
1

إدارة الشبكات والعالقات
الوحدة الثانية 
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هل أنت مستعد للوحدة الثانية؟ 
 الوحــدة الثانيــة هــي لمــن أنهــوا دراســة الوحــدة األولــى، ولديهــم شــبكة متناميــة مــن المجموعــات التــي 	

َتســتخدم شــكل األثــالث الثالثــة 3/3 لالجتمــاع، وقــد وصلــت للجيــل الثالــث أو الرابــع.
 إذا كان لديَك عدد قليل من المجموعات، لسَت بحاجة لهذه الوحدة بعد.	

ع على المشاركة! تدرَّب على كل أداة. نصائح للتدريب: شجِّ

اإلصغاء إلى... وسماع صوت هللا
م شــريكه للمجموعــة  ــم المجموعــة إلــى شــركاء )اثنــان اثنــان( واطلــب مــن كل منهمــا أن ُيقــدِّ تدريــب: َقسِّ

بعــد أن يتعــرَّف كل واحــد باآلخــر.

م شريكه.  تدريب: أعِط الفرصة لكل فرد أن ُيصغي إلى هللا ويسأله كيف يمكن أن يقدِّ
شارك المجموعة بما ُيَكلِّمك به هللا. 

 أسئلة استخالص المعلومات:	
كيف كانت الطريقة الثانية للتقديم مختلفة عن الطريقة األولى؟. 	
ما هو شعورك عند تقديمك بالطريقة األولى مقارنًة بالطريقة الثانية؟. 	
ما هو شعورك عند تقديم الشخص بالطريقة الثانية مقارنًة بالطريقة األولى؟. 	

ابحث عن هذه اآليات عن اإلصغاء إلى هللا وسماع صوته:

 يوحنا 5: 19	

 يوحنا 8: 47	

 يوحنا 10: 27	

 يوحنا 16: 14-13	
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قلب هللا والحقول األربعة

الرؤية: قلب اآلب... كل إنسان، وشعب، ومكان!

 )متى 6: 9-10، حبقوق 2: 14، 2بطرس 3: 9، متى 28: 18-20، أعمال الرسل 1: 8، رؤيا 7: 10-9(     

األشخاص/ األماكن المراد الوصول إليها: اذكر 
األماكن أو األشخاص الذين تريد الوصول إليهم 
   )متى 13: 31-32؛ رومية 15: 19، 23؛

     أعمال الرسل(

              -       

              -       

     -       
اثبت في المسيح:

متى22: 39-37، 6: 33، 17: 20،
أعمال الرسل 6: 5، يوحنا 14: 15؛ 15: 8-7(

   - عش بالروح
   - اطلب هللا ورؤيته فقط بلهفة وبشدة

   - اسمع هللا وأطع صوته
   - امتلئ باإليمان، وبالروح القدس، وبالمحبة

الصالة:
)متى 6: 9-10، لوقا 10: 2،

لوقا 11: 5-13، أعمال الرسل 1: 14(
   - صالتك أنت وفريقك

   - صالة المؤمنين المحليين
   - صالة الشركاء من الخارج

الجيل 4 - هل وصلنا إلى الجيل الرابع من 
المؤمنين والمجموعات؟ )2تيموثاوس 2: 2( 
                      ارسم شكاًل توضيحيًّا 

الحقول األربعة )أجزاء خطة حركة صناعة التالميذ(- هل تعمل األجزاء الخمسة جميعها؟

حقول أعدها هللا )اذهب(
إلى من تتحدث، وكيف تبدأ.

أين يجب أن تزرع )لوقا 10: 6، مرقس1: 17(

إنتاج الكرازة ثانيًة )ُاْبُذر(
كيف َتْبُذر )تنشر( اإلنجيل! )لوقا 10: 9-7(

ال بد أن يكون هناك الكثير من الَبْذر!

المجموعات التي تنعم بصحة 
جيدة  )احصد(

كيف تجمع المؤمنين! )أعمال 
الرسل 2: 47-37(

م نموذًجا في كل اجتماع. 1. قدِّ
م دروًسا لتعليم كيف تصبح  2. قدِّ

المجموعة متمتعة بالصحة.
3. استخدم »دائرة المجموعات التي 

تتمتع بالصحة« للتأكد من 
أن لديك جميع عناصر جسد 

المسيح المتمتع بالصحة.

إنتاج التلمذة ثانيًة )ُاْنُم(
كيف ُتْنِضُج المؤمنين!

)2تيموثاوس 2: 2، فيلبي 3: 17(

ابحث 
عن غير 
المؤمنين:

اشهد 
ألصدقائك 

وعائلتك.
اعثر على 
أبناء السالم

درِّب الُمْخِلصين:
ابدأ بنقل الرؤية ودرِّبهم على:

1. كتابة 
قائمة بأسماء 

األشخاص.
2. اإلخبار 

بقصتهم وقصة 
هللا.

تطوير وتنمية إنتاج قادة )التضاعف(
تيطس1: 5-9؛ أعمال الرسل 14: 23، 

أفسس 4: 12-11(
	 مسيرات الصالة للعثور على

أبناء السالم.

	 االنضباط الشخصي في
مشاركة اإلنجيل

)مثال: 5 مرات في األسبوع( 
أمثلة لإلنجيل: الدوائر الثالث، 

أي 3 دوائر.

المدى القصير 
6-10 دروس يدرسها الفرد 

أو المجموعة دراسة دقيقة.

المدى الطويل 
إنتاج أشخاص قادرين على 

التغذية الذاتية من خالل الدراسة 
االستقرائية للكتاب 

المقدس. مثال: مجموعة 
األثالث الثالثة 3/3 

1 .MAWL منهاج
أدوات التدريب/ . 2

قائمة التدقيق
لقاءات أو خلوات . 3

أسبوعية أو شهرية 
مع القادة

فريق APEST )رسل، . 4
أنبياء، مبشرين، رعاة، 

معلمين(
القادة الذين يتمتعون . 5

بشخصية متنامية، 
ولديهم القدرة على 

التعليم، ويمكنهم رعاية 
عملية التضاعف.

الروح القدس هو األساس الذي ُبنيت عليه هذه العملية! يجب أن يموت المؤمنون عن ذواتهم، وَيحسبوا النفقة، ويتحلوا بالجرأة!
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قلب هللا والحقول األربعة

الرؤية: قلب اآلب... كل إنسان، وشعب، ومكان- رؤيا 7: 10-9

األشخاص/ األماكن المراد الوصول إليها:

-      
-      
-      
-      

اثبت في المسيح:
 -   

 -   

 -   
   

الصالة:
 -   

 -   

 -   

الجيل 4 - هل وصلنا إلى الجيل الرابع من 
المؤمنين والمجموعات؟ )2تيموثاوس 2: 2( 
                      ارسم شكاًل توضيحيًّا 

الحقول األربعة )أجزاء خطة حركة صناعة التالميذ(- هل تعمل األجزاء الخمسة جميعها؟

حقول أعدها هللا )اذهب(
إلى من تتحدث، وكيف تبدأ.

أين يجب أن تزرع )لوقا 10: 6، مرقس1: 17(

إنتاج الكرازة ثانيًة )ُاْبُذر(
كيف َتْبُذر )تنشر( اإلنجيل! )لوقا 10: 9-7(

المجموعات التي تنعم بصحة 
جيدة  )احصد(

كيف تجمع المؤمنين! )أعمال 
الرسل 2: 47-37(

إنتاج التلمذة ثانيًة )ُاْنُم(
كيف ُتْنِضُج المؤمنين!

)2تيموثاوس 2: 2، فيلبي 3: 17(

ابحث 
عن غير 
المؤمنين:

درِّب الُمْخِلصين:

تطوير وتنمية إنتاج قادة )التضاعف(
تيطس1: 5-9؛ أعمال الرسل 14: 23، 

أفسس 4: 12-11(

الروح القدس هو األساس الذي ُبنيت عليه هذه العملية! يجب أن يموت المؤمنون عن ذواتهم، وَيحسبوا النفقة، ويتحلوا بالجرأة!

5
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رحالت بولس التبشيرية الثالث والحقول األربعة

ــم األشــخاص إلــى مجموعــات واعملــوا التمريــن التالــي. ســَتدرس كل مجموعــة رحلــة مــن  تدريــب: قسِّ
رحــالت بولــس التبشــيرية فــي الكتــاب المقــدس:

الرحلة األولى: أعمال الرسل 13: 1 -14: 28 )12-18 شهر(	 
الرحلة الثانية: أعمال الرسل 15: 36 -18: 22 )3-4 سنوات(	 
الرحلة الثالثة: أعمال الرسل 18: 23 -20: 38 )4-6 سنوات(	 

ها هللا حقول َأعدَّ
الفئات التي تم الوصول إليها:

-
-
-
-

إنتاج الكرازة ثانية: 
ماذا قال الرسل عندما كرزوا باإلنجيل؟

إنتاج الكنائس ثانية: 
كيف جمعوا المؤمنين مًعا في 
مجتمع محلي وأصبحوا كنيسة

صحيحة؟

إنتاج التلمذة ثانية: 
ماذا عمل الرسل لمساعدة 

التالميذ الجدد لطاعة يسوع؟

الثبات والصالة:
اذكر أمثلة للصالة وكل 
ما فعله الرسل ليثبتوا في 

يسوع.

الروح القدس: 
ماذا عمل الروح القدس؟

االضطهاد ورد الفعل:
اذكر أي حادثة اضطهاد. 
وكيف تجاوب المؤمنون 

معها؟

َلْيَس ِلي َمَكاٌن َبْعُد: 
أمثلة لوصول اإلنجيل 

لجميع األماكن.

أين ذهبوا؟ وماذا فعلوا لكي 
يكرزوا باإلنجيل؟

تنمية وتطوير إنتاج القادة ثانية: 
ماذا عمل الرسل لتدريب )إعداد( القادة؟ تدريب فريق المرَسلين 

وتدريب قادة الكنيسة.
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ملخص رحالت بولس التبشيرية:
بســرعة: يغطــي بولــس منطقــة يزيــد عــدد ســكانها علــى 25 مليــون نســمة فــي غضــون 15 عاًمــا. روميــة 15: 19، 23- »َلْيــَس . 	

ِلــي َمــَكاٌن َبْعــُد.«
ستة مسارات لزرع الكنائس: نشأة عدة مسارات في وقٍت واحد. قبرص/ فريجية/ غالطية/ مكدونية/ أخائية/ آسيا. 	
أولويــات واضحــة: العثــور علــى ابــن الســالم وربحــه؛ وتعميــد مؤمنيــن جــدد وتلمذتهــم فــي إطــار المنــزل؛ وإطــالق الســلطة؛ والزيــارة . 3

مــرة ثانيــة للتشــديد، والتقييــم، وتعييــن الشــيوخ.
تمريــر الســلطة بســرعة - مثــال: إحــدى أطــول فتــرات إقامــة بولــس كانــت فــي كورنثــوس ... لمــدة 18 شــهًرا فقــط )أعمــال الرســل . 4

ــد؟ لقــد فــوَّض الســلطة. ــد! إذن، َمــن الــذي َعمَّ 18: 11(. وفــي 1كورنثــوس 1: 10-14، يقــول بولــس إنــه لــم ُيَعمِّ
ــه بولــس رســائله قــط إلــى خليــة أو رابطــة. وكان . 	 كانــت جماعــات المؤمنيــن الجديــدة ُتعاَمــل بوصفهــا كنائــس مــن البدايــة: لــم يوجِّ

ُيظهــر احترامــه لهــم باعتبارهــم »شــركاء فــي الخدمــة«، و«إخــوة مختاريــن مــن هللا«، وُمســاوين لــه! وفــي أعمــال الرســل 14: 23، 
ُأْطِلــَق علــى النــاس فــي لســترة، وأنطاكيــة بيســيدية كنائــس حتــى قبــل تعييــن الشــيوخ.

إدراك المؤمنيــن الجــدد لمســئوليتهم عــن تنفيــذ اإلرســالية العظمــى: علــى ســبيل المثــال، كنيســة تســالونيكي )أعمــال الرســل 17: . 	
1-9، إقامــة لمــدة ثالثــة أســابيع(، 1تســالونيكي 1: 7-8 ـ »ُأذيــع« اإلنجيــل، وبــات »معروًفــا فــي كل مــكان«.

االضطهاد: أكَّدت تكلفة التبعية استعداد المؤمنين الحقيقيين لحساب نفقة تبعية يسوع.. 	
المعمودية الفورية: ال يوجد مثال على تأخير المعمودية في كتابات بولس!. 	
بــدأت فــي مراكــز إقليميــة: بــدأت رحــالت بولــس فــي بافــوس، وأنطاكيــة بيســيدية، وإيقونيــة، ولســترة، ودربــة، وفيلبــي، وتســالونيكي، . 	

وبيريــة، وأثينــا، وكورنثــوس، وأفســس وســاعد المؤمنيــن المحلييــن علــى الخــروج للكــرازة مــن هنــاك.
مدربون أساسيون/ مساعدون في كل منطقة: كان لدى بولس تالميذ يسافرون معه ويساعدون في المتابعة.. 		
العودة عند اإلمكان: عاد بولس لزيارة كل حقل سبق أن زاره مرة على األقل قبل سجنه. وكتب لهم رسائل أيًضا.. 		

 أسئلة موجزة لفريقك:
كيف تقارن أولويات بولس مع رؤية فريقك وتركيزه؟. 1
ما هي أولويات بولس التي تفكر فيها للمرة األولى؟. 2
كيف يتناسب ادعاء بولس: »َلْيَس ِلي َمَكاٌن َبْعُد« مع النتائج الرئيسية التي تسعى إليها؟. 3
هل يمكن الوثوق بروح هللا لتحقيق نتائج مماثلة اليوم؟. 4
كيف يلزم تعديل تركيز خدمتك أو رؤيتك أو النتائج الرئيسية التي ترجوها بناًء على واقع بولس؟. 5
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أعمال الرسل 		: قصة كيفية استخدام هللا لك! 

تدريــب: بعــد أن تحدثنــا عــن الحقــول األربعــة ورحــالت بولــس التبشــيرية، اقــِض وقًتــا فــي الصــالة 
بمفــردك وَأْصــِغ إلــى هللا. اكتــب مــا يقولــه هللا لــك عــن رؤيتــك لمــكان خدمتــك.

شارك مع المجموعة: ماذا يخبرك هللا عن كيفية انتشار ذلك؟ صلَّوا بعضكم من أجل بعض!

عيون ترصد أماكن لم يصلها الملكوت 
 أيــن تــرى ملكــوت هللا غيــر موجــود مــن حولــك؟ كيــف ســتبدأ العمــل فــي هــذه المناطــق الجديــدة؟ نحتــاج 	

دائًمــا إلــى أن نبحــث عــن األماكــن التــي لــم يصلهــا الملكــوت.

 يسوع يحب األدنى منزلة، واألخير، والضال. ليكن َقصُدَك البحث عن هؤالء.	

ْم نموذًجا، ساِعْد، راقب، ثم انصرف[ دورة التدريب MAWL – ]قدِّ
Model]ح لهم كيفية القيام بالعمل ]2-3 أسابيع م( نموذًجا – وضِّ )قدِّ

Assist]ساِعد – ساعدهم في أن يعملوه ]2-3 أسابيع

Watch]راِقب – راقبهم بينما يعملونه ]2-3 سنوات أو أكثر

Leave.انصرف – ائتِمْنهم على العمل

عضو في مجموعتين في آٍن واحد 
 سوف تعتبر مجموعتك بمثابة عائلتك الروحية األساسية.	

6- 12 بالًغا في المجموعة. 	
حــاول أال ُتحِضــر مؤمنيــن جــدًدا فــي مجموعتــك، بــل ســاعدهم علــى أن يبــدأوا مجموعــة جديــدة مــن شــبكة  	

م لهــم نموذًجــا لكيفيــة القيــام بذلــك، ثــم ســاعدهم علــى القيــام بــه. العالقــات الخاصــة بهــم. قــدِّ
 ستحاول دائًما أن تساعد اآلخرين على أن يبدأوا مجموعة جديدة لتكون هي عائلتهم الروحية األساسية.	

هــذا هــو مــا نســميه »النمــوذج والمســاعدة«. ومــن ثــم، ســتكون فــي بعــض األحيــان مشــارًكا فــي مجموعتيــن  	
م النمــوذج والمســاعدة للمجموعــات الجديــدة. أو أكثــر فــي الوقــت نفســه، حيــث تقــدِّ

م لهــم النمــوذج  	 ال تبــدأ عــدد كبيــر جــًدا مــن المجموعــات فــي وقــت واحــد، وإال فإنــك لــن تتمكــن مــن أن تقــدِّ

والمســاعدة كمــا ينبغــي فــي الوقــت الــذي يبــدأون فيــه مجموعاتهــم الخاصــة.
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رسم خرائط لألجيال

األشخاص/ المؤمنين/ المعتمدين

القائد/ الموقع/ تاريخ البداية

األجيــال  خريطــة  ارســم  تدريــب: 
اآلن. بــك  الخاصــة 

األشــخاص،  عــدد  اكتــب  الدائــرة،  فــوق 
اعتمــدوا  الذيــن  والمؤمنيــن  والمؤمنيــن، 
داخــل  العناصــر  وارســم  فــي مجموعتــك. 
تمارســها.  مجموعتــك  كانــت  إذا  الدائــرة 
أمــا إذا كانــت ال تمارســها ضعهــا خــارج 
مجموعتــك  َيْنُقــُص  الــذي  مــا  الدائــرة. 
مجموعتــك  َبَدَأْتَهــا  التــي  والمجموعــات 
ومــن شــأنه أن يســاعدها لُتصبــح مجموعــة 
تتمتــع بالصحــة؟ أســفل الدائــرة، اكتــب اســم 

البدايــة. وتاريــخ  والموقــع،  القائــد، 

عناصر المجموعة الصحية:

االســتمرار فــي االجتمــاع مًعــا: خــط . 1
ســميك متصــل بــداًل مــن خــط متقطــع

المعمودية. 2
الكتاب المقدس. 3
تناول الخبز والخمر/ العصير، . 4

لِذْكر ليسوع
الشركة. 5
العطاء والخدمة. 6
الصالة. 7
التسبيح. 8
إخبار الناس عن يسوع. 9

القادة. 10

Noplaceleft.tools :أداة رسم الخرائط لألجيال عبر اإلنترنت

12/12/12

 Mary Jo/Tampa/May 2017 

 Joe S/Tampa/Oct 2017  

 John B/Tampa/Oct 2018  
 Ken G/NYC/Sep 2018    Nick D/NYC/May 2018   

   Joe S/Tampa/July 2017   Ken G/NYC/Sep 2017       Abe/Nairobi/June 2017 

 Bob Smith/Nairobi/Jan 2016  

 0/3/75/5/68/10/104/5/5

1/1/6 4/5/5
0/0/9

 5/8/10
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 الدليل اإلرشادي ألربعة حقول 

الَبْذر
  ُمَعمَّدون جدد

الذهاب
أشخاص جدد أو مناطق 

جديدة للعمل

مجموعات جديدة
نمو

مجموعات تتمتع بالصحة
حصاد

تضاُعف
محليون مدرَّبون- 
أجيال وصلت إليها - 

رسالة اإلنجيل

نظرة إلى الخلف:

 هل حققَت أهدافك الخاصة بالشهر الماضي؟	

 ماذا كانت التحديات األكبر التي واجهتك؟ ]مجموعات، تالميذ، تدريب، ... إلخ[	

 كيف عملَت على التصدي هذه التحديات؟	

 ما الذي تراه يعمل بصورة جيدة؟ ]مجموعات، تالميذ، تدريب، ... إلخ[	

نظرة إلى أعلى:

 ما الذي أظهره لك هللا هذا الشهر؟	

 كيف يمكنني أن أصلي من أجلك؟	

نظرة إلى األمام:

 ما أهم أولوياتك لهذا الشهر؟	

 ما خططك للمناطق الجديدة أو الجماعات الِعرقية التي لم تصل إليها رسالة اإلنجيل بعد؟	

 كيف يمكنني أن أخدمك هذا الشهر؟	

ب على عمل الدليل التوجيهي للحقول األربعة. تدريب: اعثر على شريك وتدرَّ
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دورات التدريب
تمريــن التدريــب الجماعــي: يجــب أن ُيجــرى التمريــن التالــي فــي مجموعــة، كتمريــن للتدريــب الجماعــي. خــذ ورقــة 
بيضــاء واطِوهــا إلــى نصفيــن، ثــم اطوهــا إلــى نصفيــن مــرة أخــرى، بحيــث يكــون لديــك 4 مربعــات متســاوية. اكتــب 
ي للتحــدي؟« فــي أعلــى  كلمــة »التحــدي« فــي أعلــى اليميــن. واكتــب »َمــن أو مــاذا يمكــن أن يســاعدك فــي التصــدِّ
اليســار. ثــم اكتــب »مــا الحلــم الــذي لــن يتحقــق إذا لــم تتصــدى للتحــدي؟« فــي أســفل اليســار، واكتــب »خطــوات 
ًيــا، واطلــب مــن أفــراد المجموعــة طــرح األســئلة، وَأْنــِه بكتابــة خطــوات العمــل.  العمــل« فــي أســفل اليميــن. ثــم اختــر تحدِّ

تابــع فــي الوقــت المناســب لضمــان اســتكمال خطــوات العمــل.

التحدي:

هــذا  يعتبــر  لمــاذا  مثــل:  أســئلة  اطــرح 
تحدًيــا؟ مــا الــذي يعمــل بصــورة جيــدة/ 
ســيئة فيمــا يتعلــق بهــذا التحدي،...إلــخ

َمــن أو مــاذا يمكــن أن يســاعدك فــي مواجهــة 
التحــدي؟

ما الحلم الذي لن يتحقق إذا لم تتصدى للتحدي؟ خطوات العمل
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الوحدة األولى- قائمة التدقيق الخاصة بالتدريب
مستوى 	:  المرشد يعطي التوجيهات والمعلومات )لم تفهمه أو لم تعمله(

مستوى 	:  المرشد يعطي التوجيه والدعم )تعمله لكنك تحتاج إلى المساعدة(
م الدعم والتشجيع )تفهمه وتفعله؛ ولكن ربما لديك بعض األسئلة( مستوى 3:  المرشد يقدِّ

مستوى 4:  المرشد يتلقى المستجدات )أتقنته؛ ولسَت بحاجة إلى المساعدة(

م  قدِّ
انصِرفراِقبساِعدنموذًجا

مستوى4 مستوى3 مستوى	 مستوى	

َأْحِبب هللا-كيف حال محبتك هلل؟ )	-		(
أصِغ إلى هللا واسمع صوته: يوحنا 8: 42-47 و16: 15-12

ثق في هللا واْنُم في إيمانك: متى 14: 22-33؛ عبرانيين 11: 40-1
تجاوب بالطاعة: لوقا 6: 46-49؛ 1يوحنا 2: 6-3

التغذية الذاتية:
 اقرأ كلمة هللا كل يوم: مزمور 119: 16-9	
 الصالة: فيلبي 4: 6-7؛ أفسس 6: 18	
 استعد لالضطهاد: 2تيموثاوس 3: 13-12	
 قاِوم العدو: متى 4: 1-10؛ 1بطرس 5: 11-6	

كن خاضًعا للمساءلة أمام شخص أو شخصين: غالطية 6: 1-6؛ الجامعة 4: 9-12 )مجموعة 
المساءلة(

َأْحِبِب اآلخرين-كيف حال محبتك لآلخرين )	-		(
مارسوا وصايا »بعضكم بعًضا«: يوحنا 13: 34؛ أفسس 4: 32؛ كولوسي 3: 13؛ رومية 12: 10، 

13: 8؛ 1تسالونيكي 5: 11 
اجتمعوا مًعا:
 االلتزام باالستمرار في االجتماع مًعا: عبرانيين 10: 25-19	
 تعميد مؤمنين جدد: أعمال الرسل 16: 34-22	
 اقرأوا الكتاب المقدس واعرفوه جيًدا: مزمور 119: 112-105	
 احتفال عشاء الرب )التناول(: متى 26: 30-20	
 الشركة: فيلبي 2: 1-11؛ 1يوحنا 1: 7-1	
 العطاء والخدمة: أعمال الرسل 4: 32-37، 2كورنثوس 9: 11-6	
 الصالة مًعا: أعمال الرسل 12: 17-1	
 التسبيح والعبادة: مزمور 100: 1-6، أفسس 5: 20-15	
 إخبار الناس عن يسوع: رومية 10: 8-15؛ أعمال الرسل 8: 8-1	
 القادة المهتمون باآلخرين: عبرانيين 13: 9-7، 17	
 عناصر أخرى تدل على الصحة: )على سبيل المثال: اآليات والعجائب، تناول الطعام مًعا، 	

قلوب مبتهجة وُمْخِلَصة، إلخ(
َتْلِمذ- ماذا يعني أن ُتَتْلِمذ )تصنع تالميذ(؟

َتْلِمذ شخًصا ما وِاْبَق على تواصل مع الشخص الذي يتلمذك: 2تيموثاوس 2: 1-2؛ فيلبي3: 17 
)التلمذة على طريقة صغار الَبط(

ابحث عن األماكن التي لم يصلها الملكوت: رومية 15: 22-17
اذهب في مسيرة صالة وابحث عن أبناء السالم: لوقا 10: 12-1

األسئلة: لماذا؟ َمن؟ كيف؟
 لماذا؟ محبة هللا ومجده: الوصايا األربع والدعوات األربع	
 َمن؟ شبكة عالقاتك: متى9: 9-13 )خريطة/ قائمة بأسماء(	
 كيف؟ َأْخِبر بقصتك: مرقس: 5: 1-20 )الحياة قبل أن تتبع  يسوع وبعد أن تبعته(	
 كيف؟ َأْخِبر بقصة هللا: أعمال الرسل 2: 1-41 )الدوائر الثالث؛ C2J )من الخليقة إلى 	

الدينونة، إلخ(
اصنع تالميذ مستخدًما شكل الثالثة أثالث 3/3: عزرا 7: 10؛ متى 28: 20-16

كن عضًوا في مجموعتين: أعمال الرسل 13: 1-3  و14: 28-21
استخدم منهاج MAWL مع تلميذك أو تالميذك: 1كورنثوس 4: 14-21 و11: 2-1

اسم مرشدي: ______________________________     اسم تلميذي/ تالميذي: ______________________________



12

الوحدة الثانية- قائمة التدقيق الخاصة بالتدريب
م نموذًجا انصِرفراِقبساِعدقدِّ

مستوى 4مستوى 3مستوى 	مستوى 	

المرشد يعطي 
التوجيهات والمعلومات

المرشد يعطي 
التوجيه والدعم

م  المرشد يقدِّ
الدعم والتشجيع

المرشد يتلقى 
المستجدات

تعمله لكنك تحتاج إلى لم تفهمه أو لم تعمله
المساعدة

تفهمه وتعمله؛ ولكن 
ربما لديك أسئلة

أتقنَته؛ ولسَت بحاجة 
إلى المساعدة

قلب هللا والحقول األربعة
رسم خرائط لألجيال

الدليل التوجيهي للحقول األربعة 
دورات التدريب

الوحدة األولى- قائمة التدقيق الخاصة بالتدريب
اجتماع المدينة/ اإلقليم
فريقAPEST/ القادة
مبادئ يجب فهمها:

هل تسمع صوت هللا؟
هل تثبت في المسيح؟

هل تحب هللا واآلخرين؟
هل تصلِّي وتصوم؟

مميزات حركة صناعة التالميذ
 المراحل السبع للحركة

طرق للتخلص من العثرات
المراحل الخمس للكنيسة

النماذج الستة للخدمة
رسم خرائط للمنطقة )عيون لتنظر(

الزوجان في الخدمة
نظير إلى نظير)واحد إلى واحد(

تجنب المخاطر في الحركات
التدريب الشفهي/ اإلشارات المرجعية

أخرى:
أخرى:

اسم مرشدي: ______________________________     اسم تلميذي/ تالميذي: ______________________________

تدريب: امأل قائمة التدقيق الخاصة بالتدريب اآلن.
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APEST -وكالء حركة هللا
»َولِكــْن ِلــُكلِّ َواِحــٍد ِمنَّــا أُْعِطَيــِت النِّْعَمــُة َحَســَب ِقَيــاِس ِهَبــِة اْلَمِســيِح. ِلذِلــَك َيُقــوُل: »ِإْذ َصِعــَد ِإَلــى اْلَعــاَلِء َســَبى َســْبًيا 
ــْفَلى. َالَّــِذي َنــَزَل  ــا َأنَّــُه »َصِعــَد«، َفَمــا ُهــَو ِإالَّ ِإنَّــُه َنــَزَل َأْيًضــا َأوَّاًل ِإَلــى َأْقَســاِم اأَلْرِض السُّ َوأَْعَطــى النَّــاَس َعَطاَيــا«. َوَأمَّ
ــاًل، َواْلَبْعــَض  ــوا ُرُس . َوُهــَو أَْعَطــى اْلَبْعــَض َأْن َيُكوُن ــُكلَّ ــأَل اْل ــْي َيْم ــَماَواِت، ِلَك ــْوَق َجِميــِع السَّ ــَد َأْيًضــا َف ــِذي َصِع ُهــَو الَّ
يِســيَن ِلَعَمــِل اْلِخْدَمــِة، ِلُبْنَيــاِن َجَســِد اْلَمِســيِح،  ــِريَن، َواْلَبْعــَض ُرَعــاًة َوُمَعلِِّميــَن، أَلْجــِل َتْكِميــِل اْلِقدِّ َأْنِبَيــاَء، َواْلَبْعــَض ُمَبشِّ
ِإَلــى َأْن َنْنَتِهــَي َجِميُعَنــا ِإَلــى َوْحَداِنيَّــِة اإِليَمــاِن َوَمْعِرَفــِة اْبــِن هللِا. ِإَلــى ِإْنَســاٍن َكاِمــل. ِإَلــى ِقَيــاِس َقاَمــِة ِمــْلِء اْلَمِســيِح«. 

                                                                                        أفسس 4: 13-7

الدروس العظيمة المستفادة:
 كان يسوع يمتلك جميع المواهب	
 كل واحد منا موهوب على نحو فريد	
 يحتاج جسد المسيح إلى المواهب كلها لكي يؤدي وظائفه	
 مواهبنا تبني جسد المسيح:	

وحدانية اإليمان  o
معرفة يسوع  o

النضج   o

الرسول:
 »الُمرَسل«	
 ينشر اإلنجيل	
 َينقل اإليمان إلى سياقات وأجيال أخرى	
 ر القــادة، ويقيــم 	 ــس جســد المســيح فــي ســياقات جديــدة، ويطــوِّ ــا فــي المســتقبل، ويتجــاوز العقبــات، ويؤسِّ يفكــر دائًم

شــبكات العالقــات.

النبي: 
 يعرف مشيئة هللا ويميِّزها	
 متناغم مع هللا وحقه	
 ح االفتراضات السائدة التي نرثها من الثقافة ويدعو إلى إيقافها	 يصحِّ
 ُيصر على طاعة ما َأَمَر هللا به	
 يعترض على الوضع الراهن	

ر )الكارز(  المبشِّ
 َيُضمُّ أعضاء جدًدا	
 ينقل رسالة اإلنجيل ويجذب آخرين للقضية	
 يدعو إلى تجاوب شخصي مع فداء هللا في المسيح	
 يجذب المؤمنين للمشاركة في المهمة األوسع نطاًقا، أال وهي تنمية جسد المسيح.	

الراعي:
 ي ويحمي؛ يعتني	 ُيغذِّ
 يحمي رعية هللا، ويعمل إلنضاجهم.	
 ُيَنمِّي شبكة من العالقات القائمة على المحبة والنضج	
 يصنع تالميذ وينميهم 	
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المعلم:
 ر	 يفهم ويفسِّ
 ل حق هللا وحكمته	 يوصِّ
 سوا على الكتاب المقدس لكي يميِّزوا إرادة هللا على نحٍو أفضل	 يساعد اآلخرين على أن يتأسَّ
 ه اآلخرين إلى الحكمة واألمانة للمسيح	 يوجِّ
 يبني عقيدة سليمة	

 :APEST إذا كنــت قــد خضعــت لتدريــب »األصــوات الخمســة«، فإليــك كيــف تتوافــق األصــوات عموًمــا مــع فريــق ***
د بالغــذاء،  ــل )الرابــط(، الراعــي/ يرعــى وُيــزوِّ ــر/ الموصِّ ــاس ومســتطِلع اآلراء، المبشِّ ــر أو الحسَّ الرســول/ الرائــد، النبــي/ المفكِّ

المعلــم/ الحــارس.

www.fivefoldsurvey.com :تقييم الموهبة

دولي

محلي

إقليمي

المدينة

المجموعة

الفرد
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رسم خرائط للمنطقة
 هل بدأت التفكير في األماكن التي لم يصلها الملكوت في منطقتك؟	

 ارســم خريطــة لمنطقتــك باســتخدام وحــدات القيــاس ]علــى ســبيل المثــال: المحافظة/اإلقليــم، المقاطعــة، المدينــة،... 	
إلــخ[

الدول فقط

الدول واألقاليم
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دراسة حالة 
جزيرة هاينان HAINAN، الصين

الهدف: زرع كنيسة في مقر المنطقة اإلدارية المحددة، والتي سُتنتج كنائس أخرى )ستتكاثر( داخل المنطقة اإلدارية وخارجها.

النشاطات الرئيسة الثالثة:
المناداة باإلنجيل لغير المؤمنين. 	
تلمذة َمن يستجيبون لإلنجيل. 	
إرشاد وتعليم التالميذ المؤهَّلين ليكونوا قادة. 	

مخطط المهمة:
 االستكشاف والتقرير.	
 التخطيط وفًقا لذلك.	
 بناء العالقات.	
 فيلم يسوع أو وسائل أخرى للكرازة.	
 د القادة وابدأ تدريب رعاة مساعدين.	 المعمودية- حدِّ
 الترتيب للتدريب المستمر على القيادة.	
 فلتر/ ما قبل الكرازة.	
 دراسة كتاب في موضوع الكرازة	
 دراسة كتاب في موضوع التلمذة 	
 ْم نموذًجا، ساِعْد، راِقب، ثم انصِرف.	 اتبع دورة التدريب: قدِّ

اعتبارات خاصة بتقديم النموذج:
 ِفَرق من عامة أعضاء الكنيسة يكون مقرُّها داخل الكنيسة للتدريب على زرع الكنائس والقيادة.	
 قريبة من الفئة المستهدفة ثقافيًّا وُلغويًّا.	
 األشخاص، والمناهج، واألدوات قابلة إلعادة إنتاجها. ]َفكِّر في التعليم، والتكنولوچيا، والمجتمع[.	
 الوضع االفتراضي= يصبح المؤمنون الجدد أعضاًء في كنائس جديدة بداًل من أن يصبحوا أعضاًء في كنائس قائمة.	

الزرع على ُبعد مسافات طويلة:
 تغطي التقدمات المحلية نفقات السفر والطعام الخاصة بالفريق.	
 يعتني من يبقى في الوطن بمزارع أعضاء الفريق و/ أو عائالتهم.	
 ُتســَتخدم األســاليب والمناهــج نفســها فــي صناعــة التالميــذ الذيــن علــى ُبعــد مســافات طويلــة، بمــا فــي ذلــك بقــاء شــخص واحــد 	

ليكــون راعًيــا مســاعًدا تحــت التدريــب لمــدة 2-3 أشــهر.
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التدريب في المناطق الريفية:
 فــي اليــوم األول مــن كل شــهر قمــري يجتمــع القــادة علــى مســتوى البلــدة. ويصومــون طــوال اليــوم. ويقضــون نصــف اليــوم فــي 	

الصــالة ونصــف اليــوم فــي التدريــب.
 في الخامس عشر من كل شهر قمري يجتمع القادة على مستوى المحافظة أو اإلقليم. ويتبعون النمط نفسه.	
 يجتمع قادة األقاليم اجتماعات ربع سنوية لعدة أيام للتدريب المكثف مع فرق تدريب خارجية.	

كيفية تقصير دورة اإلنتاج والتكاثر:
 التصفية )الفلترة(.	
 تسليم القيادة فوريًّا إلى المؤمنين المحليين.	
  قادة متعددون ]إرشاد وتوجيه بشكل مستمر[.	
 دراسة الكتاب المقدس كل يوم وليس كل أسبوع )لفترة قصيرة مع المؤمنين الجدد(.	
 التشديد على مسئولية الكرازة باإلنجيل نظًرا لطبيعته ذاتها.	
 التشديد على اإلنجيل باتباع خطوط عالقات موجودة بالفعل.	

فوائد شبكات الكنائس:
 اعرف أين تزرع كنائس جديدة	
 المساءلة والتشجيع	
 التدريب المستمر	
 الحفاظ على التركيز والتمكين من تحقيق رؤية أكبر	
 إنتاج ترانيم )تأليف ترانيم وتلحينها(	

لماذا حدث هذا:
 التغير المجتمعي السريع	
 اضطهاد المؤمنين الذي أدى إلى التزام حقيقي	
 الجرأة بين المؤمنين	
 كان الحب وإنكار الذات صفتان مختلفتان وجذابتان	
  المعمودية »المبكرة«.	
 د أشكال القيادة.	 القيادة المحلية من البداية؛ وتعدُّ
 ال يوجد انقسام بين رجال الدين والعلمانيين )عامة أعضاء الكنيسة(.	
 ه؛ للمؤمنين العاديين.	 التعليم »النمطي« الموجَّ
  وجود مرسلين قريبين من الثقافة )وليس مرسلين أجانب(.	
 توقعات عالية من المؤمنين الجدد.	
 أدت المخاوف األمنية إلى وجود مجموعات بيتية صغيرة بداًل من مجموعات أكبر أو مباني كنسية.	
 كتابة الترانيم المحلية.	
 الشكل والمحتوى قابالن إلنتاجهما مرة أخرى.	
 المساءلة عن الطاعة.	
  رؤية للمأمورية العظمى.	
 ْم نموذًجا، ساِعْد، راِقب، ثم انصِرف[.	 دورة تدريبية باستخدام منهاج MAWL ]قدِّ
 زة ومستنيرة ... وفي توقيت هللا!	 صالة مركَّ
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دراسة حالة 
خليج تامبا TAMPA BAY، الواليات المتحدة األمريكية

موضــوع دراســة الحالــة هــذه هــو شــبكة مــن الكنائــس البيتيــة فــي مدينــة تامبــا Tampa فــي واليــة فلوريــدا تعمــل كنمــوذج لكنيســة المدينــة، 
وكنمــوذج للكنيســة اإلقليميــة والعالميــة أيًضــا. 

			3
 حضــر إلــوود Elwood ]مدمــن ســابق للمخــدرات ورجــل عــادي[ تدريًبــا علــى التلمــذة ]الوحــدة األولــى[ بقيــادة كورتيــس إس 	

.Curtis S
 َأطلق إلوود Elwood على الفور العديد من المجموعات/ الكنائس، ووصل بعضها إلى الجيل الرابع.	
 نظــًرا ألن إلــوود Elwood كان مطيًعــا ليســوع، كان كورتيــس Curtis أيًضــا يســكب مــا لديــه بداخلــه )يســتثمر فيــه( بســخاء: 	

فــكان يدربــه فــي الشــهر األول أســبوعًيا، وفــي الشــهر الثانــي مرتيــن فــي الشــهر، وفــي الشــهر الثالــث مــرة واحــدة، وبعــد الشــهر 
الثالــث، فتــح كورتيــس Curtis البــاب أمــام إلــوود Elwood لالتصــال فــي أي وقــت يريــده للتدريــب.

 في غضون 6 أشهر فقط كانت هناك 63 كنيسة بسيطة تؤدي وظائفها بفاعلية.	
 ط التدريب بقدٍر أكبر ]باللغة اإلسبانية أيًضا[	 تلقَّى أحد الشيوخ ويدعى هوزيه Jose تدريًبا، واستطاع أن يبسِّ

			4
 تم العثور على ابن السالم األول بالقرب من منطقة مركز الجامعة التجاري	
  بعد عام واحد أسسوا بسرعة 130 كنيسة بسيطة وشهدوا نموًّا إلى الجيل الرابع.	
 أدرك إلــوود Elwood أنــه يصــرف وقتــه ومجموعاتــه للقيــام بأمــوٍر كثيــرة فــي وقــٍت واحــد ونبهــه كورتيــس Curtis إلــى ضــرورة 	

أن يغــرس مــا تعلَّمــه بعمــٍق فــي عــدد قليــل مــن األشــخاص، وأن يطيــع، ويــدرِّب آخريــن ليفعلــوا األمــر نفســه.
 ط ما لديه، ويغرس بعمق ما لديه من تعاليم في القادة.	 رجع إلوود Elwood إلى كل مجموعة وبدأ يبسِّ
 جاء كورتيسCurtis  إلى تامبا Tampa ليدرِّب الكنائس البسيطة، ويطمئن على حالها، ويشجعها.	

2015
 تدرَّب قادة الكنائس البيتية على كيفية تدريب آخرين وكيفية إدارة الحركة ]الوحدة 2[	
 بدأت أكثر من 300 كنيسة بسيطة.	
 مه هوزيه.	 ط الذي قدَّ اجتمعت المجموعة األولى من األطفال بالقرب من إستاد المدينة وقبلوا اإليمان بفضل التدريب المبسَّ
 بدأت رؤية قادة ُيطَلقون إلى بلداٍن أخرى ]موزمبيق، والصين، وتايالند، وأستراليا، وغيرها[	

				
 لــه إلــى مركــز لتدريــب القــادة 	 اشــترى قائــد الجيــل الثالــث، داريــن ثوربــر Darren Thurber منــزاًل بالقــرب مــن اإلســتاد، وحوَّ

»مثــل ِتيَرانُّــُس.«1
 زار القــادة مــن خدمــات مختلفــة مدينــة تامبــا Tampa لينخرطــوا بأنفســهم فــي هــذه الحركــة ويســتلهموا مــن تجربتهــا وينقلوهــا 	

إلــى مدينتهــم.

				
 يوجد أكثر من ألف مجموعة نشطة تتلمذ آخرين اليوم، حتى الجيل الثامن.	
 ل المجتمعي والبرامج واللقاءات.	 اشترت شبكة الكنيسة البيتية إستاد المدينة الستخدامه في التوعية العامة والتحوُّ

العقبات التي واجهت القادة:
 الشعور بعدم األهلية وعدم الكفاءة؛ الفشل المتكرر	
 عقلية المستهِلك وإرضاء الذات	
 المقاومة الروحية	
 التدريب المعقَّد	
 الَميل إلى التفكير في األمر على أنه عملية إنتاجية بداًل من عملية عالقاتية.	

الطرق الفعالة التي اسُتخدمت لتجاوز تلك العقبات
 ْم نموذًجا، ساِعْد، راِقب، ثم انصِرف[	 التدريب المستمر باستخدام أدوات التدريب ]منهاج قدِّ
 ط، ويشمل نموذج الكنيسة البسيطة ]مجموعة الثالثة أثالث 3/3[	 التدريب المبسَّ
 الصالة الحميمية، والثابتة، والمتزامنة	
 المساءلة داخل المجموعة ]الفحص أو المراجعة[	
 مسيرات الصالة للبحث عن أبناء السالم، وعن األدنياء، وعديمي الشأن، والضالين.	

1  ]المترجم[ انظر أعمال الرسل 19: 9.
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دراسة حالة 
شمال غانا، أفريقيا

موضــوع دراســة الحالــة هــذه هــو المؤمنــون الذيــن اســتخدمهم هللا لبــدء حركــة تلمــذة فــي شــمال غانــا بيــن شــعب الجونجــا مــن المســلمين 
الشــعبيين )بمعنــى أنهــم خلطــوا اإلســالم بالمذهــب الروحانــيanimism 2، واســتحضار األرواح Spiritism(. وعلــى مــدى الســنوات 

ــد أكثــر مــن 2000 شــخص مــن الحصــاد. الثــالث الماضيــة، أنشــأوا أكثــر مــن 500 مجموعــة تضــم نحــو 5000 شــخص، وتعمَّ

				
 انتقــل تيــري Terry وإيمــي Amy، الزوجــان والمرســالن األمريكيــان، إلــى شــمال غانــا لدراســة اللغــة ولبــدء اســتخدام منهــاج 	

شــفهي لــزرع الكنائــس بيــن القبائــل التــي لــم يصلهــا اإلنجيــل.
 خــالل هــذا الوقــت، التقيــا بإســحاق، وهــو مؤمــن محلــي مــن قبيلــة جونجــا، وكان لديــه شــغف الوصــول إلــى شــعبه برســالة 	

اإلنجيــل. وقــررا االشــتراك مــع إســحاق لتوصيــل رســالة اإلنجيــل إلــى القبائــل مــن حولهــم.
 مــع ذلــك، كانــت األســاليب التــي اســتخدموها مشــابهة لنمــوذج بنــاء الكنيســة الغربيــة، حيــث اجتمعــوا مًعــا فــي مجموعــات أكبــر 	

مــن 20 إلــى 50 شــخًصا تحــت شــجرة للترنيــم، والصــالة، ومشــاركة الشــهادات، واالســتماع إلــى قصــة مــن الكتــاب المقــدس. 
لــم يكــن هنــاك مســاءلة )فحــص( لمعرفــة مــا إذا كان المؤمنــون يطيعــون. ولــم يتعلــم المؤمنــون أيًضــا أن يخبــروا بقصتهــم أو 
قصــة هللا مــع األشــخاص الذيــن يعرفونهــم أو َجْعــل المجموعــة تتكاثــر وتنتــج مجموعــات أخــرى. لهــذا لــم ينتــج هــذا المنهــاج 

ثمــاًرا كثيــرة.

			4
 بيــن فــي المناطــق الريفيــة(، فأنتــج هــذا مزيــًدا مــن 	 فــي يوليــو 2014، بــدأوا اســتخدام طريقــة مختلفــة ُتدعــى TRT )تدريــب المدرِّ

ديــن )114( وبــدأت مجموعــات جديــدة )30(. المتعمِّ
 قادهــم هــذا المنهــاج إلــى منهــاج »مجموعــة التلمــذة 3/3«، وسلســلة قصــص »مــن الخليقــة إلــى المســيح«، باإلضافــة إلــى 	

عــرض طويــل لإلنجيــل ليشــاركه المؤمنــون. وقــد ســاعد هــذا فــي إعــداد جميــع المؤمنيــن لبــدء مشــاركة اإلنجيــل، وبــدء مجموعــة 
تلمــذة باســتخدام منهــاج األثــالث الثالثــة 3/3.

 ومع ذلك، كان كتيب اإلرشادات طوياًل جًدا، وكان ال يزال معقًدا بعض الشيء بالنسبة للمتعلمين بأسلوب التعلُّم السمعي.	

				
 فــي فبرايــر 2015، حضــر تيــري ومعــه القائــدان الرئيســيان، إســحاق وموســى، تدريًبــا بقيــادة كورتيــسCurtis  فــي بوركينــا 	

فاســو علــى تضاعــف التالميــذ والكنائــس البســيطة.
 أتــاح لهــم التدريــب أدوات أبســط يمكــن لهــم اســتخدامها، باإلضافــة إلــى مــا لديهــم بالفعــل، ألنــه كان مشــابًها جــًدا لطريقــة تدريــب 	

بيــن فــي المناطــق الريفيــة(. TRT )تدريــب المدرِّ
 ــن إســحاق مــن إنشــاء مجموعــة مــع بعــض 	 ــن التدريــب أيًضــا الكثيــر مــن نمــاذج الحيــاة الواقعيــة والمســاعدة. وتمكَّ تضمَّ

األشــخاص فــي المدينــة فــي ذلــك األســبوع، ثــم أنشــأت تلــك المجموعــة مجموعــة أخــرى.
 عادوا مباشرًة إلى قبيلة جونجا ونفَّذوا ما تعلَّموه.	
 كان هدفهــم بــدء 25000 مجموعــة فــي خمــس ســنوات، وكان ذلــك هدًفــا طموًحــا للغايــة، إذ يعنــي وجــود مجموعــة واحــدة لــكل 	

10 منــازل فــي قبيلــة جونجــا.
 مع نهاية عام 2015 كان لديهم 321 معمودية جديدة و13 مجموعة جديدة قد بدأت.	

				
 مع نهاية عام 2016، أصبح لديهم 422 معمودية جديدة وبدأت 81 مجموعة إضافية.	
 كان القادة يجتمعون مًعا كثيًرا للصالة، ولتعلم مهارات جديدة، وللتحدث عن كيفية سير العمل، وتقديم التقارير.	
 كان تيري يجتمع أيًضا مع إسحاق وموسى مرة في الشهر.	

				
 ــع العمــل وازداد أربعــة أضعــاف حجمــه. وُأضيفــت 380 مجموعــة جديــدة وُأجريــت 1650 	 مــع نهايــة عــام 2017، توسَّ

جديــدة. معموديــة 
 كانــت هنــاك تيــارات متدفقــة مــن التالميــذ ألكثــر مــن عشــرة أجيــال، بمــا فــي ذلــك أحــد التيــارات الــذي بلــغ حتــى الجيــل الســادس 	

والعشــرين. وكان لهــذا التيــار مــن التالميــذ 17 جيــاًل جديــًدا نشــأوا فــي عــام 2017 فقــط!
 تأثَّر باإلنجيل ما ال يقل عن 37 قبيلة مع نهاية عام 2017.	
 بــدأ العمــل أيًضــا فــي دولــة ســاحل العــاج فــي منتصــف عــام 2017. وفــي غضــون 7 أشــهر بــدأت 60 مجموعــة ووصلــت 	

بضعــة تيــارات مــن التالميــذ إلــى الجيــل الســادس أو الســابع. كمــا تأثــرت أربــع مجموعــات قبليــة باإلنجيــل. وكان المؤمنــون 
المحليــون يدعمــون هــذا العمــل منــذ بدايتــه، دون مســاعدة ماليــة مــن الخــارج. 

2  ]المترجم[ االعتقاد بأن كل ما في الطبيعة له روح: على سبيل المثال، األشجار، الصخور، إلخ.(
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الطرق الفعَّالة المستخدمة لبدء حركة التلمذة:
 استخدام طرق بسيطة، وقابلة للتكرار، ومستدامة.	
 كان إلدخــال طريقــة األثــالث الثالثــة 3/3 لمجموعــة التلمــذة دوًرا كبيــًرا فــي تكاثــر مجموعــات تلمــذة بســيطة وســهلة 	

القيــادة.

 ــزت كل 	 وكان المتوقــع مــن كل شــخص أن ُيتلِمــذ، ويكــرز برســالة اإلنجيــل. فــاألدوات البســيطة التــي اســتخدموها َجهَّ
مؤمــن للقيــام بذلــك.

 كمــا أن أســلوب التعليــم الشــفهي )الســمعي( كان لــه أهميــة بالغــة فــي تحقيــق النجــاح. حيــث اشــتركوا مــع منظمــات 	
ترجمــة الكتــاب المقــدس لوضــع سالســل قصــص الكتــاب المقــدس علــى شــريحة ذاكــرة الهواتــف حتــى يتمكــن المؤمنــون 

مــن ســماع القصــص بلغتهــم األم، ألنهــم ال يســتطيعون القــراءة أو الكتابــة.
 ُأْكِمَلــت معظــم الترجمــات مــن خــالل قــراءة الكتــاب المقــدس باللغــة اإلنجليزيــة ثــم تكليــف شــخص مــا بترجمــة مــا يقرؤونــه 	

شــفهيًّا من اللغة اإلنجليزية إلى لغتهم األم.
 لعبــت الفئــات االجتماعيــة الموجــودة بالفعــل دوًرا مهًمــا فــي التكاثــر الســريع للمجموعــات. فكثيــرون مــن شــعب جونجــا 	

م اإلنجيــل  يحبــون ُشــرب الشــاي األخضــر الصينــي ليــاًل فــي مجموعــات مــن خمســة أفــراد أو ســتة. وبمجــرد أن ُيقــدَّ
لمجموعــة وَيقبلــه بعضهــم أو جميعهــم، يبــدأ تعليمهــم كيفيــة مشــاركته مــع آخريــن، ثــم ينقلونــه إلــى مجموعــات شــاي 

أخــرى فــي قــرى أخــرى.
 المالءمــة للســياق الثقافــي مــن خــالل ارتــداء المالبــس القبليــة بــداًل مــن البدلــة وربطــة العنــق؛ واالحتفــاء بالثقافــة بــداًل 	

مــن محاولــة جعلهــا ثقافــة غربيــة »مســيحية«
 كتابة الترانيم باللغة المحلية. تحتوي مجموعة القصص المكونة من 50 قصة على ترنيمة تتناسب مع كل قصة.	
 ُتمَنــح المســاعدات الماليــة للمشــاريع الرئيســية فقــط للتعجيــل بتوســع الحركــة عــن طريــق شــراء عــدد قليــل مــن الدراجــات 	

الناريــة والمســاعدة فــي ســداد بعــض نفقــات ســفر القائــد الرئيســي.
 يقود الحركة مزارعون وعمال عاديون ال يتلقون مساعدات مالية.	
 هناك تشديد على إطاعة ما تعلَّمَته ونقله على الفور إلى آخرين.	
 الُمرســلون لفتــرة قصيــرة هــم المفتــاح. فقــد تعلَّمــوا عــدم إرســال النــاس إلــى مناطــق أخــرى ليكونــوا ُمرســلين لفتــرة طويلــة. 	

ومــن ثــم، يوفــرون المــال، وال تحتــاج العائــالت إلــى تغييــر مــكان معيشــتها واالنتقــال إلــى ثقافــات مختلفــة.
 لقد تعلموا إعادة تعريف الشراكة بحيث ُتقاد الحركة قيادة وطنية بداًل من القيادة الغربية.	
 تلقوا تدريبات ونصائح جيدة من ممارسي حركات التلمذة.	
 اغرس بعمق ما لديك من تعاليم في القادة الرئيسيين المثمرين واْلَتِق بهم كثيًرا.	
 جعل طريقة العبادة مالئمة لألنماط الثقافية غير الغربية.	
 التركيز على الضالين )غير المؤمنين(، وليس فقط على تدريب الناس في مباني الكنيسة.	
 لم يركزوا على بناء مبنى لكنيسة، ولم ُيدخلوا نماذج الكنسية الغربية.	
 ــا 	 ــم يكــن هنــاك أشــخاص بيض/غربيــون يذهبــون إلــى القــرى للكــرازة للنــاس، حتــى تبــدو الحركــة وكأنهــا تــدار محليًّ ل

وليســت مرتبطــة بالغربييــن.
 بيــن إليهــم ليدرِّبوهــم(. بــل ذهبــوا إلــى النــاس فــي 	 عــدم تنظيــم دورات تدريبيــة مركزيــة )لــم يدفعــوا تكاليــف حضــور مدرِّ

القــرى وقدمــوا نموذًجــا، وســاعدوا فــي الحيــاة الواقعيــة مــن دون تدريــب اليوميــن أو الثالثــة.

  العقبات التي واجهت القادة
 االضطهاد الشديد والهجمات الروحية )السرقات، والمشاكل الصحية، والوفيات، ...إلخ(.	
 وقــوع القــادة المحلييــن فــي الخطيــة أو غيرهــا مــن الصعوبــات، والحاجــة إلــى اســتردادهم بمجــرد التوبــة وإظهــار رغبتهــم 	

فــي تلمــذة آخريــن مــرة أخــرى.
 لقــد تعلَّمــوا عــدم اســتهداف قــادة الكنائــس المحليــة ذوي العقليــة الغربيــة أو محاولــة تحفيزهــم. وعلــى مــدى الســنوات 	

missions perspec- 100 راٍع علــى دورة منظــور اإلرســاليات  القليلــة الماضيــة، نجحــوا فــي تدريــب مــا يزيــد علــى
tives course، ثــم علــى كيفيــة صناعــة تالميــذ باســتخدام مجموعــات 3/3 ومــن خــالل اإلخبــار بقصتهــم وبقصــة 
هللا ... ولكــن لــم يفعــل أي مــن الرعــاة أي شــيء بهــذه التدريبــات. ملحوظــة: لهــذا الســبب يجــب التركيــز فقــط علــى 
رعــاة الســالم أو كنائــس الســالم، الذيــن يشــعرون بعــدم الرضــا عمــا يفعلونــه فــي الوقــت الحالــي؛ ويريــدون تجربــة طريقــة 

جديــدة.
 الثقافــة فــي غانــا ال توفــر المــال. فــإذا كان لديــك مــال، تتوقــع منــك العائلــة أن تدفــع فواتيــر أقربائــك. لذلــك يعانــي 	

المؤمنــون مــن مشــاكل ماليــة مســتمرة؛ ومــن الصعــب عليهــم تمويــل الخدمــة.
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الزوجان في الخدمة
 في الحركة، هل يتلِمذ الزوجان آخرين؟ وإن لم يكونا كذلك، كيف يمكنك تمكينهما من البدء؟	

تجنُّب المخاطر
 ر أن التضاعف هو الهدف.	 »نموذج الجمع« - تذكَّ
 االعتمــاد علــى »نمــوذج التــراث« - مــن الصعــب للغايــة أن تذهــب إلــى كنيســة قديمــة التــراث لتحــاول أن تنفِّــذ فيهــا حركــة 	

.DMM صناعــة تالميــذ
 اإلحباط – إن العمل في حركة صناعة تالميذ DMM عمٌل شاق وسوف يصيبك اإلحباط. ال تستسلم أو تتراجع.	
 هــات العمــل، واألداء، واإلنتــاج - ال تمــارس حركــة صناعــة تالميــذ DMM ألنــك تريــد أفضــل طريقــة لتحقيــق التضاعــف. 	 توجُّ

أنــت بحاجــة إلــى التــوازن الصحيــح بيــن الحالــة أو الوضــع، والحضــور، والممارســة والتدريــب.

المستوى 4 واحد إلى واحد )من نظير إلى نظير(
 المقصود بنظير إلى نظير هو مشاركة ما لدينا وخدمة غيرنا من قادة الحركات.	
 يجــب أن نفهــم هــذه الفكــرة: عندمــا نعمــل مًعــا فــي فريــق، يمكــن أن يســتخدمنا هللا بطــرق أعظــم ممــا لــو كنــا نعمــل بمفردنــا أو 	

نعمــل لبنــاء ملكوتنــا!

تدريــب: تواصــل مــع شــخص ال تعرفــه، وشــارك خرائــط األجيــال الخاصــة بــك، ومــارس التدريــب علــى الحقــول األربعــة 
ع كلٌّ منكمــا اآلخــر! كنظيــر وليــس كمــدرب. وليشــجِّ

ملخص النقاط الرئيسية في صناعة التالميذ
اهتم بعمق خدمتك؛ وهللا سيهتم باالتساع.. 	
اغرس ما تعلَّمته بعمق في القليلين الذين يطيعون مهما كانت التكلفة!. 	
استمر في عمل ما تعمله... سوف تتحسن فيه.. 	
أِطع ودرِّب آخرين. سؤال رئيسي: متى تلتقي المجموعة في بيتك؟. 	
األمور البسيطة تنمو، األمور البسيطة تتضاعف.. 	
األمر دائًما عالقاتي )مرتبط بالعالقات( قبل أن يكون تنظيميًّا )مرتبط بالمنظمات(. . 	

ملخص الملحق
ــم  ــذك لهــذه المفاهي ــد مــن فهــم تالمي ــي الملحــق. يرجــى التأك ــذ ف ــة لحــركات صناعــة التالمي ــدة للغاي ــاك بعــض المصــادر المفي هن

ــد الحاجــة: والرجــوع إليهــا عن
 اجتماع المدينة/ اإلقليم- صفحة 23	
 نصائح للمتلِمذين ]المدربين[- صفحة 24	
 مميِّزات حركة صناعة التالميذ- صفحة 25	
 المراحل السبع لحركة صناعة التالميذ- صفحة 26	
 طرق لمنع تعثر الحركة- صفحة 27	
 المراحل الخمس للكنيسة- صفحة 29-28	
 النماذج الستة للخدمة - صفحة 30	
 صفحة واحدة من مصادر التدريب والتدريب الشفهي )السمعي(- الصفحات األربع األخيرة	
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قلب هللا والحقول األربعة- خطة 3 شهور

الرؤية: )الرؤية النهائية(:

األشخاص/ األماكن المراد الوصول إليها:

-      
-      
-      
-      

اثبت في المسيح:
 -   

 -   

 -   
   

الصالة:
 -   

 -   

 -   

الجيل الرابع- نمو األجيال

الحقول األربعة )أجزاء خطة حركة صناعة التالميذ(-  هل تعمل األجزاء الخمسة جميعها؟

حقول أعدها هللا )اذهب(
إلى من تتحدث، وكيف تبدأ.

أين يجب أن تزرع )لوقا 10: 6، مرقس1: 17(

إنتاج الكرازة ثانيًة )ُاْبُذر(
كيف َتْبُذر )تنشر( اإلنجيل! )لوقا 10: 9-7(

المجموعات التي تنعم بصحة 
جيدة  )احصد(

كيف تجمع المؤمنين! )أعمال 
الرسل 2: 47-37(

إنتاج التلمذة )ُاْنُم(
كيف ُتْنِضُج المؤمنين!

)2تيموثاوس 2: 2، فيلبي 3: 17(

ابحث 
عن غير 
المؤمنين:

درِّب الُمْخِلصين:

تطوير وتنمية إنتاج قادة )التضاعف(
تيطس1: 5-9؛ أعمال الرسل 14: 23، 

أفسس 4: 12-11(

الروح القدس هو األساس الذي ُبنيت عليه هذه العملية! يجب أن يموت المؤمنون عن ذواتهم، وَيحسبوا النفقة، ويتحلوا بالجرأة!
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اجتماع المدينة/ اإلقليم

ــا فــي تجمــع أو تدريــب فــي المدينــة/  بمجــرد أن تبــدأ مجموعــات متعــددة باســتخدام شــكل 3/3، يمكنــك أن تأتــي بهــم ليلتقــوا مًعــا أحياًن
اإلقليــم، حســبما تريد. ويمكنــك اختيــار أن يكــون االجتمــاع مــرًة كل شــهر، أو مــرة كل ثالثــة أشــهر، أو فقــط فــي مناســبات خاصــة. إذا 
كنتــم تتقابلــون باعتباركــم كنيســة فــي المدينــة، فــإن اجتمــاع مــا بيــن 5 إلــى 12 مجموعــة مًعــا، هــو أقصــى عــدد ُينصــح باجتماعــه 
مًعا. ثــم ابــدأ مزيــًدا مــن لقــاءات كنائــس المدينــة حســب الحاجة. خــالل هــذا اللقــاء االحتفالــي أو التدريــب، ســتكون المجموعــات قــادرة 
ع بالحركــة الحادثــة أمــام أعينهــم ومــا يصاحبهــا مــن تشــكيل مجموعــات جديــدة؛ ممــا  علــى التفاعــل مــع جســد المســيح األكبــر، وسُتَشــجَّ

يــؤدي إلــى نمــو الحركــة علــى نحــو أكبر. فيمــا يلــي شــكل يمكنــك اتباعــه فــي اللقــاء االحتفالــي:

نظرة إلى الخلف
الشــهادات. اقض وقًتــا فــي دعــوة النــاس ليشــهدوا عــن كيــف اســتطاعوا أن يبــدأوا مجموعــات أو يقــودوا النــاس إلــى اإليمــان بالمســيح، أو 
شــهادات أخــرى عــن كيفيــة عمــل هللا فــي حياتهــم، مــن أجــل تشــجيع اآلخريــن علــى أن يحيــوا حيــاًة علــى مثــال بيــج اليــف Biglife. كمــا 
يمكــن اســتخدام هــذا الوقــت لمشــاركة مــا يجــري علــى الصعيــد المحلــي والدولــي من خــالل شــهادات أو قصــص من حيــاة تالميذك مــن 

كل أنحــاء العالــم.

العبادة. اقــِض وقًتــا فــي عبــادة الــرب مــن خــالل الصــالة والترنيــم والتعبيــر الحركــي، والمســرحيات، والتنــاول، أو باســتخدام مواهــب روحيــة 
أخــرى لتشــجيع جســد المســيح الــذي تجمَّعــوا مًعا. احمــدوا هللا علــى مــا يفعلــه فــي حيــاة النــاس، اســتناًدا إلــى الشــهادات التــي شــاركتموها 

للتو. 

نظرة إلى أعلى
ًمــا تتعلــق بالقيادة. حيــث يســتطيع الرســل واألنبيــاء والمبشــرون والرعــاة  ــٌه نحــو موضوعــات تعليميــة أكثــر تقدُّ التعليم. هــذا الوقــت موجَّ
والمعلمــون تأهيــل المتدربيــن بمهــارات الخدمــة، بمســتوى أعمــق مــن األساســيات. كما يمكــن اســتخدام التعليــم لتوبيــخ أو تقويــم مشــكلة 
بــدأت فــي المجموعــات ]2 تيموثــاوس 3: 16-17[ أو لطــرح رؤيــٍة بشــأن مــا يمكــن أن تصيــر عليــه حركــة التلمــذة عندمــا يطيــع النــاس 

ما يعلنه لهم هللا. 

نظرة إلى األمام
أِطــْع، درِّْب، شــاِرك. أعِط. اقِض وقًتــا وادُع النــاس إلــى الصــالة بشــأن كيفيــة إطاعتهــم للــدرس، إذا كان هنــاك مــا يحتــاج إلــى الطاعــة 
فــي هــذا الدرس. اطلــب مــن قــادة الحركــة أن يخبــروا النــاس باللقــاءات القادمــة أو فــرص الخدمــة التــي يمكــن للمجموعــات أن تشــارك 
فيهــا، مثــل اللقــاءات الكرازيــة. وإذا كانــت توجــد أي احتياجــات لــدى أعضــاء جســد المســيح، يمكــن مشــاركتها أيًضــا، ويمكنــك الصــالة 
ْع هــؤالء الحاضريــن علــى الصــالة لمعرفــة َمــن الــذي  مــن أجلهــم أو جمــع المــال أو المــوارد للمســاعدة فــي ســداد تلــك االحتياجات. شــجِّ

يمكــن أن يشــاركوه بقصتهــم وبقصــة هللا. أخبرهــم بفــرص عقــد تدريبــات مقبلــة فــي المنطقــة.
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 نصائح للمتلِمذين ]المدرِّبين[

تعتبــر النقــاط التاليــة نصائــح مفيــدة من ُمتلِمذيــن ذوي خبرة حــول كيفيــة الحفــاظ علــى اســتمرارية حركــة التلمــذة، وبعــض 
األشــياء المتوقَّــع حدوثهــا:

 سو حركة التلمذة الناجحون الرؤية إلى كثيرين للعثور على القليلين الذين سيقولون: "نعم" وَيعملون بموجبها.	 ينقل مؤسِّ
 بــون إلــى اســتثمار الوقــت فــي "العاملين". فالعاملــون هــم َمــن يبــدأون حركــًة جديدة. ونــادًرا مــا تتجــاوز نســبة هــؤالء 	 يحتــاج المدرِّ

العامليــن 10-20٪ مــن الحضــور. ال ُتْعــِط غيــر المثمريــن الكثيــر مــن وقتك؛ فهنــاك أربعــة أنــواع مــن األشــخاص ســيأتون:
الحاضرون ]أولئك الذين ال يفعلون أي شيء[ 	
الشهود ]أولئك الذين يقودون الناس إلى اإليمان، ولكن ال يبدأون مجموعة[ 	
البادؤون ]أولئك الذين يشهدون ويبدأون مجموعات جديدة، لكن ال ُيعلِّمون مجموعاتهم كيفية التضاُعف[ 	
المدرِّبون ]أولئــك الذيــن يشــهدون، ويبــدأون مجموعــات جديــدة مــع َمــن قادوهــم إلــى اإليمــان، وُيعّلمــون هذه المجموعات  	

أن تشهد وتبدأ مجموعات جديدة[. اقِض وقتك مع هؤالء األشخاص!
 امأل جدولك بالتدريبات وبدء مجموعات اإلطالق، للعثور على الـ "10 إلى 20٪ من المتلِمذين ]المدرِّبين[".	
 شجع المدرِّبين على بدء مجموعتين على األقل، حيث أن قوة التضاعف أكبر بكثير.	
 بيــن فــي األســابيع األخــرى 	 بيــن أن يجتمعــوا بالمتدرِّ يمكنــك أن تجعــل المجموعــات تلتقــي كل أســبوعين، بحيــث يتســنَّى للمدرِّ

]ال تفعــل ذلــك إال بعــد أن يكــون قــد ثبــت فيهــم الحمــض النــووي، وتكــون المجموعــات مســتمرة. لذلك، فــي البدايــة، اجتمعــوا 
كل أســبوع[ 

 تأكد من أنك فهمت طريقة 3/3 وتطبِّقها	
 أسئلة المساءلة التي يمكن أن تطرحها: ال تطرح أسئلة إجابتها نعم أو ال. بل اطرح أسئلة مفتوحة مثل:	

للشاهد: من الذي تشهد له؟ َمن الذي آَمَن؟ 	
للبادئ: متى تدرِّبهم على الطريقة نفسها؟ 	
للمدرِّب: كيف يشهد هؤالء المؤمنون الجدد أمام اآلخرين، وكيف يربحونهم؟ 	
لمدرِّب المدرِّبين: متى يدرِّبون مجموعاتهم؟ 	
بهــم، فــي تدريبهــم لمجموعاتهــم  	 بيــن، الذيــن تدرِّ لمــدرب المدربيــن الذيــن يدرِّبــون مدرِّبيــن: كيــف تســير األمــور مــع المدرِّ

الجديدة؟ 
 ال تعــِط أبــًدا أي تكليــف أو هــدف مــا لــم تكــن تخطــُط ألن تســأل عنــه فــي االجتمــاع الالحــق؛ وإال فإنــك ســتقتل التلمــذة القائمــة 	

علــى الطاعــة!
 بمجــرد انطــالق الحركــة، ســتحتاج إلــى البقــاء مــع بعــض المجموعــات لفتــرة مــن الوقــت ]مرحلــة المراقبــة[، وهــي عــادًة تســتمر 	

لمــدة 12-18 شــهر، وأكثــر فــي بعــض األحيان. وفــي نهايــة المطــاف، عليــك أن تبقــى حتــى يتــم إنجــاز الهــدف، أال وهــو 
بــون مدربيــن[ ونشــأة قــادة أقويــاء يفهمــون مــا ينبغــي فعلــه. بيــن يدرِّ الوصــول إلــى الجيــل الرابــع مــن المؤمنيــن ]إقامــة مدرِّ

 إذا طبقــَت طريقــة الثالثــة أجــزاء 3/3 جيــًدا، ســتحدث تنميــة للقــادة بشــكل طبيعي. ســتثيُر المســاءلُة قضايــا ومشــكالت بشــأن 	
القيــادة، وعندئــذ ســيكون بمقــدورك معالجتهــا.

 بــون[، مــا دام النــاس 	 ًبــا[، وهكــذا يمكــن أن يكــون لديــك دائًمــا قــادة ناشــئون ]مدرِّ ُيــدرَّب كل مؤمــن لكــي يصبح ُمتلِمًذا ]مدرِّ
ُيطيعــون مــا ُيفتــرض بهــم أن يفعلــوا.
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مميِّزات حركة صناعة التالميذ

المطبَّات التي ُتبطيء من سرعة الحركة: 
 بناء مباني الكنيسة	

تستهلك المباني الوقت والمال من الناس وليس من السهل إنتاجها مرة ثانية. 	
ع على االجتماع في المنازل، أو في المكاتب، أو في أي مكان ال يكلِّف أموااًل.. 	 لذلك نحن نشجِّ
 برامج الكنيسة	

ُيفتــَرض بالنــاس أن يصنعــوا تالميــذ، وليــس برامج. فالبرامــج أيًضــا تســتهلك الوقــت والمال. كمــا أنــه ليــس مــن الســهل  	
إنتاجهــا مــرة ثانيــة ونقلهــا إلــى مؤمنيــن آخريــن.

ع على التلمذة الحياتية العالقاتية، لصناعة تالميذ. 	 لذلك نحن نشجِّ
 المرَسلون األجانب	

يحتــاج المرَســلون األجانــب إلــى تعلُّــم لغــة جديــدة، وثقافــة جديــدة، وبنــاء عالقــات مــع الســكان المحليين. وســوف  	
يســتغرق هــذا ســنوات لتحقيقــه.

لذلك، نعمــل علــى تمكين األفــراد المحلييــن الذيــن يعرفــون اللغــة والثقافــة بالفعــل، ولديهــم عالقــات وعائلــة فــي وطنهــم  	
األم. كمــا أن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى أماكــن ال يســتطيع المرَســلون األجانــب الوصــول إليهــا، وال ُيصيبهــم الحنيــن 

إلــى الوطن. كمــا أن تجهيزهــم ســيكون أقــل تكلفــًة مقارنــًة بوضــع مرَســل غربــي فــي حقــل الخدمــة.
 مدرسة الكتاب المقدس	

الحصول على تدريب رسمي في كلية الهوت ليس ضرورة حتى تكون قائًدا. 	
 إذا احتــاج شــخص إلــى مغــادرة قريتــه لمــدة تتــراوح بيــن ســنة وأربــع ســنوات ليحضــر مدرســًة للكتــاب المقــدس أو 	 

كليــة الهــوت، فإنــه ســوف يفقــد ِصلتــه بالناس. كمــا أن النــاس ســوف يفكــرون أنــه إذا كان لآلخريــن أن يكونــوا قــادة 
لمجموعــة، فحينئــذ يجــب عليهــم أيًضــا أن يتركــوا القريــة ليذهبــوا لحضــور مدرســة الكتــاب المقــدس او كليــة الالهــوت 

... وهــو ليــس بالنمــوذج القابــل للتكــرار بســهولة.
ًبــا" عنــد واحــد مــن المتلِمذيــن 	  ع علــى التلمــذة الحياتية. فمــع نضــوج المؤمــن، يمكــن لــه أن يكــون "متدرِّ  لذلــك نشــجِّ

"صنــاع التالميــذ" الخبراء حتــى يتعلــم منه. كمــا يمكــن القيــام بــكل هــذا فــي إطــار حيــاة المؤمــن اليوميــة االعتياديــة.

عوامل حافزة على النمو: األمور التي ُتسرِّع الحركة
 يجــب أن تكــون المــواد والمفاهيــم بســيطة، وقابلــة للتكــرار، ويســهل نقلهــا مــن مؤمــن إلــى آخر. ويجــب أيًضــا أن تكــون موضوعــة 	

باللغة األم للناس.
 تمكين المؤمنين المحليين من تلمذة أهل بلدهم.	
 مجموعات بقيادة علمانيين ]الوضع المثالي في رأينا، ولكنه ليس الُمتََّبع دائًما[	
 التلمذة القائمة على الطاعة مع المساءلة لمتابعة تنفيذ هذه الطاعة.	
 يجري تدريب جميع المؤمنين على الكرازة برسالة اإلنجيل وتلمذة آخرين.	
 التلمذة الحياتية.	
 معمودية ُيجريها الشخص الذي كرز برسالة اإلنجيل.	
 الصالة واإليمان والطاعة لما يوصيك هللا بأن تفعله.	
 يستخدم كل المؤمنين مواهبهم الروحية ويشتركون في الكرازة والتلمذة.	
 المبدأ الجوهري الموجود في )2 تيموثاوس 2: 2(.	
 مؤمنون يتم تمكينهم ويتم تعليمهم العناصر الحاسمة التي تحقق لهم االعتماد على النفس.	
 دراسات الكتاب المقدس االستقرائية والتشاركية.	
 رؤية للتضاعف.	
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)DMM( مراحل لحركة صناعة التالميذ 	

]	[ يوجد فريق لحركة صناعة التالميذ في سياقه الصحيح، ولكن ال توجد خطة أو جهود هادفة حتى اآلن.

]	[ التحرك قصد )الجيل األول( - في محاولة لتأسيس الجيل األول من المؤمنين الجدد والمجموعات الجديدة.

أنشــطة هادفــة فــي المجــال األول والمجــال الثانــي ولكــن لــم تحقِّــق نتائــج بعــد )دخــول المــكان- البحــث عــن ابــن الســالم/  1.1
بيــوت الســالم- والكــرازة(

وجود بعض المؤمنين الجدد من الجيل األول 2.1

وجود بعض المؤمنين الجدد والمجموعات الجديدة من الجيل األول 3.1

وجود مؤمنين جدد ثابتين من الجيل األول 4.1

وجود مؤمنين جدد ثابتين ومجموعات جديدة قوية من الجيل األول 5.1

وجود مجموعة جديدة أو أكثر تتمتع بالصحة من الجيل األول 6.1

وجود مجموعات جديدة عديدة تتمتع بالصحة من الجيل األول 7.1

تبدأ المجموعاُت التي تتمتع بالصحة في الجيل األول مجموعاٍت جديدة 8.1

9.1 )1+G2 healthy groups( االقتراب من تكوين مجموعات تتمتع بالصحة من الجيل الثاني

]	[ التركيز على الجيل الثاني-  بعض المجموعات المتمتعة بالصحة من الجيل الثاني )أي المؤمنين الجدد/ المجموعات الجديدة 
الذين بدأوا جياًل جديًدا(

م ملحوظ )الجيل الثالث(-  جيل ثاِن ثابت وبعض المجموعات المتمتعة بالصحة من الجيل الثالث ]3[ تقدُّ

]4[ ظهور الجيل الرابع للحركة- مجموعات قوية تتمتع بالصحة من الجيل الثالث وبعض مجموعات الجيل الرابع.     

    ------------------ حركة صناعة التالميذ/ حركة زرع الكنائس الراسخة ----------------------

]	[ حركة صناعة التالميذ: جيل رابع ثابت وما بعد ذلك من وجود مجموعات متمتعة بالصحة في مسارات متعددة.

]	[ حركــة صناعــة التالميــذ المســتدامة: حركــة يقودهــا قــادة مــن أهــل البلــد الذيــن لديهــم رؤيــة، دون حاجــة ُتذكــر إلــى مســاعدين مــن 
الخــارج. وتصمــد مــع مــرور الزمــن بعــد مــا أنتجــت مــا ال يقــل عــن عــدة مئــات مــن المجموعــات التــي تنعــم بصحــة جيــدة )معظــم 

المرحلــة 6 مــن حــركات صناعــة التالميــذ بهــا 1000 مجموعــة أو أكثــر تتمتــع بالصحــة(

]	[ حــركات صناعــة التالميــذ المتضاعفــة: تعمــل حركــة صناعــة التالميــذ األوليــة اآلن علــى تحفيــز حــركات صناعــة تالميــذ أخــرى 
فــي مجموعــات عرقيــة أخــرى أو فــي مــدن أخــرى.
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طرق لمنع تعثر الحركة

خطر االنجراف أو توقف العزم: مثال: عبرانيين 6: 1، نظًرا ألن حركة صناعة التالميذ هي حركة معاكسة للتوقعات البديهية، 
فهي أصعب أنواع الخدمة وتتطلب اجراءات استثنائية متعمدة في كل مرحلة.

مفاتيح وتحديات أساسية تواجه مجموعات الجيل األول
 عدم وجود كرازة واسعة النطاق، وجريئة بقدٍر كاٍف	
 عدم حشد الشركاء المحليين؛	
 ضعف االلتزام بالدعوة؛	
 عدم الصوم والصالة بقدٍر كاٍف	
 ال توجد مرحلة واضحة لتكوين مجموعة تتمتع بالصحة 	
 عدم العثور على شركاء خدمة محليين أساسيين لديهم رؤية )عمَّال غير مستأَجرين(	

مفاتيح وتحديات أساسية تواجه مجموعات الجيل الثاني
 منهاج الحقول األربعة معقد للغاية؛ يمكن أن يقوم به المؤمنون الناضجون، وليس المؤمنون الجدد؛	
 فقدان بعض األجزاء من منهاج الحقول األربعة- يؤدي إلى خروج المؤمنين عن الطريق بسهولة.	
 طريقة الثالثة أثالث ضعيفة؛ والمساءلة ضعيفة.	
 عدم العثور على )أو اكتشاف( األشخاص الذين يختبرون نتائج في حقل الحصاد 	
 عدم تثبيت الحمض النووي لمبدأ تابع / اصطد )مرقس 1: 17( خالل ساعات/ أيام	
 التدريب على منهاج M.A.W.L في كل مرحلة	
 عدم وجود حصاد بشبكة عالقاتية في الجيل األول.	

----------------------- أكبر عقبة هي من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث ----------------------

مفاتيح وتحديات أساسية تواجه مجموعات الجيل الثالث
 كمية التحرك الدافعة )الزخم(	

فكِّر دائًما في مجموعات األحفاد  	
عندما تبدأ مجموعات الجيل األول، يجب أن تكون بدأت تخطط للجيل الثالث بالفعل 	
دعهم يشاركون بشهاداتهم عن كيفية وصولهم 	
بــو الجيــل األول نموذًجــا لمؤمنــي الجيــل الثانــي للرؤيــة الواضحــة والطــرق القابلــة للتكــرار )مثــل:  	 م مدرِّ يجــب أن يقــدِّ

طريقــة الثالثــة أثــالث(
 غياب بعض األجزاء التي ال يمكن تخطيها »NEVER SKIP« أبًدا في االجتماع على شكل مجموعة الثالثة األثالث.	
 ضعف الرؤية: ال تنتقل الرؤية بفيض من جيل آلخر وال تلتصق بهم.	
 لم نعثر بعد على األشخاص الذين يختبرون نتائج في حقل الحصاد.	

استمر في إلقاء البذار على نطاق واسع 	
 ساِعد المؤمنين الجدد على إنشاء أشجار من األجيال.	
 الشعور بالخوف قد بدأ، محاولة تجنب االضطهاد.	
 الحاجة إلى مساندة شريك محلي ذي رؤية كبيرة.	
 َضعف تنمية القادة. الحاجة إلى تنمية أشخاص على مثال »تيموثاوس«	

ال يزال القادة يلجأون إلى المرسلين األجانب للحصول على اإلجابات والحلول بداًل من اكتشافها. 	

مفاتيح وتحديات أساسية تواجه مجموعات الجيل الرابع- االستدامة:
 انعدام الرؤية اللصيقة، واإللزامية، وعدم نقلها في كل جيل؛	

أو أن الرؤية قد اخُتِطفت 	
 ه توجيًها خاطًئا	 التدريب غير المكتمل أو الموجَّ
 تبديل القادة الرئيسيين. 	
 إذا وصلت للجيل الثالث، ستصل عادًة للجيل الرابع	
 انتهاء نطاق التأثير الطبيعي دون االنتقال عبر الثقافات أو عبر األقاليم.	
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المراحل الخمس لنمو الكنيسة التقليدية

)UPG( مرحلة الجماعات التي لم يصل إليها اإلنجيل
فــي بدايــة أي عمــل إرســالي جديــد، اإلنجيــل لــم يصــل بعــد إلــى المجموعــة العرقيــة. يوجــد عــدد قليــل مــن المؤمنيــن أو الكنائــس. يدخــل 
الُمرســلون مــن مناطــق خارجيــة إلــى الســياق ويقــودون النــاس إلــى اإليمــان. وُيكتَشــف أبنــاء الســالم، وتنفتــح شــبكات مــن العالقــات مــن 
ــا أن تجــد بعــض الذيــن قــد يضاعفــون اإلنجيــل 30 و60 و100 فــي دائــرة تأثيرهــم.  خــالل أولئــك الذيــن َيقبلــون المســيح. وليــس غريًب
وفــي هــذه المرحلــة المبكــرة ممــا قــد يصبــح حركــة إلهيــة، عــادة مــا تكــون جميــع األشــكال واألســاليب بســيطة نوًعــا مــا. وإذا لــم تكــن كذلــك، 

فلــن يصبــح هــذا العمــل اإلرســالي حركــة أبــًدا.

مرحلة بدء الحركة
فــي هــذه المرحلــة التاليــة، َيحــدث تضاعــف التالميــذ والكنائــس فــي المقــام األول ألن المؤمنيــن مــن أهــل البلــد تأســرهم ـــرؤية الوصــول إلــى 
شــعبهم وأبعد من ذلك برســالة اإلنجيل. ويبدأ عدد المؤمنين في االزدياد بشــكل كبير بســبب انطالق مفهوم كهنوت كل المؤمنين )يبدأ 

المنحنــى فــي االرتفــاع بســرعة أكبــر(. وينتشــر اإلنجيــل عــل نطــاق أوســع عندمــا نجــد أبنــاء الســالم، وتنفتــح أمامنــا مجتمعــات جديــدة.

تســتمر الكنائــس فــي االلتقــاء فــي أماكــن غيــر رســمية مثــل المنــازل، ويصيــر التضاعــف أمــر طبيعــي لمعظــم الكنائــس ألنهــا تطبِّــق عمليًّــا 
هــذه األشــكال البســيطة. وعــادًة مــا َتحــدث تنميــة للقــادة فــي ســياق الكنائــس. وتنمــو شــبكات القــادة المتصلــة محليًّــا حيــث يحصــل القــادة 

ذوو المســئولية األكبــر علــى تدريــب إضافــي فــي هــذا الســياق.

وال َينتظر المؤمنون من أهل البلد أن يبدأ أشخاص من الخارج الكرازة، أو المعمودية، أو التلمذة، أو زرع الكنائس، أو قيادة الكنائس. 
بــل تنمــو الحركــة بســبب ثقتهــم بأنهــم مفوضــون وُمَمكَّنــون مــن القيــام بعمــل الخدمــة. فمعظــم المؤمنيــن والقــادة ال يــرون فرًقــا كبيــًرا بيــن 

»رجــال الديــن والعلمانييــن«. ويمكــن أن تظــل الحركــة فــي هــذه المرحلــة لســنوات أو عقــود.

مرحلة إضفاء الطابع الرسمي
خــالل المرحلــة الثالثــة، يســتمر عــدد المؤمنيــن فــي االزديــاد. فالكنائــس التــي يقودهــا الرعــاة المعلمــون )النجــوم( تســتمر فــي النمــو، فــي 

حيــن تظــل الكنائــس البيتيــة صغيــرة. ومــع ذلــك، يحــدث معظــم النمــو مــن خــالل تضاعــف هــذه الكنائــس البيتيــة.

م الحركــة، يســتمر عــدد المؤمنيــن فــي الزيــادة بســرعة. وتنشــأ رغبــة فــي توحيــد جوانــب معينــة مــن الحركــة أو إضفــاء الطابــع  مــع تقــدُّ
ــة الكنيســة وتكوينهــا، وتنميــة القــادة، إلــخ(. كانــت تنميــة القيــادة موجــودة بالفعــل فــي المراحــل  الرســمي عليهــا )علــى ســبيل المثــال، ِبْنَي
الســابقة ولكنهــا كانــت ُتجــرى عــن قصــد داخــل ســياقها الصحيــح. أمــا فــي هــذه المرحلــة، تأخــذ تنميــة القــادة طابًعــا رســميًّا أكبــر. وتبــدأ 
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صــة فــي الظهــور لتدريــب مزيــد مــن القــادة، ولعمــل ذلــك بطريقــة نظاميــة أكثــر. كمــا يبــدأ ظهــور الشــهادات والمؤهــالت  ســات المخصَّ المؤسَّ
)أوراق االعتمــاد( فــي هــذه العمليــة.

يبــدأ بعــض القــادة الموهوبيــن جــًدا فــي الظهــور وســط القــادة )ممثَّليــن بالنجــوم علــى الرســم(. إنهــم كارزون، وواعظــون، ومعلمــون، 
وإداريــون موهوبــون للغايــة. وتصبــح القيــادة الرعويــة العلمانيــة أقــل شــيوًعا، والقيــادة المتخصصــة المحترفــة أكثــر شــيوًعا. وخــالل هــذا 

الوقــت، تنمــو معرفــة الكتــاب المقــدس.

ــالت لبــدء كنيســة، ومزيــد مــن النفقــات المطلوبــة إلقامــة قــادة، وبــدء  ولكــن إلــى جانــب ذلــك، تبقــى هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن المؤهِّ
الكنائس. ونتيجة لذلك، يمكن أن يخاف التالميذ العاديون من القيام بعمل الخدمة. فهم ال يملكون القدرات أو التدريب/ الشــهادات أو 
أوراق االعتمــاد مثــل القــادة المحترفيــن. ومــن ثــمَّ، يتضــاءل مفهــوم كهنــوت المؤمــن )بمعنــى أن »كل عضــو هــو خــادم«(. وتســتمر نســبة 
قليلــة مــن التالميــذ فــي خدمــة اآلخريــن. ال أحــد يقصــد حــدوث ذلــك، وســيبذل العديــد مــن الرعــاة قصــارى جهدهــم فــي المرحلتيــن الثالثــة 
والرابعــة لبنــاء أعضــاء كنيســتهم ليكونــوا خداًمــا وقــادة، لكــن الفــرق بيــن رجــال الديــن الرســميين والعلمانييــن يصبــح أكثــر عمًقــا. وجــزء مــن 
المشــكلة هــو أن النــاس حيــن يــرون الشــهادات الُمعتَمــدة التــي يملكهــا هــؤالء األشــخاص، يعتقــدون بأنهــم بحاجــة إلــى هــذه الشــهادات قبــل 

فعــل أي شــيء. ويبــدأ النــاس يعتقــدون بــأن هــدف الخــادم المســيحي هــو أن يصبــح مثــل هــؤالء الرعــاة المعلميــن.

تتزايــد الحواجــز التــي تفصــل المؤمنيــن العادييــن عــن مفهــوم كهنــوت المؤمــن. ونتيجــة لذلــك، يقــل عــدد األشــخاص الذيــن يبحثــون عــن 
أبنــاء ســالم، ويبــدأ عــدد أقــل مــن أبنــاء الســالم فــي بــدء كنائــس بيتيــة. ونتيجــة لذلــك، تنتقــل معظــم الكــرازة باإلنجيــل مــن خــارج الكنيســة 
إلــى داخــل مبنــى الكنيســة. ويبــدأ النــاس إحضــار أصدقائهــم إلــى مــكان االجتمــاع، لكــي يســتمعوا إلــى قيــام الراعــي المعلــم بشــرح اإلنجيــل.

مرحلة المؤسسية
مــع إضفــاء الطابــع الرســمي علــى الحركــة، فإنهــا تنتقــل حتًمــا إلــى المرحلــة األخيــرة. قــد تنمــو الحركــة لبعــض الوقــت بســبب العــدد الهائــل 
مــن الكنائــس والمؤمنيــن الذيــن يشــهدون بإيمانهــم برســالة اإلنجيــل. غيــر أنــه ليــس غريًبــا أن تســتقر الحركــة فــي هــذه المرحلــة الرابعــة. فــي 
هــذه المرحلــة، توجــد جمــوع كبيــرة مــن المؤمنيــن. وتصبــح الكنائــس شــائعة جــًدا ومقبولــة فــي المجتمــع. وتلتقــي غالبيــة الكنائــس فــي َمبــاٍن 
ُشــيِّدت لهــذا الغــرض، وتصبــح متطلبــات مــا يشــكِّل الكنيســة أكثــر صرامــة. وُينَظــر إلــى اجتمــاع الكنيســة فــي المنــزل علــى أنــه أمــر غريــب 
و»ليســت كنيســة حقيقيــة«. وتصبــح بعــض الكنائــس أكبــر وتظهــر بعــض الكنائــس الضخمــة، علــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن 

الكنائــس ال يــزال متوســط الحضــور فيهــا أقــل مــن مئــة شــخص.

يظهــر قــادة موهوبــون للغايــة. وُتجــري عمليــات تنميــة القــادة كلهــا تقريًبــا مــن خــالل مؤسســات مثــل كليــات الالهــوت أو مــدارس الكتــاب 
المقــدس، ويصيــر مــن المتوقَّــع الحصــول علــى شــهادات معتمــدة. ويعمــل غالبيــة القــادة بــدوام كامــل أو جزئــي. وتصبــح القيــادة العلمانيــة 
)غيــر الرســمية( أقــل شــيوًعا، أو علــى األقــل أقــل وضوًحــا. ويقــل مفهــوم كهنــوت المؤمــن بشــكل بالــغ. ويجلــب المؤمنــون أصدقاءهــم 
غيــر المؤمنيــن إلــى الكنيســة بــداًل مــن البحــث عــن أبنــاء ســالم )الذيــن كانــوا ســيبدأون كنائــس بيتيــة جديــدة(. ويقــوم القــادة المحترفــون 
الرســميون بعمــل الخدمــة ويجــدون صعوبــة فــي تحفيــز الشــخص العــادي فــي الكنيســة ليخــدم فــي خدمــة علمانيــة )غيــر رســمية(. وتظهــر 

بعــض الكنائــس الضخمــة. ومــع ذلــك، ال يــزال متوســط عــدد المؤمنيــن فــي الكنائــس أقــل مــن 100 مؤمــن.

تصبــح المؤسســات التابعــة للكنيســة شــائعة )كليــات الالهــوت، ودور النشــر، والمستشــفيات، والهيئــات الكرازيــة، إلــخ( وغالًبــا مــا يكــون لهــا 
تأثيــر كبيــر مــن خــالل القــوى العاملــة والميزانيــات التــي تســتخدمها ببراعــة. فــي هــذه المرحلــة، ال يحــدث معظــم نمــو الكنيســة مــن خــالل 
الكــرازة، بــل مــن خــالل االنتقــال مــن كنيســة ألخــرى. فــي الواقــع، ُتظهــر الدراســات أن أكثــر مــن 90٪، وربمــا مــا يصــل إلــى 95٪ مــن 

ر بـــ 5٪ تأتــي مــن غيــر المؤمنيــن داخــل المجتمــع. نمــو الكنيســة فــي هــذه المرحلــة يأتــي مــن كنائــس أخــرى، وأن نســبة قليلــة ُتقــدَّ

مرحلة النهضة أو التراجع
فــي هــذه المرحلــة، تســتقر الحركــة، وبمــرور الوقــت، تبــدأ المســيحية فــي التراجــع، مــا لــم تبــدأ حركــة جديــدة. هنــا لدينــا خيــاران: »تراُجــع« 

أو »انتعــاش«. فجوهريًّــا، تولَّــت مؤسســة الكنيســة زمــام األمــور، ويجــب إطــالق الِعنــان لحيــاة جديــدة لَيظهــر ُنُمــوُّ جديــد.

قــد يســتغرق تطــور هــذه العمليــة بكاملهــا ســنوات أو عقــوًدا أو قروًنــا. وال يبــدو أن الكنيســة األولــى دخلــت هــذه المرحلــة النهائيــة قبــل القــرن 
م عبــر هــذه المراحــل. وتأتــي الصعوبــة عندمــا نفتقــر إلــى هــذا المنظــور التاريخــي؛ فنحــاول فهــم  الرابــع الميــالدي. فمعظــم الحــركات تتقــدَّ

الحــركات فــي مراحــل مبكــرة.
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النماذج الستة للخدمة 

سية( الكنيسة التقليدية )المؤسَّ

نموذج مختلط 

)DMM( حركة صناعة التالميذ

كنيسة المجموعات الصغيرة

شبكة كنائس بيتية

النموذج الخاص بك
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لماذا خلََّصنا هللا؟
خلََّصنا هللا بنعمته ورحمته )أفسس2: 4-6(. وألنَّه يحبُّنا 
)يوحنا 3: 16-18(، ولمجده )أفسس1: 11-14( وألن 

إرادته لنا هي أن نذهب وننشر مجده حول العالم )2كورنثوس 
5: 17-21، حبقوق 2: 14(.  

الوصايا األربع ]متى 28: 19 – 20[ 
اذهب  . 1
تلِمذ                . 2
دهم. 3 عمِّ
علِّمهم أن يطيعوا. 4

الدعوات األربع
الدعوة من فوق: مرقس 16: 15. 1
الدعوة من األسفل: لوقا 16: 27 – 28. 2
الدعوة من الداخل: 1كورنثوس 9: 16 – 17. 3
الدعوة من الخارج: أعمال الرسل 16: 9. 4

َمن؟ شبكة عالقاتك
اكتب قائمة بعشرين شخًصا َتعرف أن ليس لهم عالقة باهلل. 

ة هللا. تك وقصَّ وصلِّ ألجلهم وأخبرهم بقصَّ

كيف؟ َأخِبر بقصتك

حياتك قبل المسيح

كيف تقابلت مع المسيح
 

حياتك بعد المسيح؛ 
كيف غيَّرك المسيح؟

ا،أو َأخِبر بقصة  اطلب ردًّ
هللا فحسب

كيف؟ َأخِبر بقصة هللا

شكل المجموعات بطريقة 3/3

نظرة إلى الخلف

اعتناء وعبادة

فحص

كيف أطعَت؟
بته؟ َمن الذي درَّ

هل أخبرَت أحًدا بقصتك أو بقصة هللا؟

رؤية: مضاعفة التالميذ والمجموعات 

نظرة إلى أعلى 

َصلِّ

اقرأ النص الكتابي.
ما الذي أعجبك؟

ما الذي وجدته صعًبا؟

اقرأ النص الكتابي مرًة أخرى. 
ما الذي ُيعلِّمه هذا النص عن هللا؟

ما الذي ُيعلِّمه هذا النص عن الناس؟

نظرة إلى األمام
 صــلِّ واســتمع إلــى هللا. كيــف يمكنــك أن تطيــع مــا يقولــه لــك؟ 
بــه؟ مــن الــذي يمكنــك أن َتكــرز لــه؟  َمــن الــذي يمكنــك أن تدرِّ

شــارك التزامــك مــع المجموعــة.

تدريب: َمثِّْل مشهًدا توضح به كيف سُتطيع ما 
تعلَّْمَته، أو أِعد تقديم درس اليوم. اختم بالصالة.

 

		

الخطية
االنكسار

بالتوبة ينمو 
واإليمان

يتحول إلى

يسوع

تصميم 
هللا 

المثالي
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تلميذ يسمع، ويطيع وُيْخِبر بوصايا يسوع.

أحِبب هللا 

تلِمذ )اصنع تالميذ(                         أحِبب اآلخرين

بولس )الجيل األول(                          

تيموثاوس )الجيل الثاني(

أناس أمناء )الجيل الثالث(                                    

آخرون )الجيل الرابع(

رؤية هللا هي لكل إنسان، وشعب، ومكان  

ابحث عن أبناء السالم
)لوقا 10: 11-1( 

اذهب في مسيرة صالة  

            
التلمذة على طريقة صغار البط

مجموعة المساءلة

            
م نموذًجا قدِّ

 ساِعد

راقب                            

انصرف

عالمات يوحنا )للباحثين(
1-17؛  يوحنــا 5:  46-54؛  يوحنــا 4:  1-12؛  يوحنــا 2: 
1-41؛  يوحنــا 9:  15-25؛  يوحنــا 6:  1-14؛  يوحنــا 6: 

11-1  :14 يوحنــا  1-46؛   :11 يوحنــا 

سلسلة الرجاء )للباحثين(
 :19 11-32؛   :15 13-34؛   :12 9-14؛   :18 لوقــا 

21-1 يوحنــا3:  1-10؛ 

سلسلة اكتشف )للباحثين3 / التالميذ الجدد(
اكتشف هللا

إلــى 8: 14؛  تكويــن1، تكويــن 2، تكويــن 3، تكويــن 6: 5 
1-6؛  1-7 و15:  تكويــن 12:  17؛   :9  -15 تكويــن 8: 
1-21؛   :20 خــروج  3-4؛   :32 وتثنيــة  2؛   :19 الوييــن 
1صموئيــل 16: 1- 13؛ 2صموئيــل 7: 1-28؛ 2صموئيــل 
11: 1- 27؛ 2صموئيل 12: 1-25؛ مزمور 51: 1-17؛ 

إشــعياء 53.
اكتشف يسوع

متــى 1: 18-25؛ 3: 7-9، 13-15؛ مرقــس 5: 1-20؛ 
1-9؛  لوقــا 19:  31-42؛  لوقــا 18:  1-30؛  يوحنــا 10: 
متــى 9: 9-13؛ عبرانييــن 4: 14-16 و10: 1-14؛ يوحنــا 
14: 1-15؛ يوحنــا 16: 5-15؛ لوقــا 22: 14-20؛ لوقــا 
22: 47-53 و23: 13-24؛ لوقا 23: 33-56؛ لوقا 24: 
1-7، 36-47؛ أعمــال الرســل 1: 1-11؛ 1تســالونيكي 4: 

17-16

مسار البداية )التالميذ الجدد(
]1[ لمــاذا/ َمــن/ كيــف ]2[ الــروح القــدس: يوحنــا 14: 15-

18؛ تيطــس 3: 4-7 ]3[ َأخِبــر بقصتــك: مرقــس 5: 20-1 
 :3 روميــة   ،8-1  :15 1كورنثــوس  هللا:  بقصــة  َأْخِبــر   ]4[
23، روميــة 6: 23 ]5[ تابــع واصطــد: مرقــس 1: 20-16        
-26  :8 الرســل  أعمــال  3-4؛   :6 روميــة  المعموديــة:   ]6[

40 ]7[ ُهويــة جديــدة: أفســس 1: 3-14؛ روميــة 6: 14-6 
]8[ الكتــاب المقــدس: 2تيموثــاوس 3: 14-17 ]9[ تكلَّــم مــع 
هللا: متــى 6: 9-13 ]10[ األوقــات الصعبــة: أعمــال الرســل 
ــاء:  5: 17-42؛ متــى 5: 43-44 ]11[ كونــوا تالميــذ أِصحَّ

الرســل 2: 36-47، 1كورنثــوس 34-23:11 أعمــال 

2تيموثاوس 2: 2

شــخصان أو ثالثــة مــن الجنــس نفســه 
يقــرأون النــص الكتابــي ويطبقونــه فــي 
ويعترفــون  مًعــا؛  وُيصلــون  حياتهــم؛ 

بخطاياهــم.

ح لتالميذك  وضِّ
كيفية القيام بالعمل.

ساعدهم
أن يعملوه

راقبهم
بينما يعملونه

ائتِمْنهم
على العمل
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3  ]المترجم[ المقصود بالباحثين هنا هم الباحثون عن هللا وعن كيفية الوصول إليه واإليمان الحقيقي به.



33

5



34


