ﺻﻧﺎﻋﺔ تﻼميذ يﺻﻧعون تﻼميذ آخرين
الوحدة اﻷولى – ﻧﺳخﺔ ﻛﺎمﻠﺔ ﺑمﺻﺎدر تدريﺑيّﺔ

أطع .تضاعَف
أح ِببِ .

١

نظرة عامة إلى برنامج بيج ﻻيف التدريبي
ْط َمجْ داً ِم ْن أَجْ ِل َرحْ َمتِكَ ِم ْن أَجْ ِل أ َ َمﺎﻧَتِكَ ﴾.
ْس لَﻧَﺎ لَ ِﻛ ْن ِﻻﺳ ِْمكَ أَﻋ ِ
ْس لَﻧَﺎ يَﺎ َربﱡ لَي َ
﴿ لَي َ

مزمور ١ :١١٥

أوﺻى المﺳيح جميع أتﺑﺎﻋه ﺑأن يُحﺑّوا ﷲ ،ويُحﺑّوا اﻵخرين ،وأن يﺻﻧعوا تﻼميذ ﺳيُ ِعدّون المزيد من التﻼميذ ،في ﻛل أمﺔ.

يﺳﺎﻋد ﺑرﻧﺎمج التدريب ﻋﻠى التﻠمذة ،ﺑيج ﻻيف ،ﻋﻠى إطﻼق المؤمﻧين في هذه الحيﺎة الممتﻠﺋﺔ والﺑهيجﺔ ،ويزيل اﻷﻋذار التي يق ِ ّدمهﺎ الﻛثير
ﻋوا" و"لم
من المؤمﻧين ﻋن ﻋدم ﻛرازتهم ﺑﺎﻹﻧجيل أو ﻋن تﻠمذة من ﻧقودهم إلى اﻹيمﺎن .أمﺎ العُذران اﻷﻛثر شيوﻋًﺎ فهمﺎ" :أﻧﺎ لﺳت مد ً
أ ﱠ
تﻠمذ
تﻠﻖ تدريﺑًﺎ" .وﺳواء ﻛﻧّﺎ في الخدمﺔ أو في ﻋﺎلم التجﺎرة واﻷﻋمﺎل ،فﺈﻧّﻧﺎ جميعًﺎ
مدﻋوون إلى أن ﻧحب ﷲ ،وﻧحب اﻵخرين ،وﻧُ ِ
ّ
آخرين .ﺳوف يُجهزك هذا التدريب لتﺳتخدم ﻋمﻠيًﺎ اﻷدوات التي ﺳتتﺳﻠمهﺎ.

يُ َع ِﻠّ َمك ﺑرﻧﺎمج ﺑيج ﻻيف التدريﺑي سبب
الﻛتﺎب المقدس.

دﻋوتﻧﺎ جميعًﺎ لﻠﻛرازة ﺑﺎﻹﻧجيل من خﻼل متى  ٢٠-١٩ :٢٨و"ال ّدﻋوات اﻷرﺑع" الموجودة في

وهﻛذا ،يﺳﺎﻋد ﺑرﻧﺎمج ﺑيج ﻻيف المؤمﻧين في معرفﺔ ِل َمن يمﻛﻧهم أن يﻛرزوا ﺑﺎﻹﻧجيل وكيف
ﺻﺔ ﷲ )اﻹﻧجيل( ﺑطريقﺔ مﻼﺋمﺔ لثقﺎفﺔ المﺳتمعين.
)شهﺎدتهم( وق ّ

ﺻتهم
يقومون ﺑذلك من خﻼل مشﺎرﻛﺔ ق ّ

ﻛمﺎ يتعﻠّم المؤمﻧون ﻛيف يُتﻠ ِمذون من خﻼل التأثير ﺑحيﺎتهم في حيﺎة اﻵخرين ،في مجموعة تﻠمذة يﺳتطيع أي شخص قيﺎدتهﺎ ،من اﻷطفﺎل
في ﺳن العﺎشرة إلى الﻛﺑﺎر في ﺳن الثمﺎﻧين .ﻧحن ﻧدﻋو هذا الﻛيﺎن مجموعة .يعتﺑر اﻻﺳتمﺎع ،واﻹﺻغﺎء ،والطﺎﻋﺔ ومشﺎرﻛﺔ اﻵخرين ﺑمﺎ
تﺳمعه من ﷲ ضروري لﺻﻧﺎﻋﺔ تﻼميذ .لهذا ،تﺳتخدم ﻛل مجموعة ﻋمﻠيﺔ من ثﻼثﺔ أجزاء لﺻﻧﺎﻋﺔ التﻼميذ .ويختص الجزء اﻷول
ﺑﺎلمﺳﺎءلﺔ .والجزء الثّﺎﻧي هو دراﺳﺔ الﻛتﺎب المقدس ﻋن طريﻖ المشﺎرﻛﺔ واﻻﺳتقراء .أ ّمﺎ الجزء الث ّﺎلث فيدخل فيه التطﺑيﻖ )اﻻﺳتمﺎع
ض ﱠمﻧﺔ في المجموعة .و ّ
ﻷن قيﺎدة المجموﻋﺔ أمر ﺑﺳيط ،فﺈن إﻧتﺎج مجموﻋﺎت أخرى مﻧهﺎ
والطﺎﻋﺔ( .أيضﺎ ً ال ّشرﻛﺔ ،وال ّ
ﺻﻼة ،والعﺑﺎدة ُمت َ َ
ﺻﺔ ﷲ ،يتعﻠﱠمون أيضﺎ ً ﻛيف يُتﻠمذون من
ﺻتهم وق ّ
هو أيضﺎ ً أمر ﺑﺳيط .لذلك ،فيمﺎ يتعﻠﱠم المؤمﻧون الجدد أن يشﺎرﻛوا شﺑﻛﺔ ﻋﻼقﺎتهم ﺑق ﱠ
ﺑتﻛون مجموﻋﺎت جديدة ،تظل ﻛل مجموﻋﺔ جديدة ﻋﻠى اتّﺻﺎل بالمجموعات اﻷخرى لتﻠقّي
يقودوﻧهم إلى المﺳيح في إطﺎر المجموﻋﺔ .و ﱡ
ً
ي
تدريب وتعﻠيم مﺳتمر ﻋﻠى القيﺎدة .وفي ﺑعض اﻷحيﺎن تﻠتقي المجموعات معﺎ في خدمﺔ احتفﺎليّﺔ ﻋﻠى مﺳتوى المديﻧﺔ أو اﻹقﻠيم ،أو ﻷ ّ
مﻧﺎﺳﺑﺔ ﻛرازيﺔ خﺎﺻﺔ.
ضﺎ أدوات تﻠمذة أخرى ،مثل :مﺳيرة الﺻﻼة ،دورة الﺻﻼة ،ومجموﻋﺎت المﺳﺎءلﺔ .وت ُ َد ّرس أيضًﺎ مﺑﺎدئ التﻠمذة
من خﻼل التدريب تُقَدﱠم أي ً
والتضﺎﻋف ،ومﻧهﺎ :الﺑحث ﻋن أﺑﻧﺎء ال ﱠﺳﻼم ﺑﺎﺳتخدام مﻧهﺎج ] MAWLق ِ ّد ْم ﻧموذ ًجﺎ ،ﺳﺎﻋدْ ،راقب ،واﻧﺻرف[
يتزود
ضﺎ مﺑﺎدئ التغذيﺔ الذاتيﺔ التي يجب أن
] [Model, Assist, Watch and Leaveلتﻛوين مجموعات ﺑيج ﻻيف جديدة ،وأي ً
ﱠ
ﺑهﺎ ﻛل مؤمن.

شﺎرﻛون اﺳتمﺎرة التزام ُم ﱠدته ثﻼثﺔ أشهر ،ويتﺎﺑع معهم ُم َد ِ ّرﺑهم من ﺑرﻧﺎمج ﺑيج ﻻيف ﻋﺑر اﻷشهر التﺎليﺔ
وفى ﻧهﺎيﺔ الت ّدريب يُعﺑﺊ ال ُم ِ
ليدرﺑهم ويتﻠمذهم في الوقت الذي يﺑدأون فيه اﺳتخدام أدوات التﻠمذة التي أُﻋطيَت لهم.
ِّ

الرب أن تعمﻠه ﻛل أﺳﺑوع في مجموعتك ،يمﻛن لحرﻛﺔ أن
ﺑﺎﺳتخدام اﻷدوات التي ت َعَﻠﱠمتهﺎ ،مع الﻛثير من الﺻﻼة ،والطﺎﻋﺔ لمﺎ يوﺻيك ّ
تﺑدأ ويُ ِع ّد فيهﺎ تﻼميذ تﻼميذ آخرين يُ ِعدّون تﻼميذ أﻛثر .ﻧدﻋو هذا حرﻛﺔ تﻠمذة ،ويمﻛن أن تﻧتشر ﻋﺑر مديﻧتك ،محﺎفظتك ،ﺑﻠدك وتمتد
لﻠعﺎلَم ﻛﻠّه من خﻼل تﻼميذ أمﻧﺎء ،يطيعون ﺑﺑﺳﺎطﺔ مﺎ يوﺻيهم ﺑه يﺳوع!

٢

التفاح والتﻼميذ


ﻛم ﻋدد ﺑذور التفﺎح في تفﺎحﺔ واحدة؟



ﻛم ﻋدد التّﻼميذ المحتمﻠين في هذه الغرفﺔ ﺑﺳﺑﺑك؟



ﻛم ﻋدد التفﺎحﺎت ال ُمحتمﻠﺔ في واحدة من هذه الﺑذور؟

ال ُمعَدﱠل



ال ُم َعدﱠل مهم .ال ُم َعدﱠل الذي تﻧمو ﺑه الﻛﻧيﺳﺔ يواﻛب ﺑﺎلﻛﺎد الﻧمو الﺳﻛﺎﻧي .وﺑمﺎ أن رغﺑﺔ ﷲ هي أن يُغَ ِ ّ
طي مجده اﻷرض ،ﻧحتﺎج
أن ﻧﺻﻧع تﻼميذ يﺻﻧعون تﻼميذ آخرين ليﻛون ُم َع ﱠدل ﻧمو الﻛﻧيﺳﺔ أﺳرع من ﻧﺳﺑﺔ الزيﺎدة في ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻷرض.

تقريﺑًﺎ يموت فرد واحد ﻛل ثﺎﻧيﺔ ويذهب إلى الجحيم...

رسالة بيج ﻻيف


رﺳﺎلﺔ ﺑيج ﻻيف هي" :تمﻛين المؤمﻧين في ﻛل العﺎلم من الﻛرازة ﺑﺎﻹﻧجيل لشعوﺑهم وتﻠمذتهم ليﺳوع المﺳيح".

اﻹصغاء إلى ...وسماع صوت ﷲ
ﺳم المجموﻋﺔ إلى شرﻛﺎء )اثﻧﺎن اثﻧﺎن( واطﻠب من ﻛل مﻧهمﺎ أن يُق ِ ّدم شريﻛه لﻠمجموﻋﺔ ﺑعد التعرف ﻋﻠيه لﺑضع دقﺎﺋﻖ.
تدريب :قَ ِ ّ
تدريب :أﻋط الفرﺻﺔ لﻛل فرد أن يُﺻغي إلى ﷲ ويﺳأله ﻛيف يمﻛن
اﺑحث ﻋن هذه اﻵيﺎت ﻋن اﻹﺻغﺎء إلى ﷲ وﺳمﺎع ﺻوته:



يوحﻧﺎ ١٩ :٥



يوحﻧﺎ ٢٧ :١٠




يوحﻧﺎ ٤٧ :٨

يوحﻧﺎ ١٤-١٣ :١٦
٣

أن يق ِ ّدم شريﻛه .شﺎرك المجموﻋﺔ ﺑمﺎ يُ َﻛ ِﻠّمك ﺑه ﷲ.

تعريف التلمذة

تعريف التﻠميذ ﺑحﺳب قﺎموس ويﺑﺳتر ﻧيو وورلد ):(Webster’s New World
َ .1
ي ُمعَ ِﻠّم أو َم ْد َر َﺳﺔ
طﺎ ِلب أو تﺎﺑع ﻷ ّ
 .2أحد أتﺑﺎع يﺳوع اﻷواﺋل

 .3شخص يَ ْقﺑَل ﺑعقﺎﺋد شخص آخر ويﺳﺎﻋد في ﻧشرهﺎ.
ﻋ ِﻠّ ُمو ُه ْم أ َ ْن يَحْ فَ ُ
ﺻ ْيت ُ ُﻛ ْم ﺑِ ِهَ .وهَﺎ أَﻧَﺎ
﴿ فَﺎ ْذ َهﺑُوا َوت َْﻠ ِمذُوا َج ِمي َع اﻷ ُ َم ِم َو َﻋ ِ ّمدُو ُه ْم ﺑِﺎﺳ ِْم اﻵب َواﻻﺑ ِْن َو ﱡ
الروحِ ْالقُد ُِسَ .و َ
ظوا َج ِمي َع َمﺎ أ َ ْو َ
ﺎء ال ﱠد ْهر ﴾ .متى ٢٠ - ١٩ :٢٨
ض ِ
َمعَ ُﻛ ْم ُﻛ ﱠل اﻷَي ِﱠﺎم إِلَى ا ْﻧ ِق َ

فَ ِ ّﻛر في تعريف ّ
لﻠتﻠميذ من ثﻼثﺔ أجزاء:

"الذي يﺳمع ،وي ُِطيع ويﻧشر وﺻﺎيﺎ يﺳوع".

ِمقياس النضوج

مشاركة

طاعة

مشاركة

معرفة

ينبغي للمعرفة أﻻ تُنَ ِ ّحي الطاعة والمشاركة جانبًا!
"ننال الفهم من خﻼل طاعتناً ،
بدﻻ من محاولة الفهم قبل أن نطيع".
 -بيج ﻻيف باكستان

٤

طاعة

معرفة

تعريف الكنيسة
لكلمة "كنيسة" ثﻼثة مدلوﻻت في الكتاب المقدس:

 .1الﻛﻧيﺳﺔ الجﺎمعﺔ )المترجم :أي تﻠك التي تضم ﻛل المؤمﻧين من ﻛل المﺳﻛوﻧﺔ( ]متي [١٨ :١٦
 .2الﻛﻧيﺳﺔ المحﻠيّﺔ أو اﻹقﻠيميّﺔ ]رؤيﺎ يوحﻧﺎ [١:٣
 .3اجتمﺎع الﻛﻧيﺳﺔ في أحد الﺑيوت ]أﻋمﺎل الرﺳل  ،٤٢ :٥ﻛولوﺳي [١٥ :٤

قﺎل يﺳوع إ ّن وﺻﺎيﺎ ﷲ من العهد القديم يمﻛن تﻠخيﺻهﺎ في أن تحب ﷲ ﺑﻛل ﻛيﺎﻧك ،وتحب اﻵخرين ﻛمﺎ تحب ﻧفﺳك ]متى –٣٦ :٢٢
 .[٤٠يمﻛﻧك تﻠخيص وﺻﺎيﺎه في العهد الجديد ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ تﻼميذّ ،
ﻷن هذا )أي ﺻﻧﺎﻋﺔ التﻼميذ( يتض ّمن تعﻠيمهم طﺎﻋﺔ ﻛ ّل مﺎ أوﺻى ﺑه.
الﻛﻧﺎﺋس هي العﺎﺋﻼت الروحيﺔ من الﺑشر الذين يحﺑون ﷲ ،ويحﺑون اﻵخرين ،ويﺻﻧعون تﻼميذ .وﻧحن ﻧُ َع ِ ّرف تﻠك الﻛﻧﺎﺋس الﺑﺳيطﺔ ﺑأﻧهﺎ
ﻋﺎﺋﻠﺔ روحيﺔ ،تحبّ ﷲ واﻵخرين وتﺻﻧع تﻼميذ يتضﺎﻋفون ،والمﺳيح في وﺳطهﺎ ﺑﺻفته المﻠك .هذا التّعريف ﻻ يشتمل ﻋﻠى المﺑﺎﻧي أو
طﺎقم العﺎمﻠين ،أو الميزاﻧيﺎت أو الﺑرامج .ﻻ شيء يعيب هذه اﻷمور لﻛن مضﺎﻋفتهﺎ أمر شديد الﺻعوﺑﺔ ،إذ إ ّن اﻷمور الﺑﺳيطﺔ تتضﺎﻋف
ﺑﺳهولﺔ أﻛﺑر .لهذا ،ﻧختﺎر أن ﻧترك هذه اﻷدوات )المﺑﺎﻧي ،طﺎقم العﺎمﻠين وغيرهﺎ( لﻛﻧيﺳﺔ المديﻧﺔ أو لﻠﻛﻧيﺳﺔ اﻹقﻠيميﺔ ﻷﻧهﺎ تﻧمو ﺑﺻورة
أﻛﺑر من خﻼل تضﺎﻋف هذه الﻛﻧﺎﺋس الﺻغيرة.

المباني

يسوع بصفته

محبّة لﻶخرين

الملك

الميزانيّات

صناعة تﻼميذ

طاقم العاملين

البرامج

المحبّة

المدﻋوون أن يجتمعوا م ًعﺎ " .هذه هي الﻛﻧيﺳﺔ .فهي أولﺋك
ي لﻛﻠمﺔ "ﻛﻧيﺳﺔ" هو ﻛﻠمﺔ إكليسيا .تعﻧي هذه الﻛﻠمﺔ "أولﺋك
ّ
اﻷﺻل اليوﻧﺎﻧ ّ
الذين دﻋﺎهم المﺳيح من هذا العﺎلم ليجتمعوا م ًعﺎ .إﻧهﺎ ليﺳت مﺑﻧى ،وﻻ هي اﻹﻛﻠيروس )رجﺎل الدين( ،وﻻ ﺑرﻧﺎمج ،أو خدمﺔ اﻷحد
ﺻﺑﺎحيّﺔ .ﻛ ّل هذه اﻷمور يمﻛن أن تﻛون جز ًءا من خدمﺔ العﺑﺎدة في الﻛﻧيﺳﺔ ﻋﻧدمﺎ يجتمع الﻧﺎس م ًعﺎ في مﻛﺎن معيﱠن ،لﻛ ّﻧهﺎ ﻻ ت ُ َم ِثّل
ال ّ
التعريف الﻛتﺎﺑي لﻠﻛﻧيﺳﺔ .المتﺑ ّقي من هذا التدريب ﺳيﺳتخدم لفظﺔ "مجموعة" ُﻛﻠّمﺎ أشﺎر الي جمﺎﻋﺔ مؤمﻧين يجتمعون م ًعﺎ لﻠتﻠمذة
والشرﻛﺔ ،في ﺳعيهم إلى محﺑّﺔ ﷲ ،ومحﺑّﺔ اﻵخرين ،وﺻﻧﺎﻋﺔ تﻼميذ.

٥

التضاعف
اﻷمور البسيطة تتضاعف بسهولة أكبر


المواد التعﻠيميّﺔ والمفﺎهيم التي تﺳتخدمهﺎ يﻧﺑغي أن تﻛون ﺑﺳيطﺔ ،ويمﻛن إﻋﺎدة إﻧتﺎجهﺎ ،ويﺳهل ﻧقﻠهﺎ من مؤمن إلي مؤمن.

يحتاج ك ّل مؤمن أن يعرف اﻷساسيّات:


يﻧﺑغي لﻛ ّل مؤمن أن يﻛون ُمج ﱠه ًزا ومؤ ﱠه ًﻼ ليﻛرز ﺑﺎﻹﻧجيل ،ويتﻠمذ آخرين ،ويﺑدأ مجموعات.

هل أنا تلميذ يستحﻖ مضاعفته؟


ﻋف )تﻛﺎثر واﻧتشﺎر( مرض الﺳرطﺎن.
أمرا جيدًا .ﻋﻠى ﺳﺑيل المثﺎل تضﺎ ُ
ليس التضﺎﻋف ﺑﺎلضرورة ً
 oﻻ ﻧريد مضﺎﻋفﺔ تﻼميذ أرديﺎء



مثﺎل إﺑراهيم
ً
 oإﺑراهيم لم يﻛن ﻛﺎمﻼ )لم يﻛن ﺑﻼ ﻋيب( ،لﻛن ﷲ اختﺎره ﺑﺳﺑب طﺎﻋته.



] IRCOفوري ،جذريُ ،م َﻛ ِﻠّف ،طﺎﻋﺔ[



ﻻ ﻧﺳتطيع الﻛرازة ﺑرﺳﺎلﺔ اﻹﻧجيل إلى ﻛل إﻧﺳﺎن وتﻠمذته ،ﺑمفردﻧﺎ.
 oﻧحتﺎج أن ﻧﺻﻧع تﻼميذ يﺻﻧعون تﻼميذ آخرين
 oﻧحتﺎج ان ﻧﺑدأ مجموعات تﺑدأ مجموعات أٌخرى.



مﺑدأ ] ٢-٢-٢تيموثﺎوس الثﺎﻧيﺔ [٢:٢

]IRCO [ Immediate, Radical, Costly, Obedience

أهمية التضاعف

٦

لماذا؟ َمن؟ كيف؟

هذا هو الدرس اﻷول الذي ﺳتﺑدأ ﺑه ﻋﻧدمﺎ ت ُتﻠمذ مؤمﻧين حديثي اﻹيمﺎن أو المؤمﻧين مﻧذ زمن.

لماذا خﻠﱠﺻﻧﺎ ﷲ؟ ﻷﻧّه يحﺑّﻧﺎ ]يوحﻧﺎ  .[١٨ – ١٦ :٣يريدﻧﺎ ﷲ أيضﺎ ً أن ﻧشﺎرك هذا اﻹﻧجيل  ،الذي هو ﺑشﺎرة محﺑﱠته وغفراﻧه ،مع
اﻵخرين .اﻧظر الى "الوﺻﺎيﺎ اﻷرﺑع" و/أو "الدّﻋوات اﻷرﺑع" ﺑﺎﻷﺳفل:
الدّﻋوات اﻷرﺑع
 .١الدﻋوة من فوق :مرقس ١٥ :١٦
 .٢الدﻋوة من اﻷﺳفل :لوقﺎ ٢٨ - ٢٧ :١٦
 .٣الدﻋوة من الداخل :ﻛورﻧثوس اﻻولى ١٧ - ١٦ :٩
 .٤الدﻋوة من الخﺎرج :أﻋمﺎل الرﺳل ٩ :١٦

الوﺻﺎيﺎ اﻷرﺑع ]متى [٢٠ - ١٩ :٢٨
 .1اذهﺑوا
 .2تﻠمذوا
َ .3ﻋ ِ ّمدوا
َ .4ﻋ ّﻠموهم الطﺎﻋﺔ

َمن الذي نشاركه بشارة اﻻنجيل؟ شﺑﻛﺔ ﻋﻼقﺎتك ،أي أﺻدقﺎؤك ،أﺳرتك ،أقرﺑﺎؤك ،زمﻼء العمل ،الجيران وأي شخص آخر تعرفه ولك
ﻋﻼقﺔ ﺑه.



ﺻﺎ ليس لهم ﻋﻼقﺔ ﺑﺎ  .اﺳتخدم ورقﺔ فﺎرغﺔ .ﺻ ِّل ﻷجل اﻷﺳمﺎء الواردة في القﺎﺋمﺔ ،طﺎلﺑًﺎ من ﷲ
اكتب قائمة بأسماء عشرين شخ ً
ً
ﺻﺔ ﷲ خﻼل اﻷﺳﺑوع القﺎدم ]اﺳتخدم قﺎﺋمﺔ المﺋﺔ ﻻحقﺎ في الدرس الثﺎلث
ﺻتك وق ّ
أن يُظهر لك خمﺳﺔ أشخﺎص يمﻛﻧك أن تشﺎرﻛهم ﺑق ّ
من مﺳﺎر الﺑدايﺔ[

ﺻﺔ ﷲ.
ﺻتك الشخﺻيّﺔ ﻛجﺳر لﻠمشﺎرﻛﺔ ﺑق ّ
كيف نشارك بهذه البشارة المفرحة؟ شﺎرك ﺑق ّ
ﺻتك الشخﺻيّﺔ في ثﻼث دقﺎﺋﻖ أو أقل:
 ﻛيف تشﺎرك ﺑق ّ
شﺎرك ﻋن حيﺎتك قﺑل أن تتﺑع يﺳوع

شﺎرك ﻋن ﺳﺑب اختيﺎرك ﺑأن تتﺑع يﺳوع



؟

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

احرص ﻋﻠى أن تطﻠب تجﺎوﺑًﺎ في ﻧهﺎيﺔ القﺻﺔ يقود إلى الحديث ﻋن قﺻﺔ ﷲ.
ْ
أو أخﺑِ ْره فحﺳب ﺑأﻧك ﺳتروي له القﺻﺔ التي غي َﱠرت حيﺎتك.

هﻧﺎلك الﻛثير من الطرق لمشﺎرﻛﺔ قصّة ﷲ .إليك إحدى هذه الطرق وتُدﻋى الدواﺋر الثّﻼث:
اﻻنكسار

الخطية

يتحول إلى

يتوب ويؤمن

يسوع

٧

تصميم ﷲ
المثالي
ينمو إلى

قائمة بشبكة العﻼقات
اﻛتب قﺎﺋمﺔ ﺑﻛل أﺻدقﺎﺋك ،وزمﻼء العمل ،وجيراﻧك وأقﺎرﺑك الذين لك ﻋﻼقﺔ ﺑهم .أمﺎ غير المؤمﻧين
ﺻﺔ ﷲ أو قم ﺑدﻋوتهم ليﻛوﻧوا جز ًءا من
ﺻتك وق ّ
أو من ﻻ تعرف حﺎلتهم من جهﺔ اﻹيمﺎن ،شﺎرﻛهم ﺑق ّ
مجموعة ﺑﺎحثين.
أ ّمﺎ المؤمﻧون فع ِﻠّمهم لماذا؟ و َمن؟ وكيف؟ وح ِفّزهم ﻋﻠى أن يﺑدأوا مجموعة .وش ِ ّجعهم ﻋﻠى اﺳتخدام اﻷدوات اﻷخرى التي تتع ِﻠّمهﺎ
مدرﺑهم .دﻋهم يﻛتﺑون قﺎﺋمﺔ ﺑشﺑﻛﺔ ﻋﻼقﺎتهم ]قﺎﺋمﺔ ﺑعشرين أو مﺋﺔ[ وتﺎﺑع مع المذﻛورة أﺳمﺎؤهم في القﺎﺋمﺔ.
واﻋرض ﻋﻠيهم أن تﻛون ِ ّ

تمرين :اﻛتب قﺎﺋمﺔ ﺑعشرين فر ًدا غير مؤمن ]أو قﺎﺋمﺔ ﺑمﺋﺔ فرد مؤمن /غير مؤمن[
اﻻﺳم

.１

_______________________________

.３

_______________________________

.２
.４
.５
.６
.７
.８
.９

_______________________________
_______________________________

☐

_______________________________

☐

_______________________________

☐

_______________________________
_______________________________
_______________________________

.１０
.１２

_______________________________

.１３
.１４
.１５
.１６
.１７
.１８
.１９
.２０

☐
☐

_______________________________

.１１

مؤمن

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
٨

☐

غير مؤمن
☐
☐

☐

☐

غير معروف
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

قصتك
مشاركة اﻵخرين بما عمله ﷲ في حياتك
إن ﻛﻧت تﺳعى لمشﺎرﻛﺔ قﺻتك مع شخص ﻻ تعرفه حتى تقوده لمعرفﺔ قﺻﺔ ﷲ ،فﺈﻧه من المفيد أن تفﻛر في اﻷمر من مﻧظور ثﻼث
قﺻص :قﺻته ،وقﺻتك ،وقﺻﺔ ﷲ.
قصته :ﺳيﻛون مفيدًا أن تجعل الشخص يتﻛﻠم ﻋن رحﻠته الروحيﺔ حتى تﺳتطيع أن تُﻛيِّف طريقﺔ ﻋرضك لقﺻتك وقﺻﺔ ﷲ ،لتﻧﺎﺳب
وجهﺔ ﻧظره وقِيَ َمه وأولويﺎته.
ضﺎ .تعﻠﱠم أن تشﺎرك قﺻتك في  ٣دقﺎﺋﻖ:
قصتك :فَ ِ ّﻛ ْر في قﺻتك من خﻼل ثﻼثﺔ أجزاء أي ً
شﺎرك ﻋن حيﺎتك قﺑل أن تتﺑع يﺳوع

شﺎرك ﻋن ﺳﺑب اختيﺎرك أن تتﺑع يﺳوع

؟

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

احرص ﻋﻠى أن تطﻠب تجﺎوﺑًﺎ في ﻧهﺎيﺔ القﺻﺔ يقود إلى الحديث ﻋن قﺻﺔ ﷲ.
ْ
أو أخ ِﺑ ْره فحﺳب ﺑأﻧك ﺳتروي له القﺻﺔ التي غيﱠ َرت حيﺎتك.

تغييرا في حيﺎتك ،أو ﻛيف ﺳﺎﻋدك ،أو ﻛيف
مﻼحظﺔ :إن أردت طريقﺔ أخرى لمشﺎرﻛﺔ قﺻتك ،ﺑﺈمﻛﺎﻧك داﺋ ًمﺎ أن تخﺑره ﻛيف ﺻﻧع ﷲ
ً
شفﺎك ،أو ﻛيف أخرجك من ظروف ﺻعﺑﺔ ،إلى آخره.
قصة ﷲ :إن الفﻛرة الرﺋيﺳيﺔ وراء المشﺎرﻛﺔ ﺑقﺻتك هو أن تفتح لﻧفﺳك ﺑﺎﺑًﺎ ﻹخﺑﺎره ﺑقﺻﺔ ﷲ .وﺑمجرد أن يُفتح الﺑﺎب ،ش ْ
ﺎرك قﺻﺔ ﷲ
مع هذا الشخص.
تدربْ ﻋﻠى مشﺎرﻛتهﺎ مع شريك.
تمرين :اﻛتب قﺻتك هﻧﺎ ،ثم ﱠ
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٩

قصة ﷲ
شخص ﻵخر ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠى
هﻧﺎك ﻋدة طراﺋﻖ ممﻛﻧﺔ لمشﺎرﻛﺔ قﺻﺔ ﷲ ]اﻹﻧجيل[ .ليس هﻧﺎك "أفضل"طريقﺔ .فﺈن أفضل طريقﺔ تختﻠف من
ٍ
رؤيته الﻛوﻧيﺔ ،وتجﺎرﺑه ،وﺑيﺋته الثقﺎفيﺔ /الديﻧيﺔ التي يعيش فيهﺎ .وأحد الطراﺋﻖ العﺎمﺔ التي يمﻛن تﻛييفهﺎ إلى ح ٍد ﻛﺑير وﺑﺳهولﺔ حتى تﻼﺋم
الرؤى الﻛوﻧيﺔ المتﺑﺎيﻧﺔ؛ هي قﺻﺔ "من الخﻠﻖ إلى الديﻧوﻧﺔ" .فﺈن لم يﻛن لديك ﺑﺎلفعل طريقﺔ أخرى ترتﺎح لهﺎ ،فﺈن هذه القﺻﺔ جيدة لتﺑدأ
ﺑهﺎ.

قصة "من الخلﻖ إلى الدينونة"

لقد مﻠك

وأتى

وقﺎم

ومﺎت

وﺻعد

ت ثﺎﻧيﺔً
وهو آ ٍ

تمرد الﺑشر ﻋﻠى ﷲ ،وأدخﻠوا الخطيﺔ واﻷلم إلى
في الﺑدء ،خﻠﻖ ﷲ ﻋﺎل ًمﺎ مثﺎليًﺎ .وجعل ﷲ الﺑشر جز ًءا من ﻋﺎﺋﻠته .ﱠ
العﺎلم .وﺑهذا أﺻﺑح الﺑشر مﻧفﺻﻠين ﻋن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﷲ.
أرﺳل ﷲ اﺑﻧه يﺳوع إلى العﺎلم ليُعيد الﺑشر إلى العﻼقﺔ معه .ﻋﺎش يﺳوع حيﺎة ً ﻛﺎمﻠﺔ ﺑﻼ خطيﺔ ،وﻋﻠﱠ َم الﻧﺎس ﻋن
ﷲ .وﺻﻧع معجزات وشفى ﻛثيرين ليُظ ِهر محﺑﺔ ﷲ وقوته.
ﺑﺎلرغم من حقيقﺔ أن يﺳوع ﻋﺎش حيﺎة ﻛﺎمﻠﺔ ﻋﻠى اﻷرض ،ومن ثم لم يﻛن يﺳتحﻖ أن يموت ،اختﺎر أن يموت ﻋﻠى
الﺻﻠيب ثمﻧًﺎ لخطﺎيﺎﻧﺎ.
ُدفِنَ المﺳيح في القﺑر ،ورأى ﷲ ذﺑيحﺔ يﺳوع ﻷجل الخطﺎيﺎ ،و َق ِﺑﻠهﺎ .وقد ﺑرهن ﻋﻠى ذلك ﺑﺈقﺎمﺔ يﺳوع من ﺑين
اﻷموات في اليوم الثﺎلث .لذلك إن اﻋترفﻧﺎ ﺑيﺳوع رﺑًﺎ ]أي ﺑﻛوﻧه ﷲ[ وﺑأﻧه مﺎت من أجل خطﺎيﺎﻧﺎ ،وت ُﺑﻧﺎ ﻋن
خطﺎيﺎﻧﺎ وطﻠﺑﻧﺎ خﻼﺻه ،فحيﻧﺋذ يَ ْقﺑَﻠُﻧﺎ ﷲ في ﻋﺎﺋﻠته ،ويعطيﻧﺎ روحه القدوس ليﺳﻛن فيﻧﺎ.

مﻛث يﺳوع ﻋﻠى اﻷرض أرﺑعين يو ًمﺎ ﺑعد قيﺎمته من الموت .وﻋ ﱠﻠم أتﺑﺎﻋه أﻧه يﻧﺑغي لهم ﺑقوة الروح القدس أن يأتوا
ﺑأﻧﺎس من جميع أﻧحﺎء العﺎلم ليﻛوﻧوا أتﺑﺎﻋه أيضًﺎ ،وليﻧضموا إلى ﻋﺎﺋﻠﺔ ﷲ .ﺑعد ذلك أ ُﺻ ِع َد يﺳوع إلى الﺳمﺎء أمﺎم
أﻋين أتﺑﺎﻋه.
ﺳوف يأتي يﺳوع ثﺎﻧيﺔ في المﺳتقﺑل ليعﺎقب أﻋداءه ،ﻛل الذين ﻻ يتﺑعوه .ولﻛي يمﻠك مع ﻋﺎﺋﻠته إلى اﻷﺑد.

١٠

طريقة الدوائر الثﻼث
الخطية
اﻻنكسار
يتحول إلى

يتوب ويؤمن

يسوع

تصميم ﷲ
المثالي

ينمو إلى

هذا ما يمكن أن تقوله عند رسم الدوائر الثﻼث

مورا مثل اﻷمراض
إذن ،ﻧحن ﻧعيش في هذا العﺎلم ،وهو في حﺎلﺔ من اﻻﻧﻛﺳﺎر .وﻻ ﻧحتﺎج أن ﻧمعن الﻧظر
ﻛثيرا حتى ﻧرى أن هﻧﺎك أ ً
ً
والﻛوارث والحروب والعﺎﺋﻼت المحطمﺔ ...هﻧﺎك ﻛثير من اﻷلم في هذا العﺎلم .ولﻛن هذا ليس هو التﺻميم اﻷﺻﻠي الذي وضعه ﷲ .فﺎ
لديه تﺻميم مثﺎلي لحيﺎتﻧﺎ .إن الطريقﺔ التي أدخﻠﻧﺎ ﺑهﺎ أﻧفﺳﻧﺎ إلى حﺎلﺔ اﻻﻧﻛﺳﺎر ﻛﺎﻧت من خﻼل شيءٍ يدﻋوه الﻛتﺎب المقدس "الخطيﺔ".
الخطيﺔ هي اﻻﺑتعﺎد ﻋن التﺻميم اﻹلهي ،واتﺑﺎع طريقﻧﺎ الخﺎص؛ وهو مﺎ يقودﻧﺎ إلى اﻻﻧﻛﺳﺎر .وفي ﻧهﺎيﺔ المطﺎف يقودﻧﺎ اﻻﻧﻛﺳﺎر إلى
الموت؛ وﺳيفﺻﻠﻧﺎ الموت ﻋن ﷲ إلى اﻷﺑد .لﻛن ﷲ ﻻ يريدﻧﺎ أن ﻧﺑقى في حﺎلﺔ اﻻﻧﻛﺳﺎر.
لذلك أﻋد ﷲ وﺳيﻠﺔ الخروج ،وهذه الوﺳيﻠﺔ هي يﺳوع .أتى يﺳوع ودخل إلى داﺋرة اﻧﻛﺳﺎرﻧﺎ ،وحمل ﺑﻧفﺳه الموتَ الذي ﻧﺳتحقه ﻧتيجﺔ
مﻛﺳورا ﻷجﻠﻧﺎ .وﺑعد ثﻼثﺔ أيﺎم من موته قﺎم يﺳوع من ﺑين اﻷموات وجعل لﻧﺎ
ﺳعيﻧﺎ وراء اﻻﻧﻛﺳﺎر ،ومﺎت ﻋﻠى الﺻﻠيب وﺻﺎر جﺳده
ً
يجرب الﻧﺎس وﺳﺎﺋل ﻛثيرة حتى يخرجوا من اﻻﻧﻛﺳﺎر .فيجرﺑون أشيﺎء مثل التدين ،أو الﻧجﺎح ،أو المﺎل ،أو
َمخر ًجﺎ من اﻻﻧﻛﺳﺎرّ ِ .
ُ
العﻼقﺎت ،أو التعﻠيم ،أو المخدرات والﻛحول .لﻛن وﻻ واحدة من ﺑين هذه ﻛﻠهﺎ تقدر أن تخرجﻧﺎ من حﺎلﺔ اﻻﻧﻛﺳﺎر .إن طريﻖ الخروج
الوحيد هو يﺳوع .فﺈن ترﻛﻧﺎ خطيتﻧﺎ وآمﻧﺎ أن يﺳوع قد مﺎت من أجﻠﻧﺎ وقﺎم من ﺑين اﻷموات ،فحيﻧﺋذ يمﻛﻧﻧﺎ أن ﻧترك اﻻﻧﻛﺳﺎر وﻧﻧمو في
ﺳل مثل يﺳوع ،إلى داخل داﺋرة اﻻﻧﻛﺳﺎر
ﻋﻼق ٍﺔ مع ﷲ وﻧتﺑع تﺻميمه المثﺎلي لحيﺎتﻧﺎ .وﺑﺎﻹضﺎفﺔ إلى هذا ،يمﻛﻧﻧﺎ أن ﻧذهب .يمﻛﻧﻧﺎ أن ﻧُر َ
لمﺳﺎﻋدة آخرين لﻠخروج من خﻼل يﺳوع إلى الﺳعي ﻧحو التﺻميم اﻹلهي.
هﻧﺎك ﻧوﻋﺎن من اﻷشخﺎص في هذا العﺎلم ،أشخﺎص يﺳعون ﻧحو تﺻميم ﷲ ،وأشخﺎص ﻻ يزالون قﺎﺑعين في حﺎلﺔ اﻻﻧﻛﺳﺎر .وﻋﻠيﻧﺎ أن
ﻧﺳأل أﻧفﺳﻧﺎ" :أين ﻧحن؟" إذًن ،أين أﻧت ﺑحﺳب رأيك؟
شﺎهد هذا الفيديو ﻋن الدواﺋر الثﻼثwww.vimeo.com/happybiglife/3circles :

١١

تمرين :ارﺳم ﺑﺎﻷﺳفل طريقﺔ "من الخﻠﻖ إلى الديﻧوﻧﺔ" أو "الدواﺋر الثﻼث" لتوﺻيل رﺳﺎلﺔ اﻹﻧجيل:

تمرين :ارﺳم ﺑﺎﻷﺳفل طريقﺔ "من الخﻠﻖ إلى الديﻧوﻧﺔ" أو "الدواﺋر الثﻼث" لتوﺻيل رﺳﺎلﺔ اﻹﻧجيل:

١٢

أبناء السﻼم

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

سل
ما يفعله ال ُمر َ
لوقﺎ ١٠

صفات ابن السﻼم
لوقﺎ ١٠

آيﺔ  :٥يفتح ﺑﺎﺑه لﻛم
آيﺔ  :٦يقﺑل ﺑرﻛتﻛم ويُﺑدي اﻻهتمﺎم
آيﺔ  :٧يفتح ﺑيته لﻛم /يﻛون مضيﺎفًﺎ
آيﺔ  :٧يعرض أن يﺳﺎﻧدﻛم ﺑطريقﺔ مﺎ

مصفاة )فلتر( تجاوبات ابن السﻼم
ﻋﺎدة ً مﺎ يُﺑدي اﺑن الﺳﻼم واحدة ً من هذه التجﺎوﺑﺎت:

آيﺔ  :١يذهب اثﻧﺎن اثﻧﺎن
آيﺔ  :٢يﺻﻠّي من أجل إرﺳﺎل فعﻠﺔ
آيﺔ  :٣يﻧطﻠﻖ ﺑيﻧمﺎ اﻷخطﺎر في ﻛل مﻛﺎن
آيﺔ  :٤يترك حقﺎﺋﺑه وراءه
آيﺔ  :٤ﻻ يُض ِيّع الوقت
آيﺔ  :٥يُﻠقي التحيﺔ
آيﺔ  :٦إذا وجد مﻧهم التجﺎوب المﻼﺋم ،يﺑﺎرك الﺑيت
آيﺔ  :٧تﻛون له شرﻛﺔ معهم
آيﺔ  :٩يطﻠب من ﷲ الشفﺎء أيﻧمﺎ ظهر اﻻحتيﺎج لﻠشفﺎء
آيﺔ  :٩يخدمهم
آيﺔ  :٩يﻧﺎدي ﺑﻛﻠمﺎت المﻠﻛوت
آيﺔ  :١٠إن لم يجد تجﺎوﺑًﺎ مﻧهم ،يعﻠن احتجﺎجه ثم يغﺎدر







يخدمك
يﺳتضيفك
يﻧجذب ﻷﺳﻠوب حيﺎتك
يُع َجب ﺑك
يُﺑدي اﻧفتﺎ ًحﺎ لرﺳﺎلتك
يحشد آخرين

الخﻼﺻﺔ:
ﺻ ِّل من أجل الفعﻠﺔ ،واذهب أيﻧمﺎ يرﺳﻠك ﷲ.

َ
ْ
ضع الوقت؛ اﺳتفﺳر ﺑفطﻧﺔ وتمييز.

ادخل إلى المﻛﺎن أو المﻧطقﺔ مﻧﺎديًﺎ ﺑﺎلمﻠﻛوت .ﻻ ت ُ ِ
واشرك أﺳرته إن أمﻛن.
واشرﻛه
 قم ﺑزيﺎرة اﺑن الﺳﻼم المحتمل
ِ
ِ
ﻖ التحيﺔ واطرح أﺳﺋﻠﺔ حول اهتمﺎمه الروحي.
 أل ِ
 إن وجدتَ التجﺎوب المﻼﺋم ،ﺑﺎرﻛه ،واطرح أﺳﺋﻠﺔ ﻛرازيﺔ.
 اقض وقتًﺎ من الشرﻛﺔ مع اﺑن الﺳﻼم المحتمل ومع أﺳرته ،ﻛن فطﻧًﺎ ومميِّ ًزا.
اخدم ه ﺑأن تشﺎرﻛه ﺑﺎختﺑﺎرك ،وﺑرﺳﺎلﺔ اﻹﻧجيل ،وﺑﻧﺻوص ﻛتﺎﺑيﺔ أخرى ،وهﻛذا.

ْ
 ﻛن داﺋ ًمﺎ جريﺋًﺎ وﺻﺎدقًﺎ.
ْ
اﻋﻠن احتجﺎجك ثم غﺎدر
 إن لم يﻛن هﻧﺎك تجﺎوﺑًﺎ،

ابحث عن أبناء السﻼم :أﺑﻧﺎء الﺳﻼم يُﺑدون اهتمﺎ ًمﺎ ﺑﺎﻷمور الروحيﺔ ،ويفتحون ﺑيوتهم لك .ويﻛوﻧون ﻋﻠى اﺳتعداد لدﻋوة أﺻدقﺎﺋهم
وﻋﺎﺋﻼتهم لدراﺳﺔ الﻛتﺎب و /أو يدﻋوﻧك تﺳتخدم ﺑيوتهم ﻻﺳتضﺎفﺔ مجموعة.
ابحث عن مجموعات السﻼم :حﺎول أن تجد مجموﻋﺎت موجودة ﺑﺎلفعل وق ِ ّﺳمهﺎ أﻧت إلى مجموعات.
مثﺎل :مجموﻋﺎت ريﺎضيﺔ ،مجموﻋﺔ من الرجﺎل أو الﻧﺳﺎء ،مجموﻋﺎت ديﻧيﺔ ،وهﻛذا.
تدريب :أ لﻖ ﻧظرة ﻋﻠى شﺑﻛﺔ ﻋﻼقﺎتك اﻻجتمﺎﻋيﺔ .هل يوجد ﺑهﺎ أﺑﻧﺎء ﺳﻼم؟
١٣

الدرس اﻷول للمجموعة
الشﻛل الثﻼثي ] [٣/٣الذي ﺳتﺳتخدمه مجموعتك لﻼجتمﺎع ،موجود في الﺻفحﺔ التﺎليﺔ .اﻛتب مﻼحظﺎتك ﺑﺎﻷﺳفل:
اﻷول[
المساءلة هي المفتاح ]الجزء ّ
 إن ﻛﻧت تريد أن ترى تﻼميذ مطيعين ،اِﺑقهم مﺳؤولين )ﻋرضﺔ لﻠمﺳﺎءلﺔ( ﻋن اﻷشيﺎء التي يتعﻠموﻧهﺎ.
 يﺳﺎﻋد اﺳتخدام طريقﺔ اﻷثﻼث الثﻼثﺔ ] [٣/٣ﻋﻠى إﺑقﺎء الﻧﺎس مﺳؤولين ﻋن مشﺎرﻛﺔ إيمﺎﻧهم ،وإطﺎﻋﺔ مﺎ يتعﻠموه ﻛل أﺳﺑوع ،وﻧقﻠه
إلى آخرين.
كيف يمكن أن تحفظ المجموعات من تعليم الهرطقات؟
ضﺎ مع الهرطقﺎت.
 تذ ﱠﻛر أن هﻧﺎك ﻛﻧﺎﺋس ﺑهﺎ رﻋﺎة ومع ذلك لديهم مشﻛﻠﺔ أي ً
 ﻋﺎﻧت ﻛﻧﺎﺋس ﺑولس الرﺳول من مشﻛﻠﺔ الهرطقﺎت أيضًﺎ ،ولهذا ﻛتب ﺑولس أﺳفﺎر مثل رﺳﺎلتي ﻛورﻧثوس ورﺳﺎلﺔ غﻼطيﺔ .ﻻ
يمﻛن تجﻧب الهرطقﺎت ،ومع ذلك ﻻ ﺑد أن ﻧواجههﺎ حين تأتي.
 حين تجتمع مجموعاتك م ًعﺎ ﻋﻠى مﺳتوى الﻛﻧيﺳﺔ المحﻠيﺔ في المديﻧﺔ ،يمﻛﻧك أن تجعل واح ًدا من الشيوخ ،ممن لديهم موهﺑﺔ
التعﻠيم ،أن يتﺻدى ﻷي مشﻛﻠﺔ تتعﻠﻖ ﺑﺎلهرطقﺔ.
 ﻻ يعرف المؤمﻧون ﻛل مﺎ يحتﺎجون أن يعرفوه في وقت واحد .ﺳوف يﻛون لديهم فﻛر ﻻهوتي خﺎطﺊ في الﺑدايﺔ ،ﻋﻠى أن
يﺳتقيم ويعتدل ﺑمرور الوقت ،ﺑﺎﺳتخدام المﻧﺎهج التي تتعﻠمهﺎ.

دقيﻖ كتاب ًيا

تعديل شكل ٣/٣
 يمﻛﻧك تعديل اﻷﺳﺋﻠﺔ التي ُ
طرحت ،اﻋتمﺎدًا ﻋﻠى مﺎ إذا ﻛﻧت تش ِ ّﻛل المجموعةً من مؤمﻧين أو غير مؤمﻧين .ولﻛن احرص ﻋﻠى
محﺎولﺔ اتﺑﺎع طريقﺔ .٣/٣
 ﺳتجد في ال ُمﻠحﻖ شﻛل المجموعة الذي يتﺑع طريقﺔ  ٣/٣لغير المؤمﻧين.

تمرين :ق ّدِم مﺳﺎرالﺑدايﺔ لﻠدرس رقم ] ١مرقس  [٢٠-١:٥مع مجموعتك.
١٤

شكل اجتماع المجموعة

مجموعة ﻋﻧدمﺎ تجتمع تﺳتخدم طريقﺔ  ٣/٣الموضحﺔ أدﻧﺎه.

نظرة إلى الخلف
خص يُﺻﺎرع أو
اعتناء ،وتعبﱡد .تشﺎرﻛوا معًﺎ في وجﺑﺔ طعﺎم معًﺎ .ﻛيف ﻛﺎن حﺎل ﻋﻼقﺔ ﻛل واحد الشخﺻيﺔ ﺑﺎ ؟ إن ﻛﺎن هﻧﺎك ش ٌ
يجد ﺻعوﺑﺔ في شيء ،ﺻ ﱠل من أجﻠه ،واﻧتظر ﺑعد اﻧتهﺎء اﻻجتمﺎع حتى تعتﻧي ﺑه .اقضوا وقت ًﺎ في التعﺑد ﺑﺎلترﻧيم والﺻﻼة ،مﺳتعيﻧﺎً
ﺑأي موهﺑﺔ أﻋطﺎهﺎ ﷲ ﻷفراد المجموعة.
فحص ]ﻻ تتخ ﱠط هذا مطل ًقا[
 ﻛيف أطعت مﺎ تعﻠمته؟
 من الذي درﺑته ﻋﻠى مﺎ تعﻠمته؟
َ م ْن الذي شﺎرﻛته ﺑقﺻتك أو ﺑقﺻﺔ ﷲ؟
ضﺎ ﻋﻠى
الرؤيا ]ﻻ تتخ ﱠط هذا مطلقًا[ شﺎرﻛوا ﺑقﺻﺔ من الﻛتﺎب المقدس ،أو ﺑقﺻﺔ شخﺻيﺔ ،أو ﺑترﻧيمﺔ لتشجيع ﺑعضﻛم ﺑع ً
المشﺎرﻛﺔ ﻋن يﺳوع مع اﻵخرين ،اﺑدأ مجموعات جديدة .وﺳﺎﻋد آخرين أن يفعﻠوا اﻷمر ذاته .أو اﺳتخدم واح ًدا من الﻧﺻوص الﻛتﺎﺑيﺔ
التﺎليﺔ لﻛي تﺑدأ :متى  ،٢٠-١٨:٢٨لوقﺎ  ،١١-١:١٠أﻋمﺎل الرﺳل  ،٨:١لوقﺎ .١٠-١:١٩
ﻧتيجﺔً لﻛيفيﺔ إطﺎﻋتك لمﺎ تعﻠمته ،مﺎ هي
خطواتك التﺎليﺔ لمﺳﺎﻋدة آخرين ليﺻيروا
تﻼميذ؟

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نظرة إلى أعلى

ص ِ ّل .تحدث مع ﷲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ وﺑﺈيجﺎز .اطﻠب من ﷲ أن يرشدك إلى المقطع الﻛتﺎﺑي لهذا اﻷﺳﺑوع.
اقرأ وناقش .اقرأ مقطع هذا اﻷﺳﺑوع.
مﺎ الذي أﻋجﺑك في هذا المقطع؟
مﺎ الذي وجدته ﺻعﺑًﺎ في هذا المقطع؟
اقرأ مقطع هذا اﻷﺳﺑوع مرة أخرى.

ُعﻠّمه هذا المقطع ﻋن ﷲ؟
مﺎ الذي ي ِ
مﺎ الذي يُعﻠِّمه هذا المقطع ﻋن الﻧﺎس؟

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

+

نظرة إلى اﻷمام

ﺻغِ وت َعَ ﱠه ْد ]ﻻ تتخ ﱠط هذا مطل ًقا[ دع ﻛل أﻋضﺎء المجموعة يُﺻﻠﱡون إلى ﷲ من أجل أن يُظهر لهم ﻛيفيﺔ
ﺻ ِّل وأ َ ْ
اﻹجﺎﺑﺔ ﻋﻠى اﻷﺳﺋﻠﺔ الموجودة أدﻧﺎه .إذا أخﺑرك ﷲ ﺑأن تفعل شيﺋًﺎ ،تَعَ ﱠهد ﺑه واﻛتﺑه .شﺎرﻛه مع المجموعة ﺑعد وقت الﺻﻼة.
 ﻛيف ﺳتُطيع هذا المقطع الﻛتﺎﺑي؟
 من الذي ﺳتُدرﺑه ﺑﺎﺳتخدام هذا المقطع؟
 مع َمن ﺳتشﺎرك قﺻتك أو قﺻﺔ ﷲ؟

تدرب ﻋﻠى ﻛل مﺎ تعهدت ﺑأن تفعﻠه في اﻷﺳﺋﻠﺔ  ٥أو ٦أو .٧
تدريب ]ﻻ تتخ ﱠط هذا مطل ًقا[ في مجموعات من اثﻧين أو ثﻼثﺔّ ،
تدرب
تدرب ﻋﻠى تعﻠيم المقطع الﻛتﺎﺑي الخﺎص ﺑﺎليوم ،أو ﱠ
ﻋﻠى ﺳﺑيل المثﺎل ،ق ِ ّد ْم أدا ًء تمثيﻠيًﺎ لمحﺎدثﺔ ﺻعﺑﺔ أو مواجهﺔ إغراء ُمعين ،أو ﱠ
ﻋﻠى مشﺎرﻛﺔ رﺳﺎلﺔ اﻹﻧجيل .وﺑعد أن تﻧتهي من ذلك ،ﺻ ِّل مع شريﻛك واطﻠبْ من ﷲ أن يهيﺊ قﻠوب الﻧﺎس التى ﺳتﺳمع ﻋن يﺳوع
خﻼل هذا اﻷﺳﺑوع .اطﻠبْ من ﷲ أن يمﻧحك القوة لﻛي تفي ﺑﻛل تعهداتك.
١٥

مبادئ اجتماع المجموعة

صغيرة

ضﺎ
تتﻛون من دواﺋر العﻼقﺎت ،أي
احرص ﻋﻠى إﺑقﺎء المجموعات ﺻغيرة .اﺑدأ بمجموعات
تتﻛون من أشخﺎص يعرفون ﺑعضهم ﺑع ً
ﱠ
ﱠ
ﻖ ﺑهم في اﻷمﺎﻛن التي يجتمعون فيهﺎ ﺑﺎلفعل ،ﻋﻠى ﺳﺑيل المثﺎل ،في مﻧزل أحدهم أو في المقهى أو رﺑمﺎ تحت شجرة .وفي حﺎل
مﺳﺑقًﺎ .الت ِ
ﻛﺑرت المجموعة ،ق ِ ّﺳمهﺎ إلى مجموعات فرﻋيﺔ من  ٥ - ٣أفراد في ﻛل مجموﻋﺔ ،إن لم يﻛن لديك متﺳع من الوقت.

يتعلم كل شخص أن ينمو بمفرده.

يتعﻠم ﻛل فرد في المجموعة أن يﻧمو ،ﺑأن يقوم ﺑﺎلخطوات التﺎليﺔ ﺑمفرده:
 .1يخﺑر آخرين ﻋن يﺳوع
 .2يتعﻠم من الﻛتﺎب المقدس
 .3يتحدث مع ﷲ ويﺳتمع إليه
 .4يﺳﺎﻋد ويشجع مؤمﻧين آخرين
 .5يواجه اﻻضطهﺎد واﻷوقﺎت الﺻعﺑﺔ ﺑجرأة

اعتبر كل واحد منهم صانع تﻼميذ محتمل

اﻧظر إلى ﻛل واحد مﻧهم ﺑوﺻفه ﺻﺎﻧع تﻼميذ محتمل ،ﺳواء ق ْﺑل أن يؤمن ﺑيﺳوع أو ﺑعد ذلك .ﻋﺎدة ً ﻻ يُدفع لﻠقﺎدة أي أجر ،وﻻ يتﻠقون
تعﻠي ًمﺎ رﺳميًﺎ.

أَ ِطع ود ِّرب

ت ُﺑﻧَى المجموعات ﻋﻠى أﺳﺎس الطﺎﻋﺔ ،وﻻ ترتﻛز فقط ﻋﻠى المعرفﺔ .اتﺑ ْع يﺳوع من خﻼل ﱡ
تعﻠمك الﻛتﺎب المقدس وإطﺎﻋتك له ،ﺑﺈرشﺎد
الروح القدس .ق ِ ّدم تعهدات ﻋمﻠيﺔ ومحددة في ﻛل اجتمﺎع لﻠمجموﻋﺔ ،واﺳتعرض تﻠك التعهدات في المرة التﺎليﺔ التي تجتمعون فيهﺎ .ﻛن
ﺻيﺎ ًدا لﻠﻧﺎس من خﻼل تدريب اﻵخرين ﻋﻠى التعﻠم والطﺎﻋﺔ .ﺳيخﻠﻖ هذا ﺑيﺋﺔً يﻛون فيهﺎ المعﻧى الحقيقﺔ لمحﺑتﻧﺎ ليﺳوع هو طﺎﻋتﻧﺎ له.

مجموعات جديدة من خﻼل التوجيه والتضاعف.

ر ِ ّﻛز ﻋﻠى ﺑدء مجموعات جديدة ً
درﺑهم ﻋﻠى فعل الشيء
ﺑدﻻ من تﻛوين مجموعات ﻛﺑيرة .تقﺎﺑل مع قﺎدة جدد يﺑدأون مجموعات جديدةّ ِ .
ً
مﺳتمرين .اﺳتخدم مﻧهﺎج ] MAWLق ِ ّد ْم ﻧموذ ًجﺎ ،ﺳﺎﻋ ْد ،راقب ،اﻧﺻرف[ وذلك
ب ومﺳﺎءل ٍﺔ
ﱠ
ﻧفﺳه مع آخرين .اجعل الجميع مرتﺑطﺎ ﺑتدري ٍ
لمﺳﺎﻋدة اﻵخرين في أن يﺑدأوا مجموعات جديدة.

واكتشف
ناقش
ْ
ْ

ر ِ ّﻛز ﻋﻠى الﻛتﺎب المقدس .ثِﻖ ﺑﺎلروح القدس في أن يﺳﺎﻋد ﻛل شخص في اﻛتشﺎف معﻧى الﻧص الﻛتﺎﺑي .قُ ْد من خﻼل طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ً
ﺑدﻻ
من الوﻋظ .احرص ﻋﻠى أن يشﺎرك الجميع.

١٦

مسار البداية :اﻻجتماعات الثمانية اﻷولى
الدرس أﻛثر من
فَ ِ ّﻛ ْر في ﻛل درس ﺑﺎﻋتﺑﺎره در ًﺳﺎ تأﺳيﺳيًﺎ يحتﺎج ﻛل مؤمن أن يعرفه ويطيعه ويﻧقﻠه ﻵخرين .إذا اﺳتغرق
ُ
أﺳﺑوع حتى تتقﻧه ،فﻼ ﺑأس ﺑذلك .يﻧﺑغي أن يُﺳتخ َدم مﺳﺎر الﺑدايﺔ مع المؤمﻧين الجدد ،وﻛذلك مع اﻷشخﺎص المؤمﻧين
ﺑﺎلفعل ولﻛن لم يشترﻛوا في مثل هذا الﻧوع من المجموعات من قﺑل .تم تخطيط وإﻋداد الجزء الخﺎص ﺑﺎلتدريب العمﻠي
لهذه اﻻجتمﺎﻋﺎت الثمﺎﻧيﺔ مﺳﺑقًﺎ .تﺑدأ التطﺑيقﺎت والتدريﺑﺎت الفرديﺔ خﻼل اﻻجتمﺎﻋﺎت الﻼحقﺔ .أيضًﺎ ،إذا ﻛﺎن أحد المؤمﻧين الجدد غير
قﺎدر ﻋﻠى تﻛوين مجموعة من خﻼل شﺑﻛﺔ ﻋﻼقﺎته ،يمﻛﻧك اﺳتخدام مﺳﺎر الﺑدايﺔ ﻛدرس تﻠمذة ﺑين شخﺻين ،ثم ضم هذا المؤمن الجديد
إلى مجموعة موجودة ﺑﺎلفعل.

 .1شارك بقصتك

انظر :مرقس  .٢٠-١ :٥اﻧتﺑه ﻋﻠى ﻧحو خﺎص إلى اﻵيﺎت من .٢٠-١٨

قبل أن تبدأ بمسار البداية ،تذ ﱠك ْر أن ت ُقدم ً
أوﻻ
درس "لماذا؟ و َمن؟ وكيف؟"

تدريب :شﺎرك ﺑقﺻتك – ﻋﻠيك أن تجهز قﺻتك وأن تﻛون مﺳتعدًا لمشﺎرﻛتهﺎ مع آخرين .إليك طريقﺔ يمﻛن ﺑهﺎ أن تروي قﺻتك
في ثﻼثﺔ أجزاء:

ﺻف مشﺎﻋرك ]ألم ،وحدة[ ،أو أﺳﺋﻠتك ]مﺎذا يحدث ﺑعد الموت؟[ ،أو الﺻراﻋﺎت التي
تﻛﻠﱠم ﻋن حيﺎتك قﺑل أن تتﺑع يﺳوع – ِ
ﻛﻧت تخوضهﺎ قﺑل أن تتﺑع يﺳوع.

تﻛﻠﱠم ﻋن ﻛيف ﺻرت تﺎﺑعًﺎ ليﺳوع – أخﺑرهم ﻋن يﺳوع! إن القﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ ليﺳوع هي :إﻧﻧﺎ جميعًﺎ قد أه ﱠﻧﺎ ﷲ ﺑخطﺎيﺎﻧﺎ .وﺳوف
ﻧموت ﺑﺳﺑب خطﺎيﺎﻧﺎ .لﻛﻧﻧﺎ ﻧخﻠص من الموت حين ﻧؤمن ﺑيﺳوع الذي مﺎت من أجل خطﺎيﺎﻧﺎ و ُدفِنَ وقﺎم من ﺑين اﻷموات.

خﺑرهم ﻋن الفرح والﺳﻼم والغفران الذين مﻧحهم لك
تﻛﻠﱠم ﻋن حيﺎتك ﺑعد اِتﺑﺎﻋك ليﺳوع – أخﺑرهم ﻛيف غيﱠر يﺳوع حيﺎتك .أ ْ
يﺳوع.

؟

اﻧتظر ردﱠا )تجﺎوﺑًﺎ( – يجب أن ت ُثير قﺻت ُك رد فعل )تجﺎوﺑًﺎ( من جﺎﻧﺑهم .اختتم قﺻتك ﺑﺳؤال يﺳﺎﻋدك ﻋﻠى اﻛتشﺎف مدى
ْ
ً
ُ
ْ
اﻻهتمﺎم الروحي لدى الشخص .اطرح ﺳؤاﻻ مثل" :أتريد أن تعرف ﻛيف يمﻛن أن تغفَر لك ذﻧﺑوك؟" أو "أتريد أن يُغيِّر ﷲ حيﺎتك؟"

ﻛثيرا لﺋﻼ يفقد
مم َﻼ وﻻ تُ ِطل الﻛﻼم
اجعﻠهﺎ موجزة ] ٣دقﺎﺋﻖ أو أقل[ – يجب أن تﻛون قﺻتك قﺻيرة ومثيرة لﻼهتمﺎم .ﻻ تﻛن ِ
ً
المﺳتمع اهتمﺎمه ﺑﺎلموضوع.

تدرب ﻋﻠى مشﺎرﻛﺔ قﺻتك مع أحد أفراد مجموعتك.
ﱠ

ص ِ ّل .اطﻠب من ﷲ أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك ﷲ أن تخﺑره ﺑقﺻتك وﺑقﺻﺔ ﷲ هذا اﻷﺳﺑوع.

 .2أخبر آخرين بقصة ﷲ

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

يتدرب ﻋﻠى اﻹخﺑﺎر ﺑقﺻﺔ يﺳوع ﺑﺎﺳتخدام قﺻﺔ "من الخﻠﻖ إلى الديﻧوﻧﺔ" ،أو
تدريب :اجعل ﻛل شخص في مجموعتك
ﱠ
ﺑﺎﺳتخدام الدواﺋر الثﻼث ،أو ﺑأي طريقﺔ ﺑﺳيطﺔ أخرى.
ص ِ ّل .اطﻠب من ﷲ أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك ﷲ أن تخﺑره ﻋن قﺻتك وﻋن قﺻﺔ ﷲ هذا اﻷﺳﺑوع.
١٧

ص َ
طد
 .3تابع وا ْ

انظر إلى أعلى :مرقس ٢٠-١٦ :١

ودون ﺑهﺎ أﺳمﺎء حتى  ١٠٠شخص تعرفهم ]ﻋﺎﺋﻠﺔ ،أﺻدقﺎء ،جيران ،زمﻼء ﻋمل... ،
تدريب :اﻛتب قﺎﺋمﺔ  -خذ ورقﺔ ﺑيضﺎء ّ ِ
ْ
شﺎرك معه قﺻتك وقﺻﺔ ﷲ .أمﺎ إذا ﻛﺎن مؤمﻧًﺎ ،فف ِ ّﻛر في طريقﺔ تدﻋوه ﺑهﺎ لﻠمشﺎرﻛﺔ في مجموع ٍة
إلخ[ إن ﻛﺎن الشخص غير مؤمن،
يتعرف ﻋﻠى ﺑعض أدوات التﻠمذة التي تتعﻠمهﺎ.
مثﻠمﺎ تفعل أﻧت اﻵن ،أو اجعﻠه رويدًا رويدًا ﱠ
ص ِ ّل .اطﻠب من ﷲ أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك ﷲ أن تخﺑره ﺑقﺻتك وﺑقﺻﺔ ﷲ هذا اﻷﺳﺑوع.

 .4المعمودية

انظر إلى أعلى :روميﺔ ٤-٣ :٦؛ أﻋمﺎل الرﺳل ٤٠ -٢٦ :٨

تدريب :اﻋثر ﻋﻠى مﺻدر ميﺎه ﺑﺎلقرب مﻧك ]حوض اﺳتحمﺎم ،حمﺎم ﺳﺑﺎحﺔ ،ﻧهر ،ﺑحيرة[ وﻋ ِ ّمد ﻛل المؤمﻧين الجدد .اﺳتمر في
معموديﺔ الﻧﺎس فور أن يﺻيروا مؤمﻧين .لمعرفﺔ المزيد ﻋن المعموديﺔ ،اﻧظر أﻋمﺎل الرﺳل -١٠:٩ ،٣٨-٣٦:٨ ،١٣-٥:٨ ،٤١-٣٧:٢
 ٩-٥:١٨ ،٣٤-٢٧:١٦ ،١٥-١٣:١٦ ،٤٨-٤٧:١٠ ،١٩و ١ﻛورﻧثوس .١٧-١٠:١
ص ِ ّل  .اطﻠب من ﷲ أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك ﷲ أن تخﺑره ﺑقﺻتك وﺑقﺻﺔ ﷲ هذا اﻷﺳﺑوع.

 .5الكتاب المقدس

انظر إلى أعلى :تيموثﺎوس الثﺎﻧيﺔ ١٧ -١٤ :٣

تدريب :احفظ الطريقﺔ التي تﺳتخدمهﺎ المجموعة في الشﻛل  .٣/٣وش ِ ّجع ﻛل فرد ﻋﻠى قضﺎء وقت خﻠوة شخﺻي يقرأ فيه
الﻛتﺎب المقدس ويﺻﻠي ﻛل يوم .اﺳتخدم أدوات  SOAPSالموجودة في المﻠحﻖ إن ﻛﻧت تحتﺎج مﻧه ًجﺎ لقراءة أو دراﺳﺔ الﻛتﺎب المقدس.
ص ِ ّل  .اطﻠب من ﷲ أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك ﷲ أن تخﺑره ﺑقﺻتك وﺑقﺻﺔ ﷲ هذا اﻷﺳﺑوع.

 .6تكلم مع ﷲ

انظر إلى أعلى :متى ١٣-٩ :٦

تدريب :اﺳتخدم يدك لتتعﻠم ﻛيف تتحدث مع ﷲ .ﺻﻠﱡوا كمجموعة من خﻼل ﺻﻼة يﺳوع في متى  ١٣-٩:٦ﺑﺎﺳتخدام يدك
لﻺرشﺎد .ش ِ ّجع الجميع ﻋﻠى الﺻﻼة ﻛل يوم.

 .1ﻛف اليد = ﻋﻼقﺔ .مثﻠمﺎ أن ﻛف اليد هو اﻷﺳﺎس لﻸﺻﺎﺑع واﻹﺑهﺎم ،فﺈن وقت الخﻠوة مع ﷲ هو أﺳﺎس ﻋﻼقتﻧﺎ الشخﺻيﺔ
ت] "...متى [٩:٦
معه" .أَ َﺑﺎﻧَﺎ الﱠذِي فِي ال ﱠﺳ َم َﺎوا ِ
 .2اﻹﺑهﺎم = العﺑﺎدة .يذ ِ ّﻛرﻧﺎ اﻹﺑهﺎم ﺑأﻧﻧﺎ يجب أن ﻧعﺑد قﺑل أن ﻧطﻠب مﻧه أي شيءِ ..." .ليَتَقَد ِﱠس ا ْﺳ ُمكَ " ]متى [٩:٦
خضع لﻠرب حيﺎتﻧﺎ ،وخططﻧﺎ ،وأﺳرﻧﺎ ،وشﺋوﻧﻧﺎ المﺎليﺔ ،وﻋمﻠﻧﺎ وﻛل شيء.
 .3الﺳﺑﺎﺑﺔ /اﻹﺻﺑع اﻷول = الخضوع .ﺑعد ذلك ﻧُ ِ
َ
َ
ض" ]متى [١٠ :٦
" ِليَأ ْ ِ
ت َمﻠَ ُﻛوتُكَ ِ .لت َ ُﻛ ْن َم ِشيﺋَتُكَ َﻛ َمﺎ فِي ال ﱠ
ﺳ َم ِ
ﺎء ﻛَذلِكَ َﻋﻠى اﻷ ْر ِ
ْطﻧَﺎ ْاليَ ْو َم" ]متى [١١ :٦
الوﺳطى = اطﻠب .وﺑعدهﺎ ﻧطﻠب من ﷲ أن يﺳد حﺎجﺎتﻧﺎُ " .خﺑْزَ ﻧَﺎ َﻛفَﺎفَﻧَﺎ أَﻋ ِ
ُ .4
 .5الﺑﻧﺻر = الغفران .واﻵن ﻧطﻠب من ﷲ أن يغفر خطﺎيﺎﻧﺎ ،وﻻ ﺑد لﻧﺎ أن ﻧغفر لﻶخرينَ " .وا ْغ ِف ْر لَﻧَﺎ ذُﻧُوﺑَﻧَﺎ َﻛ َمﺎ َﻧ ْغ ِف ُر ﻧَحْ نُ
أ َ ْيضًﺎ ِل ْﻠ ُم ْذﻧِﺑِينَ ِإلَ ْيﻧَﺎ"] .متى [١٢ :٦
 .6الخﻧﺻر = الحمﺎيﺔ .ثم ﻧطﻠب من ﷲ الحمﺎيﺔَ " .وﻻَ تُد ِْخ ْﻠﻧَﺎ فِي تَجْ ِرﺑَﺔٍ ،ل ِﻛ ْن ﻧَ ِ ّجﻧَﺎ ِمنَ ال ِ ّ
ير" ]متى [١٣ :٦
ش ِ ّر ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
 .7اﻹﺑهﺎم ]مرة أخرى[ = العﺑﺎدة .وﻧُﻧهي ذلك مثﻠمﺎ ﺑدأﻧﺎ –ﻧعﺑد ﷲ القﺎدر ﻋﻠى ﻛل شيء– "ﻷ ﱠن لَكَ ال ُمﻠكَ َ ،والقُ ﱠوة ََ ،وال َمجْ َد ،إِلَى
اﻷ َ َﺑدِِ .آمينَ ] .متى [١٣ :٦
ص ِ ّل  .اطﻠب من ﷲ أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك ﷲ أن تخﺑره ﺑقﺻتك وﺑقﺻﺔ ﷲ هذا اﻷﺳﺑوع.
١٨

 .7اﻷوقات الصعبة
انظر إلى أعلى :أﻋمﺎل الرﺳل  ،٤٢-١٧ :٥متى ٤٤-٤٣ :٥
تدريب :شﺎرك مع المجموعة ﺑﺻعوﺑﺎت واجهتهﺎ ﺑﺳﺑب إيمﺎﻧك الجديد ،واض ًعﺎ في الحﺳﺑﺎن الﺻعوﺑﺎت التى من الممﻛن أن
ً
مﺳتقﺑﻼ؛ ق ِ ّد ْم أدا ًء تمثيﻠيًﺎ ت ُﺑيِّن فيه ﻛيف ﺳيﻛون رد فعﻠك -ﺑجرأة ومحﺑﺔ -ﻛمﺎ يُع ِﻠّمﻧﺎ يﺳوع.
تواجههﺎ
ﺻ ِّل ﻷجل اﻻحتيﺎجﺎت ﻛﻠمﺎ ظهرت .وﺻ ِّل من أجل ﻛل شخص ﺑعد أن يشﺎرك.
ص ِ ّل  .اطﻠب من ﷲ أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك ﷲ أن تخﺑره ﺑقﺻتك وﺑقﺻﺔ ﷲ هذا اﻷﺳﺑوع.

 .8كونوا مجموعة تعمل بكامل طاقتها

انظر إلى أعلى :أﻋمﺎل الرﺳل ٤٧-٤٢:٢؛ ﻛورﻧثوس اﻷولى ٣٤-٢٣:١١

تدريب :ﻧﺎقش مع المجموﻋﺔ مﺎ الذي تحتﺎج المجموعة أن تفعﻠه حتى تُﺻﺑح مثل اﻻجتمﺎﻋﺎت الموﺻوفﺔ في تﻠك الﻧﺻوص
احضر ورقﺔ ﺑيضﺎء ،وكمجموعة ارﺳموا معًﺎ داﺋرة ذات خط متقطع تُمثل مجموعتكم .وفوقهﺎ اﻛتب  ٣أﻋدادً :
أوﻻ ،ﻋدد الذين
الﻛتﺎﺑيﺔ،
ْ
يحضرون ﺑﺎﻧتظﺎم )ﻋﻼمﺔ الرجل الذي رأﺳه داﺋرة وجﺳمه خطوط مﺳتقيمﺔ( ،ثﺎﻧيًﺎ ،ﻋدد الذين يؤمﻧون ﺑيﺳوع )ﻋﻼمﺔ الﺻﻠيب( ،ثﺎلثﺎً
ْ
اجعل الخط المتقطع في
ﻋدد الذين اﻋتمدوا ﺑعدمﺎ آمﻧوا )ﻋﻼمﺔ المﺎء( .أمﺎ إذا ﻛﺎﻧت مجموعتك قد تعهدت ﺑأن ت َﻛون مجموعة ﺑيج ﻻيف،
متﺻﻼ وﺳمي ًﻛﺎ .وإذا ﻛﻧتم تمﺎرﺳون ً
ً
ﻛﻼ من اﻷشيﺎء التﺎليﺔ ﺑﺎﻧتظﺎم ،ارﺳ ْم ﺻورة لهذا الشيء داخل الداﺋرة .أمﺎ إذا ﻛﻧتم ﻻ
الداﺋرة
تمﺎرﺳوﻧه أو تﻧتظرون أن يأتي واحد من خﺎرج المجموﻋﺔ ليعمﻠه لﻛم ،ارﺳ ْم ﺻورة هذا الشيء خﺎرج الداﺋرة.
 .1التع ُهد ﺑأن تﻛون مجموعة ﺑيج ﻻيف – خط غير متقطع ﺑد ًﻻ من خط متقطع.
 .2المعموديﺔ

 .3الﻛتﺎب المقدس

تذﻛﺎرا ليﺳوع
 .4تﻧﺎول الخﺑز والخمر /العﺻير،
ً
 .5الشرﻛﺔ

 .6العطﺎء والخدمﺔ
 .7الﺻﻼة

 .8التﺳﺑيح

 .9إخﺑﺎر الﻧﺎس ﻋن يﺳوع

 .10القﺎدة

مﺎذا يﻧقص مجموعتك ومن شأﻧه أن يﺳﺎﻋدهﺎ لتُﺻﺑح مجموعة ﺻحيﺔ؟
ص ِ ّل  .اطﻠب من ﷲ أن يوضح لك من هو الشخص الذي يريدك ﷲ أن تخﺑره ﺑقﺻتك وﺑقﺻﺔ ﷲ هذا اﻷﺳﺑوع.

مﺎ هي خطوتﻧﺎ التﺎليﺔ؟

اﻛتشف أو ﺳﻠﺳﻠﺔ التقويﺔ
اذهب إلى ﺳﻠﺳﻠﺔ
ْ

١٩

عدْ ،راقب ،انصرف[
دورة التدريب ] – MAWLق ِ ّد ْم نموذ ًجا ،سا ِ
جا – ﺑيِّ ْن لهم ﻛيفيﺔ القيﺎم ﺑﺎلعمل ] ٢-٣أﺳﺎﺑيع[
) Modelق ّدِم( نموذ ً
عد – ﺳﺎﻋدهم في أن يعمﻠوه ] ٣-٢أﺳﺎﺑيع[
 Assistسا ِ

 Watchراقِب – راقﺑهم ﺑيﻧمﺎ يعمﻠوﻧه ] ٣-٢ﺳﻧوات أو أﻛثر[

اﺋتم ْﻧهم ﻋﻠى العمل.
 Leaveانصرف – ِ
مﻧهﺎج MAWL
الجيل اﻷول

الجيل الثاني

ﻧموذج

الجيل الثالث
الجيل الرابع

ﺳﺎﻋد

ﻧموذج

راقب

اﻧﺻرف

ﻧموذج

ﺳﺎﻋد

راقب

ﺳﺎﻋد

ﻧموذج

اﻧﺻرف
راقب
ﺳﺎﻋد

اﻧﺻرف
راقب

اﻧﺻرف

آن واحد
ﻋضو في مجموﻋتين في ٍ




ﺳوف تﻛون مجموعتك ]مجموﻋﺔ ﺑيج ﻻيف[ ﺑمثﺎﺑﺔ ﻋﺎﺋﻠتك الروحيﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ.
 ١٢ -٦ oﺑﺎلغًﺎ في المجموعة.
حضر مؤمﻧين جد ًدا في مجموعتك ،ﺑل ﺳﺎﻋدهم ﻋﻠى أن يﺑدأوا مجموعة جديدة لتﻛون هي ﻋﺎﺋﻠتهم الروحيﺔ
 oحﺎول أﻻ ت ُ ِ
اﻷﺳﺎﺳيﺔ .ق ّدِم لهم ﻧموذ ًجﺎ لﻛيفيﺔ ﻋمل ذلك ،ثم ﺳﺎﻋدهم ﻋﻠى أن يعمﻠوه.
ﺳتحﺎول داﺋ ًمﺎ أن تﺳﺎﻋد اﻵخرين ﻋﻠى أن يﺑدأوا مجموعة جديدة لتﻛون هي ﻋﺎﺋﻠتهم الروحيﺔ اﻷﺳﺎﺳيﺔ.
 oهذا هو مﺎ ﻧﺳميه "الﻧموذج والمﺳﺎﻋدة" .ومن ثم ﺳتﻛون في ﺑعض اﻷحيﺎن في مجموﻋتين أو أﻛثر في الوقت ﻧفﺳه ،حيث
تقدم الﻧموذج والمﺳﺎﻋدة للمجموعات الجديدة.

 oﻻ تبدأ مجموعات أكثر من الﻼزم في وقت واحد ،وإﻻ فإنك على اﻷرجح لن تتمكن من أن تق ّدِم لهم النموذج أو
المساعدة في الوقت الذي يبدأون فيه مجموعاتهم الخاصة.

تضاعُف المجموعات في حال بدأت كل مجموعة مجموعةً أخرى جديدة كل عام:
Year 21 = 1،048،576
Year 22 = 2،097،152
Year 23 = 4،194،304
Year 24 = 8،388،608
Year 25 = 16،777،216
Year 26 = 33،554،432
Year 27 = 67،108،864
Year 28 = 134،217،728
Year 29 = 268،435،456
Year 30 = 536،870،912

Year 11 = 1،024
Year 12 = 2،048
Year 13 = 4،096
Year 14 = 8،192
Year 15 = 16،384
Year 16 = 32،768
Year 17 = 65،536
Year 18 = 131،072
Year 19 = 262،144
Year 20 = 524،288

٢٠

Year 1 = 1
Year 2 = 2
Year 3 = 4
Year 4 = 8
Year 5 = 16
Year 6 = 32
Year 7 = 64
Year 8 = 128
Year 9 = 256
Year 10 = 512

سيناريوهات التضاعف في مجموعات بيج ﻻيف ومنهاج
BB

MAWL

A

مجموعة BB’s
]الجيل اﻷول[
CC

DD

EE

Z

مجموعة Z
 MAWLيطﺑقون مﻧهج BB
]الجيل الثﺎﻧي[
FF

NN

G

M

مجموعة M
 MAWLيطﺑﻖ مﻧهج Z
]الجيل الثﺎلث[
QQ

P

T

H

SS

مجموعة T
 MAWLيطﺑقون مﻧهﺎج QQ
]الجيل الراﺑع[
U




V

 BB'sيقودون  Zإلى المﺳيح و Zهو اﺑن لﻠﺳﻼم .ﺑعد أن تعﻠﱠم  Zأول دروس
التﻠمذة" :لمﺎذا؟ و َمن؟ وﻛيف؟ ،يمﻛﻧه أن يجمع ﺑع ض اﻷﺻ دقﺎء وأف راد العﺎﺋﻠ ﺔ
معًﺎ ليﺑدأوا مجموﻋﺔ ﺑيج ﻻيف جديدة BB's .ﻻ يزال ون ج ز ًءا م ن المجموع ة
اﻷﺻﻠيﺔ ،ولﻛﻧهم يقدمون ﻧموذ ًجﺎ لـ  Zويﺳﺎﻋدوﻧه ف ي ﺑ دء مجموعت ه الجدي دة.
ﺑعد ذلك يدخل  BBمع  Zإلى مرحﻠﺔ مراقﺑﺔ التﻠمذة ،الت ي ه ي إح دى مراح ل
التﻠمذة ،لﻠتأﻛد من أن  Zيعمل مﺎ يُفترض أن يعمﻠه.

خص م ؤمن ﺑﺎلفع ل M .يﺳ أل  Zإن ﻛ ﺎن يﺳ تطيع أن
 Mﺻ ديﻖ  Zه و ش
ٌ
يﻧض م إل ى مجموﻋت ه .ويُجيﺑ ه " :Zمجم وعتي مﻛتمﻠ ﺔ ﺑﺎلفع ل ،لﻛ ن دﻋﻧ ي
أﺳﺎﻋدك في ﺑدء مجموعة خﺎﺻﺔ ﺑك ،من أﺻدقﺎﺋك وﻋﺎﺋﻠت ك" .وهﻛ ذا ق ّدِم Z
ﻧموذ ًج ﺎ ل ـ  Mلﻛيفي ﺔ ﺑﻧ ﺎء مجموﻋ ﺔ ﺑ يج ﻻي ف ث م ﺳ ﺎﻋده ف ي ذل ك Z .ل يس
ﻋضوا في ه ذه المجموع ة ،فق ط خ ﻼل
ﻋضوا في هذه المجموﻋﺔ .لﻛﻧه يُعتﺑَر
ً
ً
مرحﻠﺔ تقديم الﻧموذج والمﺳﺎﻋدة ]حوالي شهرين[

 QQتطﺑﻖ مﻧهﺎج  MAWLم ع  Tومجموعته ا .ه ذا ه و الجي ل الراﺑ ع م ن
المجموﻋﺔ اﻷﺻﻠيﺔ ]مجموع ة  .[BB'sإذا َﺑﻠَ ْغ تَ ه ذه المرحﻠ ﺔ ،حيﻧﺋ ٍذ يمﻛﻧ ك
مﺳتقر ومتأﺻ ل
أن تﻛون واثقًﺎ من أن الحمض الﻧووي لتضﺎﻋف المجموﻋﺎت
ٌ
في مجموعاتك

WW

ب مﺳتمرين لمهﺎراتهم القيﺎديﺔ.
ﺳيﻠتقي ﻛل قﺎدة المجموعات معًﺎ في ﺑعض اﻷوقﺎت خﻼل الﺳﻧﺔ ،من أجل تﻧمي ٍﺔ وتدري ٍ
تﻠتقي مجموعات ﺑيج ﻻيف مرة ً ﻛل أﺳﺑوع .وفيهﺎ تتم التﻠمذة من خﻼل التفﺎﻋل العمﻠي أي من خﻼل تأثر الفرد ﻋمﻠيًﺎ ﺑﺳﻠوك
اﻵخر وأﺳﻠوب حيﺎته .أيضًﺎ يمﻛن للمجموعات في المديﻧﺔ أو في المحﺎفظﺔ أن تﻠتقي معًﺎ في لقﺎء احتفﺎلي أو حدث ﻛرازي مرة
ﻛل شهر ،أو مرة ﻛل أرﺑعﺔ أشهر أو في يوم من أيﺎم العطﻼت الخﺎﺻﺔ .ويمﻛن أن تتﻛون الﻛﻧيﺳﺔ في المديﻧﺔ من اجتمﺎع – ٥
 ١٢مجموﻋﺔ معًﺎ.
٢١

مسيرة الصﻼة

مﺎرس في مجموﻋﺎت من اثﻧين أو ثﻼثﺔ أفراد ،ولﻛن يمﻛﻧك أيضًﺎ ممﺎرﺳتهﺎ ﺑمفردك .في
أفضل طريقﺔ لممﺎرﺳﺔ مﺳيرة الﺻﻼة هي أن ت ُ َ
المجموﻋﺎت ت ُتﺎح لك فﺎﺋدة إضﺎفيﺔ وهي أن تﺳمع ﻛيف يتحدث ﷲ لﻶخرين ،اﻷمر الذي من شأﻧه تعميﻖ وتوﺳيع حيﺎة الﺻﻼة لديك
وقدرتك ﻋﻠى تمييز طرق ﷲ .إذا ﻛﻧت في مجموﻋﺔ ،فعﻠيك أن تﺻﻠي ﺑﺻوت ﻋﺎ ٍل حتى يمﻛن لﻶخرين أن يتفقوا معك في الﺻﻼة .أمﺎ
إذا ﻛﻧت تﺻﻠي ﺑمفردك ،فﺈﻧه يمﻛﻧك الﺻﻼة في ﺻمتٍ ،إﻻ حين تﺻﻠي من أجل آخرين في حضورهم.
هﻧﺎك أرﺑعﺔ طرق رﺋيﺳيﺔ لتحديد مﺎ يﻧﺑغي أن تُﺻﻠي من أجﻠه في مﺳيرة الﺻﻼة:

دراجﺔ ذات ثﻼث ﻋجﻼت في فِﻧﺎءٍ  ،ﻷن تﺻﻠي من أجل اﻷطفﺎل ،أو العﺎﺋﻼت ،أو
 .1المﻼحظة :ﻋﻠى ﺳﺑيل المثﺎل ،قد تدفعك رؤيﺔ ّ
المدارس ،أو وﺳﺎﺋل الﻧقل ،إلخ .فﺎلفﻛرة هي أن ﻧدع مثل هذه اﻹشﺎرات المﺎديﺔ تدفعﻧﺎ إلى رؤيﺔ مﺎ هو أﺑعد مﻧهﺎ ،أي اﻷمور
التي في قﻠب ﷲ.

تمﺎرس فيهﺎ مﺳيرة الﺻﻼة .إذ يمﻛن
 .2البحث :قد تﻛتشف أن هﻧﺎك أمﺎﻛن تمثِ ّل ﺑ َُؤ ًرا لﻠجريمﺔ أو الظﻠم أو الفقر ،في المﻧﺎطﻖ التي ِ
لهذه اﻷمور أن تو ِ ّجه ﺻﻼتك.

 .3رؤيا إلهية :قد يﺳترﻋي الروح القدس اﻧتﺑﺎهك أو يُريك ﺻورةً ،ترشدك إلى موضوع معين في الﺻﻼة.

ﺻﺎ محددًا من الﻛتﺎب المقدس في وقت مﺑﻛر قﺑل ﻧزولك لﻠﺻﻼة ،وتدع اﻷفﻛﺎر الرﺋيﺳيﺔ في
 .4الكتاب المقدس :رﺑمﺎ تختﺎر ﻧ ً
ﺑأفﻛﺎر رﺋيﺳيﺔ لﻠﺻﻼة.
الﻧص توحي إليك
ٍ

اهتم ﻋﻠى ﻧحو خﺎص ﺑﺎﻷمﺎﻛن التﺎليﺔ ،والتي تمثل "ﻧقﺎط حيويﺔ":
المراكز الحكومية مثل المحﺎﻛم )دار القضﺎء(
المراكز التجارية مثل أمﺎﻛن التﺳوق
المراكز التعليمية مثل المدارس
مراكز اﻻتصاﻻت مثل محطﺎت الراديو
المراكز الروحية مثل مﺑﺎﻧي الﻛﻧﺎﺋس أو المﺳﺎجد أو المعﺎﺑد
يرك وأﻧت
اﺑحث ﻋن الفرص ،وأﺻغِ إلى التحريضﺎت التي تحثك ﻋﻠى الﺻﻼة من أجل اﻷفراد أو المجموﻋﺎت الذين تﻠتقي ﺑهم خﻼل َﺳ ِ
تﺻﻠي .يمﻛﻧك أن تقول" :أﻧﺎ  /ﻧحن ﻧﺻﻠي من أجل هذا المجتمع ،هل هﻧﺎك شيء محدد يمﻛﻧﻧي أن أﺻﻠي له من أجﻠﻛم؟" أو رﺑمﺎ تقول:
"أﻧﺎ /ﻧحن ﻧﺻﻠّي من أجل هذا المجتمع ،فهل تعرف شيﺋًﺎ محددًا يجب أن ﻧﺻﻠي من أجﻠه؟" وﺑعد اﻻﺳتمﺎع إلى جواﺑهم ،يمﻛﻧك أن تﺳألهم
ﻋن احتيﺎجﺎتهم الخﺎﺻﺔ .وﺑعد أن يخﺑروك ﺑهﺎ ،ﺻ ِّل من أجﻠهم ﻋﻠى الفور .ورﺑمﺎ يقودك الرب لﻛي تﺻﻠي من أجل احتيﺎجﺎت أخرى
ضﺎ.
أي ً
يمﻛﻧك اﺳتخدام هذا الترتيب ] [BLESSﻹرشﺎدك في فعل ذلك:
Body
Labor
Emotional
Social
Spiritual

الجﺳد ]الﺻحﺔ[
العمل ]الوظيفﺔ والمﺎل[
اﻷمور العﺎطفيﺔ ]المعﻧويﺎت[
اﻻجتمﺎﻋيﺎت ]العﻼقﺎت[
الروحيﺎت

في معظم الحﺎﻻت ،يشعر الﻧﺎس ﺑﺎﻻمتﻧﺎن ﻻهتمﺎمك .وإذا ﻛﺎن الشخص غير مؤمن ،فﺈن هذا غﺎلﺑًﺎ مﺎ يفتح الﺑﺎب أمﺎمك ﻹجراء محﺎدثﺔ
ﻷن تشﺎرك معه اختﺑﺎرك ورﺳﺎلﺔ اﻹﻧجيل ،أو فرﺻﺔ ْ
روحيﺔ وأحيﺎﻧًﺎ يُتيح الفرﺻﺔ ْ
ﻋضوا في مجموﻋﺔ
ﻷن تعرض ﻋﻠيه أن يﻛون
ً
لدراﺳﺔ الﻛتﺎب المقدس ،أو تعرض مﺎ هو أفضل من ذلك ،أن يﺳتضيف في ﺑيته إحدى جﻠﺳﺎت دراﺳﺔ الﻛتﺎب المقدس .أمﺎ إذا ﻛﺎن
الشخص مؤمﻧًﺎ ،فعﻠيك أن تدﻋوه لﻼﻧضمﺎم إليك في مﺳيرة الﺻﻼة ،أو ق ْم ﺑﺈﻋداده في جﺎﻧب آخر من جواﻧب التﻠمذة.
تدريب :اذهب في مﺳيرة ﺻﻼة ،في مجموﻋﺎت مﻛوﻧﺔ من شخﺻين أو ثﻼثﺔ أشخﺎص:
٢٢

ﻛيف تﺑدأ مجموﻋﺔ إطﻼق؟
اﺳتخدم مجموعة اﻹطﻼق لﺑدء حرﻛﺔ تﻠمذة في ﻧطﺎق ﻛﻧيﺳتك الحﺎليﺔ أو المﻧظمﺔ التي تعمل ﺑهﺎ!

قﺑل اﻻجتمﺎع

اطرح الرؤيﺔ ﻋﻠى المؤمﻧين الموجودين في ﻛﻧيﺳتك ،حول ﻛيفيﺔ اشتراﻛهم في حرﻛﺔ تﻠمذة تجتﺎح جميع أﻧحﺎء مديﻧتهم وأمتهم! ثم اجمعهم
لتدرﺑهم ﻋﻠى ﻛيفيﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ التﻼميذ ،ﺑﺎﺳتخدام الجدول الموضح أدﻧﺎه.
م ًعﺎ في "مجموعات إطﻼق" ِ ّ

اﻷﺳﺑوع اﻷول:

اﺑدأ ﺑﺎلدرس اﻷول "لمﺎذا؟ ومن؟ وﻛيف؟" ﺳوف تحتﺎج ﺳﺎﻋتين تقريﺑًﺎ.

اﻷﺳﺑوع الثﺎﻧي ]واﻷﺳﺎﺑيع الﻼحقﺔ[:

اﺳتخدم مﺳﺎر الﺑدايﺔ وادخﻠه في "شﻛل اجتمﺎع المجموعة" الذي يتﺑع طريقﺔ  .٣/٣اﺑدأ ﺑﺎلدرس اﻷول في اﻷﺳﺑوع الثﺎﻧي ،ثم اﻧتقل إلى
الدرس التﺎلي في اﻷﺳﺑوع الﻼحﻖ إذا ﻛﺎن أفراد مجموعتك يشﺎرﻛون الﻧﺎس ﺑقﺻتهم ً
فعﻼ .أمﺎ إذا ﻛﺎﻧوا ﻻ يفعﻠون ذلك ،اﺳتم ْر في الدرس
اﻷول لمدة أﺳﺑوع أو أﺳﺑوﻋين آخرين ،إلى أن يعرف الجميع ﻛيف يشﺎرك ﺑقﺻته ويفعل ذلك ً
فعﻼ .هﻧﺎلك ثمﺎﻧيﺔ دروس ﺳوف تتﻧﺎولهﺎ
ً
إجمﺎﻻ ،ﺑﺎﺳتخدام هذا الشﻛل ﻛل أﺳﺑوع.









ْ
شارك بقصتك
الدرس اﻷول:
الدرس الثاني :شارك بقصة ﷲ
الدرس الثالث :اتبع واصط ْد
الدرس الرابع :المعمودية
الدرس الخامس :الكتاب المقدس
الدرس السادس :تكلﱠ ْم مع ﷲ
الدرس السابع :اﻷوقات الصعبة
الدرس الثامن :كونوا مجموعة تعمل بكامل طاقتها

ماذا يجب أن تفعل مع المؤمنين الجدد؟

إذا قﺑِل أح ٌد رﺳﺎلﺔ اﻹﻧجيل ،فﺈﻧه يجب ﻋﻠى المتدرب أن يأخذ الدرس اﻷول "لمﺎذا؟ ومن؟ وﻛيف؟" إذا ﺳمح الوقت ﺑذلك .أمﺎ إذا ﻛﺎن
رجع المؤمن الجديد إلى مجموعة اﻹطﻼق .ﻷن هذا قد َيقضي
الوقت ﻻ يﺳمح ،فعﻠيك أن تحدد موﻋدًا لﻼجتمﺎع معًﺎ في وقت ﻻحﻖ .ﻻ ت ُ ِ
ﻋﻠى التﻠمذة القﺎﺋمﺔ ﻋﻠى الطﺎﻋﺔ ،وﻋﻠى ﺻﻧﺎﻋﺔ القﺎدة الجدد ،ﻷن المؤمن الجديد من الممﻛن أن يﺑدأ اﻻﻋتمﺎد ﻋﻠى قﺎﺋد المجموعة
"المخضرم" .ولﻛن ً
ﺑدﻻ من ذلك ،ﺳﺎﻋد المؤمن الجديد ﻋﻠى تشﻛيل مجموعة من شﺑﻛﺔ ﻋﻼقﺎته إن أمﻛن .وإن لم تﻧجح في ﺑدء مجموعة
ّ
ض ْعه في مجموعة موجودة ﺑﺎلفعل.
جديدة لﻠمؤمن الجديد ،فحيﻧﺋ ٍذ ﻋ ِﻠمه دروس مسار البداية ]ﺑشﻛل فردي[ ثم َ

٢٣

مبادئ المضاعفة والتلمذة

مﺎ المﺑﺎدئ التي يمﻛن أن تقود إلى مضﺎﻋفﺔ التﻼميذ ﺑﺻورة أﺳرع؟

المﺑدأ اﻷول :الجميع ُمج ﱠهز


ﻛل تﻠميذ هو ﺻﺎﻧع تﻼميذ ،وﻛل ﺑيت هو مرﻛز تدريب ،وﻛل مجموعة هي هيﺋﺔ إرﺳﺎليﺔ.

المﺑدأ الثﺎﻧي :المﺳؤوليﺔ المزدوجﺔ.



اﺳمع من ﷲ وأط ْع مﺎ يعﻠﻧه لك.
ً
شﺎر ْﻛهُ مع اﻵخرين ،وليﻛن ﻛل واحد مﺳؤوﻻ أمﺎم اﻵخر.

ﻧحن مﺳؤولون أمﺎم
ﷲ والﻧﺎس

ّ
ضطرا ْ
الﺑطﺔ اﻷم
أن تﻛون
التلمذة على طريقة صغار ال َبط :يمثل يﺳوع لﻧﺎ مﺎ تمثﻠه الﺑطﺔ اﻷم لﺻغﺎرهﺎ .ﻧحن ﻧﺳير وراءه .فأﻧت لﺳت م
ً
حتى تقود اﻵخرين من خﻠفك ...ﺑل فقط يﻠزمك ْ
أن تتقدمه ﺑخطوة واحدة ،أي أن تﺳير أمﺎمه.

المﺑدأ الثﺎلث – يﻧﺑغي ﻋﻠى ﻛل تﻠميذ الحرص ﻋﻠى التغذيﺔ الذاتيﺔ ،من خﻼل:
.1
.2
.3
.4

الﻛﻠمﺔ ]الﻛتﺎب المقدس[.
الﺻﻼة
حيﺎة الجﺳد الواحد ]اﻻتحﺎد واﻻرتﺑﺎط مع مؤمﻧين آخرين[
اﻻضطهﺎد واﻷلم.

المﺑدأ الراﺑع – ﻋيون ترﺻد أمﺎﻛن لم يﺻﻠهﺎ المﻠﻛوت


أين ترى مﻠﻛوت ﷲ غير موجود؟ ﻛيف ﺳتﺑدأ العمل في هذه المﻧﺎطﻖ الجديدة؟



يﺳوع يحب اﻷدﻧى مﻧزلﺔ ،واﻷخير ،والضﺎل .ليﻛن قَﺻدُكَ الﺑحث ﻋن هؤﻻء.

ﻧحتﺎج داﺋ ًمﺎ أن ﻧﺑحث ﻋن اﻷمﺎﻛن التي لم يﺻﻠهﺎ المﻠﻛوت.

٢٤

.استثمر في عدد قليل




مع َمن تقضي وقتك؟ أتقضيه مع أولﺋك الذين يط ِﺑّقون مﺎ ت ُع ِﻠّمه لهم ويﻧقﻠوﻧه ﻵخرين؟!
درب أي شخص لديه اﺳتعداد أ ْن يتدرب ،ولﻛن ﻋﻠيك ﺑمتﺎﺑعﺔ ال ُمثمر.
ّ
ﱠ
ﻖ في ﻋدد قﻠيل.
ﻖ في ﻋدد قﻠيل من أجل أن يغرﺳوا هم أي ً
ضﺎ ﺑعم ٍ
اﺳﻛب مﺎ تعﻠمته ﺑعم ٍ



إذا ﻛﻧت تعيش مﺑﺎدئ التﻠمذة هذه ،فﺈﻧك ﺳوف تُضط َهد وتعﺎﻧي من هجمﺎت روحيﺔ.

ثم ٌن ينبغي أن يُدفَع


 ٢ oتيموثﺎوس ١٢-١١ :٣؛ روميﺔ ١٧ :٨

أن يرد تﻠك الهجمﺎت ،أو يﺳتخدمهﺎ لخيرك.

ومع ذلك يمﻛن

 oروميﺔ ٢٨ :٨

مشاركة هذه المبادئ





ﺑعد أن تﻛون قد اﺳتطعتَ فعل اﻷشيﺎء التي تعﻠمتهﺎ لﻠتو ،مع َمن ﺳتشﺎرك هذه اﻷشيﺎء؟
ضى
 oﺳيﻛون من اﻷفضل أن تشﺎرﻛهﺎ مع مؤمﻧين جدد أو اﻷشخﺎص اﻷﺻغر ِﺳﻧًﺎ .ﻷﻧه ﻛﻠمﺎ ﻛﺎن الشخص أﻛﺑر ﺳﻧًﺎ أو َم َ
ﻋﻠى إيمﺎﻧه وقت أطول ،ﱠقﻠت احتمﺎليﺔ تقﺑﱡﻠه لطرق جديدة لﻠتﻠمذة .ويﻧطﺑﻖ الشيء ﻧفﺳه ﻋﻠى الهيﺋﺎت والﻛﻧﺎﺋس .فﻛﻠمﺎ ﻛﺑر
حجمهﺎ أو مضى ﻋﻠى إﻧشﺎﺋهﺎ وقت أطول ،ﱠقﻠت احتمﺎليﺔ تقﺑﱡﻠهﺎ لﻠتغير.
َ oمثَل الرقعﺔ الجديدة ﻋﻠى الثوب العتيﻖ ،ومثل الخمر الجديدة في الزقﺎق العتيقﺔ ]لوقﺎ .[٣٩-٣٦ :٥
ﻋدم الرضﺎ ﻋن الوضع الراهن  +معرفﺔ طريقﺔ أفضل  +معرفﺔ ﻛيف تخطو الخطوات اﻷولى ،هي ﻛﻠهﺎ أمور تﻛﺳر حﺎلﺔ
ُﻧجز الﻧﺎس التدريب.
الﻛﺳل والجمود ،من أجل أن ي ِ
ُ
ُ
ﻛثيرا فيمﺎ تعﻠمته ،وإﻻ لن يﻛون ﺻﺎل ًحﺎ!
ر
ي
غ
ت
ﻻ
ًﺎ
ض
أي
يفعﻠه.
ﺑأن
ًا
د
أح
ر
ﺑ
خ
ت
أن
قﺑل
ﺑﻧفﺳك
ط ِﺑّﻖ داﺋ ًمﺎ مﺎ تعﻠمت َه ،وافعﻠه
ّ
ً
ِ
ِ

المعلومات

التجديد

المحاكاة

أفكار أخيرة


مرة ً
ﻧحن ﻧريد أن ﻧعمل ﺑهدف الوﺻول إلى مجموعات تتضﺎﻋف .إذا ﺑدأت مجموعةً ولﻛﻧهﺎ ﻻ تتضﺎﻋف ،ﻻ تقﻠﻖ! فقط حﺎول ّ
ﻧورا وﺳط الظﻼم!
أخرى ،فﺈﻧهﺎ ﻻ تزال تمثل ً
ُ
ي شهير ،ذات مرة" :ﺳوف تضيِّع  %١٠٠من الفرص التي لن تقتﻧﺻهﺎ!"
 oقﺎل ريﺎض ٌ
 oلذلك اﻋمل ﺑﺎجتهﺎد! وﻻ تخف من ارتﻛﺎب اﻷخطﺎء.
٢٥

تلخيص ﻷدوات التلمذة

متى وكيف تستخدم أدوات التلمذة هذه؟

اﻛتشف ،ﺳﻠﺳﻠﺔ الرجﺎء ،أو ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻼمﺎت يوحﻧﺎ[ أو مع التﻼميذ اﻹخوة اﻵخرين
يمﻛن اﺳتخدام المجموعات مع غير المؤمﻧين ]ﺳﻠﺳﻠﺔ
ْ
اﻛتشف ،مﺳﺎر الﺑدايﺔ ،أو ﺳﻠﺳﻠﺔ التقويﺔ[ ﻛوﺳيﻠﺔ لتشجيعهم ﻋﻠى التقدم في رحﻠتهم الروحيﺔ .فﻠيﻛن لديك مجموعة واحدة تم ِثلّ
]ﺳﻠﺳﻠﺔ
ْ
مجتمعك الروحي اﻷﺳﺎﺳي والداﺋم .يمﻛن أن تجتمعوا في مﻧزلك أو في أي مﻛﺎن تريدون اﻻلتقﺎء فيه .وفي ﻛل المرات ،حﺎول أيضًﺎ أن
تق ّدِم الﻧموذج أو المﺳﺎﻋدة ً لشخص آخر ،ولﻛن ﺑﺻفﺔ مؤقتﺔ ،لمﺳﺎﻋدته في إﻧشﺎء مجموعة جديدة .يﻧﺑغي أن يتم ذلك في المﻛﺎن الذي
يختﺎروﻧه .يجب أن يأخذ المؤمﻧون الجدد مﺳﺎر الﺑدايﺔ .ﻛمﺎ يجب اﺳتخدام مﺳﺎر الﺑدايﺔ مع المؤمﻧين ﺑﺎلفعل ،لﻠﺑدء في تدريﺑهم ﻋﻠى
ﺻﻧﺎﻋﺔ التﻼميذ.

درس "لماذا؟ و َمن؟ وكيف؟" هو الدرس التأﺳيﺳي لﺑدء التﻠمذة .يجب أن يُﺳتخدم مع المؤمﻧين الجدد ﺑعدمﺎ تقودهم إلى اﻹيمﺎن ،لوضع
أرجﻠهم ﻋﻠى الطريﻖ الﺻحيح لمشﺎرﻛﺔ إيمﺎﻧهم وتﻠمذة اﻷفراد الذين يقودوﻧهم إلى اﻹيمﺎن .ﻛمﺎ يﻧﺑغي اﺳتخدام هذا الدرس مع من هم
مؤمﻧين ﺑﺎلفعل ،لد ْف ِعم ﻧحو مﺳﺎر المشﺎرﻛﺔ ﺑﺈيمﺎﻧهم وتﻠمذة آخرين .ﺑعد ذلك ،ﻻ ﺑد من اﺳتخدام مﺳﺎر الﺑدايﺔ ودروﺳه اﻷوليﺔ الثمﺎﻧيﺔ ﺑعد
مﻧهج "لمﺎذا؟ و َمن؟ وﻛيف؟" في الوقت الذي يتم فيه تشﻛل المؤمﻧين في مجموعات لتعﻠيمهم دروس ﺑيج ﻻيف التأﺳيﺳيﺔ الثمﺎﻧيﺔ لﻠتﻠمذة.

ضﺎ
يجب اﺳتخدام ورقة شبكة العﻼقات ]قﺎﺋمﺔ من  ٢٠أو  [١٠٠ﻋﻠى الفور مع اﻷشخﺎص الذين تقودهم إلى اﻹيمﺎن .ويمﻛن اﺳتخدامهﺎ أي ً
ضﺎ أن تﺳتخدمهﺎ ﺑﻧفﺳك وتقوم ﺑتحديثهﺎ مرة ً ﻛل ﻋﺎم .يجب
مع التﻼميذ اﻵخرين ﻛأداة لﻠمﺳﺎﻋدة في ﻧموهم .ﻛمﺎ يجب ﻋﻠيك أﻧت أي ً
ﺻﺎ من غير المؤمﻧين ﻋﻧد
اﺳتخدامهﺎ ﺑﺎﻻرتﺑﺎط ﺑمﻧهج "لمﺎذا؟ و َمن؟ وﻛيف؟" .ويمﻛﻧك ﺑﺑﺳﺎطﺔ أن تﺑدأ ﺑقﺎﺋمﺔ مختﺻرة تضم  ٢٠شخ ً
العمل مع شخص قدت َه لﻠتو إلى المﺳيح.
أمﺎ أدوات "قصتي" و "قصة ﷲ" ]المشﺎرﻛﺔ ﺑﺎختﺑﺎرك وﺑرﺳﺎلﺔ اﻹﻧجيل[ فيﻧﺑغي أن ت ُﺳتخدم ﻋﻠى الفور مع اﻷشخﺎص الذين قُدتهم إلى
اﻹيمﺎن .ويمﻛن اﺳتخدامهﺎ أيضﺎ مع التﻼميذ اﻵخرين ﻛأداة لمﺳﺎﻋدتهم في الﻧمو .ﻛمﺎ يجب ﻋﻠيك أيضًﺎ اﺳتخدامهﺎ مرة َ ﻛل ﻋﺎم ،لتحديث
قﺻتك .يجب اﺳتخدامهﺎ ﺑﺎﻻرتﺑﺎط ﺑمﻧهج "لمﺎذا؟ و َمن؟ وﻛيف؟".
يجب اﺳتخدام دورة الصﻼة ﺑقدر المﺳتطﺎع .ويمﻛن مشﺎرﻛتهﺎ مع التﻼميذ لزيﺎدة شرﻛتهم الحميميﺔ مع ﷲ أيضًﺎ.
يجب اﺳتخدام مسيرة الصﻼة ﻛﻠمﺎ دﻋت الحﺎجﺔ .اجعل مسيرة الصﻼة ﻋﺎدة مﻧتظمﺔ لديك .أيضﺎ ف ِ ّﻛ ْر في ممﺎرﺳتهﺎ مع زمﻼﺋك المؤمﻧين
ﻛوﺳيﻠﺔ لمﺳﺎﻋدتهم ﻋﻠى اتخﺎذ خطوتهم اﻹيمﺎﻧيﺔ التﺎليﺔ.
يجب أن تجتمع مجموﻋﺎت المﺳﺎءلﺔ مرة ً ﻛل أﺳﺑوع .هي مؤقتﺔ ،ولﻛن ﻋﻠيك أن تﻛون مشﺎر ًﻛﺎ طوال الوقت في واحدة مﻧهﺎ .يمﻛن أن
يشترك غير المؤمﻧين في مجموﻋﺎت المﺳﺎءلﺔ ،ﻋﻠى أن تتغير الﺻﻼة الﻛرازيﺔ في هذه الحﺎلﺔ .اﻋتﺑر هذه المجموﻋﺎت أداة يمﻛن
اﺳتخدامهﺎ مع أي شخص لمﺳﺎﻋدته ﻋﻠى اتخﺎذ خطوته التﺎليﺔ في ﻧموه في حيﺎته الروحيﺔ.
درب مجموعات ﻛﺑيرة من
يمﻛن اﺳتخدام مجموعات اﻹطﻼق لتدريب المؤمﻧين في مﺑﻧى الﻛﻧيﺳﺔ ،أو في الحﺎﻻت التي تريد فيهﺎ أن ت ُ ِ ّ
اﻷشخﺎص خﻼل دورة تدريﺑيﺔ تﺳتمر ﺑضعﺔ أشهر .اﺑدأ اﻷﺳﺑوع اﻷول ﺑدرس "لمﺎذا؟ و َمن؟ وﻛيف؟" ثم اﺳتخدم في اﻷﺳﺎﺑيع التﺎليﺔ
مسار البداية.

٢٦

تعهدات لثﻼثة أشهر
دخ ْل في الفراغﺎت التﺎليﺔ أﺳمﺎء من ورقة شبكة العﻼقات الخﺎﺻﺔ ﺑك:
تدريب :أ َ ِ
ﺳوف أشﺎرك ﺑقﺻتي ]اختﺑﺎري[ وﺑقﺻﺔ ﷲ ]رﺳﺎلﺔ اﻹﻧجيل[ مع اﻷشخﺎص التﺎليﺔ أﺳمﺎؤهم:
ﺳوف أدﻋو اﻷشخﺎص التﺎليﺔ أﺳمﺎؤهم ليﺑدأوا مجموعة معي:
ﺳوف أح ِفّز اﻷشخﺎص التﺎليﺔ أﺳمﺎؤهم ليﺑدأوا مجموعاتهم الخﺎﺻﺔ ،وﺳوف أج ِ ّهزهم لﻠقيﺎم ﺑذلك:
اﻛتشف ،لﻠﺑﺎحثين مﻧهم:
ﺳوف أدﻋو اﻷشخﺎص التﺎليﺔ أﺳمﺎؤهم لﻠمشﺎرﻛﺔ في مجموﻋﺔ من مجموﻋﺎت الرجﺎء ،أو ﻋﻼمﺎت يوحﻧﺎ ،أو
ْ
ﺳأدﻋو اﻷشخﺎص التﺎليﺔ أﺳمﺎؤهم ليﺑدأوا معي مجموﻋﺔ مﺳﺎءلﺔ:
ﺳوف أح ِفّز اﻷشخﺎص التﺎليﺔ أﺳمﺎؤهم ليﺑدأوا مجموﻋﺎت المﺳﺎءلﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑهم ،وﺳوف أج ِ ّهزهم لﻠقيﺎم ﺑذلك:
ﺳوف أدﻋو اﻷشخﺎص التﺎليﺔ أﺳمﺎؤهم لﻠمشﺎرﻛﺔ معي في مﺳيرة ﺻﻼة:
ﺳوف أﺳتخدم درس "لماذا؟ و َمن؟ وكيف؟" ﻹﻋداد اﻷشخﺎص التﺎليﺔ أﺳمﺎؤهم ،ليشﺎرﻛوا قﺻتهم وقﺻﺔ ﷲ ،ويُعدﱡوا قﺎﺋمﺔً
ﺑأشخﺎص من
ٍ
شﺑﻛﺔ ﻋﻼقﺎتهم:
ﺳوف أﺑدأ مجموعة إطﻼق في الﻛﻧﺎﺋس أو اﻷمﺎﻛن التﺎليﺔ:
ﺳوف أﺳتخد ُم دورة الﺻﻼة مرة ً ﻛل ________
ﺳوف أمﺎرس مﺳيرة الﺻﻼة مرة ً ﻛل _______
تعهدات أخرى:
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معلومات عن بيج ﻻيف

الموقع اﻹلكترونيwww.big.life :

العطاء :إذا ﻛﻧت تود أن تﻛون شري ًﻛﺎ لمؤﺳﺳﺔ بيج ﻻيف مﺎليًﺎ ،لمﺳﺎﻋدتﻧﺎ ﻋﻠى اﻻﺳتمرار في أداء رﺳﺎلتﻧﺎ لتمﻛين المؤمﻧين حول العﺎلم
من أجل الوﺻول ﺑرﺳﺎلﺔ اﻹﻧجيل إلى شعوﺑهم وتﻠمذتهم ليﺳوع المﺳيح ،يمﻛﻧك التﺑرع من خﻼل موقعﻧﺎ ﻋﻠى اﻹﻧترﻧت أو تحويل شيﻛﺎت
ﺑﻧﻛيﺔ إلى "بيج ﻻيف" وإرﺳﺎلهﺎ إلى العﻧوان التﺎلي:
Biglife
P.O Box 110431
Naples, FL 34108

الصﻼة :يمﻛﻧك اﻻشتراك في الﺻﻼة اﻷﺳﺑوﻋيﺔ لﺑيج ﻻيف ،ﺑﺈرﺳﺎل رﺳﺎﺋل الﺑريد اﻹلﻛتروﻧي ،ﻋﻠى الموقع اﻹلﻛتروﻧي لﺑيج ﻻيف.
التدريب :يمﻛﻧك اﻻتﺻﺎل ﺑﺑيج ﻻيف من أجل تدريﺑك أو تدريب آخرين تعرفهم ،ﻋن طريﻖ مراﺳﻠتﻧﺎ ﻋﻠى ﻋﻧوان الﺑريد اﻹلﻛتروﻧي
التﺎليTraining@big.life :

مواد التدريب:

مواد وكُتيبات التدريب :يمﻛﻧك إيجﺎد مواد تدريﺑﺔ إضﺎفيﺔ ﻋﻠى موقعﻧﺎ اﻹلﻛتروﻧي .وتشمل هذه المواد ُﻛتيﺑﺎت التدريب ]ﺑﺎلﻠغﺔ اﻹﻧجﻠيزيﺔ
وﺑﻠغﺎت أخرى[ ،وﺳﻼﺳل دراﺳيﺔ لمجموﻋتك ،وﻛتﺎب لﻠتﺳﺑيح والعﺑﺎدة .ﻛمﺎ يمﻛﻧك أن تُرﺳل رﺳﺎلﺔ إلى ﺑيج ﻻيف ﻋﻠى الﺑريد اﻹلﻛتروﻧي
 Training@big.lifeإذا ﻛﻧت ﺑحﺎجﺔ إلى مواد تدريﺑﺔ أخرى ،أو ﺑحﺎجﺔ إلى المﻠفﺎت ﺑتﻧﺳيﻖ  ،Wordمن أجل ترجمﺔ ال ُﻛتيب إلى
لغتكhttps://big.life/training/ .
التدريب عبر اﻹنترنت :وهو متﺎح لﻠمجموﻋﺎت ﻻﺳتخدامه .وﻛذلك يتوافر مدرﺑون ﺑﺎلﺑث المﺑﺎشر .والموقع اﻹلﻛتروﻧي لﻠتدريب هو:
www.zumeproject.com

تدريب لﻸطفال www.gamelife123.com :وهو تدريب ﻋﻠى التﻠمذة ،ﺑغرض ﺻﻧﺎﻋﺔ تﻼميذ من اﻷطفﺎل ،ﺑﺎﺳتخدام مﻧﺎهج مشﺎﺑهﺔ
لﻠمﻧﺎهج الموجودة في تدريب ﺑيج ﻻيف .وتمثل اﻷلعﺎب التفﺎﻋﻠيﺔ وقﺻص اﻷطفﺎل ،جز ًءا من هذا التدريب.

أداة رسم الخرائط لﻸجيال عبر اﻷنترنت :تم تﺻميم أداة ﻋﺑر اﻹﻧترﻧت تﺳمح لﻠشﺑﻛﺎت ﺑتتﺑع مجموﻋﺎتهﺎ .إذا ﻛﻧت تريد حفظ خريطتك،
فﺳوف تحتﺎج إلى حفظهﺎ ﻛمﻠف ﺑتﻧﺳيﻖ ] [.CSVواحفظه ﻋﻠى جهﺎز الﻛمﺑيوتر ،ثم ارجع إليهﺎ مرة أخرى ﻋﻧدمﺎ تريد تغييرهﺎ ،حيث ﻻ
يمﻛن حفظهﺎ ﻋﺑر اﻹﻧترﻧت .يمﻛﻧك العثور ﻋﻠيهﺎ فيhttps://dvopalecky.github.io/gen-mapper/ :
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ال ُمﻠحﻖ موجود ﺑﺎلﺻفحﺎت التﺎليﺔ:

المعمودية

ﺻور اﻧضمﺎمﻧﺎ ،رمزيًﺎ ،ليﺳوع المﺳيح ،في موته دفﻧه ،وقيﺎمته .وهي داﺋ ًمﺎ مﺎ تقترن ﺑﺎﻹيمﺎن ﺑيﺳوع
المعموديﺔ هي "ﺻورة" لﻺﻧجيل ت ُ ّ ِ
المﺳيح ﺑﺎﻋتﺑﺎره مخﻠص اﻹﻧﺳﺎن .والمعموديﺔ في حد ذاتهﺎ ليﺳت ً
إقرارا أمﺎم ﷲ ﺑﺎ ِت ّﺑﺎع
ﻋمﻼ خﻼﺻيًﺎ ،ولﻛﻧهﺎ "مقترﻧﺔ" ﺑﺎﻹيمﺎن ﺑﺎﻋتﺑﺎره
ً
يﺳوع المﺳيح ﺑﺻفته رﺑﱠﺎ] .روميﺔ  [١٠-٩ :١٠اقرأ ﺳفر أﻋمﺎل الرﺳل :مﺎذا حدث؟


٤١-٣٧ :٢



٨ :١٨




١٩-١٧ :٩
١٦-١٤ :٢٢

أربعة أسئلة:
.1
.2
.3
.4

َمن يتﻠقى التعميد؟ ]أﻋمﺎل الرﺳل [٣٨ :٢
متى يتع ﱠمد؟ ]التقويم في مقﺎﺑل ﺳﺎﻋﺔ اﻹيقﺎف[
َمن الذي يُ َع ِ ّمد؟ ]متى  ،١٩ :٢٨يوحﻧﺎ ٢ :٤؛ أﻋمﺎل الرﺳل ٣٨-٣٥ :٨؛ [٤٨-٤٧ :١٠
ﻛيف ﻧع ِ ّمد؟ ]مرقس [١٠-٩ :١

إذا ﻛﻧت تحتﺎج أن تتعمد ،ف َمن الذي يجب أن يع ِ ّمدك ،ومتى؟ وإذا ﻛﻧت قد تع ﱠمدت ﺑﺎلفعل ،فهل اتﺑعتَ الﻧموذج /الترتيب الﻛتﺎﺑي ،الذي
يعﻧي أﻧك ﺳمعتَ  ،وآمﻧتَ  ،واﻋتمدت؟ هل تحتﺎج إلى تﻧﺎول هذا الموضوع؟
في الﻛتﺎب المقدس ،تتم المعموديﺔ مﺑﺎشرة ً ﺑعد أن يختﺎر الشخص أن يتوب ويتﺑع المﺳيح .ﻋﺎدة ً مﺎ يتم ذلك في غضون ﺳﺎﻋﺎت من قﺑول
الشخص اﻹيمﺎن ﺑيﺳوع المﺳيح.

تعليمات خاصة بالمعمودية

ْ
اجعل الشخص الذي يتع ّمد يُمﺳك ﺑيدك اليﺳرى ﺑﻛﻠتﺎ يديه .ثم
واقف في المﺎء ﻋﻠى ﻋمﻖ ﻛﺎفٍ ]ﻋمﻖ متر واحد يفي ﺑﺎلغرض[
ﺑيﻧمﺎ أﻧت
ٌ
ضع يدك اليمﻧى ﻋﻠى ظهره .أﺳأله هذين الﺳؤالين ود ْﻋهُ ير ّد ﺑﺎﻹيجﺎب:
"هل قبلتَ يسوع المسيح ربا ً و ُمخ ّلصا ً لك؟ هل تعزم أن تطيعهُ وتخدمهُ بصفته َم ِل َكك ،لبقية حياتك؟"

ثم ْ
قل مﺎ يﻠي:

"بنا ًء على إقرارك بإيمانك بالرب يسوع ،أ ُع ِ ّمدك اﻵن باسم اﻵب واﻻبن والروح القدس"

ﻧزله إلى المﺎء ﺑيدك اليﺳرىُ ،محر ًﻛﺎ يدك ويديه ﺑﺎتجﺎه وجهه ،واﺳﻧده ﺑيدك اليُمﻧى
اجعﻠه يحﻧي رﻛﺑتيه ويميل إلى الوراء ﺑيﻧمﺎ أﻧت ت ُ ِ
ُمحر ًﻛﺎ إيﺎهﺎ من ﻋﻠى ظهره إلى خﻠف رأﺳه ،اغمره ﻛﻠيًﺎ في المﺎء .ثم اﻧتشﻠه إلى خﺎرج المﺎء.

٢٩

عشاء الرب ]التناول[
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ج ِ ّهز الخﺑز وﻋﺻير العﻧب و/أو الﻧﺑيذ.
ْ
اجعل مجموعتك تقضي ﺑعض الوقت في تأم ٍل ﺻﺎمت ،لﻼﻋتراف ﺑخطﺎيﺎهم.
ُ
ع فِي الﻠﱠ ْيﻠَ ِﺔ الﱠتِي أ ْﺳ ِﻠ َم فِي َهﺎ ،أ َ َخذَ ُخﺑ ًْزا
الربﱠ َي ُ
ﺳو َ
الربّ ِ َمﺎ َﺳﻠﱠ ْمت ُ ُﻛ ْم أ َ ْيضًﺎِ :إ ﱠن ﱠ
اقرأ ) ١ﻛورﻧثوس " (٢٤-٢٣ :١١ﻷَﻧﱠﻧِي ت َ َﺳﻠﱠ ْمتُ ِمنَ ﱠ
َ
ﺻﻧَعُوا هذَا ِل ِذ ْﻛ ِري".
ﺳدِي ْال َم ْﻛ ُ
ور ﻷجْ ِﻠ ُﻛ ُم .ا ْ
ﺳ ُ
َو َشﻛ ََر فَ َﻛﺳ َﱠرَ ،وقَﺎ َلُ :خذُوا ُﻛﻠُوا هذَا ه َُو َج َ
اجعل أﻋضﺎء مجموعتك يأﻛﻠون الخﺑز.
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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أﻛم ْل قراءة ) ١ﻛورﻧثوس :(٢٥ :١١
ْ
ِ
ِ
ِكَ
ِ
َِِ
ِ
ْ
ُ َ َْ
َََْ َ ْ
َ
َ
ُﻛﻠﱠ َمﺎ ش َِر ْﺑت ُ ْم ِل ِذ ْﻛ ِري"
اجعل أﻋضﺎء مجموعتك يشرﺑون ﻋﺻير العﻧب أو الﻧﺑيذ.
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ
الربّ ِ إِلى أن يَ ِجيء"َ.
س ،تخﺑِ ُرونَ ﺑِ َم ْو ِ
ت ﱠ
أﻛم ْل قراءة ) ١ﻛورﻧثوس " :(٢٦ :١١فَﺈِﻧﱠ ُﻛ ْم ُﻛﻠﱠ َمﺎ أَﻛ َْﻠت ُ ْم هذا الخﺑْزَ َوش َِر ْﺑت ْم ه ِذ ِه الﻛَأ َ
اختتم ﻋشﺎء الرب ﺑﺎلﺻﻼة و/أو الترﻧيم.

قراءة الكتاب المقدس بطريقة ][S.O.A.P.S.
ﻷﻧﻧﺎ أتﺑﺎع المﺳيح ﻻ ﺑد أن ﻧقرأ الﻛتﺎب المقدس ﻛل يوم .ومن اﻹرشﺎدات الجيدة ،هو أن تقرأ ﻋﻠى اﻷقل مﺎ ﺑين  ٣٠ – ٢٥أﺻحﺎحﺎ من
الﻛتﺎب المقدس ﻛل أﺳﺑوع .إن اﻻلتزام ﺑﺎلتﺳجيل في مذﻛرة يوميﺔ ﺑﺎﺳتخدام طريقﺔ ] [S.O.A.P.S.لقراءة الﻛتﺎب المقدس ،ﺳيﺳﺎﻋدك
ﻋﻠى الفهم والطﺎﻋﺔ والمشﺎرﻛﺔ ﺑدرجﺔ أﻛﺑر .وتتﻛون طريقﺔ ] [S.O.A.P.S.من:
SCRIPTURE

OBSERVATION
APPLICATION
PRAYER

SHARING

الﻛتﺎب المقدس:
المﻼحظﺔ:
التطﺑيﻖ:
الﺻﻼة:
المشﺎرﻛﺔ:

ﺻﺎ.
اﻛتب آيﺔ واحدة أو أﻛثر ،من ﺑين اﻵيﺎت التي حمﻠت لك اليوم مغزى خﺎ ً
أﻋد ﻛتﺎﺑﺔ هذه اﻵيﺎت أو الﻧقﺎط الرﺋيﺳيﺔ ﺑﻛﻠمﺎتك الخﺎﺻﺔ ،لفهمهﺎ ﺑشﻛل أفضل.
ف ِ ّﻛ ْر في مﺎ تعﻧيه إطﺎﻋﺔ هذه الوﺻﺎيﺎ في حيﺎتك.
اﻛتبْ ﺻﻼة ً تخﺑر ﷲ من خﻼلهﺎ ﺑمﺎ تعﻠمته وﻛيف تﻧوي طﺎﻋته.
اﺳأل ﷲ ﻋ ﱠمن يريدك أن تشﺎرﻛه ﺑمﺎ تعﻠمته أو طﺑقته

ط ُرقُ ُﻛ ْم ُ
َﺎر ُﻛ ْمَ ،وﻻَ ُ
إليك مثﺎل ﻋمﻠي لطريقﺔ ]ً ،[S.O.A.P.S.
ﺳ ْ
ت
الربﱡ  .ﻷَﻧﱠهُ َﻛ َمﺎ َﻋﻠَ ِ
ط ُرقِي ،يَقُو ُل ﱠ
َﺎري لَ ْي َ
ت أ َ ْفﻛ َ
أوﻻ اﻵية" :ﻷ َ ﱠن أَ ْفﻛ ِ
ط ُرقِي َﻋ ْن ُ
ت ُ
ض ،ه َﻛذَا َﻋﻠَ ْ
َﺎر ُﻛ ْم" ]إشعيﺎء  .[٩-٨ :٥٥ثﺎﻧيًﺎ المﻼحظة :ﻷﻧي إﻧﺳﺎن فأﻧﺎ محدود
ال ﱠﺳ َم َﺎواتُ َﻋ ِن اﻷ َ ْر ِ
َﺎري َﻋ ْن أ َ ْفﻛ ِ
ط ُرقِ ُﻛ ْم َوأ َ ْفﻛ ِ
في معرفتي ومحدود في مﺎ أﻋرف ﻛيفيﺔ ﻋمﻠه .أمﺎ ﷲ فﻠيس محدودًا في أي شيء .فهو يرى ويعرف كل شيء .ويقدر أن يفعل أي
شيء .ثﺎلثًﺎ التطبيﻖ :ﺑمﺎ أن ﷲ يعرف ﻛل شيء ،وطرقه هي اﻷفضل ،فﺈﻧﻧي ﺳأحظى ﺑﻧجﺎح في الحيﺎة أﻛثر ﺑﻛثير إن اتﺑعت ﷲ ﺑد َﻻ من
اﻻﻋتمﺎد ﻋﻠى طريقتي في فعل اﻷشيﺎء .راﺑ ًعﺎ الصﻼة :ر ِّﺑي ،ﻻ أﻋرف ﻛيف أﻋيش حيﺎة ﺻﺎلحﺔ تُرضيك وتﺳﺎﻋد اﻵخرين .إن ُ
ط ُرقي
تؤدي ﺑي إلى الخطأ ،وأفﻛﺎري تﺳ ِﺑّب اﻷذى .فمن فضﻠك ﻋ ِﻠّمﻧي طرقك وأفﻛﺎرك ً
ﺑدﻻ من طرقي وأفﻛﺎري .و َدع ْ روحك القدس يرشدﻧي
في مﺳيري وراءك .خﺎم ًﺳﺎ المشاركة :ﺳوف أشﺎرك هذه اﻵيﺎت وهذا التطﺑيﻖ مع ﺻديقي ﺳتيف ،الذي يجتﺎز وقتًﺎ ﺻعﺑًﺎ ويحتﺎج إلى
توجي ٍه ﺑشأن قرارات مهمﺔ يواجههﺎ.

٣٠

شكل  ٣/٣ﻻجتماعات المجموعة لغير المؤمنين
هذه ﻧﺳخﺔ مﺑﺳّطﺔ من مجموعة ﺑيج ﻻيف لغير المؤمﻧين ﺑﺎﺳتخدام طريقﺔ اﻷجزاء الثﻼثﺔ ].[٣/٣
حﺎول داﺋ ًمﺎ أن تﺳتخدم معهم طريقﺔ  ٣/٣حتى إذا ﻛﻧت ﺑحﺎجﺔ إلى تعديﻠهﺎ ،ﺑحيث يترﺳخ لديهم الﻧموذج الﺻحيح من أجل ﻧموهم
الروحي .تذﻛر أﻧك تريد أن تع ِﻠّم الﻧﺎس أن يُﺻغوا ويطيعوا وأن يﻧقﻠوا ﻵخرين مﺎ يتعﻠموﻧه .أمﺎ العﻧﺎﺻر اﻷخرى ،مثل ﻧقل الرؤيﺔ
وتطﺑيقهﺎ ،ﻻ ﺑد من إضﺎفتهﺎ في أقرب وقت ممﻛن ،مﺎ دُمت ترى أن غير المؤمﻧين الذين في المجموعة مﺳتعدون لهذه العﻧﺎﺻر.
ﺻﺎ مختﻠفين في مجموعتك يتﻧﺎوﺑون في تﻧﺳيﻖ اجتمﺎﻋﻛم معًﺎ ﺑﺎﺳتخدام الشﻛل الموضح أدﻧﺎه ،حتى ﻻ
مﻼحظة :حﺎول أن تجعل أشخﺎ ً
يﺻيروا معتمدين ﻋﻠيك في قيﺎدتهم ﻛل أﺳﺑوع .يمﻛﻧك ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻧﺳخ اﻷﺳﺋﻠﺔ التﺎليﺔ ووضعهﺎ في مﺳتﻧد جديد ،أو اﻛتﺑهﺎ ﻋﻠى ورقﺔ وأﻋطهﺎ
لﻠشخص الذي تريده أن يقود المﻧﺎقشﺔ .ﺳوف يﺳﺎﻋدك هذا ﻋﻠى تﻧميﺔ قﺎدة.

نظرة إلى الخلف
اعتناء .تشﺎرﻛوا معًﺎ في وجﺑﺔ ،قﺑل وقتﻛم معًﺎ أو ﺑعده ،أو رﺑمﺎ ضيﺎفﺔ خفيفﺔ .شﺎرك ﺑقﺻﺔ من هذا اﻷﺳﺑوع ،أو ﺑﺎﺳتجﺎﺑﺔ ﺻﻼة.
خص يمر ﺑﺻراع ،ﺻ ِّل من أجﻠه ،واﻧتظر ﺑعد اﻧتهﺎء اﻻجتمﺎع حتى تعتﻧي
اﺳأل ﻛل واحد ﻛيف ﻛﺎن الحﺎل هذا اﻷﺳﺑوع .إن ﻛﺎن هﻧﺎك ش ٌ
ﺑهذا الشخص.
فحص
ً
أمر ما ،ثم ذكرتَ ما الذي تحتاج أن
اطرح ﺳؤاﻻ مثل" :لقد ذكرتَ في اﻷسبوع الماضي أن المقطع الكتابي تحدﱠث إليك في ٍ
تفعله .فهل استطعت أن تفعل ما قُلتَ إن عليك فعله؟"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نظرة إلى أعلى

ص ِ ّل .تحدث مع ﷲ ﺑﺑﺳﺎطﺔ وﺑﺈيجﺎز .ا ْ
يعﻠّمك المقطع الﻛتﺎﺑي لهذا اﻷﺳﺑوع.
ﺳﺎل ﷲ أن ِ
اقرأ وناقش .اقرأ المقطع الﻛتﺎﺑي لهذا اﻷﺳﺑوع.
مﺎ الذي أﻋجﺑك في هذا المقطع؟
مﺎ الذي وجدته ﺻعﺑًﺎ في هذا المقطع؟
اقرأ مقطع هذا اﻷﺳﺑوع مرة أخرى.
مﺎ الذي يُع ِﻠّمه هذا المقطع ﻋن ﷲ؟
مﺎ الذي يُع ِﻠّمه هذا المقطع ﻋن الﻧﺎس؟

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

+

نظرة إلى اﻷمام

أط ْع وشﺎرك .ف ِ ّﻛر في اﻷﺳﺋﻠﺔ التﺎليﺔ وفي ﻛيفيﺔ إجﺎﺑتهﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠى المقطع الﻛتﺎﺑي التي تحدثت ﻋﻧه لتوك في
ِ
مجموﻋتك .إن ﻛﺎﻧت مجموعتك متق ِﺑّﻠﺔ لفﻛرة الﺻﻼة ،دع ﻛل واحد يﺻﻠي من أجل ﻛيفيﺔ اﻹجﺎﺑﺔ ﻋن هذه اﻷﺳﺋﻠﺔ ً
أوﻻ .ثم شﺎرك
مع المجموعة إن ﻛﺎن لديك إجﺎﺑﺔ ﻋن أحد هذين الﺳؤالين أو ﻛﻠيهمﺎ.

ي؟ هل هناك أي شيء تحتاج أن تفعله بخصوص ذلك؟
كيف تحدﱠث إليك هذا المقطع الكتابي ،بشكل شخص ّ

يتعرف على ﷲ على نحو أفضل؟
هل يمكنك التفكير في
ٍ
شخص ما تحتاج أن تشاركه بهذا اﻷمر ،حتى تساعده أن ﱠ
٣١

مسارات الدراسة في مجموعة بيج ﻻيف لغير المؤمنين
اﺳتخدم الﻧﺻوص الﻛتﺎﺑيﺔ التﺎليﺔ في سلسلة الرجاء أو عﻼمات يوحنا لﻠجزء الخﺎﺻﺔ ﺑـ "نظرة إلى أعلى" في مجموعتك .قد تحتﺎج
مجموعتك إلى أﻛثر من اجتمﺎع واحد لﺑعض هذه الﻧﺻوص.

سلسلة الرجاء ]للباحثين[
.1
.2
.3
.4
.5
.6

رجﺎء لﻠخطﺎة :لوقﺎ ١٤-٩ :١٨
رجﺎء لﻠفقراء :لوقﺎ ٣٤-١٣ :١٢
رجﺎء لﻠشﺎردين :لوقﺎ ٣٢-١١ :١٥
رجﺎء لﻠضﺎلين :لوقﺎ ١٠-١ :١٩
رجﺎء لﻠحزاﻧى :يوحﻧﺎ ٤٤-١ :١١
رجﺎء لﻠﺑﺎحثين :يوحﻧﺎ ٢١-١ :٣

عﻼمات يوحنا ]للباحثين[
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تحويل المﺎء إلى الخمر :يوحﻧﺎ ١٢-١ :٢
شفﺎء اﺑن خﺎدم المﻠك :يوحﻧﺎ ٥٤-٤٦ :٤
شفﺎء المشﻠول :يوحﻧﺎ ١٧-١ :٥
إطعﺎم الخمﺳﺔ أﻻف رجل :يوحﻧﺎ ١٤-١ :٦
الﺳير فوق المﺎء :يوحﻧﺎ ٢٥-١٥ :٦
شفﺎء المولود أﻋمى :يوحﻧﺎ ٤١-١ :٩
إقﺎمﺔ ِلعَﺎزَ ر من الموت :يوحﻧﺎ ٤٦-١ :١١
يﺳوع هو الطريﻖ الوحيد إلى اﻵب :يوحﻧﺎ ١١-١ :١٤

٣٢

سلسلة اكتشف

]لﻠمجموﻋﺎت التي تحتﺎج خلفية ومعرفة كتابية ،أو مجموعات الباحثين[.

اﺳتخدم الﻧﺻوص الﻛتﺎﺑيﺔ التﺎليﺔ في الجزء الخﺎص ﺑـ "نظرة إلى أعلى" في مجموﻋتك .قد تحتﺎج مجموﻋتك إلى أﻛثر من اجتمﺎع واحد
لﺑعض هذه الﻧﺻوص.

اكتشف ﷲ – من هو ﷲ وﻛيف هو

 .1الخﻠيقﺔ – تﻛوين ١
 .2خﻠﻖ الﺑشر – تﻛوين ٢
 .3ﻋﺻيﺎن الﺑشر – تﻛوين ٣
 .4ﻧوح والطوفﺎن – تﻛوين  ٥ :٦إلى ١٤ :٨
 .5وﻋد ﷲ لﻧوح – تﻛوين  ١٥ :٨إلى ١٧ :٩
 .6ﷲ يتﻛﻠم مع إﺑراهيم – تﻛوين ٧ – ١ :١٢؛ ٦ - ١ :١٥
 .7ﷲ قدوس ]ﺑﻼ خطيﺔ[ – ﻻويين  ٢ :١٩وتثﻧيﺔ ٤-٣ :٣٢
 .8وﺻﺎيﺎ ﷲ لشعﺑه – خروج ٢١-١ :٢٠
 .9داود يﺻير َمﻠ َﻛﺎ من ﻧﺳل إﺑراهيم – ﺻموﺋيل اﻷول  ١٣-١ :١٦وﺻموﺋيل الثﺎﻧي ٢٨-١ :٧
 .10المﻠك داود وﺑثشﺑع – ﺻموﺋيل الثﺎﻧي ٢٧-١ :١١
 .11قﺻﺔ ﻧﺎثﺎن – ﺻموﺋيل الثﺎﻧي ٢٥-١ :١٢
 .12داود يطﻠب الغفران لﻠخطيﺔ التي ارتﻛﺑهﺎ – مزمور ١٧-١ :٥١
ﺻﺎ ﺳوف يأتي – إشعيﺎء ٥٣
 .13ﷲ يَ ِع ُد ﺑأن ِ
مخﻠّ ً

اكتشف يسوع – من هو يﺳوع ولمﺎذا أتى

مخﻠص قد ُو ِلد – متّى ٢٥-١٨ :١
.1
ٌ
ّ
 .2معموديﺔ يﺳوع – متى ١٥-١٣ ،٩-٧ :٣
 .3شفﺎء المجﻧون – مرقس ٢٠-١ :٥
 .4يﺳوع ﻻ يفقد خرافه مطﻠقًﺎ – يوحﻧﺎ ٣٠-١ :١٠
 .5يﺳوع يشفي اﻷﻋمى – لوقﺎ ٤٢-٣١ :١٨
 .6يﺳوع وز ّﻛﺎ– لوقﺎ ٩-١ :١٩
 .7يﺳوع ومتّى – متّى ١٣-٩ :٩
 .8يﺳوع ﺑﻼ خطيﺔ – ﻋﺑراﻧيين ١٦-١٤ :٤؛ ١٤-١ :١٠
 .9يﺳوع هو الطريﻖ الوحيد – يوحﻧﺎ ١٥-١ :١٤
 .10الروح القدس ﺳوف يأتي – يوحﻧﺎ ١٥-٥ :١٦
 .11العشﺎء اﻷخير – لوقﺎ ٢٠-١٤ :٢٢
 .12القﺑض ﻋﻠى يﺳوع ومحﺎﻛمته – لوقﺎ ٥٣-٤٧ :٢٢؛ ٢٤-١٣ :٢٣
 .13قتل يﺳوع – لوقﺎ ٥٦-٣٣ :٢٣
 .14يﺳوع حي – لوقﺎ  ٤٧-٣٦ ،٧-١ :٢٤وأﻋمﺎل الرﺳل ١١-١ :١
 .15يﺳوع ﺳوف يأتي يو ًمﺎ ليَدين العﺎلم – تﺳﺎلوﻧيﻛي اﻷولى ١٧-١٦ :٤؛ متّى ٤٦-٣١ :٢٥

٣٣

اكتشف الحياة المسيحية – كيف يمكننا أن نعيش كمسيحيين مؤمنين؟

 .1ﻧحن ﻧﺻﺑح مﺳيحيين مؤمﻧين ﻋﻧدمﺎ ﻧؤمن ﺑيﺳوع وﻧطﻠب مﻧه أن يغفر لﻧﺎ خطﺎيﺎﻧﺎ التي ارتﻛﺑﻧﺎهﺎ  -أﻋمﺎل الرﺳل ٤١-٣٦ :٢
يقين ﺑﺎلخﻼص – يوحﻧﺎ اﻷولى  ،١٣-١١ :٥أفﺳس ١٤-١٣ :١
 .2مع ٍ
 .3ومع يقين ﺑﺎلغفران – يوحﻧﺎ اﻷولى ٩ :١
ﺳﻛﻧى الروح القدس فيﻧﺎ – يوحﻧﺎ  ،١٨-١٥ :١٤تيطس ٦-٤ :٣
 .4ﺑ ُ
 .5وثمر الروح القدس الذي يُﻧتجه في حيﺎتﻧﺎ – غﻼطيﺔ ٢٣-٢٢ :٥
 .6في شرﻛ ٍﺔ مع المؤمﻧين اﻵخرين – ﻋﺑراﻧيين ٢٥-٢٤ :١٠
 .7وقضﺎء وقت مع ﷲ ]في الﺻﻼة وقراءة ﻛﻠمته[ – مرقس  ،٣٥ :١مزمور ١١-٧ :١٩
 .8في اﻻﻧتﺻﺎر ﻋﻠى الخطيّﺔ – ﺑطرس اﻷولى ٢٥-١٣ :١؛ ٣-١ :٢
 .9والعيش ﺑﺎلمحﺑﺔ – متّى ٤٠-٣٦ :٢٢؛ ﻛورﻧثوس اﻷولى ٧-١ :١
 .10ﺻﻧﺎﻋﺔ تﻼميذ وتعﻠيمهم أن يطيعوا وﺻﺎيﺎ يﺳوع – متّى ٢٠-١٩ :٢٨
 .11العطﺎء ﺑﺳخﺎء – ﻛورﻧثوس اﻷولى ٢-١ :١٦؛ ﻛورﻧثوس الثﺎﻧيﺔ ٨-٦ :٩
 .12اﺳتخدام المواهب الروحيﺔ التي أﻋطﺎهﺎ لﻧﺎ ﷲ – روميﺔ ٨-١ :١٢

سلسلة التقوية

]لﻠمؤمﻧين الجدد أو لﻠمجموﻋﺎت التي تحتﺎج إلى ترﻛيز ﻋﻠى التﻠمذة[

تعلﱠ ْم أن تطيع  ٧وصايا أساسية أوصانا بها يسوع .اﺳتمر في إخﺑﺎر الﻧﺎس الذين في قﺎﺋمتك ،ﻋن يﺳوع.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تعﻠﱠم واﻋمل – يوحﻧﺎ ٢١-١٥ :١٤
ت ُبْ  ،وآمن ،واتﺑع – مرقس ١٧-١٤ :١؛ أفﺳس .١٠-١ :٢
اﻋتمد ]المعموديﺔ[ – متّى  ،١٩ :٢٨أﻋمﺎل الرﺳل ٣٨-٢٦ :٨
ِ
أح ِﺑب ﷲ وأحﺑب الﻧﺎس – لوقﺎ ٣٧-٢٥ :١٠
تﻛﻠم مع ﷲ – متّى  ،١٣-٩ :٦تعﻠﱠم مثﺎل يﺳوع في الﺻﻼة ومﺎرﺳه.
تذ ﱠﻛ ْر يﺳوع واحتفل ﺑذﻛراه – لوقﺎ ٢٠-١٤ :٢٢؛ ﻛورﻧثوس اﻷولى ٣٢-٢٣ :١١
ﻋط – أﻋمﺎل الرﺳل ٣٧-٣٢ :٤
أ ِ
اﻧقﻠه ﻵخرين – متًى ٢٠-١٨ :٢٨

ضﺎ.
اتبع كما أتبع – تﻠمذ آخرين .اﻧقل إليهم مﺎ تعﻠمته ،وﻋ ِ ّﻠمهم أن يﻧقﻠوه ﺑدورهم إلى آخرين أي ً
.1
.2
.3
.4

اﺑحث ﻋن تﻠميذ ]تيموثﺎوس ﻛﺎن تﻠميذًا لﺑولس الرﺳول[ – تيموثﺎوس الثﺎﻧيﺔ .١٤-١ :١
اﻧقل مﺎ تعﻠمتهُ إلى آخرين وﻋ ِﻠّمهم أن يفعﻠوا الشيء ﻧفﺳه – تيموثﺎوس الثﺎﻧيﺔ ٤-١ :٢؛ .١٦-١٤
اﺳتمر فيمﺎ تعﻠمته ،احترس من المعﻠمين ال َﻛذَﺑﺔ – تيموثﺎوس الثﺎﻧيﺔ .١٧-١ :٣
احتمل وﻛن مﺳتع ًدا – تيموثﺎوس الثﺎﻧيﺔ ٨-١ :٤

ضﺎﻋف مجموعتك .اجمع تﻼميذك في مجموعات جديدة.
.1
.2
.3
.4

ض ْع خ ّ
طﺔً؛ اﺑحث ﻋن اﺑن الﺳﻼم – لوقﺎ  .١١-١ :١٠اﺳتمع إلى تعﻠيمﺎت يﺳوع وأﻧت تﺑدأ مجموعة جديدة.
اﺑدأَ ،
اجتمعوا معًﺎ – أﻋمﺎل الرﺳل ٤٧-٣٦ :٢
اﺑن الﺳﻼم ]الجزء الثﺎﻧي[ – مرقس  .٢٠-١ :٥اﺑحث ﻋن أشخﺎص لديهم اﺳتعداد ﻷ ْن يشﺎرﻛوا الﻧﺎس ﺑقﺻتهم ﻋن يﺳوع .اﺑدأ
مجموعة مع ذلك الشخص ،وأﺻدقﺎﺋه وﻋﺎﺋﻠته.
من هو ال ُمﺳتعد؟  -متّى ٢٣-١٨ ،٩-١ :١٣
٣٤

َﺻل إلى مجتمعك المحﻠي.
اذهب :محليًا – تعﻠﱠم ﻛيف ت ِ
.1
.2
.3
.4

اذهب محﻠيًﺎ – أﻋمﺎل الرﺳل ٨-١ :١
ﺳﺎﻋد الفقراء ،شﺎرك ﺑﺎلﺑشﺎرة – لوقﺎ ٢٣-١١ :٧
اذهب إلى حيثمﺎ يُرﺳﻠك ﷲ – أﻋمﺎل الرﺳل ٤٨-٩ :١٠
اذهب ولديك خ ّ
طﺔ – أﻋمﺎل الرﺳل ٣٩-٣٨ ،٣٣-٢٣ ،٣-١ :١٣؛ .٢٧-٢٦ ،٢٣-٢١ :١٤

اذهب :إلى كل العالم – تعﻠﱠم ﻛيف ت َﺻ ُل إلى أقﺎﺻي اﻷرض.
.1
.2
.3
.4

اذهب إلى ﻛل العﺎلم  -أﻋمﺎل الرﺳل  ،٨-١ :١متّى ٢٠-١٩ :٢٨
اذهب حيثمﺎ يُرﺳﻠك ﷲ – أﻋمﺎل الرﺳل ٤٠-٢٦ :٨
ﷲ يحب ﻛل جمﺎﻋﺎت الﺑشر – يوحﻧﺎ  ،٣٠-٤ :٤رؤيﺎ يوحﻧﺎ ١٢-٩ :٧
اذهب ولديك ّ
خطﺔ – أﻋمﺎل الرﺳل ٣٩-٣٨ ،٣٣-٢٣ ،٣-١ :١٣؛ .٢٧-٢٦ ،٢٣-٢١ :١٤

تذ ﱠك ْر اﻷساسيات – تذ ﱠﻛر مﺎذا ﺳتفعل ﻋﻧدمﺎ تﻠتقي ﺑهم.
.1
.2
.3
.4

يﺳوع هو اﻷول – فيﻠﺑي ١١-١ :٢
تﻛﻠم مع ﷲ – متّى ١٥-٥ :٦
وحدة جمﺎﻋﺔ المؤمﻧين – ﻋﺑراﻧيين ٢٥-٢٣ :١٠
الﻛتﺎب المقدس – تيموثﺎوس الثﺎﻧيﺔ ١٧-١٠ :٣

تع ﱠهد – تعﻠﱠم أن تﺑقى قويًﺎ وتﺳتمر في تﺑعيﺔ يﺳوع.
.1
.2
.3
.4

العﺻيﺎن – يوﻧﺎن ١
تع ﱠهد – يوﻧﺎن ٢
أ ِط ْع – يوﻧﺎن ٣
أط ْع حتى الﻧهﺎيﺔ – يوﻧﺎن ٤

اختر مﺎ تراه مﻧﺎﺳﺑًﺎ من الﻧﺻوص الﻛتﺎﺑيﺔ ،وداوم ﻋﻠى اﻻجتمﺎع .اﺳتخدم اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻧفﺳهﺎ والشﻛل ﻧفﺳه الخﺎص
ما الخطوة التالية اﻵن؟
ْ
ﺑﺎجتمﺎع المجموعة.

٣٥

5

?

+

ضﺎ أن ﻧشﺎرك ﺑهذه
لماذا خﻠّﺻﻧﺎ ﷲ؟ ﻷﻧّه يحﺑّﻧﺎ! وهو يريدﻧﺎ أي ً
اﻷخﺑﺎر الﺳﺎرة – اﻹﻧجيل!
الوصايا اﻷربع ]متى [٢٠ – ١٩ :٢٨
 -1اذهب
 -2اﺻﻧع تﻼميذ
 -3ﻋ ِ ّمدهم
 -4ﻋ ِﻠّمهم أن يطيعوا
الدعوات اﻷربع
 -1الدﻋوة من فوق :مرقس ١٥ :١٦
 -2الدﻋوة من اﻷﺳفل :لوقﺎ ٢٨ – ٢٧ :١٦
 -3الدﻋوة من الداخل :ﻛورﻧثوس اﻷولى ١٧ – ١٦ :٩
 -4الدﻋوة من الخﺎرج :أﻋمﺎل الرﺳل ٩ :١٦
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َمن؟ شﺑﻛﺔ ﻋﻼقﺎتك

ﺻﺎ تعرف أن ليس لهم ﻋﻼقﺔ ﺑﺎ .
اﻛتب قﺎﺋمﺔ من ﻋشرين شخ ً
ﺻﺔ ﷲ.
وق
ك
ﺻت
ّ
وﺻ ِّل ﻷجﻠهم وشﺎرﻛهم ﺑق ّ
كيف؟ شارك بقصتك
حيﺎتك قﺑل المﺳيح
ﻛيف تقﺎﺑﻠت مع المﺳيح
حيﺎتك ﺑعد المﺳيح؛ ﻛيف
غيﱠرك المﺳيح؟

اﻧتظر ردا ،أو شﺎرك ﺑقﺻﺔ
ﷲ فحﺳب

كيف؟ شارك بقصة ﷲ

اﻻﻧﻛﺳﺎر

ﺑﺎلتوﺑﺔ واﻹيمﺎن

اﻋتﻧﺎء وﻋﺑﺎدة
فحص
 ﻛيف أطعتَ ؟
درﺑته؟
َ من الذي ﱠ
 هل شﺎرﻛت أحدًا ﺑقﺻتك أو ﺑقﺻﺔ ﷲ؟
رؤيﺔ :من أجل تضﺎﻋُف التﻼميذ والمجموﻋﺎت

نظرة إلى أعلى
ﺻ ِّل
اقرأ الﻧص الﻛتﺎﺑي.
مﺎ الذي أﻋجﺑك؟
مﺎ الذي وجدته ﺻعﺑًﺎ؟

نظرة إلى اﻷمام

ﺻ ِّل واﺳتمع إلى ﷲ؛ وأطع مﺎ يقوله لك

الخطيﺔ

يﺳوع

نظرة إلى الخلف

اقرأ الﻧص الﻛتﺎﺑي مرة ً أخرى.
ُعﻠّمه هذا الﻧص ﻋن ﷲ؟
مﺎ الذي ي ِ
ّ
ُعﻠمه هذا الﻧص ﻋن الﻧﺎس؟
مﺎ الذي ي ِ

؟

يتحول إلى

شكل المجموعات بطريقة ٣/٣

تﺻميم ﷲ
المثﺎلي
يﻧمو إلى

تدريب :م ِث ّ ْل مشهدًا توضح ﺑه ﻛيف ﺳتطيع مﺎ
تعﻠمته ،أو أ ِﻋد تقديم درس اليوم مرة أخرى.

