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  1 |دليل زوميه

 قائمة المحتويات
 

  

  2 أهالً بك في تدريب زوميه،
 3قراءة الكتاب الُمقدَّس تفاعلياً، 

 3مساءلة، مجموعات ال
 6دورة الصالة، 
  7 قائمة المئة،
 11 ،[اإلنجيل]قصة هللا 

 11من الخلق إلى الدينونة، 
 13المعمودية، 
  14دقائق،  3شهادة في 

 15العشاء الرباني، 
 16مسير الصالة، 

  B.L.E.S.S.، 17صالة 
 19أنموذج مجموعات ثالثة على ثالثة، 

 21دورة التدريب، 
 23خاليا القيادة، 

 24خطة الشهور الثالثة، 
 26قائمة التدريب، 

 27مجموعة الرفقاء الناصحين، 
 29تشخيص الحقول األربعة، 

 30خارطة األجيال، و الكنيسة البسيطة
 31ُملَحق، 
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 أهالً بك في تدريب زوميه!

 مسرورون لوجودك معنا! نحن 
تدريب زوميه اختبار تعلُّمي ُمصّمم للمجموعات الصغيرة التي تتبع يسوع لتتعلم كيف تطيع مأموريته العظمى 

 ويتضاعفون. بدورهم آخرين وتتلمذ آخرين يتلِمذون

 الجلسة أنموذج

جلسات أساسية وجلسة متقدّمة واحدة ]يمكن لمجموعتك أن تعود إلى هذه الجلسة  9يتألف تدريب زوميه من 
 ما يلي:ساعتين، وهي تشمل  مدّة  كل جلسة تدريبية  تستمرّ المتقدمة بعد إكمالكم التدريب األساسي[. 

 .عتك في فهم المبادئ األساسية لمضاع فة التالميذفيديو وتسجيل صوتي لمساعدة مجمو •

 .مجموعات نقاش لمساعدة مجموعتك في ما تتم مشاركته •

 .تدريبات بسيطة لمساعدة مجموعتك على وضع ما تتعلّمونه موضع التنفيذ والعمل •

 .بين الجلسات ما  فيالتحدّي والتشجيع الُمقدَّم لمجموعتك لتستمّر في التعلُّم والنموّ  •

 االبتداء واالختتام بالصالة 

، وسيستمرون في عمل هذا بينما تدرس تككثيرون من أتباع يسوع حول العالم يصلون ألجلك وألجل مجموع
 على الصالة أيضاً.  مجموعتكوتعالج مادة هذا التدريب. احرص على أن تشّجع 

كم بالمجموعة بأن يدعو روح هللا القدوس ليهيّئ قلوفي بداية كل جلسة، اطلب من عضٍو أو أكثر من عضٍو في 
وهو أمٌر يريد أن يمنحه لكل  -أكثر  ههللا على الفرصة لتعرفوه وتحبّو واويقود وقتكم معاً. تذكروا أن تشكر

 إنسان! 

ستحصلون في نهاية كل جلسة على فرصة للصالة ثانيةً كمجموعة. احرصوا على أن تغتنموا هذه الفرصة 
ل احتياجاٍت تذكَّر أن تصلِّي ألجفتطلبون من هللا أن يساعدكم في فهم ما يعلمكم وتطبيقه ومشاركته مع آخرين. 

 محدّدة لدى مجموعتك.

 نقاشات المجموعة 

 10ك. وإذا لم يتّم تحديد وقت للنقاش، فإنه يكون حوالي تث عّما تتعلّمه مع مجموعتُسن ح لك فرٌص عديدة للحدي
دقائق. شّجع الجميع على المشاركة في النقاش بحيث يشاركون بأفكارهم ونظراتهم. ال تضيّع شيئاً قد يريد هللا أن 

 يشاركه معكم من خالل شخٍص في مجموعتكم. 

 سؤال المجموعة بعضهم عن بعض 

مجموعتك خالل هذا المساق بفرصة سؤالهم بعضهم عن بعض لرؤية مدى طاعتكم ومشاركتكم بما ستحظى 
تعلّمتموه. ال تتجاوز عن هذا الجزء المهم في التدريب، ولكّن احذر من أن تصير ديّاناً. اطلب من هللا قلباً وديعاً 

 يفاً يساعد اآلخرين في أن ينموا!ولط
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 هل أنت مستعدّ للبدء؟ لننطلق!

 1لجلسة ا

، وتكتشف م مبدأ ين أساسيّين في التلمذةفي هذه الجلسة، ستطَّلع مجموعتك بنظرة عامة على "تدريب زوميه"، وتتعلَّ 
 فون.أدات ين بسيطت ين لتلمذة أشخاٍص يتضاع

 .S.O.A.P.Sدرس الكتاب على طريقة 

أصحاحاً  30-25هو قراءة  ةاإلرشادات الجيدكأتباع ليسوع المسيح، علينا أن نقرأ الكتاب الُمقدَّس يومياً. وأحد 
 من الكتاب الُمقدَّس كحدٍّ أدنى كلَّ أسبوع. واالحتفاظ بسجّل يومي باستخدام نمط قراءة الكتاب الُمقدَّس التفاعلية

المقصود بـ"التفاعلية" هو اشتمالها سيساعدك في الفهم والطاعة والمشاركة أكثر.  .S.O.A.P.Sعلى طريقة 

 :ر التاليةعلى العناص

• Scripture  كان لها معنى خاّص لك اليوم. أكثر: اكتب آية أو يالكتابالمقطع 

• Observation اكتب هذه اآلية أو اآليات أو األفكار الرئيسية بكلماتك الخاّصة من أجل المالحظة :
 فهٍم أفضل.

• Application ر بمعن  ى أن تطيع هذه الوصايا في حياتك.التطبيق: فّكِ

• Prayer  ُبما تعلّمته وكيف تخطّط إلطاعته.خبِر بها هللا الصالة: اكتب صالةً ت 

• Sharing  .المشاركة: اسأل هللا عمن تريد أن تشارك معه ما تعلّمته / طبّقته 

 هذه القراءة التفاعلية:وفي ما يلي مثال على 

S -  عن  السماوات"ألن أفكاري ليست أفكاركم، وال طرقكم طرقي، يقول الرب. ألنّه كما علت  :يالكتابالمقطع
 (. 9-8: 55األرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم" )إشعياء 

O - كإنسان، أنا محدودٌ في ما أعرفه وما أعرف كيف أعمله. ليس هللا محدوداً في أّي ناحية.  هو  :المالحظة
 كّل شيٍء. إنّه يستطيع أن يعمل أيَّ شيء.  ىريعرف وي

A - ألّن هللا يعرف كل شيٍء وطرقه هي األفضل، فإنني سأحصل على مزيٍد من النجاح في الحياة إن  :التطبيق
 تبعته بدالً من اتّكالي على طريقتي في عمل األمور. 

P - يا رب، ال أعرف كيف أحيا حياة جيدةً ترضيك وتساعد اآلخرين. طرقي تقود إلى أخطاء وعثرات. : الصالة
 ليقُْدني روحك في اتّباعي إيّاك. أفكاري تقود لأللم. أرجوك علمني طرقك وأفكارك بدالً من أفكاري. 

S - اآليات وهذا التطبيق مع صديقي خليل، الذي يمّر بظرٍف صعب ويحتاج لتوجيٍه  هذهسأشارك : المشاركة
 لقرارات المهمة التي عليه أخذها.في اوإرشاد 

  مساءلةمجموعات ال

ن مجموعات ال من شخصين أو ثالثة من الجنس نفسه، رجال مع رجال ونساء مع نساء، بحيث  مساءلةتتكوَّ
مّرة واحدةً كّل أسبوع لمناقشة مجموعة من األسئلة التي تساعد في كشف النواحي التي تسير فيها معاً يجتمعون 

من خالل التواصل هم أن يجتمعوا معاً ناألمور كما يرام، والنواحي التي تحتاج فيها األمور إلى تصويب. بل ويمك
بالهاتف إن تعسَّر لقاؤهم وجهاً لوجه. يحتاج كل واحٍد في المجموعة ألن يفهم أن ما تتم مشاركته سّري ويبقى 

 سريّاً. 
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 دقيقة[:  45] نشاط

م المجموعة إلى مجموعاٍت صغيرة من اثنين أو ثالثة من الجنس نفسه. اقِض الدقائق الخمس واألربعين التالية  قّسِ
المجموعة قبل الجتماع وا قراءة خاّصة ؤلم تقر وحيث إنكم، الواردة تالياً. 1القائمة  - مساءلةلجة أسئلة الفي معا

، الواردة في الملح ق، خيار ممتاز 2هذه الجلسة، فإنّه يمكنكم تجاوز األسئلة المتعلقة بالقراءات السابقة. القائمة 

 اإلنجاز.أكثر في أيضاً لكم حين تتقدّمون 

 1القائمة  -أسئلة المساءلة 

 حتّى تصبح أكثر مثل يسوع. صلِّ 
 الّروحيّة؟كيف حالك؟ كيف هي حياتك 

 هل لديك أيّة خطايا لتعترف بها؟ )عالئقيّة، جنسيّة، ماديّة، تكبّر، نزاهة، خضوع للسلطات، إلخ(
 هل ِطعت  ما طلب منك هللا أن تفعل المّرة السابقة؟ شارك بالتفاصيل.

لمشاركة هل صلَّيت  ل "غير المؤمنين" الموجودين على قائمة معارفك هذا األسبوع؟ هل كانت لديك الفرصة ل
 مع أّي منهم؟ شارك بالتفاصيل.

 هل حفظت آية جديدة هذا األسبوع؟ ماذا قال هللا لك من الكلمة؟
 ماذا ستفعل بشأنه خصيًصا؟

 هل اجتمعت بمجموعة ثالثة على ثالثة الخاصة بك هذا األسبوع؟ كيف كان اللقاء؟
ْيت أحد كيفيّة بدء مجموعة ثالثة على ثالثة أو ساعدته هذا   األسبوع؟ شارك بالتفاصيل.هل أر 

 هل ترى أي شيء يعرقل مسيرتي مع المسيح؟
 هل كانت لديك الفرصة لمشاركة االنجيل هذا األسبوع؟ شارك بالتفاصيل.

 دقائق وعلى االنجيل حااًل. 3-1تدّرب على شهادات ال 
 و أكثر، ضاعفها.أشخاص أ 4من يمكنك أن تدعو إلى المجموعة هال األسبوع؟ إن كانت المجموعة مؤلفة من 

 اختم بالصالة فيما يتعلق باألمور التي تمت مشاركتها.

 2القائمة  - مساءلةأسئلة ال

ر وتحيا بها؟   كيف ساهمت األفكار التي حصلت عليها من قراءة األسبوع الماضي في تشكيل الطريقة التي تفّكِ
 قراءة األسبوع الماضي، وكيف استقبلها؟ من من الذي شاركته بأفكارك الخاّصة 
 كيف رأيت  عمل هللا في حياتك؟ 

 عظمة يسوع المسيح بكالمك وأعمالك؟ عن هل شهدت  هذا األسبوع 
 جنسية أو سمحت  لذهنك بالتفكير بأفكار جنسية غير مناسبة؟  إلغراء من موادّ  ت  ضهل تعرَّ 

 هل أدركت حقيقة ملكية هللا لمالك وكيفية استخدامه؟ 
 هل اشتهيت  أيَّ شيء؟ 

ضت ألحٍد باألذى بسمعته أو   مشاعره بكالمك؟ جرحت هل تعرَّ
؟   هل كنت  غير صادق بكالمك أو أعمالك أو بالغت 

 هل استسلمت لسلوٍك إدماني ]أو سلوك يتّسم بالكسل أو عدم االنضباط[؟ 
 هل استُعبِدت للثياب أو األصدقاء أو العمل أو األمالك واألشياء؟ 

 سان؟ هل فشلت  في أن تغفر ألي إن
 ما األمور التي تقلقك؟ هل تذمَّرت  مؤخراً؟ 

 هل حافظت  على قلبٍ شاكر يشعر باالمتنان؟ 
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 عالقاتك المهمة باإلكرام والفهم والسخاء؟  هل اتّسمتْ 
 ما التجارب التي واجهت ها في الفكر أو القول أو العمل، وكيف تجاوبت معها؟ 

 كيف استغللت  الفرص لخدمة أو مباركة اآلخرين خاّصة المؤمنين؟ 
 هل شاهدت  أية استجابات صالة ُمحدَّدة؟ 
 هل أكملت  القراءة الخاّصة بهذا األسبوع؟ 
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 2الجلسة 

ستتعلّم عن أداتين بسيطت ين في هذه الجلسة، ستتعلم مجموعتك الفرق  بين المنتجين والمستهلكين في ملكوت هللا. 
 التالميذ وتتدرب على استخدامهما.أخريين لمضاعفة 

  الصالة دورة

 مؤمن ، كما يمكنك أن تشارك بها أيَّ وحدكدورة الصالة أداة بسيطة غرضها ممارسة الصالة. يمكنك استخدامها 
ف - دقائق 5تستغرق كل واحدةٍ منها  - آخر. في اثنتي عشرة خطوة بسيطة لى اثنتي إ"دورة الصالة" هذه  ناتعّرِ
 هاية، ستكون قد صليت  مدّة ساعة.. وفي النأن نصلّي بهاعشرة طريقة يعلِّمنا الكتاب الُمقدس 

 

 

 

 

 

 

 

 

على أمٍر خاّص  هاألمور التي تخطر في بالك اآلن. سبِّح: ابدأ ساعة الصالة بتسبيح الرب. سبّحه على سب ِّح

 ه مع عائلتك.ححه على صالفي حياتك في األسبوع الماضي. سبِّ  عمله

 تاً، ودعه يجمع أفكارك وتأمالتك.صام : اقِض وقتاً منتظراً الرب. ابق  انتظر

رٍض له. اطلب منه أن : اطلب من الروح القدس أن يريك أي شيٍء في حياتك يمكن أن يكون غير مُ اعترف

يشير إلى المواقف الخاطئة واألعمال الخاطئة التي لم تصّلِ بعدُ بشأنها صالة  اعتراف. واآلن، اعترف للرب 
 طّهِرك. حتى يُ 

 : اقِض وقتاً في قراءة المزامير واألنبياء ومقاطع صالة موجودة في العهد الجديد. اقرأ الكلمة

م هلل طلباٍت بشأن نفساطلب  ك. : قدِّ
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م هلل طلبات بشأن آخرين. تشفَّع  : قدِّ

 : صّلِ مقاطع محدّدة. يمكن رفع الصلوات الكتابية وعدداً ليس بقليل من المزامير كصلواٍت شخصية. صل ِّ الكلمة

 كنيستك.  علىعائلتك و وعلى: اشكر الرب على األشياء التي في حياتك، اشكر

 روحية.  أنشودةأو  ترتيلة: رنّم ترانيم تسبيح أو عبادة أو أي رن ِّم

 وورقة بجانبك لتدوين االنطباعات التي يعطيك إياها.  الرب أن يكلِّمك. ليكن معك قلمٌ  : اطلب منتأمل

 مك. : اقِض وقتاً في جمع ودمج األشياء التي قرأت ها وصلّيتها ورنّمتها، وانظر كيف يجمعها الرب معاً ليكلِّ استمع

إياها. سبّحه على صفاته على الوقت الذي قضيت ه معه واالنطباعات التي أعطاك واشكره : سبِّح الرب سب ِّح

 المجيدة.

ة وبممارسة فردية لتمارين دورة الصالة. خّصص وقتاً اقِض الستين دقيقة التالية في الصال -دقيقة[  60] نشاط
السماح بدقائق إضافية لكّل شخٍص ليجد مكاناً هادئاً يصلِّي فيه لعودة المجموعة واالجتماع معاً. احرص على 

 ة الجتماع المجموعة في النهاية.ومن ثم للعود

 قائمة المئة اسم 

هل حصل أنّك فّكرت بعالقاتك كأمٍر لديك مسؤولية تجاهه؟ "قائمة المئة" أداة بسيطة تساعدك في أن تكون أكثر 
ها "لنذهب ونتلمذ". هؤالء هم عائلتنا وأصدقاؤنا إلي ات التي نحتاجهللا أصالً العالقمسؤولية تجاه عالقاتك. أعطانا 

أو ربما التقينا بهم حديثاً. أن نكون وكالء  ناأشخاص عرفناهم طيلة حيات -وجيراننا وزمالؤنا في العمل والدراسة 
صالحين على النّاس الذين وضعهم هللا في حياتنا خطوة أولى عظيمة في ُمضاعفة التالميذ. ويمكن لهذه العملية 

 خطوة بسيطة هي خطوة إعداد قائمة.أن تبدأ ب

التالية في كتابة قائمة المئة اسم اطلب من كّلِ واحٍد في مجموعتك أن يقضي الثالثين دقيقة  - دقيقة[ 30] نشاط
الوارد أدناه. في كّل سطر، اكتب اسماً، ثم ضع عالمة تشير إلى حالة الشخص الروحية: إّما مستخدماً النموذج 

"تلميذ" ]شخٌص مؤمن وتابع ليسوع المسيح[، أو "غير مؤمن" ]شخص تعتقد أنّه ليس تابعاً ليسوع المسيح[، أو 
 "غير معروف". 

 إن مّر الوقت دون أن يتمّكن أحد أعضاء المجموعة من إكمال قائمته، فيمكنه إكمالها في وقٍت الحق. 

ينبغي أن تكون أسماء الذين على قائمة المئة ألشخاٍص تعرف كيف تتّصل بهم، ولديك تواُصل مستمّر أو  - تذكَّر
 المدى معهم. طويل
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 قائمة المئة

1 .____________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

2____________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

3____________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

4____________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

5 .____________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

6____________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

7____________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

8____________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

9 .____________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

10________________ .___________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

11_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

12________________ .___________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

13 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

14______________ ._____________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

15_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

16________ .___________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

17 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

18________ .___________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

19_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

20________ .___________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

21 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

22_________ .__________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

23_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

24 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

25 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

26___________ .________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

27_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

28___________ .________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

29 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

30__________ ._________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

31_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

32__________ ._________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

33 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 
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34________ .___________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

35_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

36_________ .__________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

37 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

38_________ .__________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

39_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

40_______ .____________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

41 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

42_________ .__________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

43_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

44 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

45 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

46_________________ .__________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

47_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

48_____________________ .______  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

49 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

50_________________________ .__  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

51_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

52___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

53 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

54___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

55_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

56___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

57 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

58___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

59_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

60___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

61 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

62___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

63_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

64 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

65 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

66___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

67_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

68___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 
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69 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

70___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

71_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

72___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

73 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

74___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

75_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

76___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

77 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

78___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

79_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

80___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

81 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

82___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

83_____ .______________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

84 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

85 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

86___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

87___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

88___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

89 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

90___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

91___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

92___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

93 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

94___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

95___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

96___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

97 .___________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

98___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

99___________________________ .  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

100. __________________________  تلميذ  غير مؤمن غير معروف 

 

  



 

 

  11 |دليل زوميه

 3الجلسة 

وكيف يستثمر هللا أكثر في األمناء في ما أُعطي لهم.  ،هللا الروحي تدبيرسنتعلّم في هذه الجلسة عن كيفية عمل 
 الخلق إلى الدينونة والمعمودية. وسنتعلَّم أيضاً عن أداتين أخريين للتلمذة: مشاركة قصة هللا من

 قص ة هللا ]اإلنجيل[ 

"لكنكم ستنالون قّوة متى حّل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهوديّة  - قال يسوع

 والسامرة وإلى أقصى األرض". 

ً عظيماً، حتّى أودعهم  حكاية قصته. وبعد  ذلك أرسلهم إلى كل العالم  مسؤوليةكان يسوع يؤمن بأتباعه إيمانا
 لحكايتها. واآلن هو يرسلنا. 

ما يمكن دعوته "الطريقة الفُضلى" في حكاية قصة هللا ]التي تُدعى أيضاً "اإلنجيل"[، ألن الطريقة  كناليس ه
ثه عن القّصة. ينبغي لكّل تلميذ أن يتعلَّم أن يحكي قّصة هللا بطريقة تتوافق  الفضلى تعتمد على الشخص الذي تحدِّ

 صة معهم.بةً لمن تشارك هذه القمع الكتاب الُمقدَّس، وتكون مناسِ 

 من الخلق إلى الدينونة  -قص ة هللا 

من  -إحدى الطرق التي يمكنك بها أن تشارك أخبار هللا الساّرة هي بحكايتك قّصة هللا من الخلق إلى الدينونة 
 بداية الجنس البشري وحتى نهاية هذا الدهر. 

ل لة أو برؤوس أقالمها حين نحكي قّصة هللا بهذه الطريقة، فإنّنا نستطيع أن نحكي القّصة مطوَّ زة، ُمفصَّ ة أو موج 
 بثقافة سامعي تلك القصة. وذات ِصلة بشكٍل يجعلها مرتبطة  العريضة، ولكن

ً أن تستخدم حركات األيدي  ةوللمساعدة في حكاية قصّ  عبر الثقافات والنظرات الكونية المختلفة، يمكنك أيضا

 التي تجعل عملية التعلُّم والتعليم أسهل. 

 قّصة خبره الساّر: -ك قّصة هللا إلي

جزءاً ، ووضعهما في جنٍّة جميلة. جعلهما خلق أول رجل وأول امرأةما فيه. في البدء، خلق هللا العالم كله وكل "

 . لم يكن الموت موجوداً. ليحييا إلى األبدخلقهما معهما.  عالقة وثيقة، وكان في من عائلته

د اإلنسان على هللا، وأدخل " ولذا، واأللم إلى العالم.  والمعاناة الخطيةولكْن حتّى في هذا المكان الرائع الكامل تمرَّ

 . الموتطرد هللا اإلنسان من الجنة. انكسرت العالقة بين هللا واإلنسان، وصار على اإلنسان اآلن أن يواجه 

إلى العالم. كانوا يذّكرون اإلنسان بخطيته، كما كانوا يخبرونه  رسلهوعبر مئات وآالف السنين، استمّر هللا يرسل "
ً بأن يرِسل  ووعدههللا  بأمانة المخلِّص العالقة الوثيقة التي كانت قائمة بين هللا  سيستعيدإلى العالم.  ُمخل ِّصا

 ، وسيبقى مع اإلنسان إلى األبد. حياة أبديةواإلنسان. سيُنِقذ الُمخلِّص اإلنسان من الموت. سيعطي المخلِّص 

 العالم ليكون ذلك الُمخلِّص. حين أتى الوقت المناسب أرسل ابنه إلى نّه إ، حتّى ةً يحبّنا هللا محبّة فائق"
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فلم يقترف أية خطيّة.  ،كان يسوع ابن  هللا. ُوِلد يسوع إنساناً في هذا العالم من خالل عذراء، وعاش حياةً كاملة"
وعلّم يسوع النّاس عن هللا. عمل معجزات كثيرة مظِهراً قوته العظيمة. طرد أرواحاً شريرة كثيرة، وشفى كثيرين. 

ّم يسمعون، والمشلولين يمشون. بل وأقام الموتى. جعل العمي يبصرو  ن، والصُّ

ة، لم يكن يّخطمن يسوع، ولذا أرادوا قتله. وألنّه لم يرتكب أية  والغيرة بالتهديد ينشعر كثيرون من القادة الدينيّ"
عنّا جميعاً. وقد غّطى موته المؤلم خطايا البشرية. وبعد  ذبيحةً أن يموت  اختارهناك ما يستوجب موته. ولكنّه 

 ذلك، دُفِن يسوع في قبر. 

التي قدّمها يسوع، وقبلها. وأظهر هللا قبوله لهذه الذبيحة بإقامته يسوع من الموت في اليوم  الذبيحةرأى هللا "
 الثالث. 

ً حاكما وملك -به رباً  واعترفنابقلوبنا بأن هللا أقام يسوع من الموت،  آمناإن  لفسنخلص. وإذ نؤمن،  - ا  عن نتحوَّ
 ممن الماء كما أُقي ونُقاممعه في الماء، ونموت عن حياتنا القديمة،  فنُدفَنطريق حياتنا اآلثم، ونتعمد باسم يسوع، 

عطينا ، ويرِسل الروح القدس ليسكن فينا وينالنتبعه. يغفر هللا لنا كلَّ خطايا حياة جديدةيسوع من الموت، لنحيا 
 القدرة لنتبع هللا، وليعيدنا إلى عائلته ثانيةً. 

إلى كل العالم ويحملوا  وايوماً على األرض، علّم فيها أتباعه أن يذهب 40وحين قام يسوع من الموت، قضى "

 أخبار خالصه إلى الجميع حول العالم. 

باسم اآلب واالبن والروح القدس، وعلِّموهم أن يحفظوا  وعمدوهمجميع األمم،  وتلمذوا"اذهبوا  - قال يسوع"

لالدهر." وبعد ذلك  انقضاء إلىجميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل األيام   يسوع إلى السماء أمام عيونهم.  ُحمِّ

 وسيقبلالذين لم يحبّوه ولم يطيعوه.  وسيعاقب إلى األبدبالطريقة التي غادر بها. ثانيةً  يسوعسيعود ويوماً ما، "
 وأرض جديدة.  ةمعه في سماء جديد سنحيا إلى األبدأولئك الذين أحبوه وأطاعوه.  ويكافئ إلى األبد

طهَّرني وأعادني إلى عائلته. إنّه يحبُّني، وأنا وهو قد . وقبلتهابالذبيحة التي قدّمها يسوع عن خطاياي  آمنتُ أنا "
 أحبه، وسأحيا معه إلى األبد في ملكوته. 

 أيضاً. هل تحّب أن تقبل محبته اآلن؟  ههللا يحبُّك ويريدك أن تنال هبت"

م المجموعة إلى مجموعات صغيرة من اثنين أو ثالثة، واقضوا الخمس وأربعين دقيقة  - دقيقة[ 45]نشاط  قّسِ
ب على حكاية قّصة هللا. اختر خمسة أشخاص من قائمة المئة الذين أشرت  أمام أسمائهم بكونهم التا لية في التدرُّ

بوا على "غير مؤمن" أو "غير معروف".  اطلب من أحدهم أن يتظاهر أنّه كّل واحٍد من هؤالء الخمسة، وتدرَّ
 . بالذات حكاية قصة هللا بطريقة تكون ذات معنى لذلك الشخص

يمكنك استخدام "قصة الخلق إلى الدينونة" أو أية طريقة أخرى ترى أنّها ستنجح مع الذي تشاركه وتتحدَّث إليه. 
األدوار. تظاهر بأنك شخٌص آخر من الخمسة األشخاص ضمن قائمة المئة. وحين تنهون  تباد لواوبعد أن تتدّربوا 

 قصة هللا. لتخبروا مستعدّين  ونهذا التدريب، ستكون

 عمودية الم

 "اذهبوا وتلمذوا جميع األمم، وعّمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس ..."  - قال يسوع
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تعني الغمر، مثلما يحدث حين تصبغ قطعة و - "بابتيزو"تأتي من الفعل وفي اللغة اليونانية األصلية  - المعمودية
ل  ر بصورة يسوع، وتتحوَّ ن، فيتغيَّر لونها. المعمودية صورة لحياتنا الجديدة، التي تُغم  قماش بغمرها بالماء الملوَّ

إنّها صورة موتنا عن الخطية، مثلما مات يسوع عن خطايانا، وهي دفن ألسلوب حياتنا القديمة، في طاعتها هلل. 

 فِن يسوع، ووالدة ثانية إلى حياة جديدة في المسيح، مثلما أُقيم يسوع من الموت وهو اليوم حّي. مثلما دُ 

إن لم تعّمد شخصاً ما قبالً، فقد يبدو عمل هذا صعباً يصيبك بالرهبة، ولكْن ال ينبغي أن يحصل هذا. وفي ما يلي 

 بعض الخطوات البسيطة: 

ركةً أو نهراً أو بحيرة بذلك لتلميذ الجديد بأن يُغم ر. يمكن أن يكون لللسماح  كافية عميقةً  مياًها راكدةجد  .1
 أو حوًضا لالستحمام. أو بحراً 

 
 .األخرى بحيث تدعم ظهره بيِدكاسمح للتلميذ بأن يمسك إحدى يديك بيده،  .2

 
 

 ودية يفهم قراره.المعمفي اسأل سؤالين مشابهين للسؤالين التاليين، للتأكُّد من أن الراغب  .3
 

 "هل قبلت  يسوع المسيح ُمخلِّصاً ورباً؟"  
 وتخدمه بصفته ملكك لبقية حياتك؟""هل ستطيعه  

 
 شيئاً من قبيل ما يلي: لْ إن كان الجواب بـ"نعم" عن هذين السؤالين، فقُ  .4

 
 والروح القدس." ، واالبن"ألنّك اعترفت بإيمانك بالرب يسوع، أعّمدك اآلن باسم اآلب 

 

د في النزول إلى الماء، واغمره بشكٍل كامل، ثم ارفعه ثانيةً.  .5  ساعد المعمَّ

قٌت السماء، ابناً جديداً هلل الحي. إنه ومواطناً جديداً من مواطني  -تهانينا! قد عّمدت تابعاً جديداً ليسوع المسيح 

 للفرح واالحتفال!

 

عناصر العشاء  . احرص على أن تتذكَّر إحضار4لسة ستحتفل مجموعتك بالعشاء الربّاني في الج: تذكير مهم

 لربّاني )الخبز والخمر/ العصير(.ا
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 4الجلسة 

يتضاعف! سنكتشف أنّه في بعض األحيان أكثر األتباع سنتعلَّم في هذه الجلسة عن خطة هللا ألجل كل تابع له بأن 
داة سهلة أمانةً يأتون من أقل األماكن احتماالً. وسنتعلَّم أداةً عظيمة أخرى لدعوة اآلخرين إلى عائلة هللا، وهي أ

 وبسيطة هي حكاية قصتنا.

 دقائق  3شهادة في 

 . "أنتم شهود لذلك" - قال يسوع لتالميذه

عن تأثير يسوع الذي أحدثه في حياتنا. تُدعى  هدشهود نش -المسيح، نحُن "شهودٌ" أيضاً بصفتنا أتباع ليسوع 
 قّصتك عن عالقتك باهلل "شهادتك". لكل إنسان قّصة. ومشاركتنا بشهادتنا هي فرصة لمشاركتنا بقصتنا. 

 ثّمة طرٌق ال نهاية لها لتشكيل قصتك وصياغتها، ولكن إليك بعض الطرق التي رأينا نجاحها: 

ر أن تتبع يسوع المسيح.  - تصريح بسيط • يمكنك أن تشارك بتصريح بسيط عن السبب الذي دفعك ألن تقّرِ
 جداً حين يمارسه المؤمن الجديد. هذا األسلوب ناجح

أن تعرف يسوع، وما  أي ما كانت حياتك عليه قبل   - عد"بل" و"بيمكنك أن تشارك قصة "ق - قبل وبعد •
 ه اآلن. إنّها قّصة بسيطة وقوية.صارت علي

أي طبيعة حياتك "مع يسوع"، وكيف كان  - كنك أن تشارك قصة "مع" و"من دون"يم - مع ومن دون •
يمكن أن تكون "من دونه". هذه الطريقة في تقديم قصتك تنجح بشكٍل ممتاز إن أتيت  إلى اإليمان في سّنٍ 

رة.   مبّكِ

نة من ثالثة أجزاء:  ر بها باعتبارها جزءاً من عملية مكوَّ  حين تشارك قّصتك، مفيدٌ أن تفّكِ

 معه أن يشارك عن رحلته الروحية. الذي تتكلّماطلب من الشخص  - قص تهم •

 .تتكلم إلى تجربتهوصغها بحيث شهادتك شارك ثم  - قصتك •

 ص الذي تكلمه وقيِمه وأولوياته.ح ارتباطها بنظرة الشخوأخيراً، شارك قصة هللا بطريقة توّضِ  - قص ة هللا •

طول أو كثرة تفاصيل شهادتك ليسا أمراً الزماً لتكون شهادتك مؤثرة. والحقيقة هي أن إبقاء قصتك في حدود 

 الثالث دقائق سيعطي مجاالً لطرح أسئلة والدخول في نقاش أعمق. 

في تغيير فأبِق األمر بسيطاً. يستطيع هللا أن يستخدم قصتك  - بها تبدأإن كنت  قلقاً بشأن النقطة التي يمكنك أن 
 حياة كثيرين، ولكّن تذكر أنك أنت  من ينبغي أن يحكي هذه القصة. 

قّسم المجموعة إلى مجموعاٍت من اثنين أو ثالثة واقضوا الدقائق الخمسة وأربعين التالية في  - دقيقة[ 45] نشاط
ب على مشارك ن كتبت  أمام أسمائهم ضمن م  شهادتك. اختر خمسة أشخاص من قائمة المئة الخاصة بك  ةالتدرُّ

من أحدهم أن يتظاهر بأنه هؤالء الخمسة أشخاص، لكن بالترتيب، "غير مؤمن" أو "غير معروف". اطلب 

بوا على تقديم شهادت  م بطريقة ترى أنها ستكون مناسبة لذلك الشخص. كوتدرَّ
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اط واألساليب الُمقدَّمة أعاله أو أية طريقة أخرى تعتقد أنها ستنجح مع الذي تريد أن تشاركه يمكنك استخدام األنم
ب تبادلوا األدوار. تظاهر بأنك األشخاص الخمسة المذكورين في قائمة شخٍص آخر. وعند  البشارة. وبعد التدرُّ

ض أنك ستكون قادراً على أن   دقائق أو أقل.  3ك في حوالي بشهادت تشاركانتهائك من هذا التدريب، يُفتر 

 العشاء الرب اني

دٌ " - قال يسوع اِء. إِْن أ ك ل  أ ح  ل  ِمن  السَّم  يُّ الَِّذي ن ز  اْلُخْبُز الَِّذي  أ ن ا ُهو  اْلُخْبُز اْلح  ِمْن هذ ا اْلُخْبِز ي ْحي ا إِل ى األ ب ِد. و 
س ِدي الَِّذي أ ْبِذلُهُ ِمْن  أ ن ا أُْعِطي ي اةِ اْلع ال مُهو  ج   " .أ ْجِل ح 

بها بارتباطنا الوثيق وعالقتنا المستمرة بيسوع المسيح.  نحتفل"الشركة الُمقدَّسة" أو "العشاء الرباني" هي طريقة 

 -- طريقة بسيطة لالحتفال وفيما يلي

روا بصمٍت بخطايا ل الهادئ، وفّكِ كم واعترفوا بها. حين تجتمعون كأتباع ليسوع المسيح، اقضوا وقتاً في التأمُّ

 -- قطع التالي من الكتاب الُمقدَّسوحين تكونون مستعدين، اطلبوا من شخٍص أن يقرأ الم

بَّ ي ُسوع  فِي اللَّْيل ِة الَّتِي أُْسِلم  فِيه ا" لَّْمتُُكْم أ ْيًضا: إِنَّ الرَّ ا س  ّبِ م  ذ  ُخْبًزا، أل نَّنِي ت س لَّْمُت ِمن  الرَّ ش ك ر  ، أ خ  و 
ْكُسوُر أل ْجِلُكُم. اْصن عُوا هذ ا ِلِذْكِري." س ِدي اْلم  : "ُخذُوا ُكلُوا هذ ا ُهو  ج  ق ال  ، و   ف ك سَّر 

 24-23: 11كورنثوس 1

ر الخبز للم  -- جموعة، وكلوا. ثم أكِمل القراءةثم مّرِ

ا ت ع شَّْوا، ق ائاِلً: "هِذِه اْلك  " ا ش ِرْبتُْم ك ذِلك  اْلك أْس  أ ْيًضا ب ْعد م  ِديدُ بِد ِمي. اْصن عُوا هذ ا ُكلَّم  أُْس ِهي  اْلع ْهدُ اْلج 
 ِلِذْكِري."

 25: 11كورنثوس 1

 -- واشربوا معاً. ثم أكمل القراءة وّزع العصير/ الخمر لمجموعتك،

" ، ش ِرْبتُْم هِذِه اْلك أْس  ا أ ك ْلتُْم هذ ا اْلُخْبز  و  .ف إِنَُّكْم ُكلَّم  ّبِ إِل ى أ ْن ي ِجيء  ْوِت الرَّ  "تُْخبُِرون  بِم 
  26: 11كورنثوس 1

 احتفل بالصالة أو بالترنيم، فقد تشاركتم في االحتفال بالعشاء الرباني. أنتم له، وهو لكم! 

 دقائق[: اقِض العشر دقائق التالية في االحتفال بالعشاء الرباني مع مجموعتك.  10] نشاط
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 5الجلسة 

كأداة قوية في تهيئة الحي لقبول يسوع، وسنتعلم نمطاً بسيطاً ولكن  "مسير الصالة"سنتعلم في هذه الجلسة عن 
 . تهموفي تلمذجدد  بأشخاصقوياً للصالة سيساعدنا في االلتقاء 

 مسير الصالة 

ِميعِ إنّه ينبغي "تقول كلمة هللا  ج  ِميعِ النَّاِس، أل ْجِل اْلُملُوِك و  اٌت أل ْجِل ج  ت ش كُّر  اال ٌت و  اْبتِه  اٌت و  ل و  ص  أ ْن تُق ام  ط لِب اٌت و 
س ٌن  ق اٍر، أل نَّ هذ ا ح  و  ى و  ئِنَّةً ه اِدئ ةً فِي كُّلِ ت ْقو  ي اةً ُمْطم  ْنِصٍب، ِلك ْي ن ْقِضي  ح  ْقبُولٌ الَِّذين  ُهْم فِي م  م  لِِّصن ا و   ل د ى ُمخ 

". الَِّذيهللاِ،  ّقِ يُْقبِلُون  ْعِرف ِة اْلح  إِل ى م  ، و  ِميع  النَّاِس ي ْخلُُصون   يُِريدُ أ نَّ ج 

صالة إلى هللا بينما  - نصلّي ألجل اآلخرين. وهي كاسمها طريقة بسيطة نطيع بها وصية هللا بأن "مسير الصالة"

 . في المنطقة الُمصلّي يسير ويجول

من من إغالق عيوننا وإحناء رؤوسنا، نبقي أعيننا مفتوحةً لرؤية الحاجات التي حولنا، ونحني قلوبنا طالبين  بدالً 

 الرب بأن يتدخَّل. 

 سته وحدك. في مجموعات صغيرة من اثنين أو ثالثة، كما يمكنك ممار "مسير الصالة"يمكنك ممارسة 

فحاول أن تشّجع كلَّ واحٍد على أن يصلّي بصوٍت مسموع، فيحدِّث هللا عن أي إنسان  - إن ذهبت في مجموعة
فحاول أن تصلّي بصمت حين  - نها. وإن ذهبت لمسير الصالة وحدكبشأ هيراه وعن الحاجات التي ينبِّه هللا قلب

 تكون وحدك، ولكْن بصوت مسموع حين تصلّي مع شخٍص آخر تلتقي به في الطريق. 

 : "مسير الصالة"وإليك أربعة طرٍق يمكنك أن تعرف بها ما ينبغي أن تصلّيه خالل 

ع على أن تصلِّي ألج - المالحظة ل أوالد الحّي أو ألجل ماذا ترى؟ إن رأيت  دمية  ولٍد في ساحة البيت، فقد تتشجَّ
 العائالت أو ألجل المدارس في المنطقة. 

ماذا تعرف؟ إن قرأت عن الحي، فربما تعرف شيئاً عن الذين يسكنونه، أو إن كانت المنطقة تعاني من  - البحث
ل ويعمل.   حوادث جرائم أو ظلم. صّلِ بشأن هذه األمور، واطلب من هللا أن يتدخَّ

ناحية معينة تصلي ألجلها.  يأتي بفكرة إلى ذهنك بشأن حاجٍة معينة أو أوح القدس قلبك قد يحرك الرو - اإلعالن

!  - استمع  وصّلِ

قد تقرأ جزءاً من كلمة هللا استعداداً لمسيرك أو بينما تسير. وقد يأتي الروح القدس بهذا المقطع  - الكتاب الُمقدَّس

 يؤثِّر بالنّاس في تلك المنطقة. يمكن لحقه أنالكتابي إلى ذهنك. صّلِ بشأن هذا المقطع وكيف 

 وفي ما يلي خمس نواحٍ ذات أهمية يمكنك أن ترّكز عليها خالل مسير الصالة: 

ابحث عن المراكز الحكومية، مثل المحاكم أو المكاتب اإلدارية أو المراكز األمنية، وصّلِ ألجل كل  - الحكومة

 هذه الدوائر والمؤّسسات. صّلِ ألجل حماية المنطقة، وألجل تحقيق العدل، وألجل حكمة صالحة لقادة المنطقة. 
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ق، وصّلِ ألجلها. صّلِ  ةالمراكز المالي، مثل ابحث عن المراكز التجارية - األعمال والتجارة أو مناطق التسوُّ
مانة في الوكالة على الموارد المتاحة. صّلِ ألجل العدل األتتّم بطريقة صالحة، وألجل ألجل استثمارات 

ص للمعطين  تسمو على المكاسب. وقيمة األتقياء الذين يعطون الناس مكانة و األسخياء االقتصادي وألجل فُر 

كز التعليمية، مثل المدارس والمباني اإلدارية ومراكز التدريب المهني والكليات االمرابحث عن  - التعليم
صّلِ أن يتدخَّل هللا  والجامعات، وصّلِ ألجلها. صّلِ ألجل ُمعلِّمين أتقياء يعلّمون حق هللا ويحمون أذهان طالبهم.

الشجاعة  ممواطنين حكماء لديه خِرج هذه األماكنفي كل جهٍد يسعى للترويج للكذب والتشويش. صّلِ أن تُ 
 والتصميم على أن يخدموا ويقودوا. 

ابحث عن مراكز االتّصال واإلعالم، مثل المحطات اإلذاعية والتلفزة والصُُّحف  - وسائل االتصال واإلعالم
في كل المدينة وحول العالم. صّلِ أن تُقدَّم رسالته شهادة أتباعه صّلِ أن تُحكى قّصة هللا وتنتشر وصّلِ ألجلها. 

 من خالل وسائطه إلى الجموع، وأن يرى شعب هللا في كل مكان عمله العظيم. 

، مثل مباني الكنائس والمساجد والمعابد، وصّلِ ألجلها. والدينية ابحث عن المراكز الروحية - الناحية الروحية
ش بفعل أي ديانٍة ُمزيَّفة. صّلِ أن يجد كل باحث عن الحق السالم     والعزاء والراحة في يسوع المسيح، وأن ال يتشوَّ

بوا  - دقيقة[ 90-60] نشاط قّسم المجموعة إلى مجموعات من اثنين أو ثالثة ليذهبوا إلى األحياء المختلفة، ليتدرَّ
على مسير الصالة. يمكن الختيار مكاٍن أن يكون أمراً بسيطاً جداً مثل بساطة خروجك من هذه الجلسة أو الصالة 

  دقيقة في هذا النشاط.  90-60والتخطيط لقطع مسافٍة معينة. اخرج وِسر حيث يقودك هللا، وخّطط لقضاء 

 (، التي ترد تالياً، قبل أن تنطلقوا. .B.L.E.S.Sاحرص على أن تتدربوا على صالة "البركة" ) - ةمالحظ

 (.B.L.E.S.Sصالة البركة )

 : "مسير الصالة"وأخيراً، هناك خمسة طرق يمكنك الصالة بها ألجل النّاس الذين تلتقي بهم في 

ص، واستمع إلرشادات روح هللا بأن تصلِّي ألجل األفراد والمجموعات ر  بينما تسير مصلّياً، ُكْن متنبِّهاً بشأن الفُ 
 التي تلتقي بها في الطريق. 

"نحُن نصلي ألجل هذه المنطقة وسكانها. هل من أمر ٍ ُمحدّد يمكننا الصالة : لسّكان المنطقة يمكنك أن تقول
. هل من شيٍء ُمحدَّد علينا أن نصلّي ةقألجلك/ ألجلكم بشأنه؟" أو يمكنك أن تقول: "أنا أصلِّي ألجل هذه المنط

ألجله؟" وبعد االستماع إلى ردّهم، يمكنك أن تسأل عن احتياجاتهم. فإن أخبروك بها، صّلِ ألجلهم في لحظتها. 
 صّلِ ألجل احتياجاٍت أخرى أيضاً.وإن قادك الرب، يمكنك أن ت

 التالية:  صّلِ ألجل النواحي الخمس

 Body الجسد ]الناحية الّصّحية[ •

 Labor ]الوظائف والنواحي المالية[ العمل •

 Emotional ي العاطفية والنفسية ]المعنويات[النواح •

 Social الناحية االجتماعية ]العالقات[ •

 Spiritual الناحية الروحية ]معرفة هللا ومحبّته أكثر[ •
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 في معظم الحاالت يكون النّاس شكورين على اهتمامك بأن تصلِّي ألجلهم. 

لشخص غير مسيحي أو غير مؤمن، فربما تفتح صالتك الباب لحوار روحي وفرصةً تشارك فيها قّصتك إن كان ا
يشارك في دراسة تُعق د لدراسة الكتاب الُمقدَّس، أو ليستضيف مجموعة دراسية في لوقّصة هللا. يمكنك أن تدعوه 

 بيته. 

ً إن كان الشخص مؤمن الصالة أو لتلقّي تدريبٍ على مسير الصالة واتّباع ، فيمكنك أن تدعوه لالنضمام إلى مسير ا

 ة" لتنمو عائلة هللا أكثر وأكثر.خطواٍت بسيطة مثل الصالة ألجل نواحي النفوذ أو رفع "صالة البرك

م المجموعة إلى مجموعاٍت من اثنين أو ثالثة، واقضوا الدقائق الخمس عشرة التالية في  - دقيقة[ 15] نشاط قّسِ
ب على " بوالتدرُّ بوا على الكيفية  ا على الصالة بشأن النواحي الخمسصالة البركة". تدرَّ ألجل شخٍص ما، وتدرَّ

بوا اآلخر  ين على فهم "صالة البركة" أيضاً.التي يمكنكم بها أن تدّرِ
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 6الجلسة 

، في اإليمان جداً  حديثينسنتعلَّم في هذه الجلسة عن الكيفية التي يستخدم بها هللا أتباعه األمناء، حتّى لو كانوا 
أكثر من الذين لديهم سنوات من المعرفة والتدريب، ولكنّهم ال يطيعون. وسنلقي نظرةً أولى إلى طريقة نلتقي بها 

 كثر. معاً تساعد التالميذ على الزيادة والتضاُعف أ

 ثالثة  على مجموعات ثالثة أنموذج

 "حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فهناك أكون في وسطهم".  -- قال يسوع

نبغي أن نقضي وقتنا حين ي ولكن كيفهذا وعدٌ عظيم، وهو وعدٌ ينبغي لكّل واحٍد من أتباع يسوع أن يمسك به. 
 ؟ نجتمع معاً كمجموعة

ثالثة" ينقسم وقت االجتماع إلى ثالثة أجزاء، حتّى تتمكن المجموعة من على "المجموعات ثالثة  أنموذجبحسب 
ب على إطاعة بعض أهم النواحي التي أمرنا يسوع بها.   التدرُّ

 وإليك الطريقة التي تجري بها األمور: 

 وقتكم(  1/3) انظر إلى الخلف

ٍد في المجموعة شيئاً يشعر باالمتنان بشأنه. ثم، على كّل واحٍد : اقضوا وقتاً يشارك فيه كل واحاالهتمام والصالة
ً أن يتحدَّث عن أمٍر  صعوبة معه. اطلب من الشخص الجالس إلى يمينه بأن يصلّي ألجله بشأن  وأ يواجه صراعا

األمور التي تحدَّث عنها. وإن كان أحدُهم يتصارع مع أمٍر يتطلَّب المزيد من االهتمام واالنتباه، فابق  إلى ما بعد  

 الجلسة للّصالة ألجل ذلك الشخص. 

م ترتبط كلماتها بمواضيع محبة هللا، ومحبة اآلخرين، ومشاركة اقِض وقتاً ترنمون فيه معاً، واختاروا تراني: الرؤيا
اآلخرين عن يسوع، وبدء مجموعات جديدة، ومساعدة اآلخرين على عمل األمر نفسه. كما يمكن ألفراد 

 المجموعات أن يتبادلوا المشاركة بمقاطع كتابية تتحدَّث عن هذه المواضيع. 

، االلتزامات لمجموعة أن يتحدَّث عّما عملوه بشأنحٍد في ا: اطلب من كل واسؤال اآلخرين عن أوضاعهم
دات التي كتبوها في األسبوع السابق:   والتعهُّ

 كيف أطعت  ما تعلَّمته؟ .1
بت  على ما تعلَّمته؟ .2 ن درَّ  م 

 مع م ن شاركت  قّصتك أو قّصة هللا؟  .3

سن ح لهم الفرصة لحفظها والعمل بحسبها، فينبغي إضافة تعهُّدات تإن كانوا قد نسوا أن يحفظوا تعُّهداتهم أو لم 
األسبوع الماضي إلى تعّهدات هذا األسبوع. فإن رفض شخٌص أن يطيع شيئاً سمعه بوضوح من هللا، فإنّه ينبغي 

 . بهوتتطلَّ  معاملة األمر كقضيٍة تتعلَّق بالتأديب الكنسيّ 
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 وقتكم[  1/3] افتح إلى مقطع كتابي

 : تحدَّث مع هللا ببساطة واختصار. اطلب من هللا أن يعلّمك هذا المقطع. صل ِّ 
 : اقرأ مقطع هذا األسبوع، وناقش األسئلة التالية: اقرأ وناقش

 ما الذي أعجبك في هذا المقطع؟ .1
 ما الذي وجدت  أنّه يمثِّل تحديّاً لك أو صعب الفهم في هذا المقطع؟  .2

 اقرأ مقطع هذا األسبوع ثانية. 

 تعلَّم من هذا المقطع عن النّاس؟ماذا يمكنك أن ت .3
 ماذا يمكنك أن تتعلّم من هذا المقطع عن هللا؟  .4

 وقتك[ 1/3] تطلَّع إلى األمام

ب، شارك ع، در ِّ في صالة صامتة. اطلب من جميع أفراد المجموعة أن يصلّوا على األقل : اقِض خمس دقائق أطِّ
 أن كليريهم كيف يجيبون عن هذه األسئلة، ومن ثّم يلتزمون ويتعّهدون بالعمل. ينبغي  كيإلى الروح القدس 

داتهم. واحٍد يكتب تعّهدات اآلخرين ليستطيع أن يصلّي ألجلهم عن فهم ومعرفة، وليسائلهم عما عملوه بشأن تعهُّ 
استجابٍة أو أمٍر ما ليس الحديث عن قد ال يسمعون شيئاً متعلِّقاً بكل سؤال كّل أسبوع. وإن كان أحدهم يرغب ب

متأّكداً من كونه سمعه من هللا، فعليه االنتباه واإلشارة إلى ذلك. ولكن مع هذا قد يرى أنّها فكرة جيدة، ألن 
ل بمستوى مختلف في تلك الح  الة. المساءلة ستُعام 

 كيف سأطبِّق هذا المقطع وأطيعه؟ .5
ب أو أشاركه ببعض األفكار عن هذا ا .6  لمقطع؟م ن سأدّرِ
ن الذي يريدني هللا أن أشاركه قّصتي ]شهادتي[ و/ أو قّصة هللا في هذا األسبوع؟  .7  م 

ب على سبيل المثال،  .7و 6، 5تدرب على ما التزمت أن تفعل في األسئلة  في مجموعٍة من اثنين أو ثالثة، :تدر 
 تدرب على تعليم رسالة اليوم، أو تدرب على مشاركة اإلنجيل. ة؛بالعب دور في محادثة صعبة أو مواجهة تجر

في مجموعٍة من اثنين أو ثالثة، صّلِ ألجل كّلِ فرٍد في المجموعة على انفراد؟ اطلب من هللا أن  تكل م مع هللا:
يهيّئ قلوب النّاس الذين سيسمعون عن يسوع في هذا األسبوع. اطلب من هللا أن يعطيك القّوة والحكمة لتكون 

دات التي التزمت بها. هذه هي خاتمة ونهاية االجتماع.   طائعاً للتعهُّ

 بّاني أو تناولوا الطعام معاً.عد أن ينهي الجميع، تشاركوا معاً بالعشاء الرّ ب

أن تدرسها في ملحق هذا ثالثة"  على : ثّمة سلسلة مقترحة من المقاطع التي يمكن لـ"مجموعات ثالثةمالحظة
 الدليل.

  



 

 

  21 |دليل زوميه

 7الجلسة 

التي تساعد التالميذ على التمكُّن من االنتقال من "واحد" إلى  "دورة التدريبعن "سنتعلّم في هذه الجلسة 
ل من رسالة إلى حركة. كما سنتدرب على  "مجموعات ثالثة على ثالثة"، وسنتعلَّم عن  أنموذج"كثيرين"، والتحوُّ

 ن على طريقة تضاعفكم.وتأثير الطريقة التي بها تجتمع

 دورة التدريب

 مغادرة. وهي تعمل بالشكل التالي:: نموذج، مساعدة، مشاهدة، لتاليةا تتألف دورة التدريب من العناصر

 

 

 

 

 

 

 

تقديم نموذج هو ببساطة تقديم مثاٍل على ممارسة ما أو أداة ما. إنّها أقصر أجزاء دورة التدريب.  - نموذج
ل مّرة واحدة فقط. إنّه ببس طة خلق وعيٍ بوجود ممارسة أو أداة ُمعيّنة، اوعادةً ما يحتاج هذا الجزء ألن يُعم 

ر ليس طريقة ناجعة  وإعطاء فكرة عاّمة عن طريقة عمل هذه األداة أو الممارسة. عرض النموذج بشكٍل متكّرِ
ب المهارة بنفسه.  إعطاؤهفي تأهيل أحد، إذ ينبغي   الفرصة ألن يجّرِ

 مرحلة "النموذج" والمثال.  حين يرى الطفل شخصاً يركب دّراجة هوائية، فرؤيته هذه هي

ً أطول من مرحلة  - مساعدة تقديم المساعدة هي السماح للمتعلِّم بأن يمارس المهارة. يتطلب هذا األمر وقتا
ب أن يكون النموذج.  ب، إن جاز التعبير. ينبغي للمدّرِ ب الُمشِرف بيد المتدّرِ تتطلَّب هذه المرحلة إمساك المدّرِ

هاً، ويلعب  ب. ال تستمّر هذه المرحلة إلى أن يصبِح المتعلِّم قادراً تماموّجِ ماً دوراً فاعالً في تدريب المتعلِّم/ المتدّرِ
إن استمّرت هذه المرحلة لمدة أطول تستمّر إلى حين فهمه ألساسيات المهارة.  على عمل ما يتدرب عليه، ولكنَّها

ب، ولن يتقدَّم أبداً ليصبِح كفؤاً تماماً. ينبغي أن تتّصف مما ينبغي، فسينّمي المتعلِّم عادة االعتماد الزائد  على الُمدّرِ

 نهاية مرحلة المساعدة بتقديم المتعلِّم نموذج المهارة أمام اآلخرين. 

 . "المساعدة"إمساك الوالد الدّراجة الهوائية التي يتعلِّم طفله المحافظة على توازنه عليها هو مرحلة 



 

 

  22 |دليل زوميه

المشاهدة هي أطول مرحلة. إنّها تشتمل التواصل غير المباشر مع المتعلِّم. تسعى هذه المرحلة إلى  - مشاهدة
تنمية الكفاءة الكاملة في كل نواحي المهارة. قد تستمر هذه المرحلة إلى عشرة أضعاف المرحلتين السابقتين معاً. 

ب/ المشرف أقل وأقل. في هذه المرحلة، وبينما يتقدَّم المتعلم في إتقان مهارته، يمكن أن يصبح تواصله  مع المدّرِ
ل المتعلِّم مزيداً من المسؤولية والمبادرة في أدائه المهارة. وفي الوضع النموذجي في التلمذة، تكون نهاية  يتحمَّ

بهم ويُ  شِرف هذه المرحلة حين يتمكَّن المتعلِّم من نقل هذه المهارة بنجاح إلى الجيل الرابع من خالل الذين يدّرِ

 عليهم. 

مراقبة الوالد لطفله وهو يقود دّراجة هوائية، والتأكُّد من أن لديه المهارات والمعرفة الكافية لقيادتها من دون 
 . "المشاهدة"إشراف هي مرحلة 

به في اإلمكانية والمهارة.  - مغادرة ج حين يصير المتعلِّم مساوياً لمدّرِ التواصل قد يستمر المغادرة نوٌع من التخرُّ
 بين الحين واآلخر وإشراف الزمالء إن كان المدّرب والمتدّرب في شبكٍة عمل وتواصل معاً. 

 ."المغادرة"من اإلشراف هي مرحلة  سماح الوالد البنه بأن يقود الدّراجة بال أي نوعٍ 

ب على   مجموعات ثالثة على ثالثة  أنموذجتدرَّ

"مجموعات  أنموذجاطلب من مجموعتك أن تقضي التسعين دقيقة التالية في التدرب على  - دقيقة[ 90] نشاط
 مجموعات ثالثة على ثالثة" الذي سبق الحديث عنه.  أنموذجعلى قسم " ، باالعتمادثالثة على ثالثة"

ب عليها.استخدم تحديّات جلسة األسبوع الماضي في مما - انظر إلى الخلف •  رسة "األمانة" والتدرُّ

المجموعة، ليكون مقطع القراءة الُمخصَّص الجتماع  20-1: 5استخدم مرقس  - افتح إلى مقطع كتابي •
 .4-1وأِجب عن األسئلة 

ب والمشاركة".  7-5استخدم األسئلة  - تطلَّع إلى األمام •  من أجل تنمية "الطاعة والتدرُّ

 

 (. ةدقيق 30)أي  بهذا النشاطوقت التدريب الخاص  1/3ينبغي أن يأخذ كل قسٍم من هذه المواضيع الثالثة  - تذكر
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 8الجلسة 

م في هذه الجلسة عن كيفية إعداد "خاليا القيادة" ألتباعٍ للمسيح في فترةٍ قصيرة من الزمن ليكون
قادةً  واسنتعلَّ

 أنموذجتيجية يسوع في القيادة. وسنقضي وقتاً في التدرب على اطول العمر. سنتعلَّم عن كون خدمة اآلخرين استر
 "مجموعات ثالثة على ثالثة" أيضاً. 

 خاليا القيادة 

ثالثة على ثالثة تلتقي لمدةٍ محدودة ولفترة ُمعيَّنة مسبقة ]مثل الجلسة التاسعة في  اتخاليا القيادة هي مجموع
لوا مجموعاتهم  أو أن مساق زوميه التدريبي[. الهدف من هذه الخاليا هو إعداد مجموعة من النّاس ليذهبوا ويشّكِ

 يشّكلوا خلية قيادة في نهاية فترة التدريب. 

مها وسط شرائح السكان المتنقلين، مثل البدو اعديدة. يمكن استخد ظروفٍ يمكن استخدام هذه المنهجية في 
إن كانت المجموعة مؤمنين أصالً، ولكْن لسبب ما ليس مناسباً لهم أن يشّكلوا  هاوالطالب. كما يمكن استخدام

حين  وا مجموعتهم الخاّصة. كما يمكن استخدامهاؤمجموعةً دراسية مستمرة، وهم يحتاجون للتدريب حتى يبد
يأتي عددٌ من الناس إلى اإليمان معاً، وال يكون هناك وقٌت كاٍف أو فرصة لعمل متابعة أولية معهم على انفراد 

 من خالل منهجية "البركة العظمى" أو منهجية شبيهة. 

ب على  ة أخرى أنموذجتدرَّ  مجموعات ثالثة على ثالثة مر 

ب على  - دقيقة[ 90] نشاط مجموعات  أنموذجاطلب من مجموعتك كاملةً أن تقضي التسعين دقيقة التالية في التدرُّ

 مجموعات ثالثة على ثالثة" الذي سبق الحديث عنه.  أنموذجباالعتماد على قسم "ثالثة على ثالثة 

 في هذه المّرة: 

ب، شارك" في سؤال  - انظر إلى الخلف • أحدكم عن واطمئنان استخدم تحديّات الجلسة السابقة "أطع، تدرَّ
 اآلخر.

ليكون مقطع القراءة الُمخصَّص الجتماع  47-42: 2استخدم أعمال الرسل  - افتح إلى مقطع كتابي •
 .4-1المجموعة، وأِجب عن األسئلة 

ب والمشاركة". من أجل تنم 7و 6، 5 استخدم األسئلة - تطلَّع إلى األمام •  ية "الطاعة والتدرُّ

. تناوبوا القيادة في المجموعة خالل الجلسة ليحصل كل واحٍد على فرصٍة للقيادة أو الصالة أو طرح األسئلة
بوا بعضكم بعضاً في األمور التي تجري بطريقة سليمة، وما يمكن أن يصير أفضل مع شيٍء من  شّجعوا ودّرِ

 التدريب، وبشأن الخطوة التالية لكّلِ عضٍو في المجموعة لينمو أكثر. 

 (.ةدقيق 30)أي  بهذا النشاطوقت التدريب الخاص  1/3ينبغي أن يأخذ كل قسٍم من هذه المواضيع الثالثة  - تذكر
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 9الجلسة 

 المتسلسللتقدُّم نمّو الملكوت، وعن مساعدة التفكير غير  لمتعاقبةاسنتعلَّم في هذه الجلسة عن كيفية إعاقة األنماط 
في مضاعفة التالميذ. سنكتشف مدى أهمية الوقت في التلمذة، وكيف يمكن زيادة سرعتنا في هذه العملية. وسنتعلّم 

ل العائالت الروحية األمينة جزءاً من كنيستين يسوع أن يكون  ألحد أتباعكيف يمكن  من أجل المساعدة في تحوُّ
يراً، سنتعلم عن "خطة الشهور الثالثة" التي من شأنها كل المدينة. وأخ بحيث يشملإلى جسٍم من المؤمنين ينمو 

ز جهودنا وتضاعف فاعليتنا في تنمية عائلة هللا بشكٍل كبير وسريع.   أن ترّكِ

 خطة الشهور الثالثة 

ف إلى بعض أدوات التلمذة األساسية، اقِض بعض الوقت في الصالة، واطلب من الرب أن  ت  واآلن، بعد أن تعرَّ
ضي وقتاً تستمع إليه، امأل الخطة من تعمله بهذه األدوات في الشهور الثالثة القادمة. وبعد أن تيريك ما يريدك أ

عن عمله  ما اآلخركالتالية. حدِّث شريكك في التدريب عن خطتك، وحدّدا جدوالً لمساءلة المتابعة حيث يسأل أحد

 دءاً من اآلن. ب 12، 8، 6، 4، 3، 2، 1ة، وذلك في األسابيع وتقدُّمه في تنفيذ الخط

 وقّصة هللا ]بشارة اإلنجيل[ مع األشخاص التالية أسماؤهم: [ سأشارك قّصتي ]شهادتي

 معي:  مساءلةسأدعو التالية أسماؤهم لبدء مجموعة 

بهم على عمل ذلك:  مساءلةسأشّجع التالية أسماؤهم على بدء مجموعات   وأدّرِ

 سأدعو التالية أسماؤهم إلى بدء مجموعة ثالثة على ثالثة معي: 

بهم على كيفية عمل ذلك:  ع التالية أسماؤهم على بدء مجموعة ثالثة على ثالثة، وأدّرِ  سأشّجِ

ثالثة على ثالثة ثالثة على ثالثة أو مجموعة اكتشاف  رجاءسأدعو التالية أسماؤهم إلى المشاركة بمجموعة 
 : ]انظر الملح ق[

 معي:  "صالةالمسير "سأدعو التالية أسماؤهم إلى المشاركة في 

ب سأُِعدّ  إعداد قائمة بأسماء مئة شخص ضمن شبكة التالية أسماؤهم على مشاركة قّصتهم وقّصة هللا وعلى وأدّرِ
 عالقاتهم: 

ع التالية أسماؤهم على استخدام أداة "دورة الصالة" بشكٍل دوري:   سأشّجِ

 سأستخدم أداة "دورة الصالة" مّرة كل _______________ ]أيام/ أسابيع/ شهور[. 

 سأذهب في "مسير الصالة" مّرة كل _______________ ]أيام/ أسابيع/ شهور[. 

 قيادة سأقودها: جزءاً من خلية  واسأدعو التالية أسماؤهم ليكون

 سأشجع التالية أسماؤهم على حضور تدريب زوميه: 

دات أخرى:  تعهُّ
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م  تدريب متقد ِّ

  10الجلسة 

من خالل قائمة فحص سريع.  مة، سنلقي نظرة إلى كيف يمكننا أن نعّزز نقاط قوتنافي هذه الجلسة التدريبية المتقدِّ 
م عن كيف يمكن للقيادة في شبكات العمل والعالقات أن تسمح لمجموعة نامية من كنائس صغيرة بأن تعمل سنتعلَّ 

تأخذ القادة إلى مستوى جديد التي معاً من أجل إنجاز المزيد. كما سنتعلّم عن تنمية مجموعات الرفقاء الناصحين 

 تماماً من النمّو. 

 

 قائمة التدريب 

ة يمكنك استخدامها من أجل عمل تقييم سريع لنقاط قوتك وضعفك في ما يختّص بتلمذة قائمة التدريب أداة ممتاز
تالميذ يتضاعفون. كما أنّها أداة قوية يمكنك استخدامها في مساعدة اآلخرين، ويمكن آلخرين استخدامها في 

 مساعدتك. 

 أقل[: استخدم الخطوات التالية في عمل هذا التقييم الذاتي السريع ]في خمس دقائق أو

 : اقرأ "أدوات تدريب التالميذ" في العمود األيسر في القائمة.1الخطوة  •
 

ً م: ضع عالمة أمام كل واحدةٍ من أدوات التدريب، مستخدِ 2الخطوة  •  المنهجية التالية: ا
o  تعرف األداة أو ال تفهمها: ضع عالمة في العمود األسود كنت  الإن 
o إن كنت  تعرف األداة ولكنّك لست  واثقاً من فهمك لها: ضع عالمة في العمود األحمر 
o ب آخرين على أساسياتها: ضع عالمة في العمود األصفر  إن كنت  تفهم األداة وتستطيع أن تدّرِ
o ب آخرين على استخدامها: ضع عالمة في  إن كانت لديك ثقة بشأن فهم األداة وتستطيع أن تدّرِ

 العمود األخضر. 

بك في دورة زوميه و/ أو شريك في التدريب أو أي تذكَّر : احرص على أن تتشارك بنتائج قائمة التدريب مع مدّرِ
ب آخر،  ً أو تدّرِ با ب/ مشرف آخر. وإن كنت  تساعد مدّرِ قييم فشارك بهذه األداة من أجل المساعدة في تمدّرِ

 النواحي التي تحتاج النتباهك وتدريبك. 
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 قائمة التدريب

 

ب على معلومات جديدة، واحرص على  :األسود تدرَّ

 الفهم. الوصول إلى

توقَّف عن التعليم، وابق  حوله إلى أن يتعلَّم : األحمر

 األساسيات. 

 راقب أية كفاءة وقدرة يحقِّقها.  :األصفر

ين تساعدهم على النمو اتركه، وِجد آخر :األخضر

ر.  والتطوُّ

 مغادرة مشاهدة مساعدة نموذج

 ماهر قادر غير ماهر يعرفال 

ب  دور الُمدّرِ

ب  المدّرِ
يعطي 

التوجيهات 

 والمعلومات

ب يعطي  المدّرِ
 التوجيه والدعم

المدّرب يقدّم 
 والتشجيعالدعم 

ب المدرّ 
عن  يسمع

أية 

رات  تطوُّ

 كيف يتم إنجاز الخطط

ب  أداة التدريب المدّرِ
 يقرر

ب المتدرِّ 
ب المدرِّ و

يتناقشان 

 يقرر بالمدرِّ و

ب  المتدّرِ
ب المدرِّ و

يتناقشان 

 ب يقرردرِّ توالم

ب  المتدّرِ
 يقرر

     تلمذة صغار البطّ 

     احِك قّصتك ]شهادتك[ 

     احِك قّصة هللا ]اإلنجيل[ 

     قائمة المئة اسم  - اتالوكالة على العالق

     السرعة 

      المتسلسلةالخدمة غير 

     ثالثة على ثالثة  اتمجموع أنموذج

     الرب واآلخرين وتلمذ النّاس  بأحبِ  -الكنيسة البسيطة 

     ين أن تكون جزءاً من كنيست  

     دورة التدريب 

      التغذية الذاتية: 

     قراءة كلمة هللا يومياً ]أِطع[  -    

     الحديث واالستماع )دورة الصالة(  -الصالة  -    
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     الشركة ]بعضنا مع بعض[  -حياة الجسد  -    

     االضطهاد واأللم -    

د الملكوت      عينان تريان حيث ال يُوج 

     [10؛ لوقا 10البحث عن إنسان السالم ]متّى 

     مسير الصالة 

     :حياة الكنيسة

     الشركة ]األكل معاً، والحياة بعضنا مع بعض[ -    

     التسبيح والعبادة -    

     الكتاب الُمقدس ]الطاعة، التدريب[  -    

     إخبار اآلخرين عن يسوع ]المشاركة[  -    

     المعمودية  -    

  

 مجموعات الرفقاء الناصحين 

ا: قال يسوع ِديد ةً أ ن ا أُْعِطيُكْم: أ ْن تُِحبُّوا ب ْعُضُكْم ب ْعًضا. ك م  ِصيَّةً ج   .ب ْعًضا"أ ْحب ْبتُُكْم أ ن ا تُِحبُّون  أ ْنتُْم أ ْيًضا ب ْعُضُكْم  "و 

 (. 34: 13)يوحنا 

مجموعة الرفقاء الناصحين مجموعة تتألف من أشخاص يقودون ويبدأون مجموعات ثالثة على ثالثة. كما أنّها 
 مجموعة ثالثة على ثالثة، وهي طريقة قويّة لدعم الصّحة الروحية لعمل هللا في منطقتك.  أنموذجتتبع 

، ومع بشكٍل فرديّ  يب وإشراف القائد على القائد مع أتباع يسوعنمط تدر الناصحين تستخدم مجموعات الرفقاء
 الكنائس البسيطة، ومع منظمات الخدمة، وحتى مع شبكة من الكنائس البسيطة التي يمكن أن تمتدّ إلى كل العالم. 

رات ملموسة متّبعين استراتيجية يسوع في ال خدمة، المشاركون في مجموعات الرفقاء الناصحين ينظرون إلى مؤّشِ
ليس القصد من هذه الجلسات تضخيم كل إنسان لذاته أو جعل أّيِ إنسان ويسألون أسئلة ويدلون بآرائهم وإجاباتهم. 

 يم المشاركين وتشجيعهم وإلهامهم.يشعر بالدونية، بل تهدف إلى تعل
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 استخدم هذا النمط البسيط: 

 وقتكم[  1/3] انظر إلى الخلف

اقضوا الوقت معاً في الصالة واالطمئنان بعضكم عن بعض، كما يحدث في مجموعات ثالثة  -األول  الثُّلثخالل 
داتها السابقة:   على ثالثة. ثم اقضوا بعض الوقت في النظر إلى رؤيا المجموعة وأمانتها في تعهُّ

مجموعتك  يسية؟[ هل أكملتْ الصالة، الثقة، الطاعة، العالقات الرئما مدى ثباتك في المسيح؟ ]الكتاب الُمقدَّس، 

 لخاّصة بالجلسة السابقة؟ راجعها.وضع خطط العمل ا

 وقتكم[  1/3] افتح إلى مقطع كتابي

 اطلب من المجموعة مناقشة األسئلة البسيطة التالية: 
 رسم الحقول األربعة؟ فيما وضعكم بالنسبة لكّل قسم  .1
 تحديّاتكم؟ر بشكٍل جيد؟ ما أكبر ما األمر الذي يسي .2
 .لألجيال راجع خارطتك الحالية .3
 ما التحديّات التي تجد صعوبة في فهمها، أو ما األمر الذي واجهت  صعوبةً في فهمه؟ .4
 ما الذي يريك هللا إياه حديثاً؟ .5
 هل من أسئلة أخرى من قادة محنّكين أو مشاركين آخرين؟ .6

 وقتكم[ 1/3] تطلَّع إلى األمام

مع جميع أفراد المجموعة طالباً من الروح القدس أن يريهم كيف يجيبون عن هذه  صامتةاقِض الوقت في صالة 

 األسئلة: 

هللا أن أضعها موضع التنفيذ قبل اجتماعي التالي؟ ]استخدم أداة  يما خطط العمل أو األهداف التي يريدن .7
 [.الحقول األربعة لمساعدتك في تركيز وتوجيه عملك

بي أو أعضاء آخرين في الم .8  جموعة أن يساعدوني في هذا العمل؟كيف يمكن لمدّرِ

 اقضوا بعض الوقت كمجموعة في الحديث مع هللا في الصالة. وأخيراً، 

وا، بحيث يُصلَّى ألجل كّل واحد، واطلب من هللا أن يهيِّئ قلوب كل الذين اطلب من كل أفراد المجموعة أن يصلُّ 

 وحدهم.  ونسيتواصل أفراد المجموعة معهم حين يكون

ة والقوة ليطبِّق ويطيع ما علّمه هللا إيّاهم في هذه الجلسة. صّلِ إلى هللا أن يعطي كلَّ واحٍد في المجموعة الشجاع
بشكٍل محدّد ألجل قائد أصغر، فهذا هو الوقت المناسب لهذه  ألْن يصلِّيإن كان أحد القادة المتمّرسين بحاجة 

 الصالة. 

بالعشاء الربّاني أو  ألن هذه المجموعة كثيراً ما تجتمع لكْن عن بُعد، فإنّه من غير المحتمل أن تستطيع االحتفال
ً للسؤال مشاركة الطعام معاً، ولكْن احرص على أو  عن صحة األفراد وعائالتهم واالطمئنان تخّصص وقتا

 . وأصدقائهم
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 رسم تشخيص الحقول األربعة

  

 

 

 

 

 

 

  

: كيف وأين تبحث عن األمناء حقل التضاعف
لهم وتضعهم موضع المساءلة بشأن  وتؤّهِ

 التضاُعف؟ 

: أين أو وسط أية مجموعة تخّطط حقل فارغ
 ألن تنشر الملكوت فيه. 

: من هم الذين تشاركهم خبر الملكوت حقل البَذر
 السارة؟ كيف تعمل هذا األمر؟ 

: كيف تُِعدّ النّاس وتنّميهم روحياً على حقل ينمو
المستوى الفردي وفي شبكات حياتهم وعالقاتهم 

 الطبيعية؟ 

ل العائالت الروحية حقل الحصاد : كيف تشّكِ
 الجديدة )الكنيسة البسيطة(؟ 
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 تمثيل الكنائس البسيطة على خارطة األجيال أنموذج
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 لَحقمُ 
  



 

 

 سلسلة مجموعات ثالثة على ثالثة 

 ]  سلسلة الرجاء ]للباحثين عن الحق 
استخدام المقاطع التالية في فقرة "افتح إلى مقطع 
كتابي" في مجموعتك. قد تحتاج مجموعتك ألكثر 

 من اجتماع لمعالجة بعض هذه المقاطع. 

 14-9: 18رجاء للخاطئ: لوقا  .1
 34-13: 12للمسكين والفقير: لوقا رجاء  .2
 32-11: 15: لوقا البعيد /رجاء للمبتعد .3
 10-1: 19رجاء للّضال: لوقا  .4
 44-1: 11رجاء للحزين: يوحنا  .5
 21-1: 3ء للباحث عن الحق: يوحنا رجا .6

----------------------------------------------- 

 ]  آيات يوحنا ]للباحثين عن الحق 
في قسم "افتح إلى مقطع استخدم المقاطع التالية 

كتابي" في اجتماع المجموعة. قد تحتاج مجموعتك 
 لمعالجة بعض هذه المقاطع.ألكثر من اجتماع 

 12-1: 2يل الماء إلى خمر: يوحنا تحو .1
 54-46: 4م الملك: يوحنا شفاء ابن خاد .2
 17-1: 5شفاء المشلول: يوحنا  .3
 14-1: 6طعام الخمسة آالف: يوحنا إ .4
 25-15: 6السير على الماء: يوحنا  .5
 41-1: 9شفاء المولود أعمى: يوحنا  .6
  46-1: 11إقامة لعازر من الموت: يوحنا  .7

----------------------------------------------- 

 مسار البدء: االجتماعات الثمانية األولى 
هذا المسار مناسب لمن هم مؤمنون، ولكنّهم لم 
ينخرطوا مسبقاً في هذا النوع من المجموعات قبالً. 

ه، وهو عام  لهذه الجلسات قسم التدريب فيها موجَّ
يبدأ التدريب الفردي في االجتماعات  .الثماني

 الالحقة. 

 . احكِّ قص تك1

. انتبه 20-1: 5: مرقس افتح إلى مقطع كتابي

 . 20-18بشكٍل خاّص إلى اآليات 

ب ب على حكاية قّصتك. ستحتاج ألن : تدرَّ تدرَّ

ر لحكاية قصتك وتكون مستعداً للمشاركة بها تُ  حّضِ

مع النّاس حين تخبِرهم عن يسوع. وإليك طريقة 
 يمكنك بها أن تحكي قّصتك: 

تحدَّث عن حياتك قبل اتّباعك يسوع. صف  •
مشاعرك ]األلم والشعور بالوحدة[، أو األسئلة 
التي كانت لديك ]ماذا يحدث بعد الموت؟[، أو 

 ديك قبل اتّباعك يسوع.لتي كانت لالصراعات ا

تحدَّث عن الكيفية التي صرت  بها تابعاً ليسوع.  •
ا نجوهر قصة يسوع هو: أنّ عن يسوع!  همأخبر

هللا بخطايانا، وسنموت بسبب أخطأنا إلى جميعاً 
هذه الخطايا. ولكنّنا نخلص من الموت حين 
نضع إيماننا بيسوع المسيح، الذي مات عنا 

 يم من الموت.طايانا، ودُفِن وأُقبسبب خ

تحدَّث عن حياتك بعد بدء اتّباعك يسوع.  •
أخبرهم عن تغيير يسوع لحياتك. احِك لهم عن 

 سالم والغفران التي أعطاها يسوع.الفرح وال

الستجابة. ينبغي أن تتضّمن إلى اادُع سامعيك  •
الستجابة. اختم بسؤال إلى اقصتك دعوة 

يساعدك في اكتشاف مستوى االهتمام الروحي 
ن تحكي لهم القصة. اسأل شيئاً من قبيل: عند م  

"هل ترغب بمعرفة كيف يمكنك الحصول على 
 هل ترغب بأن يغيِّر هللا حياتك؟"الغفران؟" أو "

دقائق أو أقّل[. ينبغي  3احِك قّصتك باختصار ] •
وممتعة وتثير االهتمام.  رةأن تكون قّصتك قصي

 بغي بحيثال تُكن مماّلً، وال تتحدَّث أطول مما ين
 يفقد المستمع االهتمام.

ب على حكا • ية قّصتك مع أحد أعضاء تدرَّ
 المجموعة.

أشخاص تحكي لهم القّصة. اطلب من  5اخت ر  •
يريدك الذين أشخاص الخمسة هللا أْن يُرِشدك إلى 

 سبوع.أن تحكي لهم قّصتك هذا األ

__________ 

 . احكِّ قص ة يسوع2

؛ 8-1: 15كورنثوس 1: افتح إلى مقطع كتابي

 . 23: 6؛ رومية 23: 3رومية 

ب بوا تدرَّ : اطلب من جميع أفراد المجموعة أن يتدرَّ

"مكعب الكرازة" على حكاية قّصة يسوع باستخدام 

 أو أية وسيلة بسيطة أخرى. 
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احِك قّصتك وقّصة يسوع لخمسة أشخاص هذا 
 أسبوع.  األسبوع. واعمل هذا كلَّ 

__________ 

 . اتبع واصَطد 3

  20-16: 1: مرقس افتح إلى مقطع كتابي

ب : اعمل قائمة. أحِضر ورقة بيضاء، واكتب تدرَّ

شخٍص تعرفهم )من العائلة،  100عليها أسماء 
صدقاء، الجيران، زمالء في العمل، زمالء في األ

المدرسة أو الجامعة( يحتاجون ألن يسمعوا عن 
أشخاص  يسوع. احِك قّصتك وقّصة يسوع لخمسة

 هذا األسبوع. اعمل هذا كلَّ أسبوع. 

__________ 

 . المعمودية 4

؛ أعمال 4-3: 6: رومية افتح إلى مقطع كتابي

8 :26-40  

ب ً )حوض تدرَّ ً قريبا ً مائيا ً أو جسما : ِجد حوضا

االستحمام، بركة، نهر، بحيرة(، وعّمد كل المؤمنين 
صيرورتهم الُجدُد. استمر في تعميد النّاس فور 

مؤمنين. لمزيٍد من التعليم عن المعمودية، انظر 
: 9؛ 13-5: 8؛ 41-37: 2المقاطع التالية: أعمال 

-27: 16؛ 15-13: 16؛ 48-47: 10؛ 10-19
؛ أعمال 17-10: 1ورنثوس ك1؛ 9-5: 18؛ 34
 .17-14: 22أعمال  ؛1-5: 19

احِك قصتك وقّصة يسوع لخمسة أشخاص هذا 
  أسبوع. األسبوع. اعمل هذا كلَّ 

__________ 

 . الكتاب الُمقدَّس5

  16-14: 3تيموثاوس 2: افتح إلى مقطع كتابي

ب : احفظ أسئلة دراسة الكتاب الُمقدس السبعة تدرَّ

 االجتماع البسيط[.  أنموذجفي  7-1]األسئلة 

احِك قصتك وقّصة يسوع لخمسة أشخاص هذا 
 األسبوع. اعمل هذا كلَّ أسبوع. 

__________ 

 . تكلَّم مع هللا 6

  13-9: 6: متّى افتح إلى مقطع كتابي

ب : استخدم يدك لتتعلَّم كيف تحادث هللا. صلوا تدرَّ

الصالة التي أعطاها يسوع في متّى  معاً كمجموعةْ 
 ُمستخِدماً يدك لتوجيهك.  9-13: 6

كما أن راحة اليد هي  .العالقة = راحة اليد .1
أساس أصابعنا وإبهامنا، فإن قضاء الوقت مع 

ذي هللا هو أساس عالقتنا الشخصية به. "أبانا ال
 (9: 6..." )متّى السماواتفي 

رنا  .= العبادة اإلبهام .2 إبهامنا بأن علينا أن يذّكِ
... ليتقدَّس نعبد هللا قبل أن نطلب أيَّ شيء. "

 (9: 6" )متّى .اسمك
وبعد ذلك، نسلِّم حياتنا  .= التسليم السب ابة .3

وخططنا وعائلتنا وأوضاعنا المالية وعملنا 
لتكن  ومستقبلنا وكّل شيٍء له. "ليأِت ملكوتك،

 (10: 6مشيئتك ..." )متّى 
 اطلب من هللا أن يسدّ ثمّ  .األوسط = اطلب .4

فنا أعِطنا اليوم" )متّى احتياجاتك. "خبزنا كفا
6 :11) 

هنا إلى هللا أن يغفر لنا نطلب  .البنصر = اغفر .5
خطايانا، وعلينا أن نغفر خطايا اآلخرين. 

 ً  للمذنبين "واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحُن أيضا
 (12: 6إلينا" )متّى 

ثم نطلب الحماية. "وال تدِخلنا  :الخنصر = احمِّ  .6
: 6ّجنا من الّشّرير" )متّى في تجربة، لكن ن

13) 
وننهي صالتنا كما : اإلبهام ]ثانيةً[ = العبادة .7

بدأناها، وذلك بتقديم العبادة لإلله القدير. "ألّن 
إلى األبد. آمين" )متّى  لك الُملك والقوة والمجد

6 :13) 

ص هذا احِك قصتك وقّصة يسوع لخمسة أشخا
 األسبوع. اعمل هذا كلَّ أسبوع. 

__________ 
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 . الظروف الصعبة 7

؛ متّى 42-17: 5: أعمال افتح إلى مقطع كتابي

5 :43-44 

ب شارك مع المجموعة عن الصعوبات التي : تدرَّ

ر بالصعوبات  تواجهها بسبب إيمانك الجديد، وفّكِ
ب على الطريقة التي هاالتي يمكن أن تواجه ، وتدرَّ

ستستجيب بها، بجرأة ومحبة، حسب تعليم يسوع. 
كل صّلِ ألجل الحاجات التي تبرز. صّلِ ألجل 

شخٍص بعد مشاركته مع اآلخرين بما يواجهه من 

 صعوبات.

احِك قصتك وقّصة يسوع لخمسة أشخاص هذا 
 األسبوع. اعمل هذا كلَّ أسبوع. 

__________ 

 . صيروا كنيسة8

؛ 47-42: 2: أعمال افتح إلى مقطع كتابي

  34-23: 11كورنثوس 1

ب : تحدَّثوا عّما تحتاج مجموعتك إلى عمله تدرَّ

. المقاطع أعاله لتصير مثل الكنيسة الموصوفة في
ع تمثّ  ً كمجموعة دائرةً بخّطٍ متقّطِ ل وارسموا معا

أرقام: عدد الذين  3مجموعتك. وفوقها، اكتب 
الشخص(، وعدد  يحضرون بانتظام )صورة

المعّمدين بعد  المؤمنين بيسوع )الصليب(، وعدد
 إيمانهم )الماء(.

 

، فاجعل ةإن كانت مجموعتك تسعى ألن تصير كنيس
ً متّصالً. وإن كانت تمارس أي  الخط المتقطّع خطا
من األمور التالية، فارسم صورة األمور التي 
تمارسونها داخل دائرتك. وإن كنتم ال تمارسون هذا 
األمر أو تنتظرون شخصاً من الخارج ليأتي ويعمله، 

 خارج الدائرة. األمرفارسم هذا 

 

 ارسمااللتزام والسعي ألن تصيروا كنيسة:  .1
 خطاً متّصالً بدل الخط المتقطع

 .ماء -المعمودية  .2
 كتاب -الكتاب الُمقدِّس  .3
 خدام الخبز وكأسذكرى يسوع: باست .4
 قلب -الشركة  .5
 رمز المال -العطاء والخدمة  .6
 يدا الصالة -الصالة  .7
 يدان مرفوعتان -التسبيح  .8
صديق يمسك بيد  -س عن يسوع إخبار النا .9

 صديقه
 اإليمانقيادة شخٍص إلى  .10
 وجهان مبتسمان -القادة  .11

أن  لتوفُّره مجموعتك والذي يمكن إليه ما الذي تفتقر
 تصير كنيسة صحيحة وصّحيّة؟ في أْن يساعدها 

احِك قصتك وقّصة يسوع لخمسة أشخاص هذا 
 األسبوع. اعمل هذا كلَّ أسبوع. 

__________ 

 واآلن، إلى أين؟ 

ادرسوا معاً "مسار االكتشاف ثالثة على ثالثة"، أو 
سفراً  وا"مسار البناء ثالثة على ثالثة"، أو اختار

اختر كتابياً، مثل إنجيل يوحنا أو إنجيل مرقس )و
 اجتماع(.قّصة واحدةً لكّلِ 

----------------------------------------------- 

  االكتشافسلسلة 
]للمجموعات التي تحتاج إلى دراسة لخلفيات الكتاب 

ف عليها[   الُمقدَّس والتعرُّ
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م المقاطع التالية في قسم "افتح إلى مقطع استخد
كتابي" في اجتماع مجموعتك. قد تحتاج مجموعتك 

 ألكثر من اجتماع واحٍد لمعالجة بعض المقاطع. 

__________ 

 م ن هو هللا وما هي طبيعته: اكتشف هللا

 1تكوين  -ق لْ الخ   .1
 2تكوين  -ق البشر لْ خ   .2
 3تكوين  -عصيان البشر  .3
  14: 8 - 5: 6تكوين  -نوح والطوفان  .4
 17: 9 - 15: 8تكوين  -هللا لنوح وعد  .5
 ؛7-1: 12تكوين  -تكلُّم هللا مع إبراهيم  .6

15 :1-6 
موئيل ص1 -صيرورة داود ملكاً لنسل إبراهيم  .7

 28-1: 7صموئيل 2؛ 1-13: 16
 27-1: 11صموئيل 2 -داود وبثشبع  الملك .8
 25-1: 12صموئيل 2 -قّصة ناثان  .9

  53إشعياء  -هللا بُمخلِّص سيأتي  وعد .10

 م ن هو يسوع ولماذا أتى : اكتشف يسوع

 25-18: 1متّى  -الُمخلِّص المولود  .1
 15-13، 9-7: 3متّى  -مودية يسوع مع .2
 20-1: 5مرقس  -شفاء رجٍل مجنون  .3
 30-1: 10يوحنا  -يسوع أيَّ خروف ال يفقد  .4
 42-31: 18لوقا  -اء يسوع لألعمى شف .5
 9-1: 19لوقا  -وزّكا يسوع  .6
 13-9: 9متّى  -يسوع ومتّى  .7
 15-1: 14يوحنا  -يسوع هو الطريق الوحيد  .8
 15-5: 16يوحنا  -وح القدس اآلتي الر .9

 20-14: 22لوقا  -العشاء األخير  .10
: 22لوقا  -مته القبض على يسوع ومحاك .11

 24-13: 23؛ 47-53
 56-33: 23لوقا  -كم الموت بيسوع تنفيذ ح .12
؛ أعمال 47-36، 7-1: 24ا لوق -يسوع حّي  .13

1 :1-11 
  9-3: 3فيلبّي  -اإليمان والعمل  .14

----------------------------------------------- 

 سلسلة البناء 
]للمؤمنين الُجدُد أو المجموعات التي تحتاج لشيٍء 

 من التركيز على التلمذة[ 

: تعلّم أن تطيع وصايا يسوع األساسية. يقول يسوع

استمر في المشاركة والحديث عن يسوع مع الذين 

 أسماؤهم على قائمتك. 

  21-15: 14يوحنا  - تعلّم واعمل 1.1
 ؛17-14: 1مرقس  -تُْب، آمن، اتبع  2.1
  10-1: 2أفسس       
  38-26: 8؛ أعمال 9: 28متّى  -تعّمد  3.1
  37-25: 10لوقا  -أحبِب هللا، وأحبِب الناس  4.1

__________ 

 ً م أن تطيع وصايا يسوع تعلَّ : ويقول يسوع أيضا

األساسية. استمّر في المشاركة والحديث عن يسوع 
 مع الذين أسماؤهم على قائمتك. 

 .13-9: 6متّى  -تحدَّث مع هللا  2.1
 تعلّم نمط يسوع في الصالة ومارسه.      
 – ر يسوع واحتفل بذكراه وذكرى عملهتذكّ  2.2
  32-23: 11كورنثوس 1؛ 20-14: 22لوقا      
  37-32: 4أعمال  -أعِط  3.2
  20-18: 28متّى  -انقل ما لديك آلخرين  4.2

__________ 

تلمذ. انقل لآلخرين ما تعلّمته. وعلِّم  :اتبع كما أتبع

ً أن ينقلوا ما تعلّموه ويتعلَّمونه إلى  اآلخرين أيضا
 آخرين. 

  14-1: 1تيموثاوس 2 -ِجد تلميذاً  1.3
 ،4-1: 2تيموثاوس 2 -انقل ما لديك آلخرين  2.3
      14-16  
 :3تيموثاوس 2 -علِّمهم أن يعلّموا آخرين  3.3
      1-17  
 22-1: 4تيموثاوس 2 -الظروف الصعبة  4.3

__________ 

م و -ضاعف مجموعة ثالثة على ثالثة اجمع قسِّ

 تالميذك في مجموعتين جديدت ين. 

 . استمع11-1: 10لوقا  -خّطة  عْ ض  ابدأ و   1.4
 إلى تعليم يسوع بينما تهّم ببدء مجموعة جديدة.      
 47-14: 2أعمال  -اجتمعوا معاً  2.4
 -53: 6؛ 20-1: 5مرقس  -إنسان السالم  3.4
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 د ورغبة بأنا. ابحث عن الذين لديهم استعد56     
 بقصتهم عن يسوع. ابدأ مجموعة مع يشاركوا      
 ذلك الشخص وأصدقائه وعائلته.       
 23-18، 9-1: 13متّى  -هو مستعدّ م ن  4.4

__________ 

 تعلّم كيف تقود مجموعة ثالثة على ثالثة.  - قُد  

 -1: 13يوحنا  -بهذه الطريقة[  ُكْن مثاالً ]قُدْ  1.5
      17 
 -5يوحنا 3 -د بهذه الطريقة[ ُكن مثاالً )ال تقُ  2.5
     14 
 41-35: 4مرقس  -ساعد  3.5
 20، 17، 11-1: 10لوقا  -راقب  4.5
 30-14: 25متّى  -غادر  5.5

__________ 

 ً إلى م كيف توِصل الرسالة : تعلَّ اذهب محليا

  .مجتمعك المحلّي

 8-1: 1أعمال  -اذهب: محلياً  1.6
 مساكين. شارك معهم الخبرساعد الفقراء وال 2.6
  23-11: 7لوقا  -الساّر       
 -9: 10أعمال  -اذهب إلى حيث يرِسلك هللا  3.6
      48  
 -32، 3-1: 13أعمال  -اذهب بحسب خّطة  4.6
  27-26، 23-21: 4؛ 38-39، 33      

__________ 

 ً : تعلّم كيف توصل الرسالة إلى أقصى اذهب عالميا

 األرض.

1.7  ً  :28؛ متّى 8-1: 1أعمال  - اذهب: عالميا
     19-20  

 -36: 8أعمال  -اذهب إلى حيث يرسلك هللا  2.7
      38  
 -4: 4يوحنا  -بشرية  ةيحب هللا كل مجموع 3.7
     30 ،39-41  
 -32، 3-1: 13أعمال  -اذهب بحسب خطة  4.7
  27-26، 23-21: 14؛ 38-39، 33     

__________ 

حين : تذكَّر ما عليكم عمله تذكَّر األساسيات

 تجتمعون. 

  11-1: 2فيلبي  -يسوع هو األول  1.8
 11-9: 6متّى  -تحدَّث مع هللا  2.8
 25-23: 10عبرانيين  -المجتمع الواحد  3.8
 17-10: 3تيموثاوس 2 -الكتاب الُمقدَّس  4.8

__________ 

م أن تبقى قويّاً وتستمّر في اتّباع تعلَّ  - التزم وتعهَّد

 يسوع 

 1يونان  -العصيان  1.9
 2يونان  -التزم وتعّهد  2.9
  3يونان  -أِطع  3.9
  4يونان  -أِطع كل الوقت وإلى النهاية  4.9
 -14: 25متّى  -وإال تفقده  كاستخدم ما لدي 5.9
     30  

 

 واآلن، إلى أين؟

اختر مقاطع كتابية واستمّروا في االجتماع معاً. 
ال  المجموعة نفسه. أنموذجاستخدم األسئلة نفسها و

 تتوقَّفوا عن االجتماع معاً.
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