع عن  هميُعلِّ  يذال ما 
  ؟الناسما الذي يُعلِّمه هذا المقطع عن  

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          ماملى األإ رةنظ 

     
    ظهر لهم كيفية من أجل أن يُ  لى هللاإ نويُصلُّ  المجموعةكل أعضاء  دع ]مطلًقاهذا  ال تتخطَّ [ دْ هَّ عَ وتَ  أَْصغِ و صلِّ      

دئًا، ن تفعل شيأبخبرك هللا أذا إ. أدناهالموجودة سئلة األ لىجابة عاإل    .ةالصال وقت بعد المجموعة. شاركه مع واكتبه به تَعَهَّ
  ؟الكتابي هذا المقطع ستُطيعكيف 
 هذا المقطع؟ باستخدام هستُدرب الذي من 
  َو قصة هللا؟أ قصتك ستشاركن مع م 

. ٧أو  ٦أو ٥ في األسئلة هن تفعلأب تعهدتب على كل ما تدرّ  ،و ثالثةأن اثنين م مجموعات في ]مطلقًاهذا  ال تتخطَّ [ تدريب  
ْم أداًء تمثيلًيا ،على سبيل المثال ب أو  ،اليومب الكتابي الخاص مقطعالب على تعليم تدرَّ أو  ،اء ُمعينرغإمحادثة صعبة أو مواجهة ل قّدِ تدرَّ

قلوب الناس التى ستسمع عن يسوع يهيئ ن أمن هللا  طلبْ امع شريكك و لِّ ص أن تنتهي من ذلك،بعد ونجيل. اإل رسالة على مشاركة
  .كل تعهداتكب تفي لكين يمنحك القوة أ من هللا سبوع. اطلبْ هذا األ خالل

+ 

، ما هي إطاعتك لما تعلمته لكيفية نتيجةً 
يصيروا لخطواتك التالية لمساعدة آخرين 

 تالميذ؟



٢١ 

مجموعةال اجتماع مبادئ  
  

  صغيرة
ن من مجموعاتبصغيرة. ابدأ  المجموعات إبقاء على احرص ن من أي  عالقات،الدوائر  تتكوَّ  اعضهم بعضً بيعرفون  شخاصأتتكوَّ

حال ي وفتحت شجرة. بما رمقهى أو الفي أو  أحدهم منزل في ،على سبيل المثال فيها بالفعل،يجتمعون التي  في األماكن التِق بهم. مسبقًا
  .لم يكن لديك متسع من الوقت إن ،كل مجموعةفراد في أ ٥ - ٣فرعية من  مجموعاتإلى  امهقسِّ  ،المجموعةكبرت 

  
  

  .بمفردهنمو يشخص أن كل يتعلم 
  :بمفرده التالية الخطواتب أن يقومب ،أن ينمو المجموعةكل فرد في يتعلم 

 خرين عن يسوعآخبر ي . 1
 تعلم من الكتاب المقدسي . 2
 ليهإستمع يتحدث مع هللا وي . 3
 شجع مؤمنين آخرينيساعد وي  . 4
  بجرأة وقات الصعبةواجه االضطهاد واألي . 5

  
  

  لمحتم صانع تالميذ كل واحد منهماعتبر 
 ال يتلقونو أي أجر، دةلقاال يُدفع ل. عادةً أو بعد ذلك بيسوعأن يؤمن  لسواء قبْ  ،صانع تالميذ محتمل بوصفه انظر إلى كل واحد منهم

  .ارسميً  تعليًما
  
  

  بودرِّ  أَِطع
د رشاإب ،له كتطاعإو دسالكتاب المق كمتعلُّ  من خالليسوع  . اتبعْ ، وال ترتكز فقط على المعرفةالطاعة على أساس لمجموعاتاى بنَتُ 

 كن. يهاف تجتمعون تيال التاليةفي المرة  واستعرض تلك التعهدات ،اجتماع للمجموعةعملية ومحددة في كل تعهدات م قدِّ الروح القدس. 
  .لهتنا طاع هو يسوعل امحبتنل الحقيقة معنىالفيها يكون  هذا بيئةً سيخلق خرين على التعلم والطاعة. من خالل تدريب اآلناس لل اصيادً 

  
  

  ضاعف.تمجموعات جديدة من خالل التوجيه وال
ز عل الشيء فبهم على جديدة. درِّ  مجموعات يبدأونكبيرة. تقابل مع قادة جدد  مجموعاتتكوين  من جديدة بدالً  مجموعات ءعلى بد رّكِ

ين ومساءلةٍ  تدريبٍ ب مرتبًطااجعل الجميع  خرين.مع آنفسه  ْم [ MAWL جامنه. استخدم مستمرَّ ] وذلك انصرف ،راقب ،ساعدْ  نموذًجا،قّدِ
  .جديدة مجموعات أن يبدأوافي  ينخراآل لمساعدة

  
  

  واكتشفْ  ناقشْ 
بدًال  سئلةطرح األ من خالل . قُدْ يالكتابالنص اكتشاف معنى  فين يساعد كل شخص أ في بالروح القدس ثِق. الكتاب المقدسز على ركِّ 
  .الجميع يشارك أناحرص على الوعظ.  من
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     ولىالثمانية األ االجتماعات: البداية مسار 
  

  
كثر من أ استغرق الدرسُ  إذاآلخرين.  هنقليوويطيعه ن يعرفه أكل مؤمن  يحتاج اتأسيسيً  ادرسً باعتباره كل درس في  رْ كِّ فَ 
مؤمنين ال شخاصاألمع كذلك و ،جددالمؤمنين مع ال البداية مسار ستخَدميُ ينبغي أن  .بذلكال بأس ف ،حتى تتقنه سبوعأ

 العمليالخاص بالتدريب الجزء  تم تخطيط وإعداد. من قبل اتالمجموعمثل هذا النوع من في  يشتركوالم  لكنو بالفعل
أيًضا، إذا كان أحد المؤمنين الجدد غير  الحقة.الجتماعات اال خاللالفردية  والتدريبات التطبيقاتتبدأ . مسبقًا الثمانية االجتماعاتلهذه 
من خالل شبكة عالقاته، يمكنك استخدام مسار البداية كدرس تلمذة بين شخصين، ثم ضم هذا المؤمن الجديد  مجموعةعلى تكوين  قادر
 موجودة بالفعل.  مجموعةإلى 

 
 بقصتكشارك  .1

  
  .٢٠-١٨ اآليات منلى إ على نحو خاص. انتبه ٢٠- ١: ٥: مرقس انظر 

  

 قصتك تروي أن بها طريقة يمكنليك إخرين. تها مع آلمشارك مستعًدان تكون أن تجهز قصتك وأعليك  – بقصتك: شارك تدريب
  جزاء:أ ةثالث في

  
التي  صراعاتالأو  ]،ماذا يحدث بعد الموت؟[ أسئلتكأو  ،]وحدة ،ألم[ ِصف مشاعرك – يسوع أن تتبعم عن حياتك قبل لَّ تك

 .يسوع أن تتبعقبل  تخوضهاكنت 
سوف وا هللا بخطايانا. قد أهنَّ ننا جميعًا إيسوع هي: األساسية لقصة إن العن يسوع! خبرهم أ – وعيسل تابعًا صرتم عن كيف تكلَّ   

 موات.األ بين وقام من نَ ُدفِ وجل خطايانا أيسوع الذي مات من نؤمن بحين خلص من الموت ننا ننموت بسبب خطايانا. لك
 

هم لك منح نالسالم والغفران الذيوعن الفرح  همخبرْ ع حياتك. أر يسوكيف غيَّ  مهرخبأ – ليسوع تباعكاِ م عن حياتك بعد تكلَّ 
 .يسوع
ى مدك على اكتشاف بسؤال يساعد اختتم قصتك. من جانبهم رد فعل (تجاوبًا) كثير قصتُ يجب أن تُ  –(تجاوبًا)  ردَّا انتظرْ ؟ 

  ك؟"هللا حيات رأن يُغيِّ  أتريد؟" أو "ذنبوكلك يمكن أن تُْغفَر أن تعرف كيف أتريد مثل: " طرح سؤاالً االشخص.  االهتمام الروحي لدى
  

 يفقد ا لئالكثيرً  ل الكالمتُطِ وال  َال لالهتمام. ال تكن ممِ  ةومثير ةقصير قصتك كونتن يجب أ – ]دقائق أو أقل ٣[ اجعلها موجزة
  المستمع اهتمامه بالموضوع.

ب    .مجموعتك أفراد حدأ مع قصتك مشاركة على تدرَّ
  سبوع.هذا األ قصة هللاوبقصتك بيريدك هللا أن تخبره  الشخص الذي من هو لك يوضح أن هللا اطلب من .صلِّ   

    
 قصة هللاب آخرين أخبر .2

  
  ٢٣: ٦رومية  ؛٢٣: ٣رومية  ؛٨-١: ١٥ : كورنثوس األولىإلى أعلى انظر

  
ب على اإلخبار مجموعتكفي : اجعل كل شخص تدريب  أو  "،لى الدينونةإ قالخل قصة "منستخدام اقصة يسوع بب يتدرَّ
  خرى.بسيطة أطريقة ، أو بأي الثالث دوائرالباستخدام 

  
  اطلب من هللا أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك هللا أن تخبره عن قصتك وعن قصة هللا هذا األسبوع.. صلِّ 

قدم أوًال دأ بمسار البداية، تذكَّْر أن تُ قبل أن تب
  "لماذا؟ وَمن؟ وكيف؟"درس 
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 دواْصطَ  تابع .3
  ٢٠- ١٦: ١: مرقس إلى أعلى انظر 
  

ن خذ ورقة بيضاء  -قائمة  اكتبتدريب:  ، ... زمالء عمل ،جيران ،صدقاءأ ،عائلة[شخص تعرفهم  ١٠٠ حتى أسماءبها ودّوِ
 مجموعةٍ للمشاركة في  في طريقة تدعوه بهار فكِّ فمؤمنًا، ذا كان إوقصة هللا. أما  معه قصتك شاركْ إن كان الشخص غير مؤمن،  ]لخإ

فرويًدا رويًدا  اجعلهأو  ،اآلن لما تفعل أنتمث   لمذة التي تتعلمها. دوات التأبعض على  يتعرَّ
  

  قصة هللا هذا األسبوع.بقصتك وباطلب من هللا أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك هللا أن تخبره . صلِّ   
  

 المعمودية .4
  ٤٠ -٢٦: ٨أعمال الرسل  ؛٤-٣: ٦ : روميةإلى أعلى انظر 

استمر في المؤمنين الجدد.  كلد وعمِّ  ]يرةبح ،نهر ،حمام سباحة ،حوض استحمام[مياه بالقرب منك مصدر  اعثر على: تدريب 
- ١٠:٩ ،٣٨-٣٦:٨ ،١٣- ٥:٨ ،٤١-٣٧:٢عمال الرسل أانظر  ،. لمعرفة المزيد عن المعموديةالناس فور أن يصيروا مؤمنينمعمودية 

  .١٧-١٠:١كورنثوس  ١و ٩-٥:١٨ ،٣٤-٢٧:١٦ ،١٥-١٣:١٦ ،٤٨-٤٧:١٠ ،١٩
  قصة هللا هذا األسبوع.بقصتك وبص الذي يريدك هللا أن تخبره . اطلب من هللا أن يوضح لك من هو الشخصلِّ     
  

 الكتاب المقدس .5
  

  ١٧ -١٤: ٣: تيموثاوس الثانية إلى أعلى انظر
ع كل فرد على قضاء وقت خلوة شخصي يقرأ فيه . ٣/٣ لالشكفي  المجموعةالتي تستخدمها  الطريقة : احفظتدريب  وشّجِ   دراسة الكتاب المقدس. وأقراءة ل االموجودة في الملحق إن كنت تحتاج منهجً  SOAPSأدوات الكتاب المقدس ويصلي كل يوم. استخدم 
  قصة هللا هذا األسبوع.بقصتك وب. اطلب من هللا أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك هللا أن تخبره صلِّ     

 مع هللا تكلم .6    
  ١٣-٩: ٦: متى إلى أعلى انظر   

ام يدك    استخدب ١٣-٩:٦صالة يسوع في متى من خالل  كمجموعة واصلُّ يف تتحدث مع هللا. استخدم يدك لتتعلم ك :تدريب   ع الجميع على الصالة كل يوم. شجِّ  رشاد.لإل
  

صية القتنا الشخساس عأمع هللا هو  الخلوة فإن وقت ،بهامإلاصابع وساس لألاألن كف اليد هو أ مثلما كف اليد = عالقة. . 1
 ]٩:٦متى [..." فِي السََّماَواتِ أَبَانَا الَِّذي معه. "

 ]٩:٦متى [" كَ دَِّس اْسمُ ِليَتَقَ  "... شيء.أي منه نعبد  قبل أن نطلب  نا يجب أنأنب اإلبهامرنا يذكِّ  .العبادةبهام = اإل . 2
. شيء عملنا وكلو ، وشئوننا المالية،وأسرنا، خططناو ،حياتنا للرب بعد ذلك نُخِضع .الخضوع=  صبع األولاإل /السبابة . 3

 ]١٠: ٦متى [" ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي السََّماِء َكذِلَك َعلَى األَْرِض "
 ]١١: ٦متى [ "ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْومَ . "حاجاتنا يسدن أهللا  نطلب من وبعدها الُوسطى = اطلب. . 4
ْغِفُر نَْحُن نَ نَا َكَما نَا ذُنُوبَ َواْغِفْر لَ ن نغفر لآلخرين. "أ وال بد لنا ،خطايانا رأن يغفاآلن نطلب من هللا و .الغفرانالبنصر =  . 5

 ]١٢: ٦متى [. أَْيًضا ِلْلُمْذنِبِيَن إِلَْينَا"
نَا وَ نطلب من هللا الحماية. "ثم  الخنصر = الحماية. . 6 يرِ َن الشِّ مِ الَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَّجِ  ]١٣: ٦ تىم[" ّرِ
ى ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَ ْلَك، َواْلقُوَّ ألَنَّ لََك اْلمُ " –القادر على كل شيء هللانعبد –ونُنهي ذلك مثلما بدأنا . العبادة=  ]خرىأمرة [بهام اإل . 7

 ]١٣ :٦األَبَِد. آِميَن. [متى 
   هذا األسبوع.قصة هللابقصتك وب. اطلب من هللا أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك هللا أن تخبره صلِّ   
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 وقات الصعبةاأل .7
 
  ٤٤-٤٣: ٥ متى ،٤٢-١٧: ٥الرسل  : أعمالأعلىإلى  انظر 

  
ن أممكن المن الصعوبات التى  ، واضعًا في الحسبانيمانك الجديدإ بسببصعوبات واجهتها ب المجموعة شارك مع: تدريب  

ْم أداًء تمثيليًا؛ مستقبًال  تواجهها   يسوع. نامكما يُعلِّ  -جرأة ومحبةب- فعلك رديكون بيِّن فيه كيف ستُ  قّدِ
    .أن يشاركجل كل شخص بعد أ . وصّلِ منكلما ظهرت  ألجل االحتياجاتصلِّ 

  

  قصة هللا هذا األسبوع.بقصتك وب. اطلب من هللا أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك هللا أن تخبره صلِّ   
 مجموعة تعمل بكامل طاقتهاكونوا  .8    

  
  ٣٤-٢٣:١١ولى كورنثوس األ ؛٤٧-٤٢:٢عمال الرسل أ: ىأعلإلى  انظر
النصوص  تلك تُصبح مثل االجتماعات الموصوفة في فعله حتىأن ت المجموعة تحتاجالذي : ناقش مع المجموعة ما تدريب

 نالذي عدد ،أوالً : أعداد ٣ ها اكتبفوقو. ممجموعتكتُمثل  متقطعخط ذات دائرة موا معًا ارس كمجموعةو ،بيضاءة ورق احضرْ  الكتابية،
عدد الذين يؤمنون بيسوع (عالمة الصليب)، ثالثًا  ،، ثانيًارأسه دائرة وجسمه خطوط مستقيمة)الذي  عالمة الرجليحضرون بانتظام (

في  طعالمتق خطال اجعلْ  ،بيج اليف مجموعةكون بأن تَ  تعهدتقد  مجموعتككانت ذا إأما . )ماءالعالمة (عتمدوا بعدما آمنوا اعدد الذين 
كنتم ال ذا إما أداخل الدائرة.  لهذا الشيء صورة رسمْ ا ،األشياء التالية بانتظام من كًال كنتم تمارسون  ذاإو. وسميًكا متصًال الدائرة 

    . الدائرة خارج هذا الشيء صورة رسمْ ا ،ليعمله لكم المجموعة حد من خارجأن يأتي وا تنتظرونأو  تمارسونه
 .متقطعمن خط  الً بد غير متقطعخط  – بيج اليف مجموعةن تكون بأ التعُهد . 1
 معمودية  ال . 2
 الكتاب المقدس . 3
 تذكاًرا ليسوع ،العصير /والخمر الخبزتناول  . 4
 شركةال . 5
 العطاء والخدمة . 6
 الصالة . 7
 التسبيح . 8
 خبار الناس عن يسوعإ . 9

  القادة .10
  ؟صحية مجموعةساعدها لتُصبح ين أ ومن شأنه مجموعتكماذا ينقص   

  
  قصة هللا هذا األسبوع.بقصتك وبمن هللا أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك هللا أن تخبره  . اطلبصلِّ 
  

     أو سلسلة التقوية اكتشفْ سلسلة  إلىاذهب  ؟ما هي خطوتنا التالية
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ْم [ – MAWL التدريب ةدور  ] ْد، راقب، انصرفنموذًجا، ساعِ قّدِ
Model (م  أسابيع] ٣-٢ام بالعمل [يِّْن لهم كيفية القيب – نموذًجا (قّدِ
Assist أسابيع] ٣-٢ساعدهم في أن يعملوه [ – ساِعد  
Watch كثر]سنوات أو أ ٣-٢راقبهم بينما يعملونه [ – راقِب 
Leave ائتِمْنهم على العمل. – انصرف 

 MAWL جامنه
        انصرف  راقب  ساعد  نموذج  الجيل األول
      انصرف  راقب  ساعد  نموذج    الجيل الثاني

    انصرف  راقب  ساعد  نموذج      جيل الثالثال
  انصرف  راقب  ساعد  نموذج        الجيل الرابع

    

الروحية  تهمعائل هي جديدة لتكون مجموعةيبدأوا  أن علىساعدهم  بل ،مجموعتكفي  اجددً  مؤمنين حِضرال تُ أحاول  o .ةالمجموعفي  ابالغً  ١٢ -٦ o .ساسيةاألروحية ال تكعائلبمثابة  ]بيج اليفمجموعة [ مجموعتككون تسوف    واحدآٍن في  نمجموعتي في عضو
م لهم نموذًجا   .أن يعملوه على كيفية عمل ذلك، ثم ساعدهملاألساسية. قّدِ

  األساسية.الروحية  عائلتهم هي لتكونجديدة  مجموعةأن يبدأوا  على ستحاول دائًما أن تساعد اآلخرين o حيث ،نفسه كثر في الوقتأو أحيان في مجموعتين ألون في بعض استك ومن ثم. والمساعدة" "النموذجهو ما نسميه  هذا 
م ل أنمن  لن تتمكن فإنك على األرجحفي وقت واحد، وإال  أكثر من الالزمال تبدأ مجموعات  o ة.جديدال مجموعاتلل تقدم النموذج والمساعدة  وأج هم النموذتقّدِ

 .مجموعاتهم الخاصةن فيه يبدأو في الوقت الذي المساعدة
  كل عام: جديدةأخرى  مجموعةً كل مجموعة  في حال بدأتالمجموعات  ضاُعفت    
  

  
   

Year 1 = 1 Year 11 = 1،024 Year 21 = 1،048،576 
Year 2 = 2 Year 12 = 2،048 Year 22 = 2،097،152 
Year 3 = 4 Year 13 = 4،096 Year 23 = 4،194،304 
Year 4 = 8 Year 14 = 8،192 Year 24 = 8،388،608 
Year 5 = 16 Year 15 = 16،384 Year 25 = 16،777،216 
Year 6 = 32 Year 16 = 32،768 Year 26 = 33،554،432 
Year 7 = 64 Year 17 = 65،536 Year 27 = 67،108،864 

Year 8 = 128 Year 18 = 131،072 Year 28 = 134،217،728 
Year 9 = 256 Year 19 = 262،144 Year 29 = 268،435،456 
Year 10 = 512 Year 20 = 524،288 Year 30 = 536،870،912 



٢٦ 

 MAWLومنهاج بيج اليف  اتفي مجموعالتضاعف سيناريوهات 
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
    
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

   يةهم القيادمرين لمهاراتمن أجل تنميٍة وتدريٍب مست ،خالل السنة األوقاتبعض  معًا في المجموعاتقادة  قي كليلتس.   ا بسلوك الفرد عمليً  من خالل تأثرمن خالل التفاعل العملي أي  التلمذة تتم وفيهاسبوع. كل أ بيج اليف مرةً  مجموعاتتلتقي
مرة ي حدث كرازو لي أفي لقاء احتفاا معً  تلتقين أ في المحافظةو أمدينة الفي  اتمجموعللأيًضا يمكن . اآلخر وأسلوب حياته

 – ٥ ة من اجتماعويمكن أن تتكون الكنيسة في المدين .في يوم من أيام العطالت الخاصة أشهر أو ةربعأو مرة كل أ ،شهركل 
 معًا. مجموعة ١٢
 

BB’s مجموعة 
 [الجيل األول]

A BB 

CC DD 

 Z مجموعة 
BB  MAWL منهج يطبقون 

 [الجيل الثاني]

Z EE 

M مجموعة 
Z  MAWL يطبق منهج 

]الثالث[الجيل   
 

M NN 

QQ 

T مجموعة 
QQ  MAWL يطبقون منهاج 

]لرابعا[الجيل   
 

SS T 

WW U 

M ديق و  Z ص ؤمنه خٌص م ل ش أل  M .بالفع تطيع أن  Zيس ان يس إن ك
ه. ى مجموعت م إل وعتي: "Z هيُجيبو ينض ل مجم ة بالفع ي مكتمل ن دعن ، لك

ذا خاصة  مجموعةأساعدك في بدء  ك". وهك م بك، من أصدقائك وعائلت ّدِ  Zق
ـ ا ل ف  M نموذًج يج الي ة ب اء مجموع ة بن م لكيفي ك. ث ي ذل اعده ف  يسل Zس

ذه  عضًوا في. لكنه يُعتبَر عضًوا في هذه المجموعة الل المجموعةه ط خ ، فق
    ]حوالي شهرين[دة مرحلة تقديم النموذج والمساع

QQ  جامنهتطبق MAWL ع او T م ع مجموعته ل الراب و الجي ذا ه ن. ه  م
َت ذا إ. ]BB's مجموعة[صلية المجموعة األ ةبَلَْغ ذه المرحل ذٍ ه ك ، حينئ  يمكن

مستقٌر ومتأصل  لتضاعف المجموعاتوي أن الحمض النوا من ن تكون واثقً أ
  مجموعاتكفي 

BB's   يقودونZ لى المسيح وإZ  هو ابن للسالم. بعد أن تعلَّمZ  أول دروس
ض األصدقاء وكيفو ؟نومَ  التلمذة: "لماذا؟ راد ؟، يمكنه أن يجمع بع ة أف العائل

ن  BB'sمعًا ليبدأوا مجموعة بيج اليف جديدة.  ون جزًءا م  المجموعةال يزال
دء  Z نموذًجا لـاألصلية، ولكنهم يقدمون  ي ب هويساعدونه ف دة.  مجموعت الجدي

ي إحدى مراحل  Zمع  BBبعد ذلك يدخل  ي ه إلى مرحلة مراقبة التلمذة، الت
 FF    .أن يعملهيعمل ما يُفترض  Zأن للتأكد من  ،التلمذة

G 

P H 

V 
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   مجموعة بيج اليفلالدرس الثاني 
    

ا نتم بعضر أننا نهظهِ ، وبهذه الطريقة نُ سنفعله إننا نقول عّما إلى أن يضع كل واحد نفسه مسئوًال أمام اآلخر،نحن بحاجة   ]الثانيالمساءلة هي المفتاح [الجزء       :يكون جوابكوكيف ينبغي أن ... الفحصب الجزء الخاصالمحتملة على األسئلة الواردة في  اإلجابات  بالذنب.وليس لكي نسبِّب ألحٍد شعوًرا لبعض،  ناذلك بدافع الحب بعض يحدث. بعضب
o  طعتُ ألقد  

 ماذا حدث؟أخبرني  ،رائع 
  قوم الذين ت تحتاج أن تشارك درس "لماذا؟ وَمن؟ وكيف؟" أو أي محتوى آخر، مع مؤمنين جدد، أو مع أولئكهل

  بتلمذتهم؟
o قد نسيتُ ل  !  

 سبوع المقبل.في األ ىخرأ ةحاول مرّ  ،ال بأس  
o  يَّ فعلهعل ما الذي يجبفهم أ[لم مشكلة فهم[  

 المجموعة جتماعاانتهاء بعد ا مجددً شرح لك ذلك أسوف ، علمتني بذلكأ ألنك اشكرً  ،ال بأس.  
o في البيت] اموجودً  الذي انتويت زيارته فرصة [مثال: لم يكن الشخصال مشكلة  

 سبوع المقبل.في األ ىخرأ ةحاول مرّ  ،ال بأس  
o خطية]ة/ أو بسبب مشكلة روحي يُطيعشخص ال ال[ ةروحي مشكلة  

  ٢٠ -١٥: ١٨استخدم متّى.  
 

  
ب، شاركْ    أِطْع، دّرِ

 ٣/٣التي تستخدم شكل  المجموعاتم أهمية حيوية لصناعة التالميذ، في لهذه المفاهي. 
  ْإلى  ًصا قُدتَهشمل شخت: عندما تسأل "كيف أطعَت؟" عليك أن تسأل دائًما ما الخطوات التالية، إذا كانت مشكلة الطاعة أِطع

به]  اإليمان، أو شخًصا أنت تتلمذه بالفعل [تُدّرِ
 ْب: كلمة تدريب هي مرادف آ ْبتَه؟" فدّرِ  ني:هذا يعخر لتلمذة اآلخرين. بعبارة أخرى، حين نسأل "َمن الذي درَّ

o من الذي تقضي معه وقتك وتشارك معه األشياء التي تتعلمها؟ 
o من هم األشخاص الذين تغرس ما لديك داخلهم بعمق؟ 
o تي ء نفسها الألشيايفعلوا ا يعني التدريب أنك تقدم للناس نموذًجا يوضح كيف يفعلون األشياء. ويعني أنك تساعدهم أن

 تُجيد فعلها. نحن نطلق على ذلك اسم "تقديم النموذج والمساعدة"، ونسميها "تلمذة".
 ي فبقصة هللا، قصتك وشارْك: بعبارة أخرى، َمن الذي تشهد (تكرز) له؟ من الذي قُدتَه إلى اإليمان؟ هل حاولَت أن تشارك ب

 األسبوع الماضي؟
  

 :     اقتصادان
 بها وأن نحتفظ األشياء أجل من نعمل أن الدنيوي االقتصاد ايُعلمن. 
  ُننمو ذلك، نفعل وحين. ما نحصل عليه أن نعطي الروحي االقتصاد علمنابينما ي. 

o ليةالعم هذه خالل من روحيًا تنمو سوف وهكذا أسبوع، كل عليه تحصل ما أن تعطي المجموعات ستساعدك. 
o ببعض بعضنا نهتم أننا يًضاأ تُظِهر المساءلة المقترنة بالمحبة. 

 
م تدريب     في مسار البداية. ٢الدرس رقم  لمجموعتك: قّدِ
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  ةدورة الصال
م على ادة قدرتهمساعدة الناس على فهم جوانب مختلفة للصالة وزي في فيدهو يقضاء ساعة في الصالة. ول بمساعدة مرشدنموذج هذا 

  كل جزء. فيخمس دقائق  تمضيةالصالة. والقصد من ذلك هو 
  
في  فعله واحد خاص قد شيءعلى حه في ذهنك اآلن. سبِّ تدور األشياء التي  لىحه عللرب. سبِّ  بالتسبيحبدأ ساعة الصالة، ا: حيسبالت. ١

 .من نحو أسرتكصالحه على حه األسبوع الماضي. سبِّ  خاللحياتك 
 يةتأملأفكاًرا  ودعه يعطيك، االوقت في انتظار الرب. كن صامتً  امِض هذار: انتظاال. ٢
هات ما هي ا يوضح لكأن  اطلب منهفي حياتك.  يثير استياءه ظهر لك أي شيءيُ أن طلب من الروح القدس اف: اعترالا. ٣ لتوجُّ

 .حتى تنال تطهيًرا من خطاياك للرب بذلك عترفااآلن و. في الصالة بها التي لم تعترف األفعال، وكذلك الخاطئة
 .دالعهد الجدي من واتصلالتي بها مقاطع في الاألنبياء، و أسفار فيو ،في المزامير ،في القراءة اوقتً  اقِض  :ةالكلم قراءة. ٤
 اآلخرين.من أجلك ومن أجل طلبات عامة اطلْب  طلب:لا. ٥
 اآلخرين.من أجلك ومن أجل طلبات محددة  اطلبْ : شفعتال. ٦
هذا لا جيدً  ونصلحي ،المزامير عدٍد من كورة في الكتاب، إلى جانبإن الصلوات المذمحددة.  كتابية مقاطعصّلِ : ةالكلمب الصالة. ٧

 الغرض.
م الشكر شكر:ال. ٨  عن كنيستك.ونيابةً عن أسرتك، وأشكره نيابةً مور حياتك، ألرب على ل قّدِ
 .أخرى روحيةتراتيل أو  التعبد،أو  التسبيحترانيم رنِّم  :الترنيم. ٩

 .الرب ياهاإورقة وقلم لتسجيل االنطباعات التي يعطيك استعد بيك. إل كلماطلب من الرب أن يت: تأملال. ١٠
 ستحضر الربا انظر كيفواألشياء التي ترنمت بها، و ها،يتشياء التي صلَّ في دمج األشياء التي قرأتها، واأل اوقتً  امِض  :اإلصغاء. ١١

  ليك.كلم بها إيتل كل هذه األمور
 ه المجيدة.صفاتعلى حه ياها. سبِّ إالتي أعطاك  األفكار ومن أجلي قضيته معه ذال الوقتجل أالرب من  حْ سبِّ : التسبيح. ١٢

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  
  
  
ة هذه.بالصالة من خالل دورة الصال ةساع : اقِض تمرين   

 انتظار

 االنتظار
  سبيحتال

لتأمال  

تسبيحال  
 البداية

 االعتراف
 قراءة الكلمة
 الطلب

 الصالة التشفع
بالكلمة   

 الشكر
 الترنيم

 اإلصغاء
5 

 دقائق

 االنتظار



٢٩ 

ردك. في ارستها بمفمن اثنين أو ثالثة أفراد، ولكن يمكنك أيًضا مم في مجموعات تُماَرسالصالة هي أن مسيرة أفضل طريقة لممارسة      مسيرة الصالة
 الة لديكياة الصتاح لك فائدة إضافية وهي أن تسمع كيف يتحدث هللا لآلخرين، األمر الذي من شأنه تعميق وتوسيع حالمجموعات تُ 

ة. أما ي الصالفكن لآلخرين أن يتفقوا معك وقدرتك على تمييز طرق هللا. إذا كنت في مجموعة، فعليك أن تصلي بصوت عاٍل حتى يم
  .في حضورهمصمٍت، إال حين تصلي من أجل آخرين في إذا كنت تصلي بمفردك، فإنه يمكنك الصالة 

 
 :في مسيرة الصالة همن أجل ينبغي أن تُصليطرق رئيسية لتحديد ما  ةهناك أربع 
  

أو ئالت، لعاأو اال، ألطفمن أجل ان تصلي أل فِناٍء،عجالت في  ذات ثالثاجة رؤية درّ  ، قد تدفعكعلى سبيل المثال: المالحظة . 1
 أي األمور بعد منها،هو أ ما المادية تدفعنا إلى رؤيةمثل هذه اإلشارات  أن ندعالفكرة هي فلخ. إالنقل،  وسائلأو لمدارس، ا

 التي في قلب هللا.
 كنإذ يم. صالةيها مسيرة الفالتي تماِرس طق امنالفي  و الفقر،أ ظلمال وللجريمة أ تمثِّل بَُؤًرا أماكنقد تكتشف أن هناك : البحث . 2

 ه صالتك.ن توجِّ أمور لهذه األ
 الصالة. فيمعين  موضوعرشدك إلى ت انتباهك أو يُريك صورةً، الروح القدس يسترعيقد : رؤيا إلهية . 3
ية في ار الرئيسوتدع األفك، لصالةفي وقت مبكر قبل نزولك لمن الكتاب المقدس  نًصا محدًدا ربما تختار: الكتاب المقدس . 4

 للصالة.رئيسية  بأفكارٍ  توحي إليك النص
 ":حيوية نقاط"تمثل التي و ،األماكن التاليةب اهتم على نحو خاص  
 

 (دار القضاء) مثل المحاكم المراكز الحكومية
 التسوق أماكنمثل  المراكز التجارية
 مثل المدارس المراكز التعليمية

 ثل محطات الراديوم تمراكز االتصاال
 المساجد أو المعابد وأمثل مباني الكنائس  المراكز الروحية

  
 َسيِرك وأنتل بهم خال تلتقيالذين  المجموعاتاألفراد أو  من أجلصالة على ال التحريضات التي تحثكلى إ وأصغِ  ،فرصالابحث عن 

 :ولقت ربماأو  ؟"كممن أجلله يمكنني أن أصلي  محددشيء  هذا المجتمع، هل هناكمن أجل "أنا / نحن نصلي  :. يمكنك أن تقولتصلي
 همتسأل يمكنك أن هم،جوابصلي من أجله؟" وبعد االستماع إلى نأن  يجب شيئًا محدًدا تعرفهل ف ،ي من أجل هذا المجتمعصلّ نحن ن /"أنا

 تياجات أخرىجل احأتصلي من  لكي ربال وربما يقودكجلهم على الفور. أمن  صلِّ  أن يخبروك بها،بعد وعن احتياجاتهم الخاصة. 
 :في فعل ذلك رشادكإل ]BLESS[ الترتيبيمكنك استخدام هذا   ا.يضً أ

  
Body  ة[الصح الجسد[  
Labor  والمال] الوظيفة[ العمل  
Emotional   ات[المعنويية فعاطالاألمور[  
Social  [العالقات] االجتماعيات  
Spiritual  الروحيات  

  
محادثة اء أمامك إلجر ا ما يفتح البابهذا غالبً إن ف مؤمن،إذا كان الشخص غير والهتمامك.  باالمتنانالناس  شعري في معظم الحاالت،  

 ا في مجموعةعضوً يكون أن  ألْن تعرض عليهأو فرصة  ،اإلنجيلرسالة و ألْن تشارك معه اختباركفرصة ُيتيح الا روحية وأحيانً 
إذا كان  أما .المقدس دراسة الكتابإحدى جلسات  هفي بيتأن يستضيف ضل من ذلك، أفتعرض ما هو أو  ،دراسة الكتاب المقدسل

   ذة.جوانب التلم في جانب آخر من قْم بإعدادهأو  ،مسيرة الصالةفي ليك إفعليك أن تدعوه لالنضمام  مؤمنًا،الشخص 
  :شخصين أو ثالثة أشخاصمن  ةفي مجموعات مكون في مسيرة صالة،: اذهب تدريب        



٣٠ 

  تلخيص لمجموعات اإلطالق
    َمن؟ و"لماذا؟  الدرس األول وتأخذ ]٣/٣الشكل الثالثي األجزاء [مؤقتة تتبع  مجموعة اإلطالق كأنها مجموعةر في كِّ ف جوا حتى يخر المؤمنين إعدادللمساعدة في  ،أشهرتتراوح بين شهرين وثالثة  لمدة وبعدها تتبع "مسار البداية"كيف؟"، و

 يستغرق دريباالشتراك في تلألشخاص الذين ال يستطيعون  رائع المجموعاتمن  ا النوع. هذصةخاال همتمجموعا ويبدأوا
ا مكنك أيضً يفإنه لوقت، فترة قصيرة من ا عبرالمسيح في وقت واحد، أو ب آمنواالذين  األشخاصإذا كان لديك كثير من   سبوعية.أ جلساتلى إلون تقسيم التدريب لذين يُفّضِ ا لألشخاص أو ،أيام يومين أو ثالثة

 يخرجواتى ح ،بيج اليف مجموعة بدءكيفية  علىللمساعدة في تدريب المؤمنين الجدد  ،اإلطالق هذه مجموعاتاستخدام 
إلى  قالاالنت ينبغي ال فإنه، الذي تتعلمه محتوى الدرس المجموعة تتقنلم  فإن. الُمضّي قُدًمامحتوى الدرس قبل يجب إتقان   .صةالمختالدروس  لالنتهاء من، كمجموعة يجتمعون مرة في األسبوعس  جدد! حتى بالرغم من أنهم مؤمنونأصدقائهم وعائالتهم...  من مجموعات ويبدأوا

ثال، بعد الدرس ذلك. على سبيل الم وافعليعلى األقل أن يحاولون  المجموعة٪ من ٧٥ ما يقرب من يكون الدرس التالي حتى  أن الجميع لمو أدقائق أو أقل،  ٣ غضون في اختبارهممشاركة  همال يمكن المجموعةظمى من األول، إذا كانت الغالبية الع
ألسبوع في ا ،لكذ فعلم كيفية تعلُّ  إلى االستمرار في ونسوف تحتاج م عندئذٍ ، فإنكونهممع أشخاص يعرف باختبارهم وايشارك
و أوعة حجم المجمعلى ا يضً أ المستغرق يتوقفالوقت  كما أن. ٣/٣ شكلستخدام اب ،ساعتين نحوتستغرق معظم الدروس   إلى الدرس الثاني. االنتقالقبل و ،التالي

شاركون ن بعد كيف يال سيما إذا كان الناس ال يعرفوو، لالنتهاء منهماجلستين أو ثالث جلسات ما بين ن يسأول درقد يستغرق   ".أعلىلى إ نظرةفي جزء " ،كل سؤال فيالناس  حجم مشاركات
 من أنك، تأكد مًداجدا. مأيضً  جلستينستغرق تقد وفي جلسة واحدة،  يمكن االنتهاء منهاخرى األدروس الو قصة هللا. أ بقصتهم

ة من جرد مجموعالطاعة، وليس م القائمة على لتلمذةل. هذا منهج كمجموعة تطبقونه ، ومن أنكممحتوى التلمذة مونعلَّ تت
. فردهبم تهموعمج بأن يبدأ تعهَّدكل شخص قد بدأ، أو الشهرين أو الثالثة أشهر، وهي مدة االجتماع معًا، سيكون نهاية ب  قيادة.م كيفية التعلُّ  للجميع حتى يتسنىاإلطالق،  مجموعةمسؤولية قيادة ي الجميع على تولِّ  احرص على تناوب  الدروس فحسب.  الخاصة. هممجموعاتلن يالمشارك بدءاإلطالق  مجموعةقائد وسيتابع 

   ْس الوضع ير أنه ليغفإن ذلك ممكن،  صلية،األ الشهرين أو الثالثة أشهرا بعد مرور معً  أن تبقىاإلطالق  مجموعة إذا قررت
". رةهَ مْ جَ تصبح " خارج المجموعة األصلية، حتى ال مجموعاتمن أنها بدأت  إلى التأكد المجموعة تحتاجالمثالي. ومع ذلك 

 ةمجموعالفي  لدراستهالكتاب المقدس سفًرا من  ربما تختارواو أ ،اعيةالجم للدراسة للمجموعةخرى متاحة أسلسلة توجد 
 .٣/٣ باستخدام شكل

  
  
 



٣١ 

  كيف تبدأ مجموعة إطالق؟
  
  

 التي تعمل بها!و المنظمة أ تك الحاليةكنيس في نطاقحركة تلمذة  ءلبد اإلطالق مجموعةاستخدم          
 
 

  قبل االجتماع
 

جمعهم ام وأمتهم! ثم نحاء مدينتهأحركة تلمذة تجتاح جميع  في اشتراكهم حول كيفية ،في كنيستكدين الموجو المؤمنينعلى الرؤية  اطرح
  .، باستخدام الجدول الموضح أدناهالتالميذ كيفية صناعةبهم على إطالق" لتدرِّ  مجموعاتفي " امعً 
  

  ل:وسبوع األاأل
  ا.بً تحتاج ساعتين تقري سوف "كيف؟ومن؟ ولماذا؟ "الدرس األول بابدأ 

  

  ]:الالحقةاألسبوع الثاني [واألسابيع 
لى إانتقل  ثم الثاني، عالدرس األول في األسبوبابدأ  .٣/٣طريقة ي يتبع ذال" المجموعةشكل اجتماع " في وادخلهبداية مسار الاستخدم 

 في الدرس رْ استم ون ذلك،نوا ال يفعلأما إذا كا. فعًال بقصتهم  ون الناسشاركي مجموعتك أفراد ذا كانإ الالحقالدرس التالي في األسبوع 
لها تتناو روس سوفهنالك ثمانية د .بقصته ويفعل ذلك فعًال يعرف الجميع كيف يشارك  إلى أن ين،خرآ سبوعينأو أأسبوع مدة األول ل
  سبوع.أكل  الشكلباستخدام هذا  إجماًال،
  :شارْك بقصتكالدرس األول  
 شارك بقصة هللالدرس الثاني :  
 اتبع واصطدْ ث: الدرس الثال  
  :المعموديةالدرس الرابع  
  :الكتاب المقدسالدرس الخامس  
  :تكلَّْم مع هللالدرس السادس  
  :األوقات الصعبةالدرس السابع 
  :كونوا مجموعة تعمل بكامل طاقتهاالدرس الثامن  

  ن الجدد؟ين تفعل مع المؤمنأماذا يجب   
 نكاإذا أما . بذلك تالوق سمحإذا " ؟كيفو ن؟مو ؟"لماذاول الدرس األيأخذ ن أب يجب على المتدرفإنه اإلنجيل، أحٌد رسالة ل ذا قبِ إ

َيقضي ذا قد هألن  .القاإلط مجموعةد إلى يع المؤمن الجدال تُرجِ ا في وقت الحق. جتماع معً لال فعليك أن تحدد موعًدا، الوقت ال يسمح
 وعةالمجملى قائد ع االعتمادبدأ من الممكن أن يد يالجد المؤمنن جدد، ألالقادة ال ةعاصنعلى و ،التلمذة القائمة على الطاعة على

 عةمجموفي بدء  وإن لم تنجح إن أمكن. ة عالقاتهشبكمن  مجموعةل يشكتد على ي من ذلك، ساعد المؤمن الجدبدالً ولكن ". المخضرم"
 موجودة بالفعل. مجموعة [بشكل فردي] ثم َضْعه في مسار البدايةجديدة للمؤمن الجديد، فحينئٍذ علِّمه دروس 

 
  
  
  
  



٣٢ 

  التلمذةو ةمبادئ المضاعف
  ؟التالميذ بصورة أسرع ةلى مضاعفإ تقودن أما المبادئ التي يمكن 

  ُمجهَّزالجميع المبدأ األول: 
 هيئة إرساليةهي  ةمجموعوكل  ،هو مركز تدريب بيتوكل  ،كل تلميذ هو صانع تالميذ. 

  
  .المزدوجةولية ؤالمسالمبدأ الثاني: 
  لك. يعلنهما  طعْ أو هللاسمع من  
  ْوليكن كل واحد مسؤوًال أمام اآلخرخرينمع اآل هُ شارك ،. 

  
  

 ماأل ةالبطّ  ضطًرا أْن تكونفأنت لست م نسير وراءه.نحن  لصغارها. مالبطة األلنا ما تمثله يسوع يمثل : طالبَ صغار  على طريقةالتلمذة 
  .أْن تتقدمه بخطوة واحدة، أي أن تسير أمامه يلزمك بل فقط خلفك... من خريناآل حتى تقود

 
 
  
  

  الحرص على التغذية الذاتية، من خالل:كل تلميذ ينبغي على  –المبدأ الثالث 
 الكلمة [الكتاب المقدس]. . 1
 الصالة . 2
 ]خرينآمؤمنين مع  حياة الجسد الواحد [االتحاد واالرتباط . 3
 .واأللماالضطهاد  . 4

  
  ملكوتال يصلها أماكن لم ترصدعيون  –المبدأ الرابع 

  ؟ةالجديد المناطق؟ كيف ستبدأ العمل في هذه غير موجودملكوت هللا ترى أين 
  .ملكوتال عن األماكن التي لم يصلها نبحثن أا دائمً  نحتاج

 ليكن قَصُدَك البحث عن هؤالء. .والضال واألخير، دنى منزلة،يسوع يحب األ 

نحن مسؤولون أمام 
 هللا والناس



٣٣ 

  اءلةمسالمجموعات 
ن من ايكون لديك مجموعت حتىشخاص [أ ٤بمجرد أن يصل عددها إلى  ةم المجموعقسِّ  ه.الجنس نفس منفي مجموعات  نك . 1

 .ة]هذه العملي وهم يكررون ،شخصين
 

 على لتحصل امًال كا فرً ن تقرأ سِ أ[حاول  إليهم الستماعاو أتهم ءمن الكتاب المقدس لقرا اصحاحأ ٢٥قل على األ ،يختار كل شخص . 2
 مرات]. بضعاقرأه  صغيًرا، سفرالذا كان إ إلى السفر. عامة ةنظر

 
 .م الخبِرون ما إذا كانوا قد قرأوا األصحاحات المخصصة لهذا األسبوع أو استمعوا إليها، أسبوع ويأيجتمعون كل  . 3

 
 يتوقفوا أن يبدأوا في فعله، أوالرب  مأوصاهما  نثم يشاركوأو أو يرددونه شفهيًا،  )١٧-١٦: ٣ تيموثاوس ٢يقرأون (وبعد ذلك  . 4

حوه، أو ينموا فيه، أو  ه،عن  ليه.إاستمعوا  قرأوه أو كنتيجة لمايصّحِ
 

شهوة أو  ،سبوع الماضي تتعلق بشهوة الجسدمن األ ةخطي يّ بأ نيعترفووشفهيًا،  رددونهأو ي )١٧-١٥: ٢يوحنا  ١يقرأون (ثم  . 5
 الماضي. مشيئته خالل األسبوع من عملكيف مّكنهم الرب ب خبِرونو تعظم المعيشة. وبعد ذلك يأ ،العيون

 
  .ةفي المجموع به ما شاركوا  علىبناءً بعضهم من أجل بعض في الصالة  اوقتً  نيقضو ثم . 6

 
  مع شريك جديد. أي شيء ومتفق عليه قبل مشاركةواضًحا للجميع كون ين ال بد أ الخصوصية هذا مبدأمالحظة: 

ْح] ِللتَّْقِويمِ  ،[توقَّْف عن] َوالتَّْوبِيخِ  [ابدأْ] ِليمِ ِللتَّعْ  َونَافِعٌ  هللاِ، ِمنَ  بِهِ  ُموًحى ُهوَ  اْلِكتَابِ  ُكلُّ  ]١٦[  ،[انُم في] اْلبِرِّ  فِي الَِّذي َوالتَّأِْديبِ  [صّحِ
بًا َكاِمالً، هللاِ  إِْنَسانُ  يَُكونَ  ِلَكيْ  ]١٧[    .َصاِلحٍ  َعَمل ِلُكلِّ  ُمتَأَّهِ

 (٢ تيموثاوس ٣: ١٦-١٧)
  

  

 اْلَجَسِد، َشْهَوةَ : اْلعَالَمِ  فِي َما ُكلَّ  ألَنَّ  ]١٦[اآلِب.  َمَحبَّةُ  فِيهِ  فَلَْيَستْ  اْلعَالَمَ  أََحدٌ  أََحبَّ  إِنْ . اْلعَالَمِ  فِي الَّتِي األَْشيَاءَ  َوالَ  اْلعَالَمَ  تُِحبُّوا الَ  ]١٥[
ا َوَشْهَوتُهُ، يَْمِضي اْلعَالَمُ وَ ] ١٧[ .اْلعَالَمِ  ِمنَ  بَلْ  اآلبِ  ِمنَ  لَْيسَ  اْلَمِعيَشِة، َوتََعظُّمَ  اْلعُيُوِن، َوَشْهَوةَ   إِلَى َفيَثْبُتُ  هللاِ  َمِشيئَةَ  يَْصنَعُ  الَِّذي َوأَمَّ

    .األَبَدِ 
 (١ يوحنا ٢: ١٥-١٧)

  

لْ : بيتدر   مع شخص آخر أو اثنين. مجموعة مساءلة شّكِ
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  عدد قليلاستثمر في 
  َلهم وينقلونه آلخرين؟! مهعلِّ قون ما تُ مع أولئك الذين يطبِّ أتقضيه ن تقضي وقتك؟ مع م 
  الُمثمر. عليك بمتابعةولكن  ،يتدرب نْ أاستعداد لديه ي شخص أدّرب 
  ٍعدد قليلفي  بعمقٍ ا يضً أهم يغرسوا ن أجل أمن  عدد قليلفي  اسكب ما تعلَّمته بعمق. 

  

   ينبغي أن يُدفَعثمنٌ 
 ة.يهجمات روحوتعاني من  تُضطَهد سوف ة هذه، فإنكالتلمذتعيش مبادئ ذا كنت إ 

o ١٧: ٨؛ رومية ١٢-١١: ٣تيموثاوس  ٢  
  كخيرل أو يستخدمها ،تلك الهجمات يردن أ ومع ذلك يمكن. 

o  ٢٨: ٨رومية 
 

  مشاركة هذه المبادئ
  ؟هذه األشياءتشارك سن مع مَ  للتو، شياء التي تعلمتهافعل األ تكون قد استطعتَ ن أبعد 

o  َمَضى و أ نًاسكبر أكلما كان الشخص ألنه . ص األصغر ِسنًااألشخاو أمع مؤمنين جدد  أن تشاركهامن األفضل سيكون
كلما كبر ف. والكنائس تالهيئاوينطبق الشيء نفسه على  .لتلمذةل ةلطرق جديد تقبُّله قلَّت احتمالية أطول،وقت على إيمانه 

 للتغير.تقبُّلها  حجمها أو مضى على إنشائها وقت أطول، قلَّت احتمالية
o ٣٩-٣٦: ٥لوقا على الثوب العتيق، ومثل الخمر الجديدة في الزقاق العتيقة [ َمثَل الرقعة الجديدة.[ 

  الة حتكسر عدم الرضا عن الوضع الراهن + معرفة طريقة أفضل + معرفة كيف تخطو الخطوات األولى، هي كلها أمور
 من أجل أن يُنِجز الناس التدريب. الكسل والجمود،

 ن يكون صالًحا! ته، وإال لما تعلمسك قبل أن تُخبِر أحًدا بأن يفعله. أيًضا ال تُغيِّر كثيًرا فيطبِّق دائًما ما تعلمتَه، وافعله بنف 
 

  
  
  
  
  

  أفكار أخيرة
  ةً حاول مرّ  طفقال تقلق!  تتضاعف،ال ولكنها  ةً مجموعذا بدأت إ. تتضاعف مجموعات بهدف الوصول إلىن نعمل أنحن نريد 

 !الظالم سطو نوًرا تمثلزال تال  فإنها ،خرىأ
o  من الفرص التي لن تقتنصها!" %١٠٠قال رياضٌي شهير، ذات مرة: "سوف تُضيِّع 
o  ارتكاب األخطاء.ال تخف من و !اعمل باجتهاد لذلك    

 المحاكاة التجديد

 المعلومات
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  ةدوات التلمذألتلخيص 
  ؟ة هذهدوات التلمذأ تستخدممتى وكيف 

آلخرين ميذ اإلخوة اأو مع التالعالمات يوحنا] سلسلة و أ الرجاء، سلسلة ،اكتشفْ سلسلة [ غير المؤمنينمع  المجموعات يمكن استخدام
ل تمثِّ واحدة  ةمجموعلديك ليكن ف كوسيلة لتشجيعهم على التقدم في رحلتهم الروحية.[سلسلة اكتشْف، مسار البداية، أو سلسلة التقوية] 

أن أيًضا  ، حاولالمرات كلفي و .قاء فيهلتاال تريدونفي منزلك أو في أي مكان  واجتمعتيمكن أن  .والدائممجتمعك الروحي األساسي 
م  ن الذيفي المكاذلك  أن يتمنبغي ي جديدة. مجموعةفي إنشاء  تهلمساعد ة،مؤقت، ولكن بصفة شخص آخرل مساعدةً الأو  جذونمال تقّدِ

يبهم على للبدء في تدرل، بالفع لمؤمنينا مع البداية يجب استخدام مساركما  مسار البداية. المؤمنون الجدد يأخذيجب أن  .هيختارون
 .صناعة التالميذ

 لوضع ،ى اإليماندما تقودهم إلبعلمؤمنين الجدد مع استخدم يُ جب أن ي لبدء التلمذة. التأسيسيهو الدرس  "؟وكيف ن؟مَ و لماذا؟" درس
 ممن همع  رسهذا الد ستخدامما ينبغي اك إلى اإليمان. هميقودون األفراد الذينعلى الطريق الصحيح لمشاركة إيمانهم وتلمذة  أرجلهم
 بعد نيةولية الثماه األودروس مسار البداية استخدام  بد منالبعد ذلك،  آخرين. ةإيمانهم وتلمذبمشاركة ال مسار دْفِعم نحول بالفعل، مؤمنين

  .للتلمذةنية أسيسية الثماالت يفبيج ال لتعليمهم دروس مجموعاتمؤمنين في الشكل ت فيه يتم" في الوقت الذي ؟وكيف ن؟مَ و لماذا؟" منهج
  

ا أيضً  استخدامهاكن ويم يمان.] على الفور مع األشخاص الذين تقودهم إلى اإل١٠٠أو  ٢٠ من [قائمة ورقة شبكة العالقاتيجب استخدام 
يجب  .عامكل  مرةً  اتحديثهب تقومبنفسك و أن تستخدمهاا أيضً أنت يجب عليك كما  في نموهم. ةمساعدلكأداة ل اآلخرين مع التالميذ

عند  المؤمنينشخًصا من غير  ٢٠تضم  مختصرةيمكنك ببساطة أن تبدأ بقائمة و ."؟وكيف ن؟مَ و لماذا؟" بمنهج باالرتباط ااستخدامه
  المسيح. قدتَه للتو إلىالعمل مع شخص 

   

ى إل قُدتهم نالذي شخاصاألمع  رعلى الفوستخدم ينبغي أن تُ ف] المشاركة باختبارك وبرسالة اإلنجيل[ "قصة هللا" و "قصتيات "وأما أد
ث لتحدي ل عام،ك مرةَ  ايجب عليك أيًضا استخدامهكما  و.منالكأداة لمساعدتهم في  اآلخرين أيضا مع التالميذاستخدامها ويمكن  اإليمان.
  ."؟وكيف ن؟مَ و لماذا؟" بمنهج باالرتباط ايجب استخدامه قصتك.

  

  .أيًضامع هللا  شركتهم الحميميةمع التالميذ لزيادة  اكن مشاركتهيموقدر المستطاع. ب دورة الصالة يجب استخدام
   

ْر في ممارستها أيضا  .منتظمة لديك عادة مسيرة الصالة اجعل  الحاجة. كلما دعت مسيرة الصالة يجب استخدام  المؤمنين كالئمع زمفّكِ
  .التالية يةيماناإل تهمكوسيلة لمساعدتهم على اتخاذ خطو

  

 يمكن أن .ة منهافي واحدمشارًكا طوال الوقت أن تكون  عليكولكن  ،ي مؤقتةه أسبوع. كل مرةً  المساءلة وعاتمجميجب أن تجتمع  
ن أداة يمك ه المجموعاتعتبر هذا  في هذه الحالة. الكرازيةالصالة تتغير في مجموعات المساءلة، على أن  المؤمنينغير  يشترك

  في حياته الروحية. هالتالية في نمو هتاستخدامها مع أي شخص لمساعدته على اتخاذ خطو
  

بالت التي تريد فيها أو في الحا ،في مبنى الكنيسة المؤمنينلتدريب  مجموعات اإلطالق يمكن استخدام   كبيرة من اتمجموع أن تُدّرِ
األسابيع التالية  يفاستخدم ثم " ؟وكيف ن؟مَ و لماذا؟بدرس "وع األول ابدأ األسب بضعة أشهر.خالل دورة تدريبية تستمر األشخاص 

      .البداية مسار



٣٦ 

   ة أشهرثلثال تعهدات
  

  الخاصة بك: العالقاتورقة شبكة أسماء من التالية في الفراغات  لْ دخِ أَ  :تدريب 
   

  اإلنجيل] مع األشخاص التالية أسماؤهم:رسالة [بقصتي [اختباري] وبقصة هللا  سوف أشارك
   
  معي: مجموعة ايبدأول ة أسماؤهمأدعو األشخاص التاليوف س
    

زهم ، وسوفالخاصة هممجموعات يبدأوال ة أسماؤهمالتالي األشخاص أحفِّزسوف    للقيام بذلك: أجّهِ
   
  :نهممللباحثين  ،مات يوحنا، أو اكتشفْ مجموعة من مجموعات الرجاء، أو عالفي  للمشاركة ة أسماؤهمسوف أدعو األشخاص التالي 

    
  :مجموعة مساءلةمعي  يبدأوال ة أسماؤهمسأدعو األشخاص التالي

   
زهم  بهم، وسوف الخاصة المساءلة مجموعات يبدأوال ة أسماؤهماألشخاص التالي أحفِّزسوف     يام بذلك:للقأجّهِ

    
  :صالةمسيرة  فيمعي للمشاركة  ة أسماؤهمسوف أدعو األشخاص التالي

   
 نم بأشخاٍص  ةً قائم عدُّوا، ويُ قصتهم وقصة هللا ليشاركوا ،اؤهماألشخاص التالية أسم " إلعداد؟وكيف ؟نمَ و ؟لماذا" ستخدم درسأسوف 

  :ة عالقاتهمشبك
    
  في الكنائس أو األماكن التالية: إطالق مجموعةأبدأ وف س
  
       ________ كل مرةً  الصالة دورة ستخدمُ أسوف  

            
  _______كل  مرةً  مسيرة الصالة أمارس سوف

  
  أخرى: تعهدات
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  اليف بيجمعلومات عن 

   www.big.life:  اإللكتروني الموقع
  

العالم  ولحتمكين المؤمنين ل أداء رسالتنا االستمرار فيعلى  لمساعدتنا ماليًا، بيج اليف لمؤسسة شريًكان تكون أ تودكنت  اذإ: العطاء
 شيكات يلتحوو أت نترنيمكنك التبرع من خالل موقعنا على اإل ،ع المسيحليسو تهمبهم وتلمذوشعبرسالة اإلنجيل إلى لوصول من أجل ا
  :إلى العنوان التاليرسالها إو "بيج اليف" بنكية إلى

Biglife  
P.O Box 110431  
Naples, FL 34108      

  
  .اإللكتروني لبيج اليف الموقع على ،لكترونياإل البريد رسائلإرسال ب ،سبوعية لبيج اليفيمكنك االشتراك في الصالة األالصالة: 

  
 لكترونيالبريد اإلعلى عنوان  مراسلتنا عن طريق آخرين تعرفهم،و تدريب أجل تدريبك أبيج اليف من بيمكنك االتصال تدريب: ال

 Training@big.life: التالي
    

  
  :مواد التدريب

إلنجليزية ب [باللغة اات التدرينك إيجاد مواد تدريبة إضافية على موقعنا اإللكتروني. وتشمل هذه المواد ُكتيبيمكالتدريب: وُكتيبات مواد 
لكتروني إلاالبريد  لىإلى بيج اليف عن تُرسل رسالة أيمكنك  وبلغات أخرى]، وسالسل دراسية لمجموعتك، وكتاب للتسبيح والعبادة. كما

 Training@big.life ة أخرى، أو بحاجة إلى الملفات بتنسيق مواد تدريب بحاجة إلىذا كنت إWord من أجل ترجمة الُكتيب إلى ،
  https://big.life/training/لغتك. 

  
لك يتوافر مدربون بالبث المباشر. والموقع اإللكتروني للتدريب هو: وهو متاح للمجموعات الستخدامه. وكذالتدريب عبر اإلنترنت: 

  www.zumeproject.com   
، باستخدام مناهج مشابهة الوهو تدريب على التلمذة، بغرض صناعة تالميذ من األطف com123www.gamelife.تدريب لألطفال: 

  للمناهج الموجودة في تدريب بيج اليف. وتمثل األلعاب التفاعلية وقصص األطفال، جزًءا من هذا التدريب. 
 خريطتك، حفظ تريد كنت إذا. مجموعاتها بتتبع للشبكات تسمح اإلنترنت عبر أداة تصميم تم :أداة رسم الخرائط لألجيال عبر األنترنت

 ال حيث تغييرها، تريد عندما أخرى مرة ارجع إليها ثم الكمبيوتر، جهاز على واحفظه ]CSV.[ بتنسيق كملف حفظها لىإ فسوف تحتاج
  https://dvopalecky.github.io/gen-mapper/  :في عليها العثور يمكنك. اإلنترنت عبر حفظها يمكن
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الصفحات التالية:ب موجودالُملحق   
  المعمودية

ر انضمامنا، رمزيًا، ل "ةالمعمودية هي "صور وع يمان بيساإلب ا تقترنما وهي دائمً  .تهوقيام ه،دفنفي موته  ،يسوع المسيحلإلنجيل تُصّوِ
باتِّباع  هللا ا أمامباره إقرارً باعتيمان إلبا" مقترنة" هاولكن في حد ذاتها ليست عمًال خالصيًا،المعمودية و. باعتباره مخلص اإلنسانالمسيح 

  دث؟حعمال الرسل: ماذا أ] اقرأ سفر ١٠-٩ :١٠رومية . [فته ربَّابصيسوع المسيح 
 ٤١-٣٧ :٢ 
 ١٩-١٧ :٩ 
 ٨ :١٨ 
 ١٦-١٤ :٢٢  

  :ئلةسأ ةربعأ
 ]٣٨ :٢عمال الرسل أ؟ [يتلقى التعميدن مَ  . 1
دمتى  . 2  ]اإليقافساعة  في مقابلتقويم ال؟ [يتعمَّ
دن مَ  . 3  ]٤٨-٤٧: ١٠ ؛٣٨-٣٥ :٨عمال الرسل أ ؛٢ :٤يوحنا  ،١٩: ٢٨؟ [متى الذي يُعَّمِ
د . 4  ]١٠-٩: ١[مرقس  ؟كيف نعّمِ

  
، الذي ابيالكت الترتيب /النموذج اتبعتَ هل ف بالفعل، دتذا كنت قد تعمَّ وإومتى؟  ،دكن يعمِّ الذي يجب أن مَ ف ،ن تتعمدأ تحتاجذا كنت إ

  ؟تناول هذا الموضوعلى إمدت؟ هل تحتاج تعوا ،منتَ وآ سمعَت، يعني أنك
 قبول ضون ساعات منفي غما يتم ذلك  عادةً  .ن يتوب ويتبع المسيحأ الشخص ختارين أبعد  عمودية مباشرةً المتتم  ،في الكتاب المقدس

  يسوع المسيح.بيمان اإلالشخص 
  

  المعموديةخاصة بتعليمات 
ثم . لتا يديهبكسرى يدك اليب يُمسكد عمّ يتالشخص الذي اجعْل ] واحد يفي بالغرض مترعمق [ عمق كافٍ  علىفي الماء  أنت واقفٌ بينما 

  :ودْعهُ يرّد باإليجاب هذين السؤالين أسأله. هرهضع يدك اليمنى على ظ
  

ً  "هل قبلتَ      لبقية حياتك؟" ،ككَ لِ مَ بصفته تخدمهُ ون تطيعهُ تعزم أ؟ هل لك يسوع المسيح رباً وُمخّلصا
  ما يلي: ثم قلْ 

  
      االبن والروح القدس"سم اآلب وان باآل دكعمِّ أُ  ،يمانك بالرب يسوعبإ إقرارك على "بناءً 

 يدك اليُمنىب ، واسندهجههو باتجاهه ييدو يدك ُمحرًكا ،يدك اليسرىبلى الماء إله تُنزِ  بينما أنتلى الوراء إ ويميليحني ركبتيه  اجعله
  الماء.إلى خارج شله تثم ان .في الماء كليًا اغمره خلف رأسه،لى إظهره على من  ُمحرًكا إياها
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  ]ولالتناعشاء الرب [
  

ز . 1  و النبيذ.أالخبز وعصير العنب و/ جّهِ
 لالعتراف بخطاياهم.  صامت،الوقت في تأملٍ  ضبع تقضي مجموعتك اجعلْ  . 2
بِّ  ِمنَ  تََسلَّْمتُ  ألَنَّنِي" )٢٤-٢٣: ١١ كورنثوس ١(اقرأ  . 3 بَّ  إِنَّ : ًضاأَيْ  َسلَّْمتُُكمْ  َما الرَّ  ُخْبًزا أََخذَ  ا،يهَ فِ  أُْسِلمَ  الَّتِي ةِ اللَّْيلَ  فِي يَُسوعَ  الرَّ

 "ِلِذْكِري. هذَا اْصنَعُوا. ألَْجِلُكمُ  اْلَمْكُسورُ  َجَسِدي ُهوَ  هذَا ُكلُوا ُخذُوا: َوقَالَ  فََكسََّر، َوَشَكرَ 
 الخبز. نيأكلو مجموعتكاجعل أعضاء  . 4
 هذَا اْصنَعُوا. بَِدِمي يدُ اْلَجدِ  عَْهدُ الْ  ِهيَ  اْلَكأْسُ  هِذهِ  :قَائِالً  تَعَشَّْوا، بَْعَدَما أَْيًضا اْلَكأْسَ  َكذِلكَ " ):٢٥ :١١س وكورنث ١(ة ءقرا لْ كمأ . 5

 ِلِذْكِري" َشِرْبتُمْ  ُكلََّما
 النبيذ.أو  عصير العنب نيشربو مجموعتكاجعل أعضاء  . 6
بِّ  تِ بَِموْ  ُرونَ تُْخبِ  اْلَكأَْس، هِ هذِ  َوَشِرْبتُمْ  اْلُخْبزَ  هذَا أََكْلتُمْ  ُكلََّما فَإِنَُّكمْ " ):٦٢ :١١س وكورنث ١(ة ءقرا لْ كمأ . 7  ."َيَِجيء أَنْ  إِلَى الرَّ
 .الترنيم و/أوصالة بالعشاء الرب  ختتما . 8

  
 

  ].S.O.A.P.Sبطريقة [ قراءة الكتاب المقدس
  

أصحاحا من  ٣٠ – ٢٥ين  بألننا أتباع المسيح ال بد أن نقرأ الكتاب المقدس كل يوم. ومن اإلرشادات الجيدة، هو أن تقرأ على األقل ما 
ب المقدس، سيساعدك ]  لقراءة الكتا.S.O.A.P.Sالكتاب المقدس كل أسبوع. إن االلتزام بالتسجيل في مذكرة يومية باستخدام طريقة [

  ] من:.S.O.A.P.Sعلى الفهم والطاعة والمشاركة بدرجة أكبر. وتتكون طريقة [
  

SCRIPTURE :ي حملت لك اليوم مغزى خاًصا.اكتب آية واحدة أو أكثر، من بين اآليات الت  الكتاب المقدس 
OBSERVATION :أعد كتابة هذه اآليات أو النقاط الرئيسية بكلماتك الخاصة، لفهمها بشكل أفضل  المالحظة . 
APPLICATION :ْر في ما تعنيه إطاعة هذه الوصايا في حياتك.  التطبيق   فّكِ
PRAYER :يف تنوي طاعته.اكتْب صالةً تخبر هللا من خاللها بما تعلمته وك  الصالة  
SHARING :ن يريدك أن تشاركه بما تعلمته أو طبقته  المشاركة   اسأل هللا عمَّ

  
بُّ  ولُ يَقُ  ُطُرقِي، قُُكمْ ُطرُ  َوالَ  أَْفَكاَرُكْم، لَْيَستْ  أَْفَكاِري "ألَنَّ  :اآلية]، أوًال S.O.A.P.S.إليك مثال عملي لطريقة [  تِ َعلَ  َكَما ألَنَّهُ . الرَّ

: ألني إنسان فأنا محدود الحظةالم]. ثانيًا ٩-٨: ٥٥إشعياء أَْفَكاِرُكْم" [ َعنْ  َوأَْفَكاِري ُطُرقُِكمْ  َعنْ  ُطُرقِي َعلَتْ  هَكذَا األَْرِض، َعنِ  اتُ السََّماوَ 
أي  لن يفعأ. ويقدر كل شيءفي معرفتي ومحدود في ما أعرف كيفية عمله.  أما هللا فليس محدوًدا في أي شيء. فهو يرى ويعرف 

َال من عت هللا بدر إن اتب: بما أن هللا يعرف كل شيء، وطرقه هي األفضل، فإنني سأحظى بنجاح في الحياة أكثر بكثيالتطبيق. ثالثًا شيء
إن ُطُرقي  آلخرين.ربِّي، ال أعرف كيف أعيش حياة صالحة تُرضيك وتساعد ا :الصالةاالعتماد على طريقتي في فعل األشياء. رابعًا 

دس يرشدني وحك القرإلى الخطأ، وأفكاري تسبِّب األذى. فمن فضلك علِّمني طرقك وأفكارك بدًال من طرقي وأفكاري. وَدع ْ  تؤدي بي
تاج إلى عبًا ويح: سوف أشارك هذه اآليات وهذا التطبيق مع صديقي ستيف، الذي يجتاز وقتًا صالمشاركةفي مسيري وراءك. خامًسا 

  هها. توجيٍه بشأن قرارات مهمة يواج
   



٤٠ 

   المؤمنينلغير  الجتماعات المجموعة ٣/٣ شكل
  
  ].٣/٣طريقة األجزاء الثالثة [باستخدام  المؤمنينلغير  اليف بيج مجموعةمن  ةمبّسط ةنسخه هذ

ن أجل نموهم ا، بحيث يترسخ لديهم النموذج الصحيح ملى تعديلهإ ةذا كنت بحاجإحتى  ٣/٣ طريقة معهمتستخدم ن أا حاول دائمً 
قل الرؤية نخرى، مثل . أما العناصر األخرين ما يتعلمونهن ينقلوا آلأو أن يُصغوا ويطيعوام الناس تعلِّ  أنتريد  أنك. تذكر حيالرو

  .ذه العناصرمستعدون له المجموعةفي الذين  المؤمنينن غير أ ترى ، ما ُدمتفي أقرب وقت ممكن وتطبيقها، ال بد من إضافتها
  

ال  حتى ،دناهأ الشكل الموضحا باستخدام معً  يتناوبون في تنسيق اجتماعكم مجموعتكمختلفين في  ااصً شخأ تجعلن أحاول مالحظة: 
عطها أو ةبها على ورقو اكتأ ،جديد مستندفي  ووضعها التالية ةنسخ األسئل ببساطة. يمكنك كل أسبوع قيادتهمفي معتمدين عليك  يصيروا

  قادة. تنميةعدك هذا على سوف يسا .ن يقود المناقشةأ هي تريدذللشخص ال
  
  

  لى الخلفإ نظرة                                                                               
  
 

جابة صالة. ألسبوع، أو باستشارك بقصة من هذا ا .، قبل وقتكم معًا أو بعده، أو ربما ضيافة خفيفةوجبة في امعً تشاركوا . اعتناء        
 عتنيتالجتماع حتى وانتظر بعد انتهاء ا ،جلهأمن  صلِّ  يمر بصراع، خصٌ ش هناك كان إن كل واحد كيف كان الحال هذا األسبوع.اسأل 

  بهذا الشخص. 
  

 فحص         
تحتاج أن  َت ما الذيم ذكرلقد ذكرَت في األسبوع الماضي أن المقطع الكتابي تحدَّث إليك في أمٍر ما، ثاطرح سؤاًال مثل: "

  تفعله. فهل استطعت أن تفعل ما قُلَت إن عليك فعله؟"
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________          
   نظرة إلى أعلى                                                                        

  سبوع.هذا األل يعلِّمك المقطع الكتابيهللا أن  سالْ ا. وبإيجاز. تحدث مع هللا ببساطة صلِّ          
  

  سبوع.هذا األالكتابي لمقطع الرأ اق. قرأ وناقشا       
 هذا المقطع؟في  أعجبكي ذال ما 
 مقطع؟في هذا ال صعبًا ما الذي وجدته 

  
   .سبوع مرة أخرىمقطع هذا األ أقرا 

 ؟هللاهذا المقطع عن  هميُعلِّ  يذال ما 
  ؟الناسهذا المقطع عن  هميُعلِّ  يذال ما 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          ماملى األإ رةنظ 

     
ر في األسئلة التالية وفي كيفية إجابتها بناًء على المقطع الكتابي التي تحدثت عنه لتوك في      أِطْع وشارك. فّكِ

ة الصالة، دع كل واحد يصلي من أجل كيفية اإلجابة عن هذه األسئلة أوًال. ثم شارك متقبِّلة لفكر مجموعتكمجموعتك. إن كانت 
  إن كان لديك إجابة عن أحد هذين السؤالين أو كليهما. وعةمالمجمع 

  
  كيف تحدَّث إليك هذا المقطع الكتابي، بشكل شخصّي؟ هل هناك أي شيء تحتاج أن تفعله بخصوص ذلك؟

ف على هللا على ن هل يمكنك التفكير في شخٍص ما   ل؟ حو أفضتحتاج أن تشاركه بهذا األمر، حتى تساعده أن يتعرَّ

+ 



٤١ 

  المؤمنينلغير  اليف مسارات الدراسة في مجموعة بيج

  
 حتاجقد ت. جموعتكمفي " نظرة إلى أعلى"للجزء الخاصة بـ يوحنا  عالمات أو الرجاءسلسلة التالية في  النصوص الكتابيةاستخدم 

  .هذه النصوصبعض لواحد  اجتماعر من كثإلى أ مجموعتك
  للباحثين][ الرجاءسلسلة 

 ١٤-٩ :١٨: لوقا طاةللخ رجاء . 1
 ٣٤- ١٣ :١٢: لوقا للفقراء رجاء . 2
 ٣٢-١١ :١٥: لوقا للشاردين رجاء . 3
 ١٠-١ :١٩: لوقا للضالين رجاء . 4
 ٤٤-١ :١١: يوحنا ىناللحز رجاء . 5
 ٢١-١ :٣للباحثين: يوحنا  رجاء  . 6

  
  للباحثين][عالمات يوحنا 

 ١٢-١ :٢لى الخمر: يوحنا إتحويل الماء  . 1
 ٥٤-٤٦ :٤شفاء ابن خادم الملك: يوحنا  . 2
 ١٧-١ :٥شفاء المشلول: يوحنا  . 3
 ١٤- ١ :٦: يوحنا رجلالف أطعام الخمسة إ . 4
 ٢٥-١٥ :٦: يوحنا الماء فوقالسير  . 5
 ٤١-١ :٩عمى: يوحنا أ المولود شفاء . 6
 ٤٦-١ :١١من الموت: يوحنا  ِلعَاَزرقامة إ . 7
 ١١-١ :١٤ب: يوحنا لى اآلإق الوحيد يسوع هو الطري . 8
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  سلسلة اكتشف
  ].الباحثينمجموعات  وأ ،ة ومعرفة كتابيةخلفي[للمجموعات التي تحتاج 

احد و اجتماعر من كثإلى أمجموعتك  قد تحتاجمجموعتك. في  "علىألى إ ةنظر" الجزء الخاص بـ التالية في النصوص الكتابيةاستخدم 
  .صهذه النصوبعض ل
  

  وكيف هو  من هو هللا –اكتشف هللا 
 ١تكوين  –الخليقة  . 1
 ٢تكوين  – البشر خلق . 2
 ٣تكوين  – البشرعصيان  . 3
 ١٤ :٨ إلى ٥ :٦تكوين  –نوح والطوفان  . 4
  ١٧ :٩ إلى ١٥ :٨تكوين  –نوح لوعد هللا  . 5
 ٦ - ١: ١٥؛ ٧ – ١: ١٢تكوين  –براهيم إهللا يتكلم مع  . 6
 ٤-٣ :٣٢ ةوتثني ٢ :١٩الويين  –خطية]  بالهللا قدوس [ . 7
 ٢١-١ :٢٠خروج  –هللا لشعبه  وصايا . 8
 ٢٨-١ :٧لثاني وصموئيل ا ١٣-١ :١٦صموئيل األول  –براهيم إمن نسل  الكَ مَ  يصيرداود  . 9

 ٢٧-١ :١١صموئيل الثاني  –ثشبع الملك داود وب .10
 ٢٥-١ :١٢صموئيل الثاني  –قصة ناثان  .11
 ١٧-١ :٥١ مزمور –التي ارتكبها  ةخطيللداود يطلب الغفران  .12
  ٥٣شعياء إ –سوف يأتي  اصً بأن مخلِّ  دُ عِ هللا يَ  .13

  
  تىأمن هو يسوع ولماذا  –اكتشف يسوع 

 ٢٥-١٨ :١متّى  –د ُولِ   قدمخلصٌ  . 1
 ١٥-١٣ ،٩-٧ :٣متّى  –معمودية يسوع  . 2
 ٢٠-١ :٥مرقس  –شفاء المجنون  . 3
 ٣٠-١ :١٠يوحنا  – خرافه مطلقًايفقد  يسوع ال . 4
 ٤٢-٣١ :١٨لوقا  –عمى يسوع يشفي األ . 5
 ٩- ١ :١٩لوقا  –يسوع وزّكا . 6
 ١٣-٩ :٩متّى  –يسوع ومتّى  . 7
 ١٤-١ :١٠ ؛١٦-١٤ :٤عبرانيين  – ةيسوع بال خطي . 8
 ١٥-١ :١٤يوحنا  –يسوع هو الطريق الوحيد  . 9

 ١٥-٥ :١٦يوحنا  – سوف يأتيالروح القدس  .10
 ٢٠- ١٤ :٢٢لوقا  –خير العشاء األ .11
 ٢٤-١٣ :٢٣ ؛٥٣-٤٧ :٢٢لوقا  –يسوع ومحاكمته  القبض على .12
 ٥٦-٣٣ :٢٣لوقا  –قتل يسوع  .13
 ١١-١ :١لرسل عمال اأو ٤٧-٣٦ ،٧-١ :٢٤لوقا  –يسوع حي  .14
  ٤٦-٣١ :٢٥متّى  ؛١٧- ١٦ :٤ األولى تسالونيكي –العالم  ليَدين ايسوع سوف يأتي يومً  .15

  
  



٤٣ 

  كيف يمكننا أن نعيش كمسيحيين مؤمنين؟ – المسيحية ةاكتشف الحيا
 ٤١-٣٦: ٢ عمال الرسلأ - التي ارتكبناها  سوع ونطلب منه أن يغفر لنا خطاياناعندما نؤمن بي مسيحيين مؤمنيننحن نصبح  . 1
  ١٤-١٣ :١فسس أ ،١٣-١١ :٥ولى يوحنا األ –لخالص با يقينٍ مع  . 2
 ٩ :١ولى يوحنا األ –لغفران با يقينمع و . 3
 ٦- ٤ :٣ تيطس ،١٨-١٥ :١٤يوحنا  –الروح القدس فينا بُسكنى  . 4
 ٢٣-٢٢ :٥غالطية  –تنا في حيا الذي يُنتجه الروح القدس وثمر . 5
 ٢٥- ٢٤ :١٠عبرانيين  –خرين اآل المؤمنينمع  شركةٍ في  . 6
 ١١-٧ :١٩مزمور  ،٣٥ :١مرقس  –ة كلمته] ءالصالة وقرافي قضاء وقت مع هللا [و . 7
 ٣- ١: ٢ ؛٢٥-١٣ :١ولى بطرس األ – ةنتصار على الخطيّ في اال . 8
 ٧-١ :١األولى  سوكورنث ؛٤٠-٣٦ :٢٢متّى  – بالمحبةالعيش و . 9

 ٢٠-١٩ :٢٨متّى  –يسوع وصايا  أن يطيعواتالميذ وتعليمهم اعة صن .10
 ٨-٦ :٩س الثانية وكورنث ؛٢-١ :١٦ولى س األوكورنث –العطاء بسخاء  .11
 ٨-١ :١٢رومية  – هللا أعطاها لنااستخدام المواهب الروحية التي  .12

  
  التقويةسلسلة 

  ]ةذلى تركيز على التلمإو للمجموعات التي تحتاج أ[للمؤمنين الجدد 
  .، عن يسوعفي قائمتك نيذالاستمر في إخبار الناس  .يسوع أوصانا بها ةساسيأ وصايا ٧ن تطيع أ مْ تعلَّ 

 ٢١- ١٥ :١٤يوحنا  –م واعمل تعلَّ  . 1
 .١٠- ١ :٢فسس أ ؛١٧-١٤ :١مرقس  –واتبع  ،منوآ ،بْ تُ  . 2
 ٣٨-٢٦ :٨عمال الرسل أ ،١٩ :٢٨متّى  – اعتِمد [المعمودية] . 3
 ٣٧-٢٥ :١٠لوقا  – الناسوأحبب  هللا أحبِب . 4
 .هومارس صالةع في المثال يسوم تعلَّ  ،١٣-٩ :٦متّى  –تكلم مع هللا  . 5
 ٣٢- ٢٣ :١١ولى س األثوكورن ؛٢٠-١٤ :٢٢لوقا  – واحتفل بذكراه يسوع رْ تذكَّ  . 6
 ٣٧-٣٢ :٤عمال الرسل أ –عِط أ . 7
 ٢٠-١٨ :٢٨متًى  – انقله آلخرين . 8
  

  ا.يضً أ أن ينقلوه بدورهم إلى آخرين هموعلِّم ،متهتعل مايهم لإ انقل آخرين. تلمذ – تبعأ ماك اتبع
 .١٤- ١ :١يموثاوس الثانية ت –بولس الرسول] ل اتلميذ [تيموثاوس كان تلميذً  نابحث ع . 1
 .١٦- ١٤ ؛٤-١ :٢تيموثاوس الثانية  –نفسه الشيء  يفعلوان أمهم خرين وعلِّ آلى إما تعلمتهُ  انقل . 2
 .١٧-١ :٣الثانية  تيموثاوس – ةبذَ من المعلمين الكَ  احترس ه،تعلمت استمر فيما . 3
 ٨-١ :٤تيموثاوس الثانية  –ا وكن مستعدً  احتمل . 4

  

  .ةجديد مجموعاتاجمع تالميذك في  .مجموعتك ضاعف
 .ةجديد ةمجموعتبدأ  وأنتمات يسوع يتعلإلى مع ت. اس١١-١ :١٠لوقا  –السالم  ابنابحث عن  ةً؛خطّ  عْ ضَ  ،ابدأ . 1
 ٤٧-٣٦ :٢عمال الرسل أ – ااجتمعوا معً  . 2
 أيسوع. ابد عنقصتهم الناس بيشاركوا  نْ أل لديهم استعدادشخاص أ ن. ابحث ع٢٠-١ :٥مرقس  –[الجزء الثاني]  السالم ابن . 3

 صدقائه وعائلته.وأ ،مع ذلك الشخص ةمجموع
  ٢٣-١٨ ،٩- ١ :١٣متّى  -ُمستعد؟ هو ال من . 4



٤٤ 

  
  

  لى مجتمعك المحلي.تَِصل إم كيف تعلَّ  – محليًااذهب: 
 ٨-١: ١عمال الرسل أ – محليًااذهب  . 1
 ٢٣- ١١: ٧لوقا  –بالبشارة  شارك راء،ساعد الفق . 2
 ٤٨-٩: ١٠عمال الرسل أ –يُرسلك هللا  إلى حيثمااذهب  . 3
 .٢٧- ٢٦ ،٢٣-٢١: ١٤ ؛٣٩-٣٨ ،٣٣- ٢٣ ،٣-١: ١٣عمال الرسل أ – ةخطّ  ولديكاذهب  . 4

  
  .األرض أقاصيلى إ صلُ م كيف تَ تعلَّ  – لعالمإلى كل ااذهب: 
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ها والشكل نفسه الخاص نفس على االجتماع. استخدم األسئلة ية، وداومالكتاب ما تراه مناسبًا من النصوص اخترْ  ؟ما الخطوة التالية اآلن
  .المجموعةباجتماع 

  

  ةالتدريب على الصفحات التالي مواد
  
  



٤٥ 

   هاة وتقديم تقرير عنمجموعال نموذج متابعة
 
 
 

 
 
 
 

  

  
  

المؤمنين في عدد غير 
 المجموعة

دين المؤمنين عدد  المعمَّ
المجموعةفي   

هل تقوم بدورها ككنيسة؟ 
 نعم/ ال

عدد المشتركين في 
 مجموعات المساءلة

 الموقع/ تاريخ البداية/ رقم الجيل الحالي

المجموعةاسم قائد   

عدد الذين بدأوا مجموعة 
 أخرى



٤٦ 

  الدليل اإلرشادي ألربعة مجاالت 
 
 
 

 
 
 
 

   
  لى الخلف:إ ةنظر
  الشهر الماضي؟ب الخاصةهدافك أ هل حققتَ 

  لخ]... إ ، تدريب،تالميذ ،مجموعات؟ [األكبر التي واجهتك تحدياتال كانتماذا 
  على معالجة هذه التحديات؟ كيف عملتَ 

  لخ]... إ ، تدريب،تالميذ ،مجموعات[؟ ةجيد ةبصوريعمل  تراه الذي ماذا
  
 

 على:ألى إ ةنظر  
  هللا هذا الشهر؟الذي أظهره لك  ما

  جلك؟أصلي من أ يمكنني أنكيف 
  

  :نظرة إلى األمام
  لهذا الشهر؟ كولوياتأهم أما 

  ؟جماعات الشعوب التي لم تصل إليها رسالة اإلنجيل بعدو أك للمناطق الجديدة طما خط
  خدمك هذا الشهر؟أ ي أنيمكننكيف 

 األرض الخالية
أو مناطق أشخاص جدد 

  للعمل

بذورالإلقاء   
دون جدد  ُمعَمَّ

فتضاعُ   
بين المحليين -  المدرَّ  

األجيال التي تم  -
 الوصول إليها

 كنائس جديدة
 حصاد

جديدة مجموعات  
 نمو



٤٧ 

  التدريبالخاصة ب التدقيققائمة 
م    انصرف راقب ساعد انموذجً  قّدِ

 ٤مستوى  ٣مستوى  ٢مستوى   ١مستوى 
يعطي  المرشد

 اتالتوجيه
 والمعلومات

يعطي  المرشد
 التوجيه والدعم

م المرشد الدعم  يقّدِ
 والتشجيع

يتلقى  المرشد
 المستجدات

حتاج ت كه لكنعلتف تفعله لم وأ هفهمتلم 
 ةلى المساعدإ

لكن و وتفعله؛ فهمهت
بعض  كلديربما 

 سئلةاأل
؛ ولسَت هتتقنأ

لى إ ةحاجب
 ةالمساعد

     قصتكأخبْر ب
     هللا ةقصب أخبر

     ]١٠٠ أو ٢٠من قائمة [شبكة العالقات 
      البطصغار  على طريقةتلمذة ال

ْب،  للمجموعات ٣/٣ شكل      شارك][أطْع، دّرِ
     ]وتلمْذ آخرين ،خريناآلو ،هللا بحبأ[كنيسة ال
     من كنيستين ان تكون جزءً أ

     مع أناس آخرين MAWLتطبيق منهج 
      المساءلة عةمجمو
     الذاتية: التغذية

     ايوميً  ةالكلم ءة*قرا
     أصغ /تكلمْ  –*الصالة 

     ابعضً  كمبعض الشركة، – الواحد *حياة الجسد
     واأللم*االضطهاد 

     الملكوت يصلها لم أماكن ترصد عيون
     السالم ابنالبحث عن 

     مسيرة الصالة
     ةن تكون كنيسأ

     الشركة*
     ة*التسبيح والعباد
     *الكتاب المقدس

     المعمودية*
     عشاء الرب/ التناول*

     [المال والوقت]*العطاء 



٤٨ 

  ةقليميالكنيسة اإل/  ةالمدين لكنيسة حتفاليٌّ لقاٌء ا
  

يمكنك و .ما تريدقليم، حسبيمكنك أن تأتي بهم ليلتقوا معًا أحيانًا في تجمع أو تدريب في المدينة/ اإلمتعددة،  مجموعات أن تبدأبمجرد 
نيسة في كباعتباركم  ونقابلتت مذا كنتإ .لمناسبات الخاصةا فقط فيأو  ثالثة أشهر،مرة كل أو شهر،  كل مرةً  أن يكون االجتماعاختيار 

من كنائس المدينة حسب  ازيدً م بدأاثم  معًا. عدد يُنصح باجتماعه أقصى وه ،مجموعة معًا ١٢إلى  ٥ اجتماع ما بين المدينة، فإن
يعها على ويتم تشج ،يحلمسل األكبر جسداللتفاعل مع اقادرة على  المجموعات تكوناالحتفالي أو التدريب،  اللقاء اخالل هذ الحاجة.

 :ياالحتفال في اللقاءمكنك اتباعه ي شكلفيما يلي  .على نحو أكبرنمو الحركة فتجديدة  مجموعاتمع تشكيل  تحدثالحركة التي 
   
  لخلفإلى ا رةنظ 
   

لناس إلى ا يقودواأو  مجموعاتتطاعوا بها أن يبدأوا ية التي اسكيفال بشهاداتهم عن للمشاركةالناس  دعوةاقض وقتًا في  .الشهادات
كما  .يفثال بيج المأن يحيوا حياةً على تشجيع اآلخرين من أجل اإليمان بالمسيح، أو شهادات أخرى عن كيفية عمل هللا في حياتهم، 

خالل مشاركة شهادات أو قصص  من ،مؤسسة بيج اليف الوطني والدولي مع الصعيدعلى  يجريلمشاركة ما  الوقت ايمكن استخدام هذ
  العالم. كل أنحاءمن  بيج اليف تالميذ من

   
وحية ر مواهباستخدام ب، أو والتناول، والمسرحيات والتعبير الحركي، والترنيمعبادة الرب من خالل الصالة في  وقتًا اقِض  .عبادةال

عوا ذينأخرى لتشجيع جسد المسيح ال   تو.اركتموها للشلشهادات التي ا إلى استناًدا ،في حياة الناس ه على ما يفعلهللا سبِّحوا ا.معً  تجمَّ
   

  نظرة إلى أعلى       
   

هٌ  الوقت اهذ .تدريبال/  التعليم والرعاة  ونوالكارزياء يستطيع الرسل واألنب يثح بالقيادة. تتعلق أكثر تقدًُّمانحو موضوعات تعليمية  موجَّ
لة بدأت مشك قويمكما يمكن استخدام التعليم لتوبيخ أو ت ت.األساسيا بمستوى أعمق من الخدمة،مهارات في  المتدربين إعدادوالمعلمون 

 لهم يعلنهحركة التلمذة عندما يطيع الناس ما  تصير عليهيمكن أن  شأن مابلطرح رؤيٍة ] أو ١٧-١٦: ٣تيموثاوس  ٢[ المجموعاتفي 
  ا.هذا الوقت أيضً  خالل ية مهمةمواضيع تدريب استعراضيمكن كما  هللا.

   
  مامنظرة إلى األ   
   

ْب، شارك هذا  فيطاعة اللى إ ما يحتاجناك إذا كان ه ،درسلل تهمطاعكيفية إ بشأن إلى الصالةالناس  اقِض وقتًا وادعُ  .أعطِ  .أِطْع، دّرِ
اللقاءات ثل مفيها،  أن تشارك للمجموعاتمة أو فرص الخدمة التي يمكن القاد باللقاءات الناس أن يخبروااطلب من قادة الحركة   .الدرس

مع المال أو ج جلهمأمن ، ويمكنك الصالة أيًضا يمكن مشاركتهاإنه جسد المسيح، ف لدى أعضاءإذا كانت هناك أي احتياجات و .الكرازية
قصة بقصتهم وب أن يشاركوه الذي يمكن نمَ  لمعرفةلصالة على ا ينهؤالء الحاضر عْ شجِّ  تلك االحتياجات. تسديدأو الموارد للمساعدة في 

  في المنطقة. مقبلةأي تدريبات الخاصة بفرص بال أخبرهم هللا.
  



٤٩ 

  بين]التالميذ [المدرِّ  لصانعينصائح 
  

المتوقَّع بعض األشياء ، وحركة التلمذة الحفاظ على استمرارية حول كيفية ،ذوي خبرة ُمتلِمذين النقاط التالية نصائح مفيدة منتعتبر 
  حدوثها:

  
   سو يقوم   ا.يتصرفون بموجبهو "نعم"سيقولون:  الذين القليلينللعثور على  ينكثيرإلى الرؤية ل بنقالناجحون  التلمذةحركة  مؤّسِ
  ِّ١٠ نالعاملي الءنسبة هؤتجاوز ما ت ونادًرا .حركةً جديدةالذين سيبدأون فُهم  ".العاملين"بون إلى استثمار الوقت في يحتاج المدر -

  :أنواع من األشخاص سيأتون ٤ فهناك .الكثير من وقتك المثمرين،غير  طِ عْ ال تُ  .٪ من الحضور٢٠
o أولئك الذين ال يفعلون أي شيء[ الحاضرون[  
o مجموعة ونبدأيأولئك الذين يقودون الناس إلى اإليمان، ولكن ال [ الذين يشهدون[  
o فتضاعُ ال يةكيف مجموعاتهممون علِّ جديدة، لكن ال يُ  مجموعاتون أأولئك الذين يشهدون ويبد[ البادؤون[  
o  ِّأن جموعاتالممون هذه علّ ، ويُ بواسطتهم الذي آمنوا المؤمنينجديدة مع  مجموعاتيبدأون وأولئك الذين يشهدون، [ بونالمدر 

 ]مجموعات جديدةتبدأ و تشهد
  بينال[ المتلِمذين٪ من ٢٠إلى  ١٠"الـ للعثور على  ،اإلطالق مجموعاتوبدء  يةالتدريببالفترات امأل جدولك   ]".مدّرِ
  بينشجع   .أكبر بكثير التضاعفعلى األقل، حيث أن قوة  مجموعتين دءعلى ب المدّرِ
  بين يتسنَّىكل أسبوعين، بحيث  تلتقي المجموعات تجعلأن يمكنك بينأن يجتمعوا  للمدّرِ ك ذل تفعلال [ ىبيع األخرفي األسا بالمتدّرِ

   ]كل أسبوع ونتجتمعفسالبداية  فيأما  .مستمرة المجموعاتتكون و للتضاعف، الحمض النووي قد ثبت فيهم أن يكونإال بعد 
  وتطبقها ٣/٣طريقة تأكد من أنك تفهم  
  طرح أسئلة مفتوحة مثلبل ا .الأو نعم  أسئلة إجابتها ال تسأل: التي يمكن أن تطرحهاأسئلة المساءلة:  

o ؟نَ آمَ  الذي نمَ  ؟له من الذي تشهد: شاهدلل  
o ؟الطريقة نفسها على تدربهم: متى للبادئ  
o ؟أمام اآلخرين، وكيف يربحونهم د هؤالء المؤمنون الجددكيف يشه: بلمدرِّ ل  
o بينب مدرِّ ل بونمتى  :المدّرِ   ؟مجموعاتهم يدّرِ
o بينبون مدرب المدربين الذين يدرِّ ل بينتسير األمور مع  كيف: مدّرِ بهم ،المدّرِ    الجديدة؟ ممجموعاتهلهم تدريبفي ، الذين تدّرِ

  ِلى الطاعةع القائمةلمذة وإال فإنك ستقتل الت الالحق؛عنه في االجتماع  تسأل ألن خططُ تما لم تكن  هدفأو  تكليف أي أبًدا ال تعط!  
  ٢مدة لتستمر  دةً عاوهي ، ]مرحلة المراقبة[لفترة من الوقت  مجموعاتالبعض الحركة، ستحتاج إلى البقاء مع  انطالقبمجرد أن -

 ندربيمإقامة [منين الجيل الرابع من المؤالوصول إلى وهو : في نهاية المطاف، عليك أن تبقى حتى يتم إنجاز الهدفو .سنوات ٣
  .يفهمون ماذا يفعلون متماسكونقادة  وظهور] مدربين يدربون

  ك يكون بمقدورسوعندئذ دة، القيا بشأن قضايا المساءلةُ  ستثيرُ  .للقادة طبيعية تنميةحدث ت، سطريقة الثالثة أجزاء جيًدا طبقتَ إذا
  .معالجتها

  بًا[ ُمتلِمذًا يصبح لكيمؤمن يتم تدريب كل يعون ما طالناس يُ م ما دا، ]بونمدرِّ [دائًما قادة ناشئون  أن يكون لديك يمكن وهكذا، ]مدّرِ
  .يفترض بهم أن يفعلوه

    



٥٠ 

  مميزات بيج اليف
  

  المطبَّات التي تُبطيء من سرعة الحركة: 
   بناء مباني الكنيسة  

o  إنتاجها مرة ثانيةمن السهل تستهلك المباني الوقت والمال من الناس وليس.  
o ال يكلِّف أمواالً مكان أي المكاتب، أو في أي في و ،لذلك نحن نشجع على االجتماع في المنازل.  

 برامج الكنيسة  
o تاجها مرة إن من السهل كما أنه ليس .الوقت والمال تستهلكا البرامج أيضً ف .تالميذ، وليس برامج أن يصنعوا يُفتَرض بالناس

  .إلى مؤمنين آخرين ونقلها ثانية
o التالميذ من أجل صناعة، العالقاتية الحياتية لذلك نحن نشجع التلمذة.  

 األجانب المرَسلون  
o  ذا سنوات ف يستغرق هسوو  .مع السكان المحليين ات، وبناء عالقجديدة ثقافةواألجانب إلى تعلم لغة جديدة،  المرَسلونيحتاج

  .لتحقيقه
o ،وطنهم وعائلة في عالقات ولديهم المطلوبين، المحليين الذين يعرفون بالفعل اللغة والثقافةراد األف بتمكين اليف-بيج تقوم لذلك 

لى إالحنين  بهميُصيوال  ،األجانب الوصول إليها المرَسلونالوصول إلى أماكن ال يستطيع  أن لديهم إمكانيةكما  .األم
  .حقل الخدمةغربي في  مرَسل بوضعمقارنةً  أقل تكلفةً سيكون  كما أن تجهيزهم .الوطن

 مدرسة الكتاب المقدس  
o  اتكون قائدً  كلية الهوت حتىتدريب رسمي في حصول على الال يٌشتَرط.  
o   لته ِص  سوف يفقد إنهللكتاب المقدس، ف مدرسةً  ليحضرسنوات  سنة وأربعإذا احتاج شخص إلى مغادرة قريته لمدة تتراوح بين

لحضور  اويًضا أن يذهبأيهم علفحينئذ يجب كان لآلخرين أن يكونوا قادة للكنيسة، سوف يفكرون أنه إذا كما أن الناس  .بالناس
  .بسهولةبالنموذج القابل للتكرار ليس  ووه... مدرسة للكتاب المقدس 

o  بًا" يكونأن  لهنضوج المؤمن، يمكن  فمع .الحياتيةالتلمذة  على نشّجع لذلك " التالميذ صناع"عند واحد من " متدّرِ
  .الحياة اليومية االعتيادية للمؤمن إطاريمكن القيام بكل هذا في كما  .تعلم منهحتى ي المخضرمين

   
  حركةالسّرع لنمو: األشياء التي تُ عوامل حفَّازة على ا

  ًاللغة ب موضوعة ونتكيجب أيضا أن و .آخرويسهل نقلها من مؤمن إلى  قابلة للتكرار،و ،يجب أن تكون المواد والمفاهيم بسيطة
  .للناس األصلية

  شعوبهم تلمذةتمكين المؤمنين المحليين من.  
  رسومين)موا قسوًسا معناها ليس (المترجم: علمانيين ]ادائمً  ُمتّبَعال ليس ولكنه، الوضع المثالي في رأينا[بيوت بقيادة علمانيين كنائس  
  الطاعة هذه لمتابعة ،الطاعة مع المساءلة القائمة علىالتلمذة.  
 آخرين وتلمذة ،اإلنجيل برسالة المشاركةمنين على يتم تدريب جميع المؤ.  
 التلمذة الحياتية.  
  اإلنجيل برسالةلشخص الذي شارك يُجريها امعمودية.  
  بأن تفعلههللا  يوصيكالصالة واإليمان والطاعة لما.  
  المؤمنين مواهبهم الروحية ويشتركون في الكرازة والتلمذة كليستخدم.  
 2: 2وس تيموثا 2( الموجود في مبدأال(.  
  االعتماد على النفسالتي تحقق لهم  الجوهريةمؤمنون يتم تمكينهم ويتم تعليمهم العناصر.  
 دراسات الكتاب المقدس االستقرائية والتشاركية.  
 رؤية للتضاعف.  
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 هذهبشارك نا أن يريدنا أيضً وهو  !خلّصنا هللا؟ ألنّه يحبّنا لماذا 
  اإلنجيل! –السارة  األخبار

  ]٢٠ – ١٩: ٢٨[متى  األربع وصاياال
 اذهب   -1
 اصنع تالميذ -2
د -3  همعّمِ
 أن يطيعواعلِّمهم  -4

  األربععوات الد
 ١٥: ١٦مرقس : فوقالدعوة من  -1
 ٢٨ – ٢٧: ١٦لوقا : سفلاألوة من الدع -2
 ٧١ – ١٦: ٩ولى كورنثوس األ: الداخلالدعوة من  -3
 ٩: ١٦أعمال الرسل : الخارجالدعوة من  -4

  
  

  شبكة عالقاتك؟ َمن     
. ب ا تعرف أن ليس لهم عالقةعشرين شخصً من قائمة  اكتب   ا
 .شاركهم بقّصتك وقّصة هللاو ألجلهم صلِّ و
 شارك بقصتككيف؟   

 

       حياتك قبل المسيح

 كيف تقابلت مع المسيح  

حياتك بعد المسيح؛ كيف   
 غيَّرك المسيح؟

 ؟ 
انتظر ردا، أو شارك بقصة 

  شارك بقصة هللا كيف؟    هللا فحسب
  

  ٣/٣شكل المجموعات بطريقة 
  نظرة إلى الخلف 

 
 اعتناء وعبادة 

  
    فحص

 كيف أطعَت؟ 
  َبته؟ن الذي درَّ م 
 اركت أحًدا بقصتك أو بقصة هللا؟هل ش 

  
  مجموعات التالميذ وتضاُعف ال : من أجلرؤية
  

                                                                         
   نظرة إلى أعلى                                

  
  صلِّ        

  
  .النص الكتابياقرأ            

 ؟عجبكأما الذي    
 ؟صعبًاما الذي وجدته    

  
   أخرى. مرةً  النص الكتابياقرأ               

 ؟هللاعن  النصما الذي يُعلِّمه هذا    
  ؟الناسعن  النصما الذي يُعلِّمه هذا    

 
 نظرة إلى األمام 

 
 وأطع ما يقوله لك إلى هللا؛صّلِ واستمع  

  
 
 

  

 

تدريب: مثِّْل مشهًدا توضح به كيف ستطيع ما 
 تعلمته، أو أِعد تقديم درس اليوم مرة أخرى. 

 الخطية 

يمانالتوبة واإلب  

تصميم هللا 
 المثالي

 يسوع
ينمو إلى      

 يتحول إلى
 االنكسار
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