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كـيـف تسـتـخـدم خـطـط الـمـدربـيـن
إن مس اق األوميغ ا ي زود ت دريب زارع ي الكن ائس بمحت وى رائ ع ،ويرش دھم خ الل عملي ة زرع
الكنيس ة .عن د انتھ اء الكتي ب الثال ث ،ك ل طال ب م ن ط الب غ رس الكن ائس علي ه أن يحص ل عل ى غ ارس
كنيس ة جدي دة ،ي تم ذل ك عن د دراس ة الم واد وعم ل خط ط األداء ف ي نھاي ة ك ل درس .عن د اس تخدام خط ط
الم دربين ،مس اق األوميغ ا يُس ْ
ص ﱢم َمت ِخطَ ط الم دربين لتؤك د عل ى طريق ة التفاع ل
تخدَم ككراس ة المعل مُ .
والدراسة الحرة للتع اليم الض رورية للحص ول عل ى التطبي ق الن اجح للم واد .يج ب تطبي ق مس اق األوميغ ا.
ببساطة وأن يُستخدم كأداة تدريب ومرشد للمتدربين في زراعة كنيسة جديدة فعلية لكي تكون ذات قيمة ف ي
العمل لتحقيق المأمورية العظمى.
الدرس للمتدربين مشابھا لمادة األوميغا .تَفترضُ خططُ
على قدر المستطاع يَ ِجبُ أَ ْن يَ ُكونَ محتوى
َ
طالب غرس الكنائس لن يحصل على مادة أوميغا مت وف َرة للق راءة .ف ي أغل ب األحي ان ھ ذا
ب ھذه أن
َ
المد ّر ِ
َ
َ
يَحْ ُ
ُ
َ
َ
ْ
الب فق ط اللغ اتَ الت ي ل ْم يُت رج ْم إليھ ا م ادة األوميغ ا  .ب الطبع ،يَ ِج بُ أن يَك ون
دث عن دما يق رأ الط َ
ب ھ ذه ُربﱠ َم ا
الم دربون ق ادرون عل ى قِ راءة م ادة األوميغ ا لك ي يكون وا مس تع ّدين للت دريب) .خط ط الم د ّر ِ
َ
ُ
تُستَعم ُل أيضا ً ل ُم َسا َعدَة المدربين في الص فوف الت ي فيھ ا م ادة األوميغ ا مت وفرة للط الب ( .يَ ِج بُ أ ْن تَك ونَ
ت
الصفوف صغيرةَ ،ال يَتجاو ُز عدد الطالب فيھا عن ثالثين ،للصفوف التي فيھ ا أكث ر ِم ْن  .10ألمجموع ا ِ
ت ،يَ ْ
طل بُ ِم ْن أعض اء ُك ّل ِم ْن
الص غير ِة ف ي أغل ب األحي ان يَ ِج بُ أَ ْن تس تخدم لل ُمناقش ِة .بع د ھ ذه ال ُمناقش ا ِ
ت الصغير ِة ْ
األفكار التي ظھرت ف ي ُمناقش اتِھم .يك ون الج واب مكتوب ا
إخبار الصف البعض ِم ْن
المجموعا ِ
ِ
ُ
ب لقِراءتھ ا وأجوب ة األس ئلة
ل بَعْض األس ئل ِة الت ي ف ي خط ِط الم د ّر ِ
ب .إذا ك ان ل دى الط الب خط ط الم د ّر ِ
مكتوبة ،يَ ْ
طلبُ ِم ْن الطالب تَوضيح وتَقيي ُم ،ومناقشة ھذه األجوبةَ المكتوبة.
الم دربون يَ ِج بُ أَ ْن يب دؤوا التحض ي َر بق راءة ھ دف ال درس ،النق اط رئيس ية والنت ائج المطلوب ة
واقتراحات للمدربين توجد في بِداية ُك ّل درس في كراسة مساق األوميغا .حدد دائما ً خط ة العم ل الموج ودة
ب .إذا لم يكن لدى الطالب ھذه الخطط ،اقرأ خطةَ العمل ع ّدة م رات لِك ي تَ ُك ونَ متأ ّك داً أن
في
خطط المد ّر ِ
ِ
ُك ّل الطالب قادرون على ِكتابَتھا .ادرس كراسة األوميغا بعناية قبل تعليم ُك ّل درس .قَ ْد تُري ُد أن تُحدد العديد
ب،
ِم ْن خططَ العمل الموجودة في مساق األوميغا الذي لَ ْم تشمله ھذه الما ّد ِة.
بالتحضير الجيد ِم ن قِب ل الم د ّر ِ
ِ
َ
يُ ْم ِك ُن أَ ْن تُستَعم َل ھذه الما ّد ِة َمع المتدربين الذين ال يقرؤون اللغة الت ي تُرجم ت إليھ ا الم ادة أو عن دما يك ون
ت ،يسمح بقراءة المقاطع الكتابية ،باإلضافة إلى األسئل ِة.
الشخص أ ّميا ً .في ھذه الحاال ِ
ب ھ ذه الت ي ف ي
تُر ﱢكز ھذه الدروس على الدراس ِة التفاعلي ِة للكتاب المقدس .الما ّدة في
خطط الم د ّر ِ
ِ
س
ب .من المحتمل أن تطلب من بعض الطالب أن يقرؤوا آيات الكت اب المق ّد َ
إطارات م َع ّدة كتعليمات للمد ّر ِ
ُ
ْ
ت عن دما
ِم ْن ُكتبھم الخاص ِة .حت ى عن دما ال يك ون ھن اك س ؤال ق د ط رح ،أطل ب ِم ْن الط الب ُمنَاقَ َش ة اآلي ا ِ
يسمح الوقت .يَ ِجبُ على الطالب أَ ْن يَ ْكتبوا ال ُمالحظ اتَ بج ّد أثن اء ال درس .األش ياء المطبوع ة بخ ٍط غ امق
ب بالطباش ير أو عل ى ل وح أب يض ،أَو حامل ة أوراق )حامل ة تث بﱠ عليھ ا األوراق
ف ي الم ا ّد ِة يَ ِج بُ أَ ْن تُ ْكتَ َ
بدبابيس( لكي يتمكن الطالب من كتابة ھذه األشياء.
ب ھذه ھو التنويع والمنفعة والتأثير في التعليم .يَ ِجبُ أَ ْن تُق ّد َم الدروس بفرح
القصد من خطط المد ّر ِ
ورغبة وتفاعل كبير .كل درس يقدم في ساعة واحدة .على المدرّب أَ ْن يَ ُكونَ ح ذراٍ ف ي بَ ْدء وإنھ اء ال درس
في الوقت المحدد.
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خطط تدريب كراسة األوميغا األولى
رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب 1
"ي" التَ ْفكير :ماذا يُري ُد ﷲ؟

اقرأ ما يلي على الطالب
 .1ما المقصود بـِالتفكير "اليائي"
"ي" النتيجة النھائية التي يريدھا ﷲ ألمة أو منطقة أو مدينة أو قرية أَو ح ّي" .ي" يُستَخدم ألنه آخر الح روف األبجدي ةَ،
كحرف أوميغا يأتي في نھاية األبجديةَ اليونانيةَ.
ّ
س بص وت مرتف ع :يوحن ا  1 ,16 :3ت ي2 ،4-3 :2 .ب ط:3 .
أطلب ِم ْن طالب ُم ْختَلِفون قِراءة اآليات التالي ِة من الكتاب المق د ِ
 .9ث ّم اسْأل األسئلةَ التاليةَ للطالب) :إذا كان عدد الطالب أكثر ِم ْن  9قَ ﱢس ْمھُم إلى مجموعات صغيرة(
 .1ما الذي تخبرنا به كل أية بالنسبة إلى النتيجة النھائيةُ التي يريدھا ﷲ؟
الطرق التي يُنج ُز ﷲ بواسطتھا النتيجة النھائية؟
 .2ماھي بعض
ِ
ْ
 .3ما ھي األداة األولى التي يستخدمھا ﷲ في إنجاز النتيجة النھائية؟ )الجواب" :كنيسته( ".
 .4ھَلْ توجد وسائل أخرى يستخدمھا ﷲ بفعالية أكبر في ھذه األيام؟
ْ
 .5ماذا يريد ﷲ لشعبي أو منطقتي أو مدينتي أو قريتي أَو الح ّي الذي اسكن فيه؟ أكتبُ الجوابُ في فقر ِة واحدة.
َ .6ك ْيفَ يمكن أن "ي" تتحقق في شعبك أو منطقتك أو مدينتك أو قريتك أو الح ّي الذي تسكن فيه؟
 .7كيف يعكس ما أفعله حاليا ما أَعتق ُد بان ﷲ يُريده؟
 .2إشباع زرع الكنيسة
كيف يمكننا تحقيق المأمورية العظمى؟
ْ
ّ
الكنائس اإلنجيلي ِة في مدينتِك أَو قريتِكَ على قدر المستطاع ،وأش رْ
ك
مكان
د
د
ح
.
َجھﱢز أَو أحصلْ على خريطة مدينتِكَ أَو قريتِ َ
ِ
ْ
الحظ حج َم المدين ِة أَو القري ِة على الخريط ِة .أطلبْ ِم ْن كل الطالب ُم َسا َعدَتك بالخريط ِة.
التقريبي.
إلى حج ِمھا
ِ
ي كنيسة إنجيلية في ___________ )المدينة أَو القرية( قد َغفِ ْل ُ
ت عنھ ا؟ إذا قَبلنَ ا الفك رةَ ب ّ
ھَلْ أنت مدرك أل ّ
أن ھن اك
يَ ِج بُ أَ ْن تَ ُك ونَ كنيس ةً واح دة ل ُك ّل  1000ش خص ،فك م ع دد الكن ائس الت ي تحتاجھ ا ________________ )المدين ة أَو
القرية( للتَأسيس؟
تأكد بأن ُك ّل أية من اآليات التالية تُ ْقرأ ِمن قِبل طالب زرع الكنائس.
باإلنجيل؟ أشعيا 9 :11؛ مر 10 :13؛ مت 14 :24؛ ل و -45 :24
 .1ما الذي تخبرنا عنه ھذه األيات عن خط ِة ﷲ للكرازة
ِ
47
ْ
للعالم؟ مت  ،20-18 :28أع 8 :1
ﷲ
يريده
ما
جاز
ن
إ
في
دورنا
عن
اآليات
ھذه
عنه
تخبرنا
الذي
ما
.2
ِ
صول إلى "ي"
ت الضروري ِة لل ُو ُ
 .3بَ ْعض الخطوا ِ
اقرأ الما ّدةَ التالية التي بخط غامق واسأل األسئلةَ المطروحة) .إذا كان عدد الطالب أكثر ِم ْن  9قَ ﱢس ْمھُم إلى مجموعات
صغيرة(
أ .الصالة  -من أجل ماذا يجبنَصلّي في في مسعانا إل ْنجاز "ي"؟ 2كو  ،14 :7مت38 :9 .
الحب والوحدة  -لماذا الحبّ والوحدة ضروريان إلنجاز "ي"؟ يو  ،35 :13يو 23 ,21 :17
ب.
ّ
ت .الرؤية  -الرؤية تُش ّك ُل صورةَ الحال ِة المستقبلي ِة التي عند ﷲ للف ر ِد أو المجموع ة الص غيرة أَو الكنيس ة .ي و ,16 :3
1يو
 ،2 :2مت 37 :9
ص ُل المؤمنون إلى ما ھ و
ث .الكرازة ) -رو َ .(15-14 :10ك ْيفَ ن َِج ُد
َ
الفرص لل َشھادَة إلى الخطاة في منطقتِنا؟ َكيفَ يَ ِ
أبعد
ْ
اآلخرين؟
الخطاة
إلى
ؤمنين
م
ال
ء
األصدقا
دائرة
ن
م
ِ
ِ ُ
ِ
ج .زرع الكنيسة  -أف  ,11-8 :3أف  13-11 :4تُ ْز َر ُ
الحي
الناس في
ع الكنيسة الجديدة ،عندما يتم الوصول إللى
َ
ﱢ
ب الت ي جعل ت ھ ذا يح دث؟ إذا ك ان ل ديك
المحيط الذي لم تصل إليه رسالة اإلنجيل م ن قب ل .م ا ھ ي بَ ْع ض األس با ِ
ِ
حالة مشابھة ْ
أخبر المجموعةَ عنھا وناقش ما َحدث.
 -4التفكير "اليائي" يُؤدّي إلى "ياء" التصرف
تجان ِم ْن التَ ْفكير "اليائي" وھما "ياء" العْطاء )2كو 2 ،7 :8كو  (7-6 :9و"ياء" اإلستراتيجية.
ھناك فعالن يَ ْن ِ
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َ .1ك ْيفَ يمكن أن نتأكد بان األموال التي تَحتاجُھا عملية ِزراعَة الكنيس ِة َستُقَ ﱠدم؟
 .2ما ھي بعض المسائل اإلستراتيجي ِة التي يجب ْ
ﱠح لكي تتم زراعة الكنيسة؟
أن تُوض َ
الخطط التي َم ْن ال ﱠ
ضرُوري أَ ْن تُعمل عندما تتقدم الكنيسة نحو ِزراعَة كنيسة جديدة؟
 .3ما ھي بَعْض
ِ
الدرس في كراسة األوميغا األولى .حدد األس ئلة الت ي تَعتق ُد بأنھ ا قيم ة ج داً للمس اعدة
تَفَحﱠص األسئلةَ التي في نھاي ِة ھذا
ِ
ُ
الوقت الكافي لمناقشة ھذه األسئلة مع الطالب ،استخدم األس ئلة الت ي تُعتب ُر أكث ر أھمي ة
على تَحفيز ال ُمناقش ِة .إذا لم يكن لديك
للطالب.
خطة عمل )إقرأھا أَو أ ْكتبُھا على لوحة حتّى يتمكن الطالب من كتابتھا( ابدأ بالتَفكير بشأن إستراتيجية إلشباع زرع كنيس ة
ار األولي ِة وش اركھا م ع معلم ك
وزراعَة كنيس ِة .اكتب بَ ْع ض األفك ِ
والتي تَتض ّمنُ الصالةَ والوحدةَ والحبﱠ والرؤية والكرازة ِ
أَو مد ّربِك ھذه المادة.
ؤال" ،م اذا ﷲ يُري ُد
ف ّك رْ ف ي حيﱢ َ
ك أو قريت ك أو م دينتك أو منطقت ك ،أَو ب الدك .آخ ذا بع ين االعتب ار جوابَ كَ عل ى الس ِ
ُ
لـ_________؟ َسجﱢل ثالثة أشيا ِء َستساعد على رُؤية "ي" تَحْ دث في منطقتِ ِك.

رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب 2
المأمورية العظمى و ِزرع الكنائس :اإلشباع في عملية التلمذة
 .1فَ ْھم المأمورية العظمى )مت .(20- 18 :28
ْ
ُ
بح ت ابع
"التلمذة" ھي الوصية الرئيسية في المأمورية العظمى .المعمودية والتعليم آليتان إلنج از ھ ذه المھم ة .لك ي تص َ
ليسوع المسيح يَ ِجبُ أَ ْن تتوب وتؤمن )مر  .(15 :1المعمودية ھي عالمة وختم التجدي ِد )تي ,5 :3 .رو .(4-3 :6
أ .المھمة :التلمذة
 .1ما ھو التلميذ؟
عمل ﷲ؟
 .2في أي معنى نحن نتلمذ وفي أي معنى يكون ھذا
ِ
 .3ما ھي قيمة المعمودي ِة في عملية التلمذة؟
دروس األكثر أھميةً التي نُعلّ ُمھا عندما نتلمذ؟
 .4ما ھي ال
ِ
ب .المجالُ :ك ّل
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ض .فَاذھَبُوا َوتَل ِمذوا
 .1في الترجم ِة الحرفي ِة فوق ،ھناك أربع كلمات "كل"ُ » .دفِ َع إِلَ ﱠ
ي ُكلﱡ سُلطَ ٍ
ان فِي ال ﱠس َما ِء َو َعلَى األرْ ِ
َ
َ
ُ
ﱢ
َ
ْ
ُ
حْ
ص ْيتُ ُك ْم بِ ِهَ .وھَا أَنَا
أ
ا
م
(
كل
)
ع
ي
م
ج
وا
ظ
ف
ي
ن
أ
م
ھ
و
م
ل
ع
و
َ وْ َ
َ ِ َ
َ
ُسْ ُ َ َ .
ب َو ِ
َج ِمي َع )كل( األُ َم ِم َو َع ﱢمدُوھُ ْم بِاس ِْم اآل ِ
وح ْالقُد ِ
االب ِْن َوالرﱡ ِ
ضا ِء ال ﱠد ْھ ِر«)ترجمة حرفية لمتى  (20-18 :28ناقش أھميةَ كلمة ُك ّل في جميع المرات التي
َم َع ُك ْم ُك ﱠل األَي ِﱠام إِلَى ا ْنقِ َ
ذكرت فيھا.
 .2ناقشْ وقيّ ْم كيف أن الرب يسوع و بولس والكنيسة المتشتتة تلمذوا آخرين حيثما َذھبواَ .كانوا منطلقين للتلمذة )َ (1مع
ھدف ل َع َمل ذلك )مت (2) ،(14 :24 .في الطاع ِة )2كو  (19-1 :5و /أَو ) (3بسبب االضطھاد )أَع (1 :8؟ وضّح.
َ .3كيفَ يَضْ منُ وعد الرب يسوع المسيح نجا َحنا في التلمذة )يو (5-4 :15؟
ُ
كلمات بولس الرسول إلى كنيس ِة فيليبي عن ثقتَه في الوع ِد الذي في فِل 6 :1؟
 .4كيف كشفت
 .5ما ھي النشاطات والخدمات التي في كنيستِ ِك أكثر فاعلية في عملية التلمذة؟ ھَلْ يُقدرون مقاصد المأمورية العظمى؟
كيف يُ ْم ِكنُھم عمل ھذا بشكل أفضل؟
ك لكي تحققھا؟
 .6ھَلْ التعلي ُم أَو الكرازة تشكالن أصعب مكون للمأمورية العظمى لكنيستِ َ
.2
.1
.2
.3
.4
.5

ع في عملية ِزرع الكنيسة
المأمورية العظمى واإلشبا ُ
زرع الكنيسة يَستح ﱠ
ق األولويةَ المتّزايدَة ألنّھا أفضل طريقة تُج ّس ُد المأمورية العظمى التي أمر بھا الرب .بحسب مت
 14 :24متى ستتحقق المأمورية العظمى؟
غير الكنيسةَ .ما ھي
يمكن الكرازة من خالل عملية زرع الكنيسة ،بالنشاطا ِ
ت التي ضمن الكنيس ِة ال ُم َؤسﱠسة وكرازة ِ
بحسب رأيك تكون أكثر فاعليةُ في عملية التلمذة؟
ك في تحقيق المأمورية العظمى؟ ما مدى فاعليتھا في التعليم وفي الكرازة وفي التلمذة؟
عُموماًَ ،ك ْيفَ تُقيّ ُم كنيستَ َ
ْ
عال  ،8 :1نحن َمأ ُمورُون لكي "ن َْذھبُ  ".ما ھي الطريقة التي بھا ت َْذھبُ كنيستُكَ اآلن؟ َك ْيفَ ستشدد على عملية
في األَ ْف ِ
زرع الكنيسة للزيادة في " ِذھاب" كنيستِ ِك؟
ھَلْ ھناك عوائق في حيا ِة كنيستِك لزراعة كنيسة؟ إذا كان األمر كذلك ،ما ھي ھذه العوائقَ .ك ْيفَ يُمكن التغلب عليھا؟
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 .1خطة عمل )اقرأھا أَو أ ْكتبُھا على لوحة حتّى يتمكن الطالب من كتابتھا(
صالة من أجل شعبك وللشعوب األخرى ،آبدا في تقديم المال إلى اإلرساليات الوطني ِة
ط ّو ْر وتلمذ مجموعة من األشخاص لل َ
صول إلى ُك ّل األمم.
واألجنبي ِة ،وا ْبدأ الخطواتَ األولى لزرع الكنيسة َمع رؤية لل ُو ُ

رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب3
دورة ِزرع الكنائس :الحصول على الصورة الكاملة

دورة زرع الكنيس ة )ش كل .3

 .(1إذا ك ان باإلمك ان ،أحص ل عل ى نس خة م ن ھ ذا المخط ِط

لتَريھا للطالب.

اإلشـــبـــاع
كنيسة في كل قرية وبلد
مضاعفة
الصالة
الكرازة

طور قادة
الجمع

التلمذة

 .1المرحلة األولى :صالة )لو  ,2 :10أف  ،19-18 :6قو (4-2 :4
النشاطات:
أَسّسْ الرؤيةَ بالصال ِة.
مي ّْز مجموعةَ مستھدفة للكرازة وزرع الكنيسة
ص ّل من أجل أولئك الذين سيساعدونك ومن اجل نقسك؟
القضايا الرئيسية ) قَ ْد ال يَسْم ُح الوقت ل ُمنَاقَ َشة ُك ّل القضايا الرئيسية في
المراحل السبع(
ِ
• ما ھو حقل حصادي الشخصي؟ ماذا يُري ُد ﷲ منّي في منطقتِي؟
• ما ھي المجاالت الفريدة للدَعوة والرؤي ِة التي يَعطيھا لك ﷲ؟
• َم ْن َسيُساعدُ؟
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• ل َم ْن يَ ِجبُ أَ ْن تَصلّي؟ ما الذي يجب أن تَصلّي من أجله؟
ك الخاص ِة ؟
• ما ھي المتطلبات التي يَ ِجبُ أَ ْن تَفعلھا من أجل خدمتِ َ
 .2المرحلة ُالثانية -الكرازة 1كو 23-19 :9
النشاطات:
ت.
بالقادة
اتصل
الرئيسيين وابني عالقا ِ
ِ
إكرز للھالكين.
ابدأ مجموعة دراسات كتابية كرازية.
الخدمة النموذجية للذين آمنوا.
القضايا الرئيسية:
• ما ھي الطرق الكرازية األكثر فاعليةُ لنا لكي نَص َل إلى أھدافَنا؟
الرئيسيين؟ َم ْن ھم؟ َكيفَ ن َِجدُھم؟
• َكيفَ نَتّص ُل بالقادة
ِ
• َكيفَ نُدرّبُ المؤمنين الج ّد َد لِكي يَ ُكونوا شھودَا إلى أصدقائِھم وعائلتِھم؟
• َكيفَ تَكتشفُ شبكة أصدقا ِءھم وتَبْدأُ بالكرازة لھم؟
 .3المرحلة الثالثة-التلمذة 1تس 11 :5
النشاطات:
تلمذ الذين آمنوا.
علم القدة الذين يبرزون.
علّ ْم الطاعةً واإللتزا َم للرب
شجّعھم لكي يشابھوا الرب يسوع
تلمذ المؤمنين الجدد في طاع ِة المسيح
القضايا الرئيسية:
الناس؟
من
مجموعة
وتتلمذ
ر
و
• كيف تُط
ُ
ّ
ِ
• كيف سيتم تدريب القادة الجدد للمجموعات الصغيرة وإطالقھم؟
• كيف تُش ّك ُل قيادةُ فعّالةُ؟
 .4المرحلةالرابعة -إجمع معا عب 25-24 :10
النشاطات:
و ّس ْع جُھو َد الكرازة خالل شبك ِة األصدقا ِء.
ْ
ضاعف المجموعات الصغيرة.
ْ
إبدأ عبادةَ منتظمةَ مستمرةَ.
القضايا الرئيسية:
• كيف سيتم تدريب قادة المجموعات الصغيرة الجدد؟
• متى نُع ّم ُد الذين آمنوا؟ متى و َم ْن سيعطيھم كسرالخبز؟
• كيف تَنشئ ' حياة الجسد الواحد؟ ' كيف سيستوعب المؤمنين الجدد؟
الناس؟
• عندما نَتج ّمعُ ،أين نَجتمعُ؟ َكيفَ نَ ْدعو
َ
• ماھي األشكال التي َسنَستخدمھا لل ُوصُول إلى ھدفنا المقصو ِد؟ أَ ّ
ي أسلوب من أساليب العباد ِة َسنَستخدم؟
 .5المرحلة الخامسة -طور قادة 2تي 2 :2
النشاطات:
كون صورة عن حاجات القادة في ُك ّل نواحي الخدمة.
مي ّْز المواھب الروحية ل ُك ّل األعضاء.
درب قادة المجموعات الصغيرة.
خصّصْ وأطل ْق القادة إلى الخدمة.
نظّ ْم البناء واألوضاع التي تتصورھا عن الخدمة .
القضايا الرئيسية
• َكيفَ نَحْ ص ُل على المؤمنين الج ّد ِد إلكتِشاف مواھبھم الروحي ِة؟ َم ْن يُد ّربُھم؟
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• ما ھي النواحي التي يحتاجون فيھا غلى تدريب؟ أين وكيف سيتم تزويدھم بھذا التدريب؟
الناس؟
• َم ْن ھم القادة الرئيسيون المحتملون؟ ما ھي مواھبھم وقدراتھم؟ ھل ھم أمناء ،يخدمون
ِ
ُ
• أين سيحصل اولئك المتدربون على خدمة؟ ما ھي الحاجات والقضايا األساسية في تلك المنطق ِة؟ متى تَبْدأ خدمتھم
في تلك المنطق ِة ؟ لمن سيقدمون تقاريرھم؟ ما ھو وصف وظيفتھم؟
 .6المرحلةُ السادسة أع 8 :1
النشاطات:
فرق ِزراعَة كنيس ِة.
َشكيل
ت
ل
القادة
د ﱢرب
ِ
ْ
عاملين ل ِع ّدة مستويات وخدمات ُمختَلِفة.
د ﱢرب
ِ
ْ
ق جديدةَ حيث تَ ْشع ُر أنك ُمقاد لبدء خدمة.
إبحث عن مناط َ
تخطيط وإدارة جُھو َد كرازية استراتيجية.
التنظيمي للخدم ِة.
أَسّسْ و َعي ّْن القادة للجز ِء
ِ
القضايا الرئيسية:
• ما ھو البحث الواجب عمله؟ َم ْن سيقوم به؟ ھَلْ يوجد سكان عرقيون في مكان قريب لم تص لھم البش ار ِة؟ ھَ لْ يوج د بي نھم
قادة يمكن تدريبھم؟
• ما ھي ألھداف الواجب وضعھا ونشرھا؟ َم ْن يقود الصالةَ ل َد ْعم ھذه الخدمة؟
المستمر؟
• َم ْن يُعين ويُشرفُ على ُك ّل الخدمات الجديدة؟ َم ْن يُد ّربُھم في التعليم
ِ
عوھم لينضموا إلى القوى؟ ما ھ ي المس اھمة الخا ّ
صة
• ھَلْ توجد خدمات أخرى يُ ْم ِكنُ أَ ْن يشمله ھذا الجُھ ِد؟ َم ْن يَ ِجبُ أَ ْن يَ ْد َ
َسيَبْذلونَھا مجمل الجھود اإلرسالية؟
ُ
• ھَلْ نَحتا ُج أ ّ
ي خدمات تعليم عالي لتَدريب مستويات مختلف ِة ِم ْن القياد ِة لھذه الحرك ِة؟ َم ْن سيقوم بالتدريب؟ كيف َستم ّولُ؟
سابعة -حركة أشعياء 9 :11
 .7المرحلة ال ّ
النشاطات:
ْ
ّ
السكان.
غطّ ُكل الجيوب العرقية ِمن
ِ
أَسّسْ التعليماتَ لتولي ِد الحرك ِة.
حدﱢد مشاريع إرسالية عبر ثقافات مختلفة ستتبناھا المجموعات.
ت تسبيح.
قُد صالة وإجتماعا ِ
ض ْع أھداف إقليمية و /أَو وطنية.
َ
الرئيسيين للحرك ِة.
أَسّسْ مستويات أعلى ِم ْن تدريب القادة
ِ
القضايا الرئيسية:
ْ
ّ
ُ
• ھل الحركة ذاتية التكاثر ومكتفية وذاتية الدعم وذاتيةَ القيادة؟ ْ
إن ل ْم يكن ،ما الذي يتطلب عمله للتَأكيد بأنّه كذلك؟
ُ
• ما ھي المناطق أَو الناس الذين لم نصل إليھم؟ ما ھي المھ ّمة التي يَقودُنا الرب إليھا لنبدأ بھا؟
• ما ھي التدريبات التي تَحتاجُھا للحرك ِة؟ كيف سيتم دعمھا؟
• َم ْن ھم قادة الحركة المشابھون للرسل؟ َكيفَ نَعْم ُل سوية َمعھم؟ َك ْيفَ نُش ّجعُھم ونَ ْدع ُمھم؟ ما ھي حاجاتھم؟

خطة العمل

ك لزرع كنيسةْ .
إسألھم أسئلةً حول ُك ّل مرحل ة
ناقشْ ُك ّل ِم ْن
المراحل السبع أعال ِه مع األشخاص الذين تَعْم ُل َمعھم في كنيستِ َ
ِ
وناقش وجھاتَ نظرك َمعھم.

رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب3
ض اإلستراتيجي ِة
مبادئ البح ِ
ث )تخطيط روحي( :معلومات لألغرا ِ

 .1ما ھو البحث )تخطيط روحي(؟
أ  .البحث )التخطيط الروحي( ھو طريقة َج ْمع معلومات لَكنﱠھا تعطي قيمةً
) (1حقل حصا ِد
) (2قوة حصا ِد
ب  .البحث )التخطيط الروحي( لَهُ قاعدة كتابية
ال للقتال.
 عدد  5-1:1ﷲ يَأْم ُر بإحصاء الرج ِ
األرض.
 عدد  .4-13:1الجواسيس يُرسلونَ لتَحرّي
ِ
 نح  .6-1 :2 ;4-3 :1استقصى نحميا أحوال أورشليم قَب َْل أَ ْن يَبْدأُ مھ ّمةَ إعادة بناء أسوار المدين ِة،
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ث ّم
الناس الذين سينجزون العمل.
 معنويات
ِ
َ
ورأى حاجاتَھم قَب َْل أَ ْن يُرس ُل تالميذه لل َع َمل بينھم.
الناس
بين
يسوع
الرب
ھب
ذ
.
1
:
10
35
 مت :9
ِ َ
َ
َ
َ
أرواح
 يو  .35 :4أم َر الرب يسوع تالميذه أن "ينظروا" أو "يتحروا" )المعنى اليونان ُي( حصاد
ِ
الناس.
الناس.
تقارير أعداد
 أع 14 :5 ;4:4 ;47 ,41 :2
ِ
ِ
ب عمل البحث؟
 .2أين يَ ِج ُ
َ
ً
ً
ت عن
يجب على المدرب أن يعطي مثاال  --يبحث عن أو يَرْ س ُم خريط ة للمنطق ة المس تھدفة ،ويَحْ ص ُل عل ى معلوم ا ِ
ت مھم ِة تح دد أم اكن الكن ائس وأنواعھ ا ،باإلض افة إل ى
المنطقة المستھدفة )الدائرة( في مثالِكَ  .ع ّدلْ الخريطةَ لتَع رض بيان ا ِ
األماكن األخرى ال ُم ِھ ﱠمةُ إلى ال َمھَ ﱠم ِة )على سبيل المث ال :المراك ز الديني ة والمراك ز السياس ية واألس واق واألم اكن التاريخي ة،
ِ
الخ.( .
َ
• َم ْن يَ ِجبُ أ ْن يَجْ َم ُع المعلومات؟
َ
ُ
ً
ً
ُ
ْ
ّ
ُ
َ
المعلوماتَ
؟ يُقدمونَھا بطريقة تنشئ شفقة وتبْني ثقة للذي يُريد أن يَع َمله ﷲ.
ص ويُق ّد َم
• َم ْن يَ ِجبُ أَ ْن يُل ّخ َ
ب أَنْ يتم التخطيط الروحي )البحث(؟
 .4متى يَ ِج ُ
َ
ً
أماكن في دورة زرع الكنيسة حيث يَ ِجبُ أ ْن يُ ْع َم َل البحث:
ھناك على األقل ثالثة
ِ
َ
التحضير لزرع كنيس ِة معيّن ِة
في
:
ة
الصال
أ .مرحلة
ِ
تأثير الكنيس ِة
ب .مرحلة الجمع :تَقييم
ِ
ضا ِعفة ومرحلة الحرك ِة :تَحْ ص ُل على الصور ِة الكاملة
ج .ال ُم َ
ب على زارعوا الكنائس أن يَجروا بحثا )تخطيط روحي(؟
 .5لماذا يَ ِج ُ
ً
ُ
ُ
لناس ضمن الدائر ِة
عند
ة
شفق
المعلومات
ر
ثي
ت
أ.
ُ
ِ
ُ
المعلومات صالةً
ب .تُولّدُ
ُ
الكنائس
لزراعَة
ت .تُلھ ُم
ِ
المعلومات رؤيةً ِ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ث .تُجھّ
أكثر فعّالية
ك
ت
كي
ل
د
الحصا
ة
قو
المعلومات
ز
ونَ
َ
َ ِ
ب أَنْ يتم عمل البَ َ
حث )التخطيط الروحي(َ؟
 .6كيف يَ ِج ُ
أ .المالحظة
ب .المقابالت
ت .اإلستفتاءات واإلستطالعات
ث .البيانات الس ّكانية الرسمية
ج .مراجعة ما كتب عن الموضوع
أسئلة لإلعتبا ِر ومراجعة وتطبيق
بحسب اعتقادك ما الذي سيكشفه بحثك عن منطقتك المستھدفة؟
ما فوائد أَ ْخذ وقت إلجْ راء بحث في منطقتك المستھدفة؟ كيف سيجعل البحث جھودك في زرع كنيسة فعﱠالة أكثر؟
ْرفة حول منطقتك المستھدفة والتي َست َِزي ُد فعاليتك ف ي
ما ھي المعلوما ِ
ت الخمسة أو الستّة التي تَ ْشع ُر بأنّك تَحتاجُھا للمع ِ
زرع كنيسة؟
ث بعد أن تُ َد ﱢربَھُم؟
ھَلْ تَعْرفُ أشخاصا يَ ْعملونَ بشكل جيّ ٍد في البح ِ
ت عملتھ ا والت ي تُش ي ُر إلي ك ب ّ
ْ
أن
ا
المالحظ
ض
ع
ب
ا
م
؟
ل
اإلنجي
ماع
لس
ھَلْ أولئك الذين في حقل حصادك عل ى اس تعداد
َ
َ
ِ
لإلنجيل؟
الناس منفتحون أَو مقاومون
ِ
ِ
المالحق  4أ و 4ب ل ُك ّل طالب زرع كنائس .ھذا واجب مھم جدا!
نسخة
َقديم
ت
ل
ج
َستَحتا
ُ
ِ
خطة العمل
َ
ق وأكملھ ا
ملح ق  4أ يَحت وي عل ى مھ ارا ِ
ت عملي ِة مھم ة ف ي بَحْ ث المنطق ة المس تھدفة .راج ْع المھم ة ف ي ھ ذا الملح ِ
س في منطق ِة ھ دفِ َك .إطل بْ ِم ْن ه
للنا
ة
وشفق
أعظم
وعي
ْطائك
ع
إل
مة
ھ
م
ال
ھذه
تخدام
س
بالجلسة التدريبي ِة القادم ِة .إسأ ْل ﷲ إل
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ث إل ْعطائك أفكارأ جيدة في الكيفية والمكان الذي ستبْدأ خدمتك ف ي ورع كنيس ة ف ي ھ ذه المنطق ة المس تھدفة.
إ ْستِخدام ھذا البح ِ
َ
الملحق  4ب الستخدامھا كجزء ِمنْ بحثِكَ .
في
ت
اإلستفتاءا
ة
ن
ي
ع
قَ ْد تُري ُد أن تتبنى
ّ
ِ
ِ
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فھـــم منطــقتــك
المستھدفة
واجـــــب بحــــث

ّ
العملي ك أدا ٍة فعّال ٍة ل زر َع كنيس ة .يَ ِج بُ أَ ْن تُح او َل عم ل ُك ّل مكوّن ات
ث
إن
َ
غرض ھذا الواجب ھو أَ ْن يُعطيك تجربةً في البح ِ
ِ
ُ
ت في الواجب أسھ ِل ِم ْن األخ رى .س واء ك ان س ھالً أَو ص عباًَ ،س يكونُ ل دى ﷲ أش يا َء لتَعليم ك
النشاطا
ْض
ع
ب
د
ج
ت
قد
.
الواجب
ِ َ
ِ
الناس والمنطق ِة التي تحاول الوصول إليھا ،من خالل ُك ّل نشاط في ھذ الواجب.
عن
ِ
ليس من الضروري أن تَع َم َل ھذه المھم ِة لوحدكْ ُ .م ِك نُ أَ ْن تَعْم َل َم ع اآلخ رين .ف ي الحقيق ة يُوص ي ھ ذا البح ث ب أن تَعْم َل َم ع
اآلخرين إذا كان ذلك ممكنا ً .كن مستع ّداً لتَ َشارُك بنتائج بحث ِك مع مدربك ومعلمك وآخ رين .ھ ذه المھم ِة أيض ا ً َستُس تَخدم عنم ا
تحصل على كراسة التدريب الثانية.

الخطوة األولى :حدﱢد منطقتك المستھدفة

ك أو مدينك ،أَو منطقتك .إحصلْ على واحدة تحتوي على تفاص يل أكث ر ،يُ ْم ِك نُ أَ ْن تحت وي عل ى
إحصلْ أو أرسم خريطة لقريتِ َ
النقل .إرس ْم دائرة حول منطقةتك المستھدفة .ھذه منطقة خدمتك ،المنطق ة الت ي فيھ ا
وطرق
الشوارع
المراكز السكانية ،أسماء
ِ
الكنائس.
تَعتق ُد أن ﷲ يُريدُك أَ ْن تُعلنَ عن اسمه ،وحيث يُري ُد ِزراعَة
ِ

إجم ُع بيانات عن قو ِة الحصا ِد
الخطوة الثانيةْ :

ث )التخطيط الروحي( " --قوة الحص ا َد ھ ي ُك ّل مص ادر ﷲ ف ي العم ل ف ي منطقت ك
صفَ في
الدرس " 4 --مبادئ البح ِ
كما ُو ِ
ِ
المصادر المتوفرة في دائرتِ ِك عن طريق ِدرا َسة التالي:
المستھدفة .قرّرْ ما ھي
َ
 .1الكنائس المحليّة الحالية
أ .ضع عالمة على ُك ّل كنيسة محليّة في منطقتِك على خريطتِكَ  .أشرْ من أي طائفة ھي.
ب .إذا كان باإلمكان ،أدرج قائمة باألعضاء البالغين.
ج .أشرْ إلى ال َسنَ ِة التي ُز ِر ْ
عت فيھا الكنيس ِة أَو أُعيد فتحھا.
ُ
د .حدﱢد مجموعة الناس التي تصل إليھا ك ّل كنيسة )ومثال على ذلك - :غجر ،شباب ،أطفال ،مشرّدون ،مسنون،
العبون دوليون ،الخ ( .كيف كان نجاحھم في جُھو ِدھم؟
الكنائس في الدائر ِة؟ ھَلْ ھم موحّدون أَو منقسمون؟
ه  .ما ھي ال ِعالقات الموجودة بين
ِ
َ
صالة من أجل الھالكين في مجتمعھم أو إلرساليات الكرازة؟
و .ھَلْ يَجتمعونَ سوية لل َ
 .2األرسالية والمؤسسات ) (parachurchالمساعدة.
أ .أدرجْ ُك ّل إرسالية ومؤسسة مساعدة ) (parachurchفي المنطق ِة المستھدفة.
ب .صف باختصار خدمة كل واحدة فيھا )مواد مطبوعة ،سجون ،شباب ،الخ( .
الكنائس؟
ج .ھَلْ ھم مھت ّمون بالتَ َعا ُون َمعك أَو مع آخرين في الكرازة وزرع
َ
 .3تاريخ المسيحي ِة.
اإلنجيل طوعا؟ً
ْ
لْ
أ .متى جاءت المسيحية وكيف دخلت إلى المنطقة؟ ھَ أجبروا أم قبلوا
َ
ص ْ
ف تاري َخ دخول ُك ّل طائفة إلى المنطق ِة.
بِ .
ج .ما ھي األديان الرئيسية األخرٮالتي لھا تأثي ُر في منطقتك المستھدفة؟ ما ھي األديان األخرى  /العبادات
ك اليوم و َك ْم ينجحون في كسب أتباع لھم؟
الموجودة في منطقتِ َ
دَ .كيفَ يُؤثّ ُر ھذا التاري ُخ على إستراتيجيتك في زرع كني َسة؟

حقل الحصا ِد
الخطوة الثالثةْ :
إجمع البيانات عن ِ

ّ
إن حق َل الحص ا َد ھ و مجموع ة م ن الن اس ال ذين َس تَخدم بي نھم والمك انُ ال ذي َس ت َْزر ُ
ع ب ه كنيس تَكَ  .النش اطات التالي ة
ّ
َ
حقل الحصا َد في منطقتك المستھدفة.
عن
م
ل
ع
ت
لل
ُك
َستُساعد
َ
ِ
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 .1المعلومات الس ّكانية.
أ .عدد السكان الكل ّي
ْ
رجال ،نِساء ،شباب ،أطفال.
السكان
ن
م
المئوية
ب .العدد والنسبة
َ
ِ
ِ
ج .عدد العاملين البالغين … يَتض ّمنُ معلوماتَ عن الوظيفة ومستوى الدخل
د .عدد المتقاعدين والمسنين ،وال ُمعوّقين  /العاجزين
ّ
ه .النسبة المئوية وموقع األقليّات العرقي ِة .ما ھي اللغات التي يَتكلمونَھا؟
 .2المعلومات الجغرافية
المعالم الجغرافية يُمكنُ أَ ْن يكون لھ ا ت أثير ھ ا ّم عل ى إس تراتيجياتَ زرع الكنيس ِة .تلع ب aدورا ف ي ال َكيفي ة والمك ان ال ذي
ي ف ي المدين ة .م ن جان ب
يعيش به الناس وكيف عالقتھم باآلخرين .على س بيل المث ال َ،م رور مس ارات س كك الحدي د عب ر ح ﱠ
ب اآلخ ِر .والن اس غي ر مس تعدين عب ور مس اراتَ س كك الحدي د .ل ذا ،اص بحت
ت ،يك ون الن اس أغني اء كث ر ِم ْن الجان ِ
المسارا ِ
المسارات عائق خفي ،فالناس الذين من جھة مسارات سكةَ الحديد ال يرغبون في حض ور الكنيس ة م ع ال ذين ھ م م ن الجان ب
اس ع ادة المدين ِة أي ام األح د ول ذا قَ ْد يَ ُك ون
ال الجميل ِة ،يَت رك الن َ
االخر .المثال اآلخر قَ ْد يَ ُكون ذلك بس بب مدين ة ُمحاط ة بالجب ِ
احتمال حضورھم اجتماعات الكنيس ة ص باح األح د قل يال .م ا ھ ي العناص ر الت ي تُق ّس ُم المنطق ةَ )أنھ ار ،س كك حدي د ،ط رق،
السفر والثروة ،الخ .؟
أنماط
ت على
ِ
الخ( .؟ كيف تُؤثّ ُر ھذه التقسيما ِ
ِ
الطلق؟
تجمام في الھواء
بالجبال؟ ھل توجد ھناك بحيراتَ  ،شواطئ ،متنزھات أَو أماكن أخرى لإلس
ھَلْ المدينة ُمحاطة
ِ
ِ
ِ
إذا كانت منطقتك المستھدفة مدينة أَو بلدة ،أشر على خريطتِك المواقع الصناعية والمن اطق الس كنية .ھَ لْ توج د منطق ة خاص ة
للتسوق؟ ھَلْ الناس يَ ِعيشونَ قُرْ ب عملِھم أَم عليھم أن يُسافروا مسافة طويلة؟ الحظ أيضا ً أنماطُ
اس
ِ
النقل الرئيسية .ھل أكثر الن ِ
يُسافرونَ بالسيارة أو حافلة أو مترو؟
أين يذھب الناس من أجل الراحةً واإلستجما َم؟ ھَلْ يَ ْبقونَ في المدين ِة ويَ ْذھبونَ للمتنزھات؟ ھَلْ يَصْ رفونَ أكث ر عُط ل نھاي ة
اإلسبوع في حديق ِة البيت أَو قصرريفي؟
ِ
 .3المعلومات اإلجتماعية والثقافية
َ
َ
َ
ْ
ْ
الطرق التي فيھا يُ ْم ِك نُ أن ي رروا محب ة ال رب يس وع
س حاجاتھم ،يُ ْم ِكنُ أن نكتشف
ِ
بالتَ َعلّم عن النظرة العالمية للناس وتَل ﱡم ِ
اس ھ و أَ ْن تَ ْس ألھم أس ئلةَ وتالح ظ س لو َكھم .أخ رجْ إل ى منطقت ك المس تھدفة وتكلّ ْم
المسيح الحقيقية .أفضل
طريق للتَ َعلّم ع ن الن ِ
ِ
ّ
على األقل َمع  20-15شخص .حاولْ وتعل ْم التالي:
وجھات النظر عن ﷲ
لْ
لْ
ُؤمن
ي
ھ
ه؟
عن
ْرف
ع
ي
اذا
م
يح؟
المس
يسوع
الرب
عن
معوا
س
ھ
ﷲ؟
عن
ي
ماذا
؟
با
ھَلْ يُؤمنُ الناسُ
ونَ
َ
َ ونَ
َعتقدونَ
َ َ
َ
َ
الجحيم؟ ھَلْ يُؤمنونَ بالمالئك ِة أو الشياطين أو الشيطان؟ عندما يمرض ون ،أي ن يبحث ون ع ن المس اعد ِة؟
بالسما ِء أَو
ِ
ھَلْ يُؤمنونَ بالحظﱢ؟ ھَلْ يَعتقدونَ بأنّھم يُ ْم ِكنُ أَ ْن يُس يطروا عل ى مس تقبلِھم أَو يجعل وا حي اتھم أفض ل ألج ل أطف الِھم؟
ماذا يَعتقدونَ عن الخطية؟ ھَلْ يَحْ ضرونَ كنيسة بانتظام؟ إذا كان الجواب نعم ،كم مرة يحضرون؟ إذا كان الجواب
ال ،لماذا ال يَحْ ضرون كنيسة؟
ما ھي اإلحتفاالت أَو ال ُعطَل الرئيسية في ھذه المنطقة؟ َكيفَ يَحتف ُل الناسُ بھا؟
ما ھو أكثر شيء يحبونه في حياتِھم؟ ما ھو الشيء الذي يريدون أن يَغيﱢرونَه؟
ما ھي المشاكل اإلجتماعية الرئسية في مجتمعھم؟ )إدمان الخمور ،مالجئ اليتامى ،قلة العناي ِة الطبي ِة الكافي ة ،المس نين ب دون
عناية ،الخ( .
ُ
َ
ال يمك ن ف ي أغل ب األحي ان إكتِش اف ُم ثلھُم والقِ يَ ْم الت ي يحملوھ ا باإلض افة إل ى
ما ھي أفضل ثالثة
أمثال لھم؟ من خالل األمث ِ
ِ
وجھ ِة نظرھم عن الحيا ِة.
َم ْن يَعْرفُ القادة الذين في المجتمع؟ لماذا يَرونَھُم قادة؟
َم ْن ھم األبطال ال ُمعتَبَرون؟
األشخاص اآلخرين؟ )األمانة ،الذكاء ،الكرم ،الخ .؟ (
في
أدرجْ خمسة أشيا ِء يُقيّمونَھا
َ

حقل الحصا ِد وقوةَ الحصا ِد
الخطوة الرابعة :تحليل بيانا ِ
ت ِ
َ
ما ھو عدد الكنائس المطلوبة لكي يتمكن ُك ّل رجل وإمرأة وطفل في المنطقة المستھدفة من ُرؤية أو سماع وفھ ُم
رسالة اإلنجيل بطريقة ذات صلة بثقافتھم
ت
عندما ج ّمعتَ ُك ّل معلوماتِ َ
ك و َكتبت خالصاتِكَ ووضعت الحواشي على خريطتِ كَ  ،خ ذ وقت ا ً ل ُم َر َ
اج َع ة ھ ذه البيان ا ِ
ً
ُ
للناس في منطقتك المستھدفة .أطلب م ن ﷲ إل ْعطائ ك أفك ارا مبدع ة َكي فَ تش ار ُ
ك
وف ﱢكر فيھا .أطلب من ﷲ أن يعطيك رحمت ِه
ِ
ك التي تُجيبُ عن األسئل ِة التالية:
محبته مع ھؤالء الناس .كجزء ِم ْن ھذه العملية ،حلّل بياناتِ َ
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ما ھو عدد الكنائس التي تَحتاجُھا لتحقيق المأمورية العظمى في منطقتك المستھدفة؟ ما ھو ع دد الكن ائس المطلوب ة
لك ي ي تمكن ُك ّل رج ل وإم رأة وطف ل ف ي المنطق ة المس تھدفة م ن رُؤي ة أو س ماع وفَھ ُم رس الة اإلنجي ل بطريق ة ذات ص لة
صالة واطلب من ﷲ أن يقودك في ال َع َمل الذي يُريدُه.
بثقافتھم؟إبدأ بال َ
الكنائس التي يُريدُك ﷲ أَ ْن تؤمن به في خدمتك؟
حدﱢد مشاركتك :كم من ھذه
ِ
ً
إخترْ موق َعكَ للبدء :أين تَبْدأ؟ أين يوجد أكثر الناس المتجاوبين؟ في العادة كان بولس يجد الناس المتقبل ون أوال ف ي المجم ع .ث ّم
ت.
العالقا ِ
َع ِم َل ِم ْن خالل شبك ِة ِ
اس؟ م ا
ت
للناس في المجتمع؟ ما ھ ي الط رق الت ي َستَس تخدمھا لت َْلبِي ة حاج ا ِ
إخترْ طرقَكَ  :ما ھي أكثر الحاجا ِ
ت الن ِ
ِ
ائس األخ رى ف ي المنطق ِة؟ م ا ھ ي المص ادر المت وفرةُ ل ديك لھ ذه الط رق؟ م ا ھ ي
ھي الطرق التي تعطي نتائج جيدة ف ي الكن ِ
موھبتك وما الذي تستطيع فعله؟
ادركَ  :م ا ھ ي المص ادر المت وفرةُ وتَ ْش ت َِر ُ
ك ف ي نف س الرؤي ة؟ ھَ لْ ھن اك آخ رون يُ ْم ِك نُ أَ ْن تَتش اركَ بھ ذه
حدﱢد مص َ
الھدف؟ ما ھو العمل ،وما ھ ي التم ويالت ،وم ن ھ م األف راد الموھوب ون المت وفرون
إلى
الوصول
في
الرؤي ِة معھم ويَتعاونون
ِ
َ
َ
لديك؟ ھَلْ الكنائس التي في المنطق ِة لھا رغبة في ِزراعَة كنيس ِة والكرازة؟ ھَلْ ھم منفتحون لل َع َمل سوية أو َمع ك ف ي جُھ و ِدكَ؟
الناس الذين في مجتمعھم؟
وزراعَة كنيسة وألجل ﷲ إل ْعالن نفسه في حيا ِة
ھَلْ ھم منفتحون لل َ
ِ
صالة من أجل الكرازة ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ھَلْ يوجد لدى الناس فھْم أو إعتق ا ُد ف ي ﷲ أو ال رب يس وع المس يح؟ ف ي أ ّ
ي نقط ة يَ ِج بُ أن تب دأ ف ي مش اركة رس الة اإلنجي ل؟
ك أَ ْن تَبْدأَ بوجود األعلى ،ﷲ الخالق؟ (
)مثال - :ھل يُ ْم ِكنُك أَ ْن تَبْدأَ بالرب يسوع أَم ِم ْن واجب َ

ث )التخطيط الروحي(
الخطوة الخامسة :الدروس العملية التي تَعلّمتھا ِمنْ البح ِ

ث )التخط يط الروح ي( .م ا ال ذي علﱠم ك إي اه ﷲ ع ن نفس ك خ الل مھم ة البح َ
ث،
قيّ ْم تجربتَ َ
ك في َع َمل واج ب البح ِ
ث؟ َكيفَ تَغلّبتَ عليھا؟ ماھي األجزاء السھلة
ورغبت َ
ك في المشاركة ِزرع الكنائس؟ ما ھو الصراعات التي لديك في َع َمل البح ِ
ث؟ إذا كرﱠرت ھذه المھمة ،ما الذي ستعمله بشكل مختلف؟
ِم ْن البح ِ
ث )التحطيط الروحي(
الخطوة السادسة :المشاركة في نتائج البح ِ
ً
ْ
ّ
ك م ن 15-10
ئ
ا
َت
ن
عن
ر
تقري
اء
ط
ع
إل
ا
د
تع
مس
ن
في الجلسة التدريبي ِة القادم ة ،ك
ك .يَ ِج بُ أَ ْن يَ ُك ونَ تقري ر َ
ج بحثِ َ
ِ
ِ
دقيقة ،ويَحتوي على المعلوماتَ التاليةَ:
َاألساسية التي ُج ﱢم َعتْ ) 7-5دقائق(
 .1الجزء األول  -البيانات
ِ
ص ْ
ف منطقك المستھدفة.
ِ
كيف َجمعتَ معلوماتَكَ )إستطالعات ،مقابالت شكلية ،مالحظة  /تخطيط ،بحث مكتبة ،الخ( .؟
ن اقش أ ّ
ي مش اكل أَو ص عوبات ھا ّم ة ص ادفتكك وككي ف تغلب تم عليھ ا .م ا ال ذي س تعمله بش كل مختل ف ف ي الم رة
القادمة؟
ث )التخطيط الروحي( ) 8-5دقائق(
 .2الجزء الثاني :تحلي ُل بيانات البح ِ
َ
ّ
ْ
زَ
ُجيب على األسئل ِة الرئيسي ِة التالية:
ي
ن
أ
ج
ي
التقديم
.
ك
ث
بح
ج
ئ
َتا
ن
على
ك
التقديم يَ ِجبُ أَ ْن تُر
في بقيّة
َ ِ بُ
ِ ِ ِ َ
َ
ِ
ّ
والناس الذين يعيشون ھناك؟
ماذا المعلومات األكثر إثارةً تَعلمتَ حول منطقتك المستھدفة
ِ
ھَلْ َكانَ ھناك أ ّ
ي معلومات تُفاجئُك؟
ّ
ْ
ك لزرع الكنائس في منطقتك المستھدفة؟
ما ھي األشياء المھمة التي تَعلمتَھا والتي َستُساعدُك في تَقرير إستراتيجيتِ َ
لزرع الكنائس التي أَ ّكدتَ بأنّك قد َعرفتَ عن حقل الحصا ِد؟
ما ھي الحقيقة المھمة ِ
لزرع الكنائس الذي اكتشفته عن حقل الحصا ِد لم تعرف عنه مسبقا؟ً
ما ھو اإلكتشاف الجديد والمھ ُم ِ
لإلنجيل؟
مفتوحة
ب
ما ھي الفرص التي َوجدتھا كأبوا
ِ
َ
ّ
ْ
ما ھي العقبات التي َوجدتھا وكيف يَ ِجبُ أن يَتغلبوا عليھا؟
أم ا ھ و البح ث اآلخ ر ال ذي تحت اج أن تع َملُ ه لك ي تُط ّو َر الك رازة الش املة واس تراتيجية زرع الكن ائس لمنطقت ك
المستھدفة؟
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عيّنة إستفتاءات

ملحق 4ب
رؤية إشباع
زرع الكنائس

يَحتوي ھذا الملحق عينتين من اإلستفتاءات  :مسح كنيسة محليﱢة ،وإستفتاء لبَحْ ث المنطقة المستھدفة .ھذه فقط أمثلة ،ويُ ْم ِكنُ أَ ْن
ض َك الخاصة.
تُع ّد َل لتتناسب مع أغرا ِ
مسح كنيسة محليﱢة

أ .معلومات
 .1اسم الكنيسة ________________________________________
 .2طائفة )مذھب( ___________________________________
 .3عنوان الكنيس ِة  /الموقع ____________________________________
 .4أين تَجتم ُع الكنيسة :المبنى ملك للكنيسة ____ مستأجر ____
 .5تاريخ التأسيس __________ تاريخ التسجيل ___________
 .6اسم راعي الكنيس ِة  /قائد ______________________ العُمر ______
 .7ھَلْ الراعي  /القائد يعمل في مھن ِة أخرى؟ نعم ____ ال ____
 .8تَكلّ ْ
مت اللغةُ الرئيسيةُ في الكنيس ِة _______________ أخرى؟ _______
 .9العدد الحالي لألعضاء __________
 .10العدد المتوسط للحاضرين ___________

حاولْ َم ْلئ عد ِد األشخاص الذيين تالئم الفئات التاليةَ:
الحضور
ذكر

أنثى

المؤمنون
ذكر

أنثى

األعضاء
ذكر

العمر 10 - 0
17 - 11
24 - 18
30 - 25
55 - 31
+55
اإلفتراضات:
َ
ُك ّل الحاضرون غير مؤمنين و /أو أعضاء.
عدد الحاضرين يَ ِجبُ أَ ْن يَ ُكونَ أكبر ِم ْن المؤمنين واألعضاء.
يمكن للشخص أَ ْن يَحْ ضر ويَ ُكونَ مؤمنا ،لكن ليس بالضرورة عضوا.
أي عضو يَ ِجبُ أَ ْن يَ ُكونَ مؤمنا.
عدد المؤمنين يَ ِجبُ أَ ْن يَ ُكونَ أقل ِم ْن عد ِد الحاضرين وأكثر ِم ْن عد ِد األعضاء.
المعمدين2000___99___98___97___96___95___94___93 ___ 92 :
عدد
ِ
العوائل )زوج  /زوجة( الذين يَحْ ضرُون الكنيسةَ_________ :
عدد
ِ
ج .البرامج

دقّ ْق ُك ّل النشاطات المقدمة من الكنيس ِة والح َ
ظ مشاركتھم
النشاط
مدارس األحد )بحسب األعمار
العبادة
مجموعات الشباب الشباب
األطفال
مجموعات
ِ
مجموعة النِسا ِء
الرجال
مجموعة
ِ

الكنيسة تُز ّو ُد

عدد المشاركين

أنثى
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األرساليات
الكرازة
تدريب التلمذة
مجموعة دراس الكتاب البيتية
المؤمن الجديد
تدريب
ِ
تدريب القياد ِة
تدريب المعلّ ِم
اجتماع الصالة
فريق الترنيم
الخدمة مع الجيش
خدمة الكنيس ِة الجديد ِة
خدمة المطبوعات
تلفزيون  /وزارة إذاعية
سجن
وزارة
ِ
خدمة مدمنين المخدرات  /الكحول
خدمة مستشفى
خدمة مالجئ أيتام
خدمة العناية بالمسنين
خدمة الصالة
ج .الخطة
 .1ھَلْ توجد خطط خاصة بالخدمة لھذا العام؟ نعم ____ ال ____
الخطط؟
 .2ما ھي ھذه
ِ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________
 .3ھَلْ توجد خطط ب ْ
ُدأت لل َسنَة القادمة؟ نعم ____ ال ____
الخطط؟
 .4ما ھي ھذه
ِ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________
ّ
ُ
 .5ھَلْ يوجد فريق قيادة يُخطط للكنيس ِة؟ نعم ____ ال ____
 .6ھَلْ الكنيسة لَھا بيان الھدف؟ نعم ___ ال ___
 .7ھَلْ الكنيسة لَھا خطة مالية؟ نعم ___ ال ____
 .8ھَلْ الكنيسة لَھا خطة نمو روحي ِة للمؤمنين؟ نعم ___ ال ___
الكنائس األخرى؟ نعم ___ ال ___
 .9ھَلْ الكنيسة تَتعاونُ مع
ِ
الطوائف األخرى؟ نعم ___ ال ___
 .10ھَلْ الكنيسة تَتعاونُ مع
ِ
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مسح "دائرة"
منطقة مستھدفة أَو
ِ
 .1ھَلْ ھناك أ ّ
الناس في الكنيس ِة "دائرة التأثير"؟
ي مجموعات خاصّة ِم ْن
ِ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________
 .2ھَلْ توجد طبقة في تَسُود في ُالمجتمع "الدائرة"؟ نعم ___ ال ___
 .3إذا "نعم" ،ما ھي؟
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ب .ما؟
ما الخصائص البارزة للكنيسة "الدائرة"؟
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ما ھي األحداث الخاصّة والعطلل أَو اإلحتفاالت المحليّة يمارسھا الناس في "الدائر ِة"؟
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
الناس األكثر إلحاحا ضمن "الدائر ِة"؟
ما ھي حاجات
ِ
اإلقتصادية ____ الروحية ____ األخالقية ____ اإلجتماعية ____ التربوية ____ الثقافية ____ العائلية
____ الدينية ____
ما نوع المجموعات الدينية الممثلة ضمن "دائر ِة" الكنيسةَ؟
األرثذوكسية ____  _____#المعمدانية ____  _____#الخمسينية ____  _____#الكاثوليكية ____
 _____#اللوثرية ____  _____#بروتستانتية أخرى ____  _____#غير طائفية ____ _____#
ْ
الحظ ما قد تكونه ھذھي المجموعات(______________ :
مجموعات مھ ّم ِة أجنبي ِة ____ ) _____#رجا ًء
ھَلْ الكنيسة تُحاو ُل تسديد حاجاتَ
الناس؟ نعم ___ ال ___ إذا كان األمر كذلك ،ما الذي تعمله الكنيسةُ بشكل
ِ
ت دائرتھم"؟
ُمح ّدد لكي تخدم حاجا ِ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
غرض الكنيس ِة يُشي ُر إلى الرغبة في تسديد حاجاتِھم "الدائرة"؟ نعم ____ ال ____
ھَلْ بيان
َ
ھَلْ خط ِة خدمة الكنيسةَ تھتم في الخدمة الشاملة في "دائرتھم؟ "نعم ____ ال ____

ج  .كيف؟

 .1ھَلْ تتوافق الكنيسةُ مع "دائرتھا"؟ نعم ___ ال ___
 .2إذا "نعم" ،كيف؟
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 .3إذا "ال" ،ما الذي يمكن أَ ْن تفعله الكنيسة لتبْدأ بالتوافق مع "دائرتھا"؟
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 .4ھَلْ نشاطات الكنيسةَ مصممة للوصول إلى "دائرتھا؟ "نعم ____ ال ____
َ .5كيفَ تَرتبط الكنيسةُ
بالكنائس اإلنجيلي ِة األخرى ضمن "دائرتھا؟ "
ِ
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ترتبط بشكل جيّد مع الكل _____
ً
ً
يس َحسنا جدا َمع اآلخرين _____
ترتبط بشكل جيّد َمع
البعض ،لكن لَ َ
ِ
ال ترتبط بشكل جيّ ِد بأ ّ
ي كنيسة _____

د .مصادر

المصادر المتوفرة للكنيسة في "دائرتھا؟ "
ما أنواع
ِ
تلفزي ون/رادي و ____ مطبوع ات ____ دور نش ر ____ رخص ة رس مية لك ي "تُس اع ُد" الخ دمات ____
مجموعات غنجيلية أخرى لل ُم َشا َر َكة بالخدمة )كنائس محليّ ة أخ رى ____ ومؤسس ات إرس الية أجنبي ِة  /منظم ات
____ نوادي ____ مراكز ____ جمعيات ____ مؤسسات تربوية ____(
ما ھي المجموعات التي تُشار ُكھا الكنيسةُ بالخدمات الخاصّة في الوقت الحاضر؟
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ص ول أل ى غي ر المخلص ين ض من "ال دائر ِة"
ائس األخ رى ض من "ال دائر ِة" ح ول ال ُو ُ
ھَلْ تح دثت الكنيس ِة م ع الكن ِ
للرب يسوع المسيح؟ نعم ___ ال ___
ُ
ّ
خص ض من "ال دائر ِة"
ش
ل
ك
ى
إل
ول
ص
و
لل
رى
األخ
ت
ا
والمنظم
الكنائس
مع
ھَلْ تَرغَبُ قيادة الكنيسةَ لكي ت َع َمل
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
لل رب يس وع المس يح؟ نع م ___ ال ___ إذا "نع م" ،مت ى يُح اولونَ َجم ع "مص ادر ال دائرة" للتَ َح ﱡدث ع ن تحقي ق
المأمورية العظمى ضمن" دائرتھم؟ "
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
إذا "ال" ،لم ال؟
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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الكنيسة  --خطة تدريب1
األساس الكتابي للكنيسة  :الكنيسة في خطة ﷲ لكل العصور
 .1خطة ﷲ للدھور

ﷲ ذو سيادة على ُك ّل الكون )مز 10 :29؛ دا .(21 :5 ;35-34 :4 ;21-20 :2
الشيطان ثا َر )أش ,21-3 :14 .حز .(17-11 :28
ض )تك .(7 :2 ;28 :1
تم ّرد على األر ِ

إذا كان عدد الطالب أكثر من  9قسمھم إلى مجموعات صغيرة

ما ھي نتائج خطية اإلنسان؟
َصفُ خطةَ ﷲ الفدائية
َك ْيفَ ت ِ
س في األعلى عن خط ِة ﷲ لإلنسان؟
ماذا تُخبرُنا آيات الكتاب المق ّد َ
ماذا تُخبرُنا 1يو  16 :4عن الحقيقة ّ
بأن ﷲ محبة؟
لإلنسان على صورتِه ،الس قوط ف ي الخطي ة ،وخطت ه
ما ھي الصفات األخرى والتي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُرى في خَليقَتِ ِه ،خ َْلقه
ِ
الفدائية النھائية؟

 .2تأسيس الكنيس ِة

أ .نب ّوات الكنيس ِة :مت 19-18 :16
 .1ما ھو اساس خدمة كنيستِك؟
 .2ماذا يَحْ ُ
دث عندما ال يكون الرب يسوع المسيح ھو أساس عمل كنيسة جديدة؟
 .3وجدت الكنيسة من أجل لعالم )أف  .(10-1 :3ما ھي النتائج؟
 .4الرب يسوع المسيح رأس الكنيس ِة .ما ھي النتائج العملية لھذا؟ أف 23 :1؛ كو 18 :1
َ .5كيفَ نجعله ربا وسيدا على الصعيد العملي؟

 .3دور وطبيعة الكنيسة اليوم
أ .الكنيسة  -أشخاص مدعوين للخروج من مظاھر العالم محليا وعالميا )أف (10 :1
الحظ أن الكنيسة المحليّة قَ ْد تُعرّفُ بطرق مختلفة:
• كنيسة بيتية 1 :كو 19 :16
• كنيسة مدينة 1 :تس 1 1 1 : 1كو2 :1
• الكنائس اإلقليمية :غل ) 2 :1كنائس في غالطية(
ب .إنّ الكنيسةَ ھي جسد لرب يسوع المسيح
رو  1 ;5-4 :12كو 31-12 :12؛ أف 16-4 :4 ;23-22 :1
ّ
إن الجسد ذو اعتماد متيادل )رو  1 ,8-3 :12كو 31-12 :12
الجسد لَهُ رأس واحد  --الرب يسوع المسيح )كو .(18 :1
اإلنجيل )مت .(20-19 :28
ج .إنّ الكنيسةَ أداة ﷲ األولى النتشار
ِ
يس جز َءا من الكنيس ِة المحليّ ِة؟
 9ھَ ّل باإلمكان أَ ْن يكون المؤمن جز َء من الكنيس ِة العالمي ِة ولَ َ
 9ماذا يَعْني للكنيس ِة أن تَ ُكونُ أھلبةَ)(indigenous؟
 9إدرسْ بعض اإلستعارات التي تُستَخدم ل َوصْ ف الكنيسة )أف (21 ,19 ,15 :2

خطة العمل

ك إل ْنجاز وعو ِده؟ ما الذي َع ِملَه ﷲ في ال َسنَة الماضيةَ 5 ،سنَوات ،أَو  50سنة ،الذي ي ْكشفُ ع ن أمانت ه
كيف يعمل ﷲ في بال ِد َ
سياق بال ِد َك.
ت لتُظ ِھر أمانة ﷲ في
لبِناء كنيستِه؟ أ ْكتب على األقل  10مالحظا ِ
ِ

الكنيسة  --خطة تدريب2
ھدف الكنيسة  :ما القصد من وجود الكنيسة
ما ھو مفھمك عن أھداف الكنيس ِة؟

 .1ھدف الكنيس ِة

أ .تمجيد الرب ) --رو 9 ,6 :15؛  5 :1؛ 2تس1 ;12 :1بط .(11 :4
 oماذا يَعْني لَك أن تُمجﱢد ﷲ؟
َ oكيفَ تُم ّج ُد الكنيسة ﷲ؟
وسطنا؟
 oكيف يُم ّج ُد ﷲ في
ِ
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ب .إكرز للھالكين ) --لو 10 :19؛ يو (21 :20
ج .ھيئ العاملين ) -أف (16-11 :4
 oالقيادة ُمعط اة )أف  (11 :4لتَجھي ز القديس ين للخدم ة )أف  ،(12 :4ل يس فق ط لع َم ل الخدم ة بأنفس ھم .م ا نت ائج ھ ذه
الحقيقة الحيوية على عمل زرع الكنائس؟ كيف يُؤثّ ُر ھذا على َكيفَية عملك الذي تعمله؟
 oما ھي المالحظات التي تخرج بھا ِم ْن أف  16-11 :4عن زرع الكنائس؟

 .2أمثلة لفَ ْھم ھدف الكنيسة

أَ .كيْفَ تُقارن الكنيسة التي تركز على البرامج مع المأمورية العظمى؟
بَ .كيْفَ تُقارنُ الكنيسةَ كـ "جسد الخدمة" مع الكنيس ِة كـ" قوة للحركة؟ "
مت 20-18 :28
 .1ما ھي الراحة الموجودة في حقيق ِة "كل السلطان" ُدفِع إلى الرب يسوع المسيح؟
 .2بما انه الرب صاحب السيادة ،ما الذي يَ ْ
طلبُه منا لكي نفعله؟
مر 20-15 :16
 .1ما ھو التحذير الذي تجده ھنا لغير المؤمن؟
 .2ما ھي الشھادة التي تتبع المؤمنين؟
َ .3كيفَ َكشفَ الرب عن نفسه بعد صعو ِده إلى السما ِء؟
لو 53-45 :24
 .1ما ھي األشياء التي على التالميذ أن يعطوا شھادة عنھا؟
 .2ما ھو الوعد الذي قدمه الرب للتالميذ؟
يو 23-19 :20
 .1ما الذي قصده الرب يسوع المسيح عندما قا َل" ،سالم لكم"؟
 .2كيف يرتبط ذلك بقوله في األعداد 23-22؟
 .3ماذا يعني أن تكون مر َسل؟
أَع 11-1 :1
 .1ما النتيجة الطبيعية عندما يعمل الرو ُح القدس من خاللنا؟
الوصول باإلنجيل؟
 .2كم تبعد نَتائِج
ِ

أسئـلـة للتطبـيـق إذا كان عدد الطالب أكثر من  9قسمھم إلى مجموعات صغيرة
ما ھي المخاوف الت ي ل ديك والت ي تحت اج التغل ب عليھ ا بإدرا ِك ك لس ياد ِة س لطان ال رب يس وع المس يح؟ َك ْي فَ يمكن ك أن تتلم ذ
بأفضل ما لديك؟
ُكر َز باإلنجيل إلى " ُك ّل األمم" في بال ِدي؟
َك ْيفَ يمكن أن ي َ
ھَلْ تخدم بق ﱠو ِة ﷲ التي عليك؟ َك ْيفَ تَسْم ُح لق ﱠوتِه أن تنمو بطريق ٍة أعظم لمج ِده؟
ما ھي درجة اھتمامك بالھالكين؟ كيف يُؤثّ ُر ھذا على ال َكيفية التي تَقُو ُد بھا الكنيسة الت ي تزرعھ ا؟ م ا ھ و الف رق ال ذي تص نعه
)كيفية القيادة(؟

الكنيسة  --خطة تدريب3
الشكل والوظيفة :وجھة النظر الكتابية والثقافية
ض ُروري أَنْ ينجز.
الوظيفة = أسن َد نشاطَا كتابيا والذي َمنْ ال ﱠ
الشكل = الطريقة ال ُم ْختا َرة لتَنفيذ الوظيف ِة.
 .1الشكل والوظيفة في الكنيس ِة
أعط مثاالً عن إحدى الوظائف في الكنيسة.
•
ِ
ً
أعط مثاال عن أحد األشكال في الكنيسة.
•
ِ
األشكال ) (1الركوع أَو الوقوف (2) ،صامتة أَو جھورية (3) ،مجموعة صغيرة أَو فردية (4) ،قب ل
الوظيفة ،الصالة ،بَعْض
ِ
منتصف أَو عند اختتام الخدم ِة ،و) (5إعتراف أَو تضرّع.
األشكال ) (1مدرسة األحد (2) .الوعظ (3) .مجموعة درس كتاب صغيرة (4) .تأمالت عائلية.
الوظيفة ،التعليم ،بَعْض
ِ
الوظيف ِة ،الكرازة ،بَعْض األشكال ) (1الكرازة لألصدقاء (2) .حملة كرازية (3) .دعوة للكنيسة.
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ما ھو شكل الصال ِة الذي تَستخدمه في أغلب األحيان؟ أَيﱡ شكل تَستَخدم لتَعليم "الكلمة؟ "أَيﱡ شكل تَستخدم للكرازة؟
ھل تَعتقد ّ
بأن شكالً واحداً دائما ً يكون أفضل من األشكال األخرى للصال ِة أو لتعليم الكلم ِة أو للكرازة ؟

األشكال التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُستَخدَم للوظائف المذكورة؟
ما ھي بَعْض
ِ
األشكال التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُستَخدَم لوظيفة العبادة؟
ما ھي بَعْض
ِ
األشكال التالية ،ما ھي الوظيفةُ ذات العالقة :مخيم الشباب ،اجتماع صالة َكنَسي ،جوقة كنيس ة ،جم ع التقدم ة،
ل ُكلﱟ ِم ْن
ِ
بناية الكنيسة ،موسيقى خاصّة في الخدمة ،كنيسة األطفال ،نظام صالة الكنيسة ،قراءة شعراً في الكنيسة.
 .2مبادئ بخصوص الشكل والوظيفة
ّ
 .1أنظ ر م ت َ .17-14 :9كي فَ يُعل ُم ال رب يس وع ع ن الرقع ة الجدي دة للث وب العتي ق وال زق الجدي د للخم ر العتيق ة
بالشكل والوظيفة؟ ما الذي يَعنيه بَ ْدء زقاق خمر جديد كنوع للكنيسة؟
وعالقتھا
ِ
ما الذي تساھمه مت  8-1 :12في ھذه القضي ِة؟
ما ھي األشكال المستخدمة للوكالة في كنيستِكَ؟ َكيفَ ھي بالمقارن ِة مع 1كو2-1 :16؟
 .2إنه مبدأ الكنيس ِة التي تبنﱠت األشكا ُل التي تتالئم م ع الثقاف ة .ھ ل توج د أ ّ
ي أش كال ف ي كنيس تِك لَ ْم تَ ُع ْد مناس بة للثقاف ِة
الت ي فيھ ا كنيس تُك؟ وھ ل توج د أش كال للعب ادة أَو المعمودي ة أو الس لطة الكنس ية والت ي ال تَ تَالئ ُم بش كل جي د م ع بَ ْع ض
الثقافات؟
َ
ّ
ُ
ُ
ْ
ّ
ك والت ي ال تتج اوب بش كل جي د م ع بع ض أش كال )العب ادة،
الن
ن
م
مجموعة
ي
بأ
ر
ك
ف
ت
ن
أ
ك
ن
ك
م
 .3ھل يُ
اس ف ي منطقتِ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ضرُھا؟ ناقش ھذه األشكال وكي ف يج ب أن ت ُك ون إذا أردت
الصالة ،الوعظ ،الخ ( .التي تستخدمھا في الكنيس ِة التي تَحْ ُ
أن ت َْزر ُ
ع كنيسة كھدف َمع ھؤالء الناس؟
بح قَ ﱠس ا ً لكنيس ة ويَعتق ُد
"ليس غريبا ً لشاب ،خارج كليﱠة الالھوت أَو كلية كتابية ،وبدون تجربة رعوية حقيقي ة ،أَ ْن يُص َ
ص ﱠم َم عل ى تَغيي ر ُك ّل ش ي ِء ل ُمالئَ َم ة
بأنّه يَعْرفُ بالضبط كيف يفعل كل شيءِ .ع ْن َدهُ فكرة عن ماھية
األشكال المثالي ة و َ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْس لديه فكرةُ عما يرغب به الناس ،وال يَعْرفُ ما يُريدونَ أن يَفعلوه .قد ال يَعْرفُ حتى ما ھ ي األفك ا َر الت ي
أفكاره .ولَي َ
ِ
َ
تمت محاولتھا من قبل والنَتائِج .ويُ ْم ِكنُ أ ْن يُؤ ّدي ھذا إلى وضع يَبْدأ في ه الن اس بال ُش عُور ب ّ
أن الراع ي ال يُعط يھم قيم ة
لكن يَراھم كجزء ِم ْن تجرب ة ويَجعلھ م يس تاءون من ه .ويش عرون كم ا ل و ﱠ
أن الكنيس ة أيض ا ً لَ ْم تَ ُع ْد تناس بھم أو أن عل ى
س".
ھب أَو ھم َ
القَسّ أَ ْن يَ ْذ َ
ب عن قيادة الخادم وحبﱢه لشعب كنيسته؟ ما الذي يمك ن أَ ْن تَقُولَ هُ ل ه وال ذي
• ما الذي يُخبرُنا به تصرف ھذا القَسﱢ الشا ِ
قَ ْد يُساعدُھعلى رُؤية خطأه؟
"يَ ِج بُ أَ ْن تَتَغيّ ر األش كال فق ط إل ْب راز الوظيف ِة .م رةً ،لك ي تُب ْ
رز العب ادةَ )وظيف ة( بَ دأَ الراع ي الخدم ةَ بترنيم ة
)كالمعتاد( وبعد ذلك قُ ﱢد َمت ال ِعظةَ .ك ْ
انت العظة عادة تُقَ ﱠد ُم في نھاي ِة الخدم ِة بعد الموسيقى الخا ّ
ص ة ،والت رنيم الطوي ل
ْ
لعبادَت ه و ُش كره
والتحيات واإلعالنات ،لكن ھذا القَسﱢ إختا َر ال َكالم عن ﷲ وأعمال ه الرائع ة ،وبع د ذل ك دَع ا الش عب ِ
من خالل الصالة ،والتسابيح )تراتيل( وعشاء الربَ .كانَ التغيير فعّاالً جداً .ھذا ال يَعْني ھذا بأنّه ي َع َم ُل ذل ك ُك ّل ي وم
أحد .قد فعل ذلك مرة واحدة لكي يعطي للناس فرصة ليفكروا في نمط جديد حول بما يتعل ق بخدم ة العب ادة .وم ن ث ّم
الشكل اإلعتيادي".
عادوا إلى
ِ
•

إلسبوع واح ٍد في الخدمة؟ لماذا أَو لم ال؟
التغيير
ك بھذا
ھَلْ سيرتاح الناس في كنيستِ َ
ِ
ٍ

أسئلة للمراجع ِة .اإلعتبار والتطبيق

إذا كان عدد الطالب أكثر من  9قسمھم إلى مجموعات صغيرة

لماذا ' الشكل والوظيفة ' مھمان جداً لزرع الكنائس؟
كيف ط ﱢو َرت األشكال في كنيستِك؟ كيف تمت المحافظة عليھا؟
ھَلْ األشكال في تجربة كنيستِك تخدم الھدف  /الوظيفة الكتابية؟
َك ْيفَ تُحسّنُ
األشكال في كنيستِك ل ُمالئَ َمة الثقاف ِة بشكل أفضل؟
َ
ً
ً
ﱢ
ُ
َ
َ
َصْ
ق في الكراز ِة للھالكين؟ لكي ت ن َع تحوال جديدا لحيا ِة الكنيسة؟
ما ھي األشكا ُل التي تشك ُل عوائ َ
ما ھو نوع المقاوم ِة الذي َستُ
الكنائس األخرى في ثقافتِك؟
عن
مختلفة
بأشكال
جديدة
كنيسة
َأسيس
ت
أردت
إذا
واجھه
ٍ
ِ
ما ھي األساليب التي فيھا تظھر األشكال التي تستخدمھا غريبة وأجنبية على المؤمنين الج ّدد؟
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الكنيسة  --خطة تدريب4

تَ ◌ُ ◌ْ عريفُ الكنيسةُ المحليّةُ" :ماذا ن َْزرعُ؟ "

 .1صعوبة تَعريف الكنيسة
 .1متى تكون مجموعة من األشخاص كنيسة؟
 .2ما ھي المعايير للتَ ْقرير بأنھا كنيسة أَو ال؟
ت التالية .ھَلْ ُك ّل واحدة منھا كنيسة؟ لماذا أَو لم ال؟
 .3أجب عن الحاال ِ
تعاريف الكنيس ِة
 .2أمثلة على
ِ

أ  .مثال 1#
ْ
ّ
َصفُ شعب ﷲ في عالق ة
إن التعريفَ التالي ھو محاولة لتَعريف الكنيسة بإستخدام اآليات ِمن الكتاب المق ﱠدس فقط والتي ت ِ
َ
العالقات التي يَ ِجبُ أ ْن توجد بين المؤمنين.
أحدھما باآلخر .يُؤ ّك ُد ھذا التعريف على ِ
ُ
ْ
ً
ً
َ
ﱢ
ض ھُ ْم بَعْض ا )رو :15
"الكنيسة ھي مجموعة من األشخاص ال ُم َكرﱠسين ُمقد ِمينَ بَ ْعضُھ ْم بَعْضا )رو  ،(10 :12ويقبَلون بَ ْع ُ
ْض )أف
ال بَعْض ا ً )غ ل  ،(2 :6ويَ ْغف ُر بَ ْع ُ
 ،(7ويَھت ﱡمون ببعضھم البعض )1كو  ،(25 :12ويحْ ِملُون بَ ْعضُھ ْم أَ ْثقَ َ
ض ھ ْم ل بَع ٍ
ال ْال َح َس نَ ِة) ،ع ب
 ،(32 :4ويُش ّج ُع ويُع ّز ُز بَ ْعضُھ ْم بَعْضا ً )1تس  (11 :5وي َُحرﱢ ضُ ُك ّل واحد اآلخ ر َعلَ ى ْال َم َحبﱠ ِة َواألَ ْع َم ِ
ض ھ ْم بَعْض ا ً )ي ع  ،(16 :5ويَ ْخ ِد ُمون
ت )ي ع  ،(16 :5ويَص لّون م ن أج ل بَ ْع ُ
 ،(24 :10وي ْعت َِرفُ وا بَ ْع ُ
ْض بِ الّ َزالﱠ ِ
ض ھ ْم لِ بَع ٍ
ضھُم بَعْضا ً )1يو ".(11 :4
ضھُ ْم بَعْضا ً ) 1بط  ،(10 :4وي ُِحبﱡون بَ ْع ُ
بَ ْع ُ
َ
َك ْيفَ َسيُ َع ﱢز ُز ھذا التعريفُ أو يُعيق عملية زرع الكنائس؟
الناس التي تَ ْشتَر ُ
ك في ھذا التعريف؟
ما ھو نوع الكنيسة التي َستنَتُ ُج ِمن قِبل مجموعة
ِ
كاف؟ لماذا أَو لم ال؟
التعريف
ھَلْ ھذا
ٍ
ِ
ب  .مثال 2#
"الكنيسة المحليّة ف ي العھ د الجدي ِد ھ ي مجموع ة ِم ْن الم ؤمنينَ ال ُمنَظﱠم ينَ وال ُم َع ﱠم دين ،والت ي يحض ر فيھ ا ويس كن ال رب
يسوع بشكل فريد؛ والذين يَجْ ت ِمعُون بانتظام للعبادة والتعليم والشركة وعشاء الرب ،ويُع ﱢمدُون المؤمنين الج ّدد ،ويطيع ون
يوخ ال ذين يس اعدھم الشمامس ة ف ي العم ل بحس ب الموھب ةالمعطاة لھ م م ن ﷲ لبن اء ش عب
كلم ة ﷲ ،وتح ت إش راف الش ِ
الكنيسة المحلية ،ويؤدي إلى الكرازة باإلنجيل محليا ً وعالميا ً".
َك ْيفَ َسيُ َع ﱢز ُز ھذا التعريفُ أَو يُعيق عملية زرع الكنائس؟
الناس التي تَ ْشتَر ُ
ك في ھذا التعريف؟
ما ھو نوع الكنيسة التي َستَنتُ ُج ِمن قِبل مجموعة
ِ
ھَلْ ھذا التعريفُ
كاف؟ لماذا أَو لم ال؟
ٍ
ج  .مثال 3#
ُ
َ
ْ
ْ
ّ
التعريفُ
َ
ْ
الشارع.
في
المؤمن
غير
ن
م
ه
ع
م
س
ت
الذي
ون
ك
ي
د
ق
و
ر
بكثي
أكثر
ي
ٌ
تقليد
التالي
إن
ُ
ُ
ُ
التعريفَ
َ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ْ
ُ
ت الديني ة ِم ن الخ دام المتخصص ين ال ذين د ﱢرب وا بش كل
"الكنيسة المحليّة ھي بناء يَتج ّم ُع فيه
َ
الناس للحصول عل ى الخ دما ِ
للناس مثل الزفاف والجنائز".
األخرى
ت
النشاطا
إلى
باإلضافة
أحد،
ت ُك ّل صباح
ِ
ُمح ﱠدد لقيَاْدَة اإلجتماعا ِ
ِ
أَ َك ْيفَ َسيُ َع ﱢز ُز ھذا التعريفُ أَو يُعيق عملية زرع الكنائس؟
ْ
الناس التي تَشتَر ُ
ك في ھذا التعريف؟
ما ھو نوع الكنيسة التي َستَنتُ ُج ِمن قِبل مجموعة
ِ
كاف؟ لماذا أَو لم ال؟
التعريف
ھَلْ ھذا
ٍ
ِ
د  .مثال 4#
ﱠ
ً
ّ
"الكنيس ة المحليّ ة ھ ي َج َس ٌد ُم نظم ِم ْن الم ؤمنين ال ُم َع ﱠم دين ،تح ت قي ادة راع ي مؤھ ل روحي ا ،يُؤك ُد عالق تَھم ب الرب و
عض ِھم البعض باإللتزام المنتظم على حضور عشا ِء الرب ،خاضعين لسلط ِة كلم ِة ﷲ ،يَجْ تَ ِمعونَ بإنتظام للعباد ِة ودراس ِة
بِبَ ِ
الكلمة ،ويخرجون إلى العالم ليشھدوا لھم".
َك ْيفَ َسيُ َع ﱢز ُز ھذا التعريفُ أَو يُعيق عملية زرع الكنائس؟
الناس التي تَ ْشتَر ُ
ك في ھذا التعريف؟
ما ھو نوع الكنيسة التي َستَتُ ُج ِمن قِبل مجموعة
ِ
كافي؟ لماذا أَو لم ال؟
التعريف
ھَلْ ھذا
ِ
ِ
 .3تعليمات لتَعريف الكنيس ِة
األشكال والبناء والبرامج في التعريف.
أ  .تَجنﱠبْ َوصْ ف
ِ
ب َ .ش ﱢد ْد على الوظائفَ الكتابية التي يجب أن تنجزھا الكنيسة
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 .4أُ ْكتب تعريفُكَ للكنيسة
ُ
ما ھي المبادئ التي ت َِجدھا في ُك ّل ِم ْن اآليات التالية؟
أع 47-42 :2
أع 23 :14
أع 7 :20
أع 28 :20

1كو 28 :12
شركاء 33 :14 1
أف 22 :1
أف 16-11 :4

أف 27 :5
عب 27-24 :10

أطلبْ ِم ْن زارعي الكنائس َع َم َل ما يلي بشكل منفرد.
إكتبْ تعريفَك للكنيسة.
ّ
خذ بعين اإلعتبار األسئلة التالية التي تَتعل ُ
ق بتعريفِك:
ك مفھوم؟
ھَلْ تعريف َ
ّ
ھَلْ ھو يتفق مع الكتاب المقدس؟
صفُ ُك ّل الكنائس في كل مكان وفي كل العصور؟
ك
ھَلْ أساس تعريف َ
ٍ
كاف ليَ ِ
ك يَسْم ُح للكنيسة بإعادة اإلنتاج؟
ھَلْ تعريف َ
إطلبْ من بعض الطالب المشاركة بتعاريفھم مع البقية
تعريف األشخاص الخاص بالكنيسة؟
 .1ما ھي األشياء الغير ضرورية التي أضيفت بشكل نموذجي إلى
ِ
 .2ما ھي ضرورة األبنية لزرع الكنائس؟ َك ْيفَ تساعد األبنية أَو تُعي ُ
ق نمو الكنيسة؟
األشكال خطأ عند تَعريفُ الكنيسة المحليّة؟
 .3لماذا يعتبر التركيزعلى
ِ

خطة العمل

مع فريقك الخ اص ب زرع الكن ائس ،طَ ﱢوروا واتفق وا عل ى تعري ف الكنيس ِة ال ذي َس يُعل ُم كنيس تك عملي ة ال زرع .ش ْ
ارك
اآلخرين ومع مد ّربكَ أَو معلمك.
ك مع زارعي الكنائس
بتعريف َ
ِ
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الشخصية الروحية  --خطة تدريب1
التبرير باإليمان :أساس عالقتنا مع ﷲ
َك ْيفَ نَعْرفُ ﷲ بِ َحميمية؟
ھَلْ ﷲ يَ ْقبلُنا حقاً؟
ِم ْن أَ ْينَ يأتي قبولنا أمام ﷲ؟
َك ْيفَ ن َِعيشُ الحياة التي تُ ِسرﱡ ه؟
ماذا يَحْ ُ
دث نخطئُ؟
يس --
 .1التبرير لَ َ
باألعمال
أ.
ِ
ب .بالغفران
 .2التبرير ھو
أ .بر ﷲ :رو 2424-21 :3
ب .المبادلة العظيمة2 :كو  ،21 :5أش ,10 :61رو  ,1 :8 ,5-3 :4أف 24-22 :4
باإليمان
 .3القضايا الحاسمة للتبري ِر
ِ
أ .ھَ ّل باإلمكان أَ ْن نُب ّر َر أنفسنا؟
ب .ھَ ّل باإلمكان أَ ْن نَنَال الفضل على ما فعله ﷲ؟
ت .بينما ھو يَنتظرُ ،ذھ ب أح د أص دقائِه إل ى القاض ي
مثال :اعتبر أن رجالً ارتكب جريمة فظيعة ،ويَنتظ ُر عقوبةَ المو ِ
وساله ع ن عف وه .أجاب ه القاض ي " ،أن ا َس أ َ ْتر ُكه يَ ْذھب ،إذا أعطيتن ي إبن كَ لك ي يم وت ب دال عن ه ".فيجي ب الص ديق" ،ھ ذا
مضح ٌ
كَ .ك ْيفَ يمكنني أن أ ْع َم َل ھذا؟ "لكن القاضي يَقُولُ" ،ھذه ھي الطريقة الوحيدة التي تجعلني أَ ْترك ه يَ ْذھبُ ح ّراً ".بع د
ْ
المعانا ِة الكثيرة ،يُق ّر ُر األبّ بأنّه َسيُضحّي بابنِه للصديق ألنه يَعْرفُ ّ
بأن ھذه ھي الطريقة الوحي دة .ف ي طاع ٍة ،يَ ذھبُ اإلب نُ
صديق أبيه .وفي الي وم الت الي يُع د ُم القاض ي اإلب نَ ويُح ر َّر الرج ل .ومباش رة بع د
ق على ال َموت بدال عن
إلى القاضي ويُواف َ
ِ
ت؟ "أجاب ه
ق ل ه .عن دما َس أله" ،كي ف نج وت ِم ْن عقوب ة الم و ِ
ذلك ،يستمع األب لممحادثة تدور بين السجين ال ُم َحرﱠر وصدي ٍ
المحررَ " ،حسناً ،بينم ا ُك ْن ُ
جن حافظ ت عل ى نظاف ة نفس ي ،وتَص رﱠفت َحس ناً ،وفعل ت م ا طلب ه من ي الح رّاس .ث ّم
ت ف ي الس ِ
تَركوني أَ ْذھبُ بسبب سلو ِكي الجيد".
بحسب اعتقادك كيف سيرد ھذا الرج ِل عل ى م ا قال ه ص ديقه؟ َك ْي فَ يمك ن لھ ذا الرج ل أن يَعتق ُد ب ّ
أن س لو َكه ل ه عالق ة
بإطالقِه بَ ْع َد أَ ْن أعطى ابنَه حياته من اجله؟
ب أَنْ نثق با وحده وبالكامل؟
جَ .ھ ْل يَ ِج ُ
باإليمان".
إكتبْ تعريفَكَ عن "التبرير
ِ
َصفُ
باإليمان كـ "البر المكتسب"؟
التبرير
ماذا يَعْني عندما ن ِ
ِ
ً
في مسيرتنا اليومية َمع الرب ،لماذا يكون ص عبا علين ا ج دا نح ن ال ذين بَ دأنَا ف ي النعم ِة أن نس تمر ف ي النعم ة ،واثق ين بالعم ل
النھائي للرب يسوع المسيح على الصليب؟
ّ
باإليمان على الطريقة التي تربطك با والطريق التي تَعتق ُد بأنه يَرتبط بك؟
َكيفَ يُؤثّ ُر التبرير
ِ

خطة العمل

باإليمان ،وبعد ذلك دعه يَ ْكتبُ التعري فَ بنفس ه .أحض ر م ا َكتب وه إل ى الجلس ة التدريبي ِة
التبرير
علّ ْم شخص آخر معنى
ِ
ِ
القادمة.
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الشخصية الروحية  --خطة تدريب2
اإلنجيل الحي :رفض اإلعتماد على النفس
ك في المسيح اليوم؟
التبرير
إنجيل
بحسب اعتقادك كيفَ يُؤثّ ُر إيمانك في
باإليمان فقط على نمو َ
ِ
ِ
ِ
كل واض ح ع ن رس الة
يَتكلّ ُم الرب يسوع المسيح عن الخالص باإليم ان ف ي ي و  .36 :3ف ي رومي ة ،يتح دث ب ولس بش ٍ
باإليمان فقط :طبقا ً لھذه المقاطع الثالث ،ما ھي متطلبات التبرير؟
التبرير
ِ
ِ
رومية  ،16 :1رومية  ،5 :4رومية 10
نتائج اإليم ان .م ا
باإليمان .غالطية  5-2 :3في ھذه األعداد ،يَعطي بولس إثنان ِم ْن
في غالطية ،يُؤ ّك ُد بولس الخالص
ِ
ِ
ھما؟ ما ھو الھدف الذي يُشي ُر إليه؟
للتبرير؟
ما الذي تخبرنا به غالطية  15 :4الھالك بسبب محاول ِة استخدام الناموس
ِ
اإلنجيل؟
ما ھي أخطار اإلعتما ِد على الذات؟ كيف ابتعد مؤمنو غالطية عن
ِ
ھل تُواف ُ
بمصادرنا الخاص ِة ربما تكون أفضل وصف عملي لعدم اإليمان؟ "
البيان" ،الثقة
ق على ھذا
ِ
ِ
ك .وفي ذھابك ،كان ل ك
كمثال ،دعنا نُقارنُ يومان في حياتِك .احد أيام السّبت تَ ْنھضُ وت َْذھبُ إلى اجتماع الصالة كعادت َ
ّ
جارك مختصرة لكنھا لطيفةَ  .تَستمرﱡ في يوم رائع فيه حضور ﷲ واضح في ع ّدة أش كال .ف ي الطري ق إل ى
محادثةَ َمع ِ
ٌ
ُ
َ
ك باإلنجيل مع شخص ما ،وھكذا شاركت َمعه المسيح وخالص ه .وال ّس بت ال ذي يلي ه ك ان
ش
ت
ل
ة
فرص
البيت ،كان لك
ار َ
ِ
ّ
ُ
ك بطريق ة غي ر الئق ة بش كل
ار َ
مختلفا نوعا ً ما .تَستيقظ متأخرا ،وتتغيّبُ عن اجتماع الصالة ،وفي ذھاب ك تَ تكل ُم إل ى ج ِ
ان ﷲ قريب .وينتاب ك ش عور س يئ عل ى ك ل م ا فعلت ه ،لك ن المفاج أة ھ ي أن
عام ،اليوم كله َم ْملُو ٌء
بالتشويش وال يَبْدو ِ
ِ
َ
ك فرصةٌ أخرى لتَشارُك باإلنجيل مع شخص ما.
ِع ْن َد َ
ھَ لْ تض يع الفرص ة للمش اركة ف ي اإلنجي َل ألن ك تَ ْش ع ُر بأن ك غي ر مس تحق ل ذلك؟ ھَ لْ تَعتق ُد بأنّ ه م ن الممك ن أن ﷲ
سيبار ُكك على يوم سيئ؟ ْ
إن ل ْم يكن كذلك ،إذن لم ال؟
تب مارتن لوثر إلى أح د أص دقائِه المخلص ين وال ُم ْؤتَمنين ،ج ورج س بَالتِن .ق ﱠدم
مثال :في أغسطس/آب َ ،1544 ,21ك َ
َ
زن وال ذنب .أقتن َع بأنّ ه ك ان
الح
ه
ر
م
غ
ة،
النتيج
ھذه
إلى
ل
ص
و
عندما
.
ّير
ر
ش
كشخص
سبَالتِن إشعارا بأنه اعتبر الحقا
َ َ
َ ُ
ِ
َ
ّ
ﱠ
يَ ِجبُ ْ
أن يَ ْعرفَ بشكل أفضل وبأنه ،عن دون ك ّل الناسَ ،ما َكانَ يَ ِجبُ أ ْن يفعل ھذا الخطأ .لم يستطع أن يَتَ َع زى .عن دما
ْ
تب له لكي يُريحُه ،قائالً . . ." ،أذكرك وأطلب منك بإخالص أن تَنض ّم إل ى مؤسس تنا وتَ
رتبط بن ا
عَل َم لوثر بظروفهَ ،ك َ
نحن الخطاة جدا والمطبوخين بالخطية .ال يمكنك بأي شكل من األشكال أن تَجْ عل المسيح يب دو لن ا بش كل تاف ه وعاب ث،
ص ِم ْن الخطايا الطفولية واإلسمية والخيالية .ال! ال! ذلك لَ ْن يَ ُك ونَ
كما لو أنه يُمكنُ أَ ْن يُساعدَنا فقط عندما نُري ُد أَ ْن نَتخلّ َ
ت الفظيع ة والش ديدة والعظيم ِة والظل م والحقيقي ة ،
صالحا لنا .باألحرى يَ ِج بُ أَ ْن يَ ُك ونُ مخلص ا وفادي ا لھ ذه التج اوزا ِ
ً
نعم ،و ِم ْن أكثر الخطايا الفظيعة والمريعة؛ وباختصارِ ،م ْن ُك ّل الخطايا مجتمعة معاِ ". . .م ْن الصديق مارتن لوثر إل ى
المسيحي ال ُمعاصر.
صغار نحتاج فقط إلى مخلص صغير أم نحن مذنبين حقيقيين نحتاج إلى منقذ حقيقي؟ وضﱢحْ .
ھَلْ نحن مذنبين
َ
ماذا يَحْ ُ
دث عندما نُضيفُ شيئا على ما فعله المسيح؟
ھَلْ تَ ْفق ُد فرحك في المسيح؟ إذا كان األمر كذلك ،لماذا؟
َكيفَ يُطَبﱠ ُ
ق علينا اإلنجيل كمؤمنين؟
ما ھو الفرق بين الجُھ ِد الذاتي واإليمان؟
أفكارنا اليومية وأعمالِنا في الحياة؟
باإليمان على
العيشُ
َكيفَ يُؤثّ ُر ِ
ِ
ِ
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الشخصية الروحية  --خطة تدريب3
النمو المسيحي :إجعل المسيح ،النقطة المركزية للحيا ِة المسيحية
َك ْيفَ نحافظ على انفسنا ِم ْن أن نكون محطمين بالخطية؟ َك ْيفَ نَ ْنمو في إيمانِنا ،لك ي عيك ون لن ا عالق ة حيّ ة حيوي ة َم ع
الرب يسوع المسيح؟
 .1ما ھو النمو الروحي؟ الذي تُخب ُرنا به فل 13-12 :2 .عن المشاركة التي لنا َمع ﷲ في نمونا؟
 .2دور الصليب في النمو الروحي
أ .ما الذي تُخبرُنا به ھذه اآليات عن النَ ُمو في معرف ِة قداسة ﷲ؟  --أر  ،24 ,23 :9يو  ،3 :17فل 8 :3
ْرفة خطيتنا  -أف  1 ,3:8تي 15 :1
ب .التَ َعلّم لمع ِ
َ .1ك ْيفَ نَعْرفُ إثمنا بشكل أفضل؟
َ .2كيفَ يَتعلّ ُ
ق إعتِرافنا بخطايانا بالتواضع؟
ج .الھوة الناتجة بين قداسة ﷲ وخطيتنا  --رومية  1 ;10 :8يو 9 :1
النضج؟
ما الذي يَ ِزي ُد من معدل نمونا إلى
ِ
ما الذي يقلل من معدل نمونا؟
 .3معطالت النمو المسيحي
أْ .الفِ ﱢريسيﱠة ھي اليَ ِعيشُ طبقا ً للقوانين والواجبات واإلكتفاء الذاتي )في ق ّوتِنا الخاص ِة(  -مشكلة الكبرياء .ما الذي يُخبرُنا
به لوقا  42-38 :10عن مفتاح النمو بدالً ِم ْن الكبرياء؟
مثل ماذا تكون ْالفِ ﱢريسيﱠة عندما تتصرف من نحو ﷲ؟ مثل ماذا تكون ْالفِ ﱢريسيﱠة عندما تتصرف من نح و ش ريك حيات ك؟
ما ھي ردة فعل ِه؟ أعطي مثاالً.
َ
اإليمان  -ماذا تُخبرُنا عب  14 :10بأنّنا يَ ِجبُ ْ
زيل الھوة التي بين قداس ِة
ب .يأس  -قلة
أن نضع إيمانَنا فيه إذا أردنا أ ْن نُ َ
ِ
ﷲ وخطيتنا؟
َ
ﱡ
ْ
َ
َ
اليأس؟
على
ب
ل
غ
ت
لل
نفعله
ن
أ
يمكن
ما الذي
ِ
ج .لسد الھوة ،ما الذي يَ ِجبُ أَ ْن يَ ْنم َو في تركيزنا؟  --غل 14 :6أ
َك ْيفَ نحافظ على أنفسنا من أن نكون محطمين بالخطية؟ َك ْيفَ نَ ْنمو في إيمانِنا ،لكي يكون لنا عالقة حيّة حيوية َمع
الرب يسوع المسيح؟
نف .إذا ل م يت وفر ل ك الوق ت ،س يَعملونَ ذل ك ك"خط ة العم ل"
إذا كان لديك  15دقيق ةَ إل ْكم ال م ا يل ي ،إفعلھ ا ف ي الص ِ
للدرس .أطلب من كل اثنان ِم ْنھم أن يفعلوا التالي:
ِ
ص ْ
اآلخر عما تَعلّمتَه عن النمو في القداسة وو ّ
ق إنج ازات ال رب يس وع المس يح
الشخص
إلى
ف
ض ُح لھم كيف يُ ْم ِكنُك أَ ْن تُطبّ َ
ِ
ِ
ِ
ً
َ
التقديس.
ت في حياتِكَ كمؤمن ،كنتيجة لف ْھ ِمكَ المتزاي ِد عن
على حياتِ ِك اليومي ِةِ .
أعط مثاال معيّن عن التغييرا ِ
ِ

الشخصية الروحية  --خطة تدريب4
قوة اإلنجيل المغيرة :الحرية من سيادة الخطية
اإلنجيل ال ُم َغي َﱢرة ،يَ ِجبُ أَ ْن نَ ْعرفَ الحاالت الروحية ووجھات النظر عل ى الحي ا ِة اإلنس انية .أوالً ،حال ة الحي اة
لفَھْم ق ﱠو ِة
ِ
بدون الرب يسوع المسيح ،بذلك تكون السيادة للخطية .في ھذه الحال ة ،نح ن عبي َد للخطي ة وال يُمك نُ أَ ْن نتح رر م ن س يطرة
"الجس د) ".رو  (23 ,12-11 :3ثاني ا ،منظ ور ﷲ عل ى حي ا ِة الم ؤمن م ن خ الل م وت ال رب يس وع المس يح الكف اري ال ذي
يَغطّي خطايانا حيث لَ ْم نَ ُع ْد في حالة "سيادة الخطية" لكن نحن ف ي حال ة " القداس ة ".ق د تخلص نا ِم ْن عقوب ِة الخطي ة و ِم ْن
ق ﱠوتھا .نحن نعيش في الحري ِة الحقيقي ِة لنُ ِحبﱠهّ .
يش تحت س يادتھا ،نح ن متّح دون َم ع ال رب يس وع
إن طبيعةَ الخطية ميتة ولَ ْن نَ ِع َ
المسيح 2) .كو  .(20-17 :5ثالثا" ،تجربتنا في الحيا ِة" ال تُمثّ ُل الحقيق ِة الحقيقية بش كل مث الي ع ن حالتن ا المقدم ة لن ا م ن
ب ِ◌فِ ْكر ﷲ .طبيعة الخطي ة ال تس ود علين ا ،لَكنﱠھ ا تُجاھ ُد لتق وى
ﷲ .نحن يَ ِجبُ أَ ْن نَ ْعرفَ خطايانا اليومية ونتوب عنھا ،نَ ْفتَ ِك ُر ِ
علينا1) .يو 1؛ رو (13-9 :8 ;19 :7
الجريئين في الصف .أحضرھم أمام الطالب .واحدا َسيَ ْلعبُ دو َر الشخص الذي يمث ل الحال ة األول ِى
إخترْ إثنان ِم ْن األعضاء
ِ
دور الشخص الذي يمثل الحالة الثانيية والثالثة.
واآلخر َسيَ ْلعب َ
دعنا نقول __________ )اسم( في الحالة األولى .لنعتبر طبيعةَ الخطية لھذه الحالة.

TCCP 28

خطة تدريب مساق األوميغا

الحالة األولى  -خاطئ غير مؤمن )أف  ,19-17 :4رو (8-5 :8
7.
 .1بال رجاء
 .8في الجسد
 .2غير ُم َج ﱠدد
صالَ َح مع ﷲ
 .3تحت سيادة الخطية
يس ُم َ
 .9لَ َ
 .10تحت عقوب ِة الخطية
فاسد
ِ .4
 .11منفصل ِم ْن ﷲ
 .5خاطئ
 .12تحت الناموس
 .6عدو
 .1نعمةﷲ وممارسة الخطية
َ
ً
ُ
ان بعي دا ع ن طاعتِن ا ،ھَ ّل بإمكانن ا أ ْن
إذا َكثُ َرت نعمةَ ﷲ حقا إل ى م ا ھ و أبع د م ن ك ّل خطايان ا ونح ن ُمبَ رﱠرون باإليم ِ
نَستم ﱠر ب ُم َما َر َسة الخطية؟ إذا كانت نعم ِة ﷲ مقدمة إلى أولئك الذين ال يَستحقّونَھا حت ى لكن نھم قبلوھ ا بس بب إيم انِھم ف ي ال رب
السؤال .ھَلْ يُ ْم ِكنُ أَ ْن نَستم ﱠر بالخطية ونَتوقّ َع من نعمةَ ﷲ أَ ْن تُغطّيھا؟ )غ ل
يسوع المسيح ،ھل من الطبيع ُي أن يسألوا مثل ھذا
ِ
 ,13 :5رو.(2-1 :6 .
 .2ا ْعتَ َمدْنا لِ َم ْوتِ ِه  -قمنا في قيامته
َ .1كيفَ ُمتنَا؟ )رو (5-3 :6
 .2ماذا َح َ
دث بسبب موتِنا َمع الرب يسوع المسيح؟ )رو (22 ,10-6 :6
 .3ماذا يجب أن يَ ُكونُ في فكرنا بخصوص الخطية؟ )رو (11 :6
دعنا نقول __________ )اسم( في الحالة الثانية .لنعتبر طبيعةَ الخطية لھذه الحالة.
الحالة الثانية  -قدّيس  -حقيقة حقيقية كما يَراھا ﷲ )أف ،24-22 :4رومية  ،22 ,18 :6رومية (11-9 :8
يس خاطئ إنما ق ّديس
 .1مصال َح مع ﷲ
 .9لَ َ
 .10تحت النعمة
 .2متّحد َمع الرب يسوع المسيح
 .11ح ّي َمع المسيح
 .3غفرت كل خطاياه
 .12نقي وبال لوم
 .4ميت عن الخطية
 .13بار
الروح القدس
 .5سيادة
ِ
 .6اإلنسان الداخلي الجديد
 .14يفتكر بحسب رغبة الروح القدس
 .7حرية ِم ْن سيادة طبيع ِة الخطية
 .15لَه حياة وسالم
 .8مقام من الموت
دعنا نقول __________ )اسم( في الحالة الثالثة .لنعتبر طبيعةَ الخطية لھذه الحالة.
الحالة الثالثة  --قدّيس  -مختبر وله حياة بشرية واعية )أف  ،28-25 :4يع (14-13 :1
ُك ّل الحاالت المدرجة فوق حقيقة حقيقية لكن تجربتنا وتصوّراتَنا تَتض ّمن:
 .1الخطية وواجب التوبة
 .6ابن ووارث ﷲ
 .7ينمو في المسيح
 .2الخطية تصارع ال ْستِ ْعاَدة السلطة
 .8حرية ِم ْن سيادة طبيع ِة الخطية
الروح القدس.
 .3تظھر فيه ثمار
ِ
َ
يس خاطئ لكنه ق ّديس
الروح القدس
 .4يُبَ ﱠكت من
 .9ل َ
ِ
 .10الروحانية المتقلّبة
َ .5غ ُ◌فِ َرت كل خطاياه
 .3الق ﱠوة ضد الخطية وقوة لنختبر الحيا ِة في المسيح:
ماذا يجب على الشخص الذي في الحالة الثالثة أن يَع َمله؟
ما الذي تخبرنا به ُك ّل من ھذه اآليات عن حياتِنا الجديد ِة في المسيح؟
أ .إفھ ْم الطبيعةَ الجديدةَ )رو (6 :6
الروح )رو 7-8:5؛ غل(16 :5 .
ب .إحيا في
ِ
ج .إعر ْ
ّف نفسك كأبن )رو(17-16 :8 .
د .ج ّد ْد فكرك )رو  2 ;2 :12كو (5 :10
ْ
إعرف الحق )يو 32 :8؛ كو (6-5 :1
ه.
 .1لماذا يوجد اختالف بين حالتنا الحقيقية بينما يَرانا ﷲ والطريقة التي نَ ْشع ُر ونَتصرّفُ بھا أحيانا؟ً
 .2ھَلْ ذلك يعْني بأنّه ال توجد مشكلة أن نخطئ؟
َ .3ك ْيفَ نقارب بين مشاع َرنا وأعمالنا إلى حالتنا الروحية الحقيقية؟
ظر به إلى حياتَكَ في المسيح؟
َ .4كيفَ تَسْم ُح
لمشاعركَ بدالً ِم ْن إيمانِ َ
ك في كلم ِة ﷲ للتَأثير على األسلوب الذي تَ ْن َ
ِ
ّ
 .5عند المحاربة ضد الخطية ،ما الذي يَجْ لبُ الق ﱠوةَ األكث َر إلى حياتِك :المحاولة بجد ليزداد في اإليمان؟
 .6كيف "تَحْ سبُ " )تترج ُم أيضا ً "تفترض" و"تعتب ُر" ( في رومية  11 :6تَتَعلّ ُ
باإليمان؟
ق
ِ
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ك الخاطئة طبقا ً لرسال ِة بولس إلى رومية؟
 .7ماذا َحصل إلى طبيعتِ َ
بالروح؟
َ .8ك ْيفَ تَ ِعيشُ
ِ
قُلْ للطالب" ،أحضر مفكرة أَو دفتر مالحظات إلى الجلس ِة القادم ِة الستعمالھا كمفكرة".

الشخصية الروحية  --خطة تدريب5
االحتفاظ بمفكرة روحية
 .1لماذا نحتفظ بمفكرة روحية
أ .تذكاربمحبة ﷲ واعتمادنا عليه عندما نُواجهُ الصراعات واإلحباطََ ،كيفَ تشابه المفكرة تذكار يشوع؟ )يش (9-1 :4
ب .تُساع ُد على تَطوير المسؤولي ِة في النمو والخدمة الروحية.
ج .إنعكاس القوات على حياتِنا وتُع ّد ُل أولوياتَنا.
اإليمان برُؤيتنا َك ْم ن ْ
َمت معرفتنا با .
د .تُساعدُنا أن نَ ْنمو في
ِ
ه .تُساعدُنا أن نَرى َكيفَ يُجيبُ ﷲ الصالوات.
تطوير خدمتنا
و.أداة في
ِ
 .2الوقت اليومي َمع ﷲ
تتض ّم ْن المتابعة في مفكرتك اليومية.
لليوم :الحظ الفقرة الكتابية التي أنت تَ ْقرأُھا خالل تأمالتك.
الفقرة الكتابية
ِ
ْ
الفھم العميق الشخصي :إقَرأَ فقرة كتابية ،خذ وقت كاف لتفكر وتصلي بھا .الحظ أ ّ
ي فھم يعطيك إياه الرو َح القدس حول ھذه
الفقرة .ماذا تَقُولُ؟ ماذا تُالحظُ؟ َك ْيفَ تُطبّ ُ
ك الخاصة اليوم؟
ق ھذه الفقرة على حياتِ َ
ْ
الوعود التي تطالب بھا :ھَلْ توجد أ ّ
ي وعود في ھذه الفقرة؟ الحظھا واشكر ﷲ على ھذه الحقائق.
وصايا للطَاعَة :ھَلْ ھذه القفرة تحتوي على وصايا تَحتا ُج أن تطيعھا؟
الصالة :سجل أ ّ
ت السابق ِة أيضا ً .كن محددا بقدر اإلمكان .ھذا َسيُساعدُك أن تَرى ﷲ
ي طلبات صالة معيّنة تتثقل بھا والطلبا ِ
ك.
في العمل من خالل صالواتِ َ
 .3المفكرة اليومية
ُ
ﱡ
المفكرة اليومية تساعدُك على مراقبة تقدم خدمتك في زرع الكنائس.
خطط العمل :الحظ أ ّ
ك .سجﱢل النشاطات التي أَ ْن َج ْزتَھا لخط ِة العمل أَو تقدم سير العمل.
ي عمل قمت به في خطة عمل َ
ْ
ُ
ك .ھَلْ شاركت في شھادتِكَ؟ َكيفَ كان تجاوبھم؟ ھَلْ ھم
ت
وق
ج
ئ
َتا
ن
الحظ
.
اليوم
لذلك
الكرازية
ك
ت
إتصاال
اإلتصاالت :سجل
ِ َ ِ َ
َ
ِ
منفتحون أَم ُمنغلقون لرسالة اإلنجيل؟
اإلجتماعات :سجل ال ُمالحظات التي تَتعلّ ُ
ق بأ ّ
ي مجموعة صغيرة ،مجموع ِة بيتِية أَو وظيف ِة خاصّة .متى وأين عقد اإلجتماع؟
َم ْن ق ادَه؟ م اذا َع ِمل تَ )درس كت اب أو مجموع ة ص ال ِة ع رض فل م يس وع إل ى األص دقا ِء(؟ ك م ع دد األش خاص
ي مش اكل أَو مخ اوف خا ّ
الحاضرين؟ ما عدد الحض ور المنتظم ين؟ ال زوّار؟ ھھ ل قب ل أح د المس يح؟ الح ظُ أ ّ
ص ة تَحت ا ُج
المزيد من االھتما َم.
ي شئ يَبْر ُز أمامك؟ ھَلْ تَعلّمتَ أَو الحظتَ أ ّ
اإلنعكاسات :خذ وقت لتُفكر بشأن اليو َم .ھَلْ يوجد أ ّ
ك الشخصي ِة
شئ عن حياتِ َ
ي َ
ك الخاصة .ال تحتاج إلى أَ ْن تُشاركھا
ت ُمالحظات شخصية تالحظھا حول حياتِ َ
أَو خدمتك تريد ُم َ
الحظَته؟ ھذه اإلنعكاسا ِ
ّ
ُ
ك في المشھد وتالحظ أ ّ
ي شئ يُعل ُمك إياه الروح القدس.
لوضْ ع يو ِم َ
مع أحد .تُساعدك َ
ت المتبقي ،وجه
الطالب كالتّالي" :استخدم دفت َر المالحظات الذي أحضرته َمعك ،فكر وا ْكتُب مفكرت ك الروحي ةَ للي وم".
َ
للوق ِ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ك بَعْض األوراق الفارغة ألولئك الذين يَنسونَ إحضار أوراقھم الخاصة
المد ّرب ،قد تَحتا ُج أن يَكونَ ِعن َد َ

خطة العمل

في كافة أنحاء تدريب دور ِة زرع الكنائس ،احتفظ بمفكرة يومي ة للت أمالت ولتق ّد ِم الخدم ة .قَ ْد تُري ُد أن تثب ت العن اوين
فوق كاللتي َستَستخدمھا لتَنظيم مفكرتك اليومية .كن مستع ّداً لتري ھذه المفكرة إلى معلمك أَو مد ّربِك.
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الصالة  --خطة تدريب2 ،1
حلقات صالة :صالة من أجل النھضة

َ .1كيفَ تُخطّطُ وتقود حلقة صالة
تُر ّك ُز حلقة الصال ِة على مفھومين كتابيين رئيسيين:
ّھت داخليا ً
صالة وج ْ
ّھت خارجيا ً
صالة وج ْ
أ .الموضوع :حلقة الصالة يَ ِجبُ أَ ْن تُنظّ َم حول موضوع.
ب .جدول األعمال :قدﱢم مقطع كتابي يَ ْدع ُم الموضوع.
ج .اإلحتفال :تسبيح ﷲ
لإلعتراف
الصامتة
الصالة
:
والتحضير
د .اإلعتراف
ِ
ه .صالة المجموع ِة الصغير ِة
ّ
مجموعاتَ
المحلي واإلقليمي
المستوى
على
الموضوع
حول
6
2
من
صغيرة
ل
ُص
ي
و
أشخاص
ونَ
ليكن لك مشاركونُ يُش ّكلونَ
َ
ﱢ
ت المعي ِّن للصالة للمجموع ِة الصغيرة ،ق د للص الة م ن أج ل حرك ة ص الة ُمتزاي دة ف ي م دينتِك أَو بل دتك أوَ
والدولي .بعد الوق ِ
ناحيتِك.
و .التقديم :المعلومات والمواد مثل الخرائط والقوائم.
ز .سبح واعب ْد
حلقة صالة
َ
ُ
ْ
ّ
موضوع "الصالة" مستخدما المادةَ التي تحت:
على المدرّب أن يَقو َد الصف في حلقة صالة على
ِ
القسم من حلقة الصالة(
ّب ھذا
أ .صالة العبادة والتأمل) :يَقُو ُد المدر َ
ِ
في ھذه الحلقةَ ،سنُرك ُز على أشكا َل الصال ِة التي ركز عليھا الرب يسوع المسيح في الصال ِة الربانية:
متى 13-9 :6
َ
صلﱡوا أَ ْنتُ ْم ھَ َكذا:
فَ َ
ت
أَبَانَا الﱠ ِذي فِي ال ﱠس َما َوا ِ
صالة العبادة والتأمل
ك.
س ا ْس ُم َ
لِيَتَقَ ﱠد ِ
صالة من أجل الشركة
ك.
ت َملَ ُكوتُ َ
 10لِيَأْ ِ
ك
لِتَ ُك ْن َم ِشيئَتُ َ
َ
صالة الخضوع
ض.
َك َما فِي ال ﱠس َما ِء َك َذلِ َ
ك َعلَى األرْ ِ
صالة طلبات
ُ 11خ ْب َزنَا َكفَافَنَا أَ ْع ِطنَا ْاليَوْ َم.
صالة اعتراف
َ 12وا ْغفِرْ لَنَا ُذنُوبَنَا
َك َما نَ ْغفِ ُر نَحْ نُ أَيْضا ً لِ ْل ُم ْذنِبِينَ إِلَ ْينَا.
صالة إنقاذ من الشرير
 13ال تدخلنا في التجارب

ْ
إقرأ وتأ ّملْ بخشوع على ھذه اآليات ِم ْن التسبيح.
أف 1 ;6 :1 .بط 11 :4؛ مزمور 1 :8؛ مزمور 19 :71
يس وقت درس كتاب ،ال تأخد كل الوقتَ ل ُمنَاقَ َشة اآليات في كل الفق رات ال ُم ْختَلِف ِة ِم ْن حلق ة الص الة .قُ ْد المجموع ةَ
لن ھذا لَ َ
ت القصير ِة التي فيھا أعضاء المجموعةَ يَ ْذكرونَ صفة أو خاصيّة أَو اسم ومجدوه.
الصالوا
في وقت
ِ
القسم ِم ْن حلقة الصالة( .
ب .صالة للشركة َمع ﷲ )أي عضو في الصف متطوّع يَقُو ُد مجموعة في ھذا
ِ
يو 10-7 :15؛ يع 8-4 :4
القسم ِم ْن حلقة الصالة( .
ج .صالة الخضوع )أي عضو ثاني في الصف متطوّع يَقُو ُد مجموعة في ھذا
ِ
ْ
إقرأ وتأ ّملْ بخشوع على اآليات التالي ِة :يو 24-23 :14؛ رو 13-12 :6؛ رو 5 :8
القسم ِم ْن حلقة الصالة(.
د .صالة الطلبات )أي عضو ثالث في الصف متطوّع يَقُو ُد مجموعة في ھذا
ِ
فل 7-6 :4؛ يو 7-5 :15؛ يو 13-12 :14
ُ
القسم ِم ْن حلقة الصالة( .
اإلعتراف والنجا ِة )أي عضو رابع في الصف متطوّع يَقو ُد مجموعة في ھذا
ه .صالة
ِ
ِ
 2كو10 :7 .؛ أشعيا 2 :59؛ مزمور 19-18 :66
ھل ناقش الصف ُك ّل قسم من حلقة الصالة .ث ّمْ ،
أطلبُ ِم ْن الصف ُمنَاقَ َشة ھذه األسئلة.
 .1ما الذي بَدا أنه ُع ِم َل بشكل جيد؟
 .2ما الذي لم يُع َمل جيداً؟
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 .3ھَلْ َكانَ أ ّ
ي جزء من حلقة الصالة صعباً؟ إذا كان األمر كذلك ،لماذا؟
ْ
َ
ب أو نظرة لقيَادَة حلقة الصالة؟
 .4ما الذي بدا لِكي يَ ُكونَ أفضل أسلو ِ

الصالة  --خطة تدريب3
كيف تسھل الصالة :كيف تحرك الصلوات لخدمتك في زرع الكنائس

خطّ ْ
الدرس لجلسة ساعتين
ط ھذا
ِ
 .1الصالة  -مجال حيوي في الكرازة وزرع الكنائس
رو  :1 :10أف 18 :6؛ أف 20-19 :6؛ كو  2 ;4-2 :4تس 3-1 :3
َ .2كيفَ تَتَ َكا َمل الصالة مع الكرازة وزرع الكنائس
الصالة من أجل حركتك في زرع الكنائس؟
في
المؤمنين
َشمل
ما ھي الطرق العملية التي فيھا يُ ْم ِكنُك أَ ْن ت
َ
ت صغيرة
أ  .في مجموعا ِ
 .1على ماذا يجب أن تركز المجموع ِة الصغيرة في صالتِھا؟
ب .الصالة الثالثية )يَصلّي ثالثة مؤمنين معا(
 .1على ماذا تركز الصالة الثالثية؟
ج .الصالة مشيا ً
ناقشْ الصالة مشيا ً .ھَلْ تَعتق ُد ھذه الطريقة مالئمة؟ ھَلْ ھي فعّالة؟
حالة دراسة:1
ْ
ح ّي ُع رفَ بان ه يحت وي عل ى ع دد كبي ر ِم ن مش اكل الع ائالت ،اس تھدفَ لزراع ة كنيس ة .المش اكل اإلجتماعي ة مث ل البطال ة
واإلنقسامات العائلية واإلدمان على المخدرات ،والجريمة َكانت شائعة جداً .في الجز ِء المب ّك ِر من حھود زرع الكنيسة ُ ,خ ِط طَ
صلّوا ،سجّلوا الفھم العميق ال ذي أعط اھم إي اه ال رو َح الق دس .العدي د
من أجل الصالة مشيا ل ُك ّل شارع في الح ﱢي .عندما َمشوا و َ
ِم ْن الصال ِة مشيا تبعت األولى .بَعْضھا َح َ
دث ح ول المدرس ِة المحليّ ة ،وال بعض داخ ل وح ول منطق ِة التس وّق ،وال بعض ح ول
محيط الح ﱢي .وواحدة َحدثَت في الغاب ِة الت ي تُش رفُ عل ى الح ﱢي .ھ ذه الغاب ة ،عُرفَ ت بكونھ ا مك ان توزي ع المخ ّدرات،ورموز
ِ
سحرية ُو ِج ْ
األشجار .قضى فري ُ
ت الثالث من ذ أن اس تدھف الح ي
دت على
ق الصالةَ وقتا ض ّد ھذه التأثيرات السيئة .في ال َسنَوا ِ
ِ
ِ
ّ
ْ
ْ
ْ
خص ُز ِرع ت .ھن اك اآلن ت أثير
ش
80
70
ن
م
ة
كنيس
و
،
%
40
َقصت
ن
الجريمة
و
،
ت
قل
اإلجتماعية
المشاكل
.
الكنيسة
لزرع
ِ
ِ
روحي لتَح ّدي انتشار الش ﱢر ،وﷲ يعمل ف ي حي اة الكثي رين ) DAWN Europa Prayer Manual, August 1994, pg.
..(13
ّ
ك لھذه الحالة؟
ما ھو رد فعل َ
ْ
النوع ِم ْن الصال ِة مشيا؟
ھذا
ن
م
األعظم
ما ھو الربح
ِ
ِ
ما ھي التحديات األعظ َم؟
حالة دراسة:2
مارة َسكنية في المدين ِة التي فيھا َرغبوا برُؤية كنيسة تب دأ فيھ ا .ف ي أح د األمس يات مت أخراً،
زارع كنيس ِة وعائلتِه تَحرّكا إلى ِع َ
ّ
ﱠ
َم ْ
ُ
ُ
ُ
ّ
ّ
اس ف ي ال ُش قﱠة.
الن
ل
أج
ن
م
ى
ل
ص
ة
العائل
ن
م
رد
ف
ل
ك
و
ة
ق
ش
اب
ب
ل
ك
أمام
قفوا
و
.
كنية
س
َ
العما َرة ال َ
ِ
شت العائلة معا في أرجاء ِ
َ
ِ
َ
ّ
ﱠ
ْ
ُ
ُ
ص لت أح د البن ات ب ﱠ
صلّى اإلبنُ الشابُ ﱠ
أن حاج ات
بأن ك ّل شخص في الشق ِة يطلب من الرب يسوع الدخول إلى قلب ه أو قلبِھ اَ .
َ
صلّ ْ
ص لّى م ن
ت األ ﱡم من أجل صح ِة أفرا ِد العائل ة واألبﱢ َ
ت عائلي ِة جيد ِةَ .
العائلة المالية تُ َس ﱠددَ ،
صلّت بنت أخرى من أجل ِعالقا ِ
العم ا َرة ال َس كني ِة
أجل بركة ﷲ ت ُكونونَ على تلك العائل ة .بع د الص الة مش يا ،زارع الكنيس ة وعائلت ه رأوا  14ش
َ
خص ف ي تل ك ِ
يأتي إلى الرب يسوع المسيح وكنيسة صغيرة ُش ّك ْ
لت.
ك لھذه الحالة؟
ما ھو ر ّد فعل َ
ْ
النوع ِم ْن الصال ِة مشيا؟
ھذا
ن
م
األعظم
ما ھو الربح
ِ
ِ
ما ھي التحديات األعظ َم؟
دعم الصال ِة
د .فريق ِ
دعم صالة؟ َك ْيفَ يصلي من أجلك؟ ما ھي طلبات الصالة التي ت ْ
َ
لْ
َطلبُھا ِم ْن فريقك؟
فريق
ك
ل
َ
 .1ھَ
ِ
ّ
َ
ُ
ُ
ْ
ك على إطالع بحاجات الصال ِة واستجابات الصال ِة؟
دعم صالتِ َ
 .2ما ھي الطرق التي يُ ْم ِكنك من خاللھا أن تبقي فريق ِ
 .3أي نوع من المعلومات تَ ْشع ُر بأنھا َستَ ُكونُ مالئ َمة للمشاركة مع فريق الصال ِة وأَ ّ
ت َستَ ُكونُ غير
ي نوع من المعلوما ِ
مالئمة؟
 .4ما ھي بعض األفكار األخرى لتساعد في عملية تَسْھيل الصالةً من أجل خدمتك في زرع الكنائس؟
 .3البحثَ :ج ْمع المعلومات للصالة
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أَ ّ
للص الة م ن أج ل األف را ِد أَو
ث ال ذي َس يَ ُكونُ مس اعداً ج داً َ
ت الت ي يُ ْم ِك نُ أَ ْن تُجْ َم َع ف ي البح ِ
ي ن وع م ن المعلوم ا ِ
المجتمع؟
َ
الكنائس الت ي ف ي المنطق ِة  ,مجموع ات تتعام ل بالس حر أو ش يطانية أو نم و كنيس ة ،وھ ل وح دة
ھل المعلومات مثل
ِ
المؤمنين مفيدة لصالواتِ ِك؟ وضّح؟

خطة العمل

للص الة إس بوعيِا
ق دع ِم الص الة الخ اص ب ك .أطل ب عل ى األق ل م ن ثالث ة م ؤمنين آخ رينَ
إذا لم تكن قد فعلت ذلك ،طَ ّور فري َ
َ
ت الصال ِة واستجابات الصال ِة؟
لخدمتك .كيف ستُبقيھم على إطّالع بطلبا ِ
َ
إع َمل على األقل صالة المشي مرة واحدة في منطقتك المستھدفة مع فريق زرع الكنائس الخاص ب ك ،أو َم ع آخ رين مثقل ين
لرُؤية تلك المنطقة وقد تم الوصول إليھا برسالة المسيح .ناقشْ ھذه التجربة َمع معلمك أَو مد ّربِك.
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أساليب درس الكتاب  --خطة تدريب1
مقدمة إلى الطريقة اإلستقرائية في دراسة الكتاب المقدس  :ترك الكتاب المقدس يعلمنا
 .1اإلستقرائي مقابل اإلستنتاجي )2تي (15 :2
أ .الطريقة اإلستنتاجية
 .1التفكير اإلستنتاجي
نَبْدأُ بفكرة معروفة ومقبولة ومن ثم نخرج بالنتيجة.
 .2دراسة الكتاب اإلستنتاجية
في ع َشر مقاطع أخرى من العھد الجدي د ،تُش ي ُر الخمي رةُ إل ى الخطي ة .قَ ْد نَس تنت ُج بأنﱠھ ا تش ير إل ى الخطي ة أيض ا ً ف ي
)مت ْ .(33 :13
إقرأ المقطع .ھَلْ تُشي ُر الخميرةُ إلى الخطية ھنا؟
 .3الطريقة "الطبيعية"
َ
ْرفُ
َ
معلمو الكتاب المقدس ما يُريدونَ قوله ،ويَقتربون ببساطة إلى الكتاب إليجاد آية تبْدو بأنھا
في أغلب األحيان يَع
ُ
الحقيقي للفقرة الكتابية؟
للمعنى
فھم
سوء
خطر
الطريقة
ھذه
ق
ل
تدعم فَ ْھ َمھُم .لماذا ت َْخ
ِ
ِ
ب .الطريقة اإلستقرائية
 .1التفكير اإلستقرائي
ق مباشرةً لكي نُ
حاول أَ ْن نَ ْفھ َم ما تَعْنيه ھذه الحقائق .
نَ ْفحصُ الحقائ َ
َ
 .2دراسة الكتاب اإلستقرائية
نَتَفَحﱠصُ النَصﱠ بعناية لفَھْمه.
 .3طريقة أفضل
 .2خطوات دراسة الكتاب اإلستقرائية
أ .المالحظة  -ماذا يَقُو ُل النﱠص؟
ب .التفسير  -ماذا يَعْني النﱠص؟
ج .التطبيق  -ماذا يجب أن أ ْع َمل؟
ْ
إقرأ يو  2-1 :1وناقشْ ھذه األسئلة الثالثة.
 .3بناء ھرم قوي
أ .إسْراع العملية  -ال تُسر ُ
ع بالبَ ْدء بالقراءة واإلفتراض السريع بأنك تَعْرفُ ما يَعْنيه النﱠص .ال تُق ّد ْم تطبيق سريع
ومشكوك فيه.
ُ
ْ
َ
ﱠ
ب .أساس قوي  -يَبْدأ بالمالحظ ِة الشاملة للنص )تَكسي ُر الذھب إلى قِطع صغيرة(.
أسئلة تؤخذ بعين اإلعتبار ،مراجعة وتطبيق
 .1ما ھو اإلختالف األساسي بين اإلستنتاجية واإلستقرائية؟
 .2لماذا تعتبر الطريقة اإلستقرائيةُ الطريقة األفضل في ِدرا َسة الكتاب ،قَارنھا مع الطريق ِة اإلستنتاجية؟
 .3ما ھي أخطار الطريقة "العامة" لدراسة الكتاب والوعظ؟
 .4ما ھي األسئلة التي قَ ْد تطرحھا على نفسك بما يختص بالفقرة الكتابية لكي تُ َر ّك َز على مالحظتھا؟
 .5ما ھي األسئلة التي قَ ْد تطرحھا على نفسك بما يختص بالفقرة الكتابية لكي تُ َر ّك َز على معناھا؟
 .6ما ھي األسئلة التي قَ ْد تطرحھا على نفسك بما يختص بالفقرة الكتابية لكي تُ َر ّك َز على تطبيقھا؟

خطة العمل
عندما تدرس الكتاب في المرة القادمة ،سجل الوقت ال ذي أخذت ه عل ى المالحظ ة والتفس ير والتطبي ق .عل ى أس اس ھ ذه
األوقاتُ،قيّ ُم إن كنت تَستخدم الطريقة اإلستقرائيةَ أو اإلستنتاجية أَو شيء بينھما.
َ
س ل ِدرا َستھا )ليس أكثر ِم ْن فق رة أو م ا ش ابه(.
للدرس
التحضير
في
ِ
القادم على المالحظ ِة ،إختار فقرة قصيرة من الكتاب المق ّد ِ
ِ
ِ
ك عل ى األش يا ِء الت ي إل ى اآلن لَ ْم تَراھ ا.
إقضﱢ على األقل ساعتين في مالحظة ھذه الفقرة بخشوع واطلب من ﷲ أن يفتع عيني َ
ك .ماذا تَعلّمتَ ؟
سجّلْ مالحظات َ
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أساليب درس الكتاب  --خطة تدريب2
مالحظة كلمة ﷲ

ص يَقُو ُل؟
 .1مالحظة  -ماذا النَ ّ
ضر للمالحظة
أَ .ح ﱢ
الروح القدس ) 1كو (14 :2؟
دور
ھو
ما
ِ
ما ھو دور الصال ِة )أف (18 :1؟
ما ھو دور اإلستعدا ِد للطَاعَة )يع (25-22 :1؟
ما ھو دور امتحن النفس في ضوء الفقرة المدروسة ) 2كو (5 :13؟
ما ھو دور الرغب ِة في التﱠ َعلﱡم )أع (11 :17؟
ب .خذ وقتا ً كافيا ً
السياق
إنظر إلى
ج.
ْ
ِ
ق يعني أن تَتَفَحﱠصُ التالي:
النَظَ ُر إلى السيا َ
 .1ما الذي تَتح ّد ُ
ث عنه اآليات ال َسابِقة والتالية؟
 .2ما ھو موضوع الفقر ِة؟
الفصل؟
 .3ما ھو موضوع
ِ
 .4ما ھو الغرض وما ھو موضوع السفر؟
إفحص البنية التركيبية
د.
ْ
 .1الكلمات المفتاحية
قارنَة والتباين
 .2ال ُم َ
 .3تَقَ ﱡدم الفكرة
 .4األفعال
 .5أدوات الربط
 .6اإليضاحات
ب
 .7نوع األد ِ
ه .إسأ ْل األسئلةََ :منْ ؟ ماذا؟  ،أين؟  ،متى؟  ،كيف؟  ،ولماذا؟
ئ أع الهَ ِم ْن المالحظ ِة .أوالً ،إقَ رأوا المقط َع س وية .ث ّم
أُ ْد ُرسُوا أرميا  1بشكل إستقرائي مستخدمين الما ّدةَ التي تَس تخدم المب اد َ
واصلُوا ُمناقشةَ
ائق قب ل نِھَايَ ة ال ّس ا َع ِة.
ناق ُشوا األسئلةَ التي تحت
الموضوع " ،عينة مالحظةِ ) ".
ِ
تحليل المالحظة لغاي ة  10دق ِ
ِ
ث ّم ،ناق ُشوا نَتائِ َج ال ُمناقش ِة كصف
الصف.
إذا كان باإلمكان ،إعمل نسخة من "عيّن ِة المالحظة" ألعضاء
ِ
عيّنة على المالحظة
أ َ .منْ ؟
ْ
ْ
ّ
س )آية (1؟
د
المق
الكتاب
ن
م
ء
الجز
ھذا
ن
ي
لمن
سبُ
َ
ِ ِ
ِ
َم ْن ھم األشخاص ْ
المذكورونَ في ھذه الفقرة )اآليات (2-1؟
َم ْن ھم الملوك المالحظونَ في )اآليات (3-2؟
أرضھم )آية (15؟
َم ْن ھم الناس الذين أراد ﷲ َج ْلب الكارث ِة على
ِ
الناس )اآليات (19-18؟
سجل قائمة بالمعارضات الرئيسية لـِ أرمياَ .م ْن ھم ھؤالء
ِ
)أسئلة أخرى؟ (
ب  .ماذا )ما ھو ،ما ھي ،ما الذي(؟
ُ
ما ھو الحدث الخاصّ الذي تُالحظه في بِداية )اآلية (2؟
ھَلْ من الممكن أن تَستنتج ما ھو دور أرميا في )اآلية (2؟
إذا كان األمر كذلك ،ما ھو ذلك الدور؟
ص ْدقيا؟
طبقا ً )لآلية  ،(2ما ھو الحدث الذي حصل في نھاي ِة عھ ِد ُ
ماذا َح َ
دث ألرميا في )اآلية (3؟
ماذا َك ْ
ب" التي جاءت إليه )آية (5؟
انت "كلمة الر ِ
ﱠ
َ
ما ھي األعمال األربعة المعيّنة التي ن َسبَھا ﷲِ لنفسه في )اآلية (5؟
ما ھو الدور الذي كا سيلعبه أرميا )اآلية (5؟
دور أرميا؟ محدودة إلى أم ِة إسرائيل ،أَو أوسع بكثير؟
ما ھو مدى ِ
ما ھو تجاوب أرميا في )اآلية (6؟
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ما ھ َو تجاوب ﷲ مع أرميا في )اآليات (8-7؟
ما ھما األمران اللذان يعطيھما ﷲ إلى أرميا في )اآليات (8-7؟
ما ھي الخيارات المتاحة ألرميا طبقا ً )لآلية (7؟
األول ِم ْن )اآلية (8؟
ما ھي عاطفة أرميا أن ﷲ يُخاطبُه في الجز ِء
ِ
ما ھما السببان اللذان أعطيا إلى أرميا لكي ال يخاف )آية (8؟
ما الذي فعله الرب ألرميا في )اآلية (9؟
ص ْ
ف مھ ّمة أرميا .ما ھي عناصر تلك المھ ّمة )آية (10؟
ِ
ما ھوا التقدم لمالحظ في )اآلية (10؟
ما ھما الشيئان اللذان أَراھُما ﷲ ألرميا في )اآليات (16-11؟
َصفُهُ )اآلية  (12عما يفعله ﷲ؟
ما الذي ت ِ
ما الذي َسيَحْ د َ
ُث لشعب ﷲ ،طبقا )لآليات (16-14؟
ما ھي األسباب المحددة التي بسببھا سيجلب ﷲ الدينونة على شعب ِه )آية (16؟
ما ھي التعليمات التي يَعطيھا ﷲ إلى أرميا في )آية (17؟
ما ھي الوصايا التي تكررت في وقت سابق؟
ما ھو الوعد الجديد )آية (17؟
ماذا سيفعل الناس في )اآلية  (18ألرميا )آية (19؟
للمعارك القادمة)آية (19؟
ما ھو الوعد الذي يَعطيه ﷲ ألرميا
ِ
)أسئلة أخرى؟ (
ج  .أين؟
أين مكان ھذا المقطع طبقا ً )لآلية (1؟
أين ھو الموقع؟
من أين سوف يأتي الشعب )اآلية (15؟
)أسئلة أخرى؟ (
د  .متى؟
َصفُ محتويات ھذا السفر؟
متى كانت الفترة التي ت ِ
متى عرفَ ﷲ )اختا َر( أرميا )آية (5؟
متى أفرز ﷲ أرميا للخدمة )آية (5؟
متى َحدثَت األحداث التي في)آية (18؟
)أسئلة أخرى؟ (
ه  .لماذا؟
لماذا "يُراقبُ " ﷲ في )اآلية (12؟
لماذا يعلن ﷲ دينونته على شعب ِه )آية (16؟
)أسئلة أخرى؟ (
و  .كيف؟
ْ
كيف تم وصف أرميا في )اآلية (1؟
كيف تم وصف أبوه حلقيا )آية (5؟
َكيفَ يُخاطبُ أرميا ﷲ في )اآلية (6؟
َكيفَ يَرْ ﱡد أرميا على كلم ِة ﷲ في )اآلية (6؟
صفُ ﷲ أرميا في )اآلية (18؟
َكيفَ يَ ِ

خطة العمل

ُ
الدرس الق ادم .أنظ ر إذا ك ان بإمكان ك
الوقت الكافي إل ْكمال خطوة المالحظة على أرميا  ،1إفعل ذلك قبل
إذا يكن لديك
ِ
ّ
َ
أَ ْن تَسْأ َل أسئلةَ
رْ
القادم.
رس
الد
في
الستخدامھا
واألجوبة
ة
األسئل
ھذه
ف
و
.
الفقرة
لنفس
أخرى
ة
مالئم
ِ
ِ
ِ
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ورشة عمل على المالحظة
ھم أن تَجْ َمع المجموعات معا لمدة  15دقيقة ل ُمقَا َرنَة النَت ائِج .يَ ِج بُ أَ ْن تُ ْ
ظ ِھ ر النت ائج ب ّ
أن ھن اك احتم االت عدي دة
من ال ُم ِ
ِم ْن األسئل ِة التي قَ ْد ُغفِ َل عنھا من بعض األفراد ،أَو حتى م ن مجموع ة ص غيرة .تؤ ﱢك ُد أيض ا أفض لية ِدرا َس ة الكت اب المق ّدس
ت م ن  4-3أش خاصُ .خ ْذ
معا في مجموعة بدالً ِم ْن شخص واحد فقط "يعظ" ما يَرونَه في النَصﱢ  .قَسﱢم الص ف إل ى مجموع ا ِ
 35دقيقةَ لقِراءة المقطع ،أَ ْ
ظ ِھر بعض أسئلة المالحظة ،وسجﱢل األجوبة.
ليكن لديك ورقةٌ إضافية وأقال ُم رصاص لكي تستخدمھا المجموعات .أيضا ً َس تَحتا ُج لوح ة أوراق أو ل وح طباش ير ،أَو
أعطھ م نس خة م ن
شيء من ذلك لتَسجيل األسئلة واألجوبة عن دما ت أتي المجموع ات مع ا ف ي نھاي ِة الجلس ة .إذا ك ان باإلمك ان ِ
الما ّد ِة التي تحت؟

الخطوات

استخدم الخطواتَ التاليةَ التي لُ ّخ ْ
درس  2وطبقھا على أع 10-1 :17أ:
صت في
ِ
ص ّل من أجل اإلستنارة.
ْ
إقرأ المقط َع ع ّدة مرات.
إفحصْ السياق وسجّلْ مالحظاتك.
إفحصْ البنية التركيبية و َسجﱢل ما تراه.
يس ُك ّل األس ئلة تنطب ق عل ى
إسألْ ُك ّل أنواع األسئل ِة المفتاحية الستّة التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُف ّك َر بھا ،و َسجﱢل األجوبةَ التي ت َِجدُھا .لَ َ
ھذه الفقرة ،لكن سجّل األسئلة التي تَتعلّ ُ
ق بھا.
ّ
ْ
ُ
ُ
لإلستعمال إذا كنتَ تعل َم ھذه الفقرة.
سؤال ل ُك ّل قسم
إخترْ أفضل
ِ
ِ
السياق :موضوع المادة التعليمية لآليات التي تُحيطُ بالفقرة المدروسة.
فقرة  /مقطع -
اآليات ال َسابِقة -
اإلصحاح )- (17
اآليات التالية -
البنية التركيبية :البنية التركيبية للفقرة تَتعلّ ُ
ونوع اللغ ِة.
ق بالقواع ِد
ِ
أفعال -
كلمات مفتاحية -
أدوات ربط -
مقارنات أَو متباينات -
إيضاحات -
األفكار -
تَقَ ﱡدم
ِ
األسئلة الرئيسية :إسْأَ ُل ويُجيبُ ُك ّل ِم ْن األسئل ِة الرئيسي ِة الستّة المتنوعة المحتملة
متى؟
أين؟
ماذا؟
َم ْن؟

سفر )أعمال( -
العھد الجديد -

ب-
نوع األد ِ

َكيفَ ؟

أساليب درس الكتاب  --خطة تدريب4
تفسير كلمة ﷲ :ماذا يعني النص
 .1التفسير  -المرحلة الثانية للطريقة اإلستقرائية
 .2عملية اإلستقراء
حقائق المالحظة إليجاد المفاتيح الرئيسية
ق في
أ .دقّ ْ
ِ
َ
ب .حدد نقطة الكاتب الرئيسية
ج .حدد تسلسل الفكرة في النﱠص
 .3القواعد األساسية للتفسير
للتفسير الكتابي
أ .المبادئ العامة
ِ
ّ .1
إن الكتاب المقدس ھو كلمة ﷲ الموثوقة.
ّ .2
شخص ﷲ.
إن أفضل تعبير عن الكتاب المقدس ،أنه يَعْكسُ
َ
س.
اإليمان
 .3تَ َوفُر
ِ
والروح القدس ضروريان لفَھْم الكتاب المق ّد ِ
ِ

لِماذا؟
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يس الكتابُ
 .4عليك تفسير التاري َخ واألحداث والمواقف والتجارب الشخصية ،الخ ، .على ضوء الكتاب المق ّدس ،ولَ َ
س على ضوء ھذه األشياء.
المق ّد َ
َ
ْ
يس لزيَاْدَة معرفتنا ،لكن لتَغيير حياتِنا.
ل
المقدس
كتاب
ال
ن
م
الرئيسي
الغرض
.5
َ
ِ
ُ
ك الح ّ
 .6ك ّل مسيحي يَمتل ُ
ق والمسؤولية واإلمتياز لتَحرّي وتفسير كلم ِةﷲ بمساعدة الروح القدس.
لتفسير الكتاب المقدس
والقواعدية
والتاريخية
ب .المبادئ الالھوتية
ِ
ً
ً
ﱢ
َ
السياق التاريخي والثقافي للكاتب .فكر دائما بالكيفية التي فھم بھا السامعون
 .1يَ ِجبُ أَ ْن تفسر الكلماتَ طبقا لمعناھا في
ِ
األصليون وكيف كانت ردود أفعالھم مع الرسالة.
ﱢ
ھم فَھْم قواع ِد النص قبل ُم َحا َولَة فَھْم الحقيق ِة الالھوتي ِة التي يُ َعل ُمھا.
 .2من ال ُم ِ
 .3اللغة الرمزية في العادة يكون لھا نقطة رئيسية واحدة .ال تُحاولْ أَ ْن تَ ْقرأَ الكثير ِم ْن األشيا ِء لذلك النوع ِمن
النصوص.
َ
 .4يَ ِجبُ أَ ْن ال تَ ُكونَ أوضح من النصوص المق ّدسة في أي موضوع .ال تُ ْ
ضف أفكارك الخاصة أو تقليد كنيستك إلى ما
يقوله الكتاب المقدس ،ألنه من الممكن لك ولآلخرين أَ ْن تَ ْعتَقِدوا أن تلك األفكار في الحقيقة كتابية.
التفسير الشائعة من أجل تفاديھا
ج .أخطاء
ِ
القفز ِم ْن نَص إلى موضوع آخر تريد أن تناقشه.
الواضح للنص ومحاولة إيجاد بَعْض المعاني المخفية.
إ ْھمال المعنى
ِ
إ ْھمال اإلعالن التدريجي الطبيعي للكتاب المق ّدس.
د .إستخدام " ُمسا ِعدات" ،لكن استخدمھا بعناية
مح الوقتُ  .إتبع االشكل التالي.
أرجع إلى مالحظاتِ َ
ك على أرميا  ،1واعم ْل من خالل عملي ِة التفسير بحسب ما يَ ْ
س ُ
 .4عيّنة تفسير
الحقائق المفتاحية
إليجاد
المالحظات
أ .غَرْ بِل
ِ
ب .إذكرْ النقطةَ الرئيسيةَ
ص ْ
ف تسلسل الفِكرة
جِ .
د  .بَعْضُ األسئلة التي تتعلق بـِ "المعنى"
ت التي في األعلى ،قَ ْد يَ ُكون مساعدأ أن تأخذ بعين اإلعتبار األسئلة التالي ِة ح ول معن ى ال نَصﱢ .
بينما تَعْم ُل على البيانا ِ
َ
ربما َستُف ّك ُر في أسئلة أخرى جيدة ،أو ربما أفضل ،ھذه األسئلة مقدمة لتبدأ بالعملية.
آية 5
ّ
ْرفُ
ماذا يَعْني بأن الربﱠ "يَع " أرميا؟
ماذا يعني أن يكون "مقدساً؟ "
َ
َ
تَ
َ
جْ
ْ
ﱠح ِم قَ ﱠد ْستُكَ  . . .؟ "
ر
ال
م
ر
خ
ا
م
ل
ب
ق
َ
.
.
".
الكلمات
ماھي بَعْض نتائج ھذه
ِ نَ
َ َ
ِ
آية 6
لماذا يُ ْم ِكنُ ألرميا أَ ْن يَعتب َر نفسه "طفالً؟ "
لماذا بحسب اعتقادك كان تجاوب أرميا على ھذا النحو؟
آية 7
َصف دعوة ِم ْن ﷲ ِمن خال ما تراه في ھذه اآلية؟
َك ْيفَ ت ِ
ق الذي عن ﷲ وطبيعته؟
ب
ا
س
ال
للسؤال
ك
جواب
ما ھو
َ
َ
ِ
ِ ِ
آية 8
ماذا تقول كلمات الرب عن َر ﱢد الشعب على خدمة أرميا المستقبلية؟
ما ھو الحافز الذي يجعل أرميا يواجه المعارضة؟
آية 9
َكيفَ "ق ﱠدم" الرب كلماته إلى أرميا؟
آية 10
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
س "؟
ر
غ
ت
و
ي
ن
ب
ت
و
،
م
د
ھ
ت
و
ع
ل
ق
ت
ل
،
ض
ق
ن
ت
و
ك
ل
ھ
ت
"
الجمل
ھذه
تعني
ماذا
اعتقادك
بحسب
َ
َ ِ َ َ َِ َ ِ َ َ ِ َ
ِ َ
َ
ّ
ُ
شخصية أرميا والذي يُمكنه ل ُمتَابَ َعة خطة ﷲ؟
ما الذي يمكن أ ْن تَفترضه عن
ِ
آية 12
ّ
ّ
ْ
ما ھو المبدأ الذي ت َِجدُه في ھذه اآلية يَتعل ُ
ق بتدخ ِل ﷲ في خدمة الذين يَدعوھم؟
آية 16
شخصية ﷲ ،حتى عندما يتعلق األمر دينونة شعبه الخاص؟
ما الذي تعرضه ھذه اآلية عن
ِ
ھَلْ كان ﷲ بارا في ما خطّطَ للشعب؟ لِماذا؟
آية 17
َ
اإل ْستِعْداد" ألرميا؟
ماذا يمكنُ أ ْن يَ ُكونَ دور " ِ
ك ك ّر َر الرب ثانيةً ما قاله سابقا )آية (8؟
لماذا بحسب فكر َ
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آية 18
َ
ُ
ً
ً
س؟ "
صينَة َو َع ُمو َد َح ِدي ٍد َوأ ْس َو َ
ت " َم ِدينَة َح ِ
ما ھو معنى وأھمية العبارا ِ
ار نُ َحا ٍ
لماذا أراد الشعب في اآلية  18أَ ْن يَ ُكونوا معارضا جداً ألرميا ورسالته؟
َكيفَ ﷲ يُحصّنُ ويُھيّ ُئ شعبهَ اليوم ل ُم َسانَدَته؟
آية 19
وإلتزام ﷲ مع الذين يدعوھم؟
ما الذي تعرضه ھذه اآلية عن شخصية
ِ
المبدأ الكتابي
ِم ْن دراستِي لـِ أرميا  ،1أَ ِج ُد المبدأَ الكتابي الخال َد التال َي )سجل(:

خطة العمل

الدرس إلى لَ ْم تُ ْ
إِ ْنھي أ ّ
كملھا اآلن.
ي أسئلة باقية في ھذا
ِ
إبد ْأ العم َل خالل استخدام عملي ِة التفسير مستخدما ً أعمال .10-1 :17

أساليب درس الكتاب  --خطة تدريب5
ورشة عمل على التفسير
رق دراس ة الكت اب الخط ة  3إلجْ راء "ورش ة تفس ير" مس تخدما
الم درّب ،اس تخدم التعليم ات المعط اة لط
ِ
ْ
السابق كدليل للورشة.
الدرس
أعمال  10-1 :17أ .الطالب َسيَستخدمونَ ُمالحظاتَھم ِمن
ِ
ِ
الحقائق الرئيسية
أَ .غ ْربِل المالحظاتَ إليجاد
ِ
بينما أَ ْنظ ُر إلى مالحظاتِي على أعمال 10-1 :17أ ،يَبْدو لي أن المالحظات األكثر أھميةً )قائمة(:
سياق النص:
المستمع األصلي:
الحالة األصلية:
الحقائق والمالحظات األخرى
أذكر النقطةَ الرئيسيةَ
بْ .
ّ
إن موضو َع الفقرة ھو:
ُ
ُ
ّ
الموضوع ھو:
إن الشي َء الذي يَقوله لوقا عن ھذا
ِ
عبارة مختصرة للنقط ِة الرئيسي ِة ،تَعْكسُ الفكرتين فوق ،ھي:
يُط ّو ُر لوقا الفكرة الرئيسية للنﱠص عن طريق:
ج .أسئلة تختص بـِ "ماذا يعنيه النص"
بينما تَعْملُون كمجموعة ف ي ھ ذا ال نص ،س جل تح ت األس ئلة الرئيس ية الت ي َس ألتَھا ع ن معن ى ال نص والت ي س اعدتَك ل تَ ْفھم
أفضل ما ھو معنى ھذه اآليات.
ُ
]ضع دائرة حول السؤالين األكثر مساعدة واللذان ستستخدمھما إذا ُك ْنتَ تَقو ُد مجموع ِة دراسية لھذا النص[ .
إذكر المبدأَ الكتابي
دْ .
َ
المبدأ األبدي لھذا النص ھو:
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أساليب درس الكتاب  --خطة تدريب6
تطبيق كلمة ﷲ :ماذا علي أن أفعل
أطع مت  ،20 :28يع (17 :2
 .1التطبيق  -المرحلة الثالثة للطريقة اإلستقرائي ِة ) ِ
التطبيق يَ ْشم ُل سُؤال" ،ماذا في حياتِي مشابه للحال ِة التي بصفھا النص؟
التطبيق
 .2عملية
ِ
للتطبيق
مواضيع
.
أ
ِ
 .1اإليمان
 .2المواقف
 .3األعمال

 .4الخطايا
 .5التحديات
 .6الوعود

 .7الصفة

ناقشْ "األسئلة العا ّمة" و" األسئلة المحددة" كدليل إتطبيق أرميا  1على حياتِكَ وخدمتك .ناقشْ نَتائِج مجموع ة ال ُمناقش اتَ ھ ذه
كصف.
األسئلة العا ّمة
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ّ
التطبيق المساعدة التي يُمكنُ أن تسْأل أل ّ
س .وھي:
دركس" عدد ِمن أسئل ِة
ي نص في الكتاب المقد ِ
ِ
يُدر ُج " ِھ ْن ِ
ھَلْ
ھَلْ
ھَلْ
ھَلْ
ھَلْ

يوجد مثال لي لكي أَ ْتبَعُه؟
توجد خطية لكي أَتَ َجنﱠبُھا؟
يوجد وعد أطالب به؟
توجد صالة يجب أن أصليھا؟
توجد وصية ينبغي أن تُطاع؟

ھَلْ
ھَلْ
ھَلْ
ھَلْ

يوجد ظرف ينبغي أن أعالجه؟
توجد آية للحفظ؟
يوجد خطأ ينبغي أن تشير إليه؟
يوجد تح ّدى يجب أن تواجھهُ؟

األسئلة المحددة
َ
ّ
ُ
ق مباش رة بم ا يَ ِج بُ أ ْن تَع َمل ه كنتيج ة للرس الة .ھن اك ع دد النھ ائي م ن ھ ذه األس ئل ِة المح ددة ،ألنھ ا ت َْختَلِ فُ
ھ ذه األس ئل ِة تَتعل ُ
ْ
كّ .
إن الش ي َء المھ َم ھ و أَ ْن تَ ْف ت َح قَلبَ كَ لل رب ،وتَ ْس م ُح ل ه أن يري ك م ا ال ذي يُري دُه أن
الف النصوص .أنت مح دود بإب دا ِع َ
باختِ ِ
يتغير في حياتِكَ .
بعضُ األسئلة ُمدر َجةٌ تحت .إشعرْ بالحرية إلضافة الزيد من األسئلة إليھا خالل عملك على ھذا النص.
آية 5
ك الشخصي ِة َمع ﷲ ،الخالق؟
ماذا تعلم ھذه اآلية عن عالقتِ َ
ما الذي تقوله ھذه اآلية إليك شخصيا ً حول دعوتك للخدمة؟
إذا لم يكن لديك شعور واضح بالدعوة ،ما الذي تقوله لك ھذه اآلية؟
ما الذي تقوله ھذه اآلية لك شخصيا ً عن إراد ِة ﷲ لحياتِكَ؟
ھَلْ تَ ْعرفُ إرادةَ ﷲ لحياتِ ِك في ھذه النقطة؟
أَ ّ
ك في سياد ِة ﷲ؟
ي تأثير ھَلْ ذلك شع ُر لَهُ بخصوص إيمانُ َ
المفھوم بدون تحفّظ؟
ھَلْ تُوافقُ؟ ھَلْ تَ ْقب ُل ھذا
ِ
آية 6
ْ
ھَلْ تَشع ُر بنفس شعور أرميا في تَ َر ﱡد ِد ِه في اإلستجابة على التحدي الذي قدمه له ﷲ؟
ما ھو ُعذرُكَ؟ "
ھَلْ ما ِزلتَ تُقَ ِد ُم األعذا َر؟ ماذا يجب أن تَع َم َل بھا؟
آية 7
ما الذي تعتقده شخصيا ً حول َر ﱢد ﷲ على أرميا؟
لر ْفض دعوة ﷲ؟
َكيفَ تَ ْشعُرْ شخصيا ً بالنسبة لقلة "المرون ِة" من طرف أرميا َ
قراره الخاص .ماذا تَ ْشع ُر شخصيا ً عندما ال يك ونُ ِع ْن دَكَ أ ّ
ي إختي ار حقيق ي فيم ا يتعل ق
ال يَبْدو أنه توجد فرصة ألرميا إلتﱢخاذ
ِ
َ
بالدعوة المجھة لك من ﷲ؟ ھَلْ يَ ِجبُ أ ْن يكونَ لك إختيار؟
ھَلْ يُ َش ﱢك ُل ذلك الشعور مشكلة لَك في موضوع إرادة اإلنسان الحرّة وسياد ِة ﷲ؟
إذا كان يُ َش ﱢك ُل مشكلة ،كيف تتجاوب معھا؟
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آية 8
ما الذي تعنيه لك ھذه اآلية شخصيا؟ً
ك وخدمتك الشخصية؟
كيف تطبق ذلك على حالت َ
آية 9
َ
َصفَ حالة "تَقابَ َل" ﷲ فيھا َمعك شخصيا؟ً
ْ
ھَل يمكنك أن ت ِ
آية 10
ھدف ﷲ النھائي ِم ْن حدمتك؟
ما الذي تقوله ھذه االية لك شخصيا ً عن
ِ
ھَ ّل باإلمكان أَ ْن تَرى أ ّ
ي تشابه بين مھ ّم ِة أرميا ومھمتك في زرع الكنائس؟
ّ
كان ھناك عقباتَ أمام أرميا كان ال بُ ﱠد ْ
ت
ُواجھَھا ويَتغلبُ عليھا لكي يَص َل ھ دفَ البن اء والَ ْزرع ثاني ة .م اھي بع ض العقب ا ِ
أن ي ِ
ْ
بزَ
الكنائس الجديدة؟
رع
ﷲ
ملكوت
بناء
ن
م
ه
نفس
الھدف
ذلك
التي تُواجھُھا بينما تتحاول الوصول إلى
ِ ِ
ِ
ِ
َ
صرﱠف ض ّد التقليد والقادة الذين قَ ْد يُعارضونَ فكرك في زرع الكنائس؟
َكيفَ تَ ْشعُرْ في إمكانية وجودك بوضع عليك فيه أ ْن تَتَ َ
ت وأولئك الذين قَ ْد تُعارضونَك؟
َك ْيفَ تَتعام ُل مع العقبا ِ
آية 12
َكيفَ تَرى أن مبدأَ ھذه اآلية يُق ّد ُم إليك شخصيا؟ً
ما الذي تفعله ھذه االية لثقتِكَ كزارع للكنائس؟
آية 16
َكيفَ تَتعام ُل مع قضي ِة "آلھة أخرى" في حياتِك الخاصة؟
ما الذي عليك أن تع َملُه للتَأْكيد ّ
بأن والئِكَ فقط وليس ل"آلھة" أخرى ،وبمعنى آخر ، . :مادية ،قومية ،الخ .؟
آية 17
ك في ھذه النقط ِة الّتي َست َْثب ُ
ُت فيھا من أجل ﷲ ض ّد ُك ّل المعارضة؟
َكيفَ تُق ّد ُر إستعدا َد َ
ماذا تَحتا ُج أـن تفعله شخصيا ً لكي تُھيّ َئ نفسك لخدمتك المستقبلية؟
ما ھي النواحي التي في حياتِك تحتاج إلى تعزيز روحي؟
آية 18
صنَ ﷲ أرميا .كيف َح ّ
لقد َح ّ
صنَك ﷲ لِت َْثبُتَ من أجله؟
الظروف؟
ك لِكي يَ ُكونَ َمعك في ُك ّل
ماذا وھب ﷲ ل َ
ِ
َكيفَ يجعلك ھذا تَ ْشع ُر عن ﷲ وتدبيره لَك ولخدمتك؟
الخالصة:
َ
ّ
ق الذي أراه لحياتِي وخدمتي من خالل أرميا  1ھو:
إن التطبي َ

خطة العمل

ْ
الدرس كمجموعة ،إ ْعمل ذلك قبل الورشة القادمة لكي يَ ُكونَ مألوفا لديك.
لديك وقتا ً إل ْكمال ھذا
إذا ل ْم يكن
ِ

أساليب درس الكتاب  --خطة تدريب7
ورشة تطبيق

ت التي أُعطيَ ْ
التطبيق ھذه".
ت لخطة  3لـِ "ورش ِة
نفّ ْذ نفس التعليما ِ
ِ
أ .تذ ّكر المبدأَ الكتابي
درس :5
أَ ِع ْد ھنا نسخ المبدأِ الكتابي الذي اتنتجته لـِ أعمالِ 10-1 :17م ْن
ِ
ب .قَارنْ السياقات
ك مكافئا ً إلى السياق الكتابي األصلي.
ك صحيحاً ،يَ ِجبُ أَ ْن يَ ُكونَ سياقُ َ
لكي يَكون تطبيق َ
ص ْ
ُ
ف باختصار السياق الكتابي األصلي لـِ أعمال 10:-1 :17
ِ .1
ُ
ص ْ
ك الحال ُي ) َما أنت عليه ،وما تَ ْع َملهُ ،الخ(: .
ف باختصار سياقُ َ
ِ .2
ُ
تفاوت
 .3إكتبْ بيان قصير على األقل عن طريقة واحدة في سياقِكَ مشابھة لواحدة في أعمال ُ ) 17مالحظة :ھذا َس َي
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بعض ال ّشيء من شخص آلخر في المجموع ِة ،لكن أيضا ً َسيَ ُكونُ ھناك تشابھَا بما فيه الكفاية والذي به تَ ُكونَ قادرين
على ُم َسا َعدَة بعضكم البعض(.
ق
ج .ف ّك ْر بشأن
مواضيع التطبي َ
ِ
إ ْ
المواضيع التالي ِة يَبْدو مالئم ا َ لحالتِ كَ  .إذا ك ان األم ر ك ذلك ،الح ظ كي ف يَتعلّ ق ب ه .ربم ا
أحد
كان
إذا
وانظر
المقطع
قرأ
ِ
ِ
ھناك موضوع آخر أكثر مالئمة  .إذا كان األمر كذلك ،الحظُه بما يلي.
 .1اإليمان
 .2المواقف
 .3األعمال

 .4الخطايا
 .5التحديات
 .6الوعود

 .7الصفة
 .8أي شيء آخر

د .األسئلة العا ّمة
إسألْ أسئلةَ
ك على المالئمة منھا.
التطبيق العا ّم ِة المدرجة تحت .سجّلْ أجوبتَ َ
ِ
ھَلْ
ھَلْ
ھَلْ
ھَلْ
ھَلْ

يوجد مثال لي لكي أَ ْتبَعُه؟
توجد خطية لكي أَتَ َجنﱠبُھا؟
يوجد وعد أطالب به؟
توجد صالة يجب أن أصليھا؟
توجد وصية ينبغي أن تُطاع؟

ھَلْ
ھَلْ
ھَلْ
ھَلْ

يوجد ظرف ينبغي أن أعالجه؟
توجد آية للحفظ؟
يوجد خطأ ينبغي أن تشير إليه؟
يوجد تح ّدى يجب أن تواجھهُ؟

ه .إسأ ْل أسئلةَ محددة
بينما تَعْملُون اآلن معا على النص ،ف ّكروا باألسئل ِة المحددة ل ُك ّل آية تركز على "ماذا يجب أن أ ْع َمل؟ "سجلوا تلك
األسئلة ،واألجوبة.
]ضع دائرة جول أفضل سؤالين ستستخدمھا في قيادة مجموع ِة الدراسة اإلستقرائية لھذا النَصﱢ [ .
الخالصة:
ق' الت ي اختارتھ ا ُك ّل
بينما تجتمعون معا ،ناقشوا وقارنوا التطبيقاتَ التي تروھا في النص .وف ي النھاي ة ،ق ارنوا أس ئلةَ 'التطبي َ
مجموعة  ،واختاروا اثنين منھا سيساعدان جداً إذا كنتم تَقُودُون دراسةَ استقرائية على النص .سج ّْلھا:

خطة العمل
مراحل المالحظة ،والتفسير ،والتطبيق .قبل الحلقة الدراسي ِة القادم ِةَ ،ستَحتا ُج لتَطوير دراسة كتبية
تَقدّمتَ اآلن خالل
ِ
ّ
ً
ادئ الت ي تَعلمتَھ اَ .س يكونُ ل ديك  20دقيق ةَ لتق ديم دراس ة الكت اب أثن اء ورش ة عم ل ف ي تل ك
إستقرائية مختصرة ُم ْست َْخ ِدما المب َ
ُ
ئ قيَاْدَة دراسةَ إستقرائية.
مباد
ت
س
القادمة
الحلقة الدراسية .الحلقة الدراسية
ناقشُ
َ
َ
ً
ً
رس نَ ﱠ
قدر ِمن أسئلة المالحظات،
عند ھذه النقطة ،مھمت َ
ك أَ ْن تَ ْد َ
صا ُم ْست َْخ ِدما الطريقة اإلستقرائية ،وتحضر أكبر ٍ
َ
ُ
ْ
ير  .ث ّم اخت ار ِم ْن
التحض
ن
م
الوقت
ھذا
أثناء
والتطبيق
النص،
معنى
ّر
ر
ق
ت
ن
أ
ج
ي
.
المحتملة
واإلجابات
والتفسير ،والتطبيق
بُ
َ ِ
ِ
تطبيق والتي س تقود المت دربين اآلخ رين بش كل
ك ك َح ﱟد أعلى ِم ْن  6-5أسئلة مالحظة 3-2 ،أسئلة تفسير ،و 2-1أسئلة
ُك ّل أسئلت َ
ِ
أفضل في اكتشاف وتطبيق تعليم النص.
ً
ْ
ُ
َ
قَ ْد تَختا ُر لدراستِك أحد النصوص التي أدرجت تحت .رجاءا ق ْ
اآلخرين لكي ال يَع َم ُل ك ّل
ارن إختيا َركَ َمع المتدربين
ِ
شخص على نفس النصَ .ك ِمثال لَك ،ملحق 7أ عيّن ِة دراسة كتاب إستقرائية على تأسيس الكنيس ِة في أفسس في أعمال -1 :19
ك يَ ِجبُ أَ ْن تكونَ لھا صيغة مماثلةُ ،لكن لھا أسئلة مختلفة بالطبع ،نقطة رئيسية ،وتطبيق.
 .10دراست َ
عيّنة النصوص التي ستختار منھا:
أعمال ) 34-16 :17أثينا(
أعمال ) 20-8 :14لِ ْستِ َرة َو َدرْ بَة(
أعمال ) 12-4 :13بَافُوس(
أعمال ) 17-1 :18كورونثوس(
أعمال ) 40-11 :16فيليبي(
أعمال ) 52-13 :13أَ ْنطَا ِكيَة(
يريﱠة(
أعمال ) 7-1 :14إِيقُونِيَةَ(
أعمال ) 15-10 :17بِ ِ
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خطة تدريب مساق األوميغا

الكـــــرازة  --خطة تدريب1
مقدمة إلى الكرازة :أحب ﷲ العالم
الدرس ال ينتمي إلى مساق األوميغ ا .ب دالً ِم ن ذل ك ،يُؤ ّك ُد عل ى تَ َعلّ م َكي فَ تُق ّد ُم رس الة اإلنجي َل مس تخدما المكع ب
ھذا
ِ
ً
ُ
الكرازي .إذا لم تكن قادرا على توفير مكعبا لك ّل طال ب م ن طالب ك الع املين ف ي زرع الكن ائس ،إعم ل نس خة م ن الص فحة
التالية واعرضھا لكل شخص تَ ْشھ ُد له.
 .1طبيعة الكرازة
أ .العملية
مثال بولس في الصال ِة في أف  ،20-19 :6كو 6-2 :4؟
ما الذي يعنيه إتّباع
ِ
ب .المبادرة في محادثة عن المكعب الكرازي
ج .تَقديم المكعب الكرازي
خص ال ذي أن ت تَ ْش ھ ُد ل ه .ق راءة اآلي ات م ن الكت اب
الش
ع
م
ان
األحي
ب
اغل
ي
ف
ة
فعالي
ه
ل
دس
إن اس تخدام الكت اب المق
ِ
س الخاص به يمكن ان يكون له تأثيرا قويا في َكسْب اإليمان.
المق ّد َ
أولئك الذين يُشيرونَ بأنﱠھم يرغبون بقبول الرب يسوع المسيح ،قَ ْد ت ْ
َطلبُ ِم ْنھم تك رار الص ال ِة الت ي ف ي األس فل .ص لي
أقسا َم الصال ِة واعطي وقتا ً لھم لتكرارھا بصوت مرتفع.
أ .شريحة  - 1ﷲ محبة1) .يو  (16 ,8 :4اإلنسان منفص ُل عن ﷲ بالخطية) .رو (23 :3
ب) .رو  ،8 :5يو (16 :3
ب .شريحة  - 2ماتَ المسيح على الصلي ِ
ج .شريحة  - 3المسيح ُدفِنَ في قبر 1) .كو (3 :15
اليوم الثالث ) 1كو (4 :15
د .شريحة  - 4ﷲ أقام المسيح في
ِ
ه .شريحة  - 5المسيح ھو الطريق الوحيد إلى ﷲ) .يو (6 :14
باإليمان) .أف (8,9 :2
و .شريحة  - 6يَ ِجبُ أَ ْن نقبل عَطيَة الحياة األبدية المجّانية
ِ
صالة
اإليمان) :توقف عند كل إشارة " (/أش كرك ي ا رب ألن ك أحببتن ي / .أن ا أَعت رفُ ب أنﱠني أخط أت ض دّك / .أن ا أؤم ن ب أنّ
ِ
يسوع المسيح  / ,ماتَ على الصليب  /ليدَفع ثمن خطاياي  /وبأنّه قام من الموت / .وأنا أؤمن بانه يغفر خطاي اي  /وينق ذني
منھا / .وأعترف به ربا وسيدا!  /أشكرك ِمنْ أجل عطيتك الحيا ِة األبديّة / .باسم يسوع أصلي  / ,آمين".
ق ّس ْم الصف كل اثنين معا ودع كل واحد منھما أن يقدم المكعب الكرازي إلى االخر .يَ ِجبُ عليھما أَ ْن يناقشا ھذه الخبرة.
رين )ع ب
التلمذة" :كمؤمن في الرب يسوع المسيح يَ ِج ُ
ب أَنْ  -تَصلّي بشكل مستمر )ف ل ،(6,7 :4 .تجتم ع ب المؤمنين اآلخ ِ
ْرس الكت اب المق دس )1ب ط ،(2 :2 .تُخب ُر آخ رين ع ن اإلنجي َل )م ر  ،(15 :16تُح ﱡب ﷲ واآلخ رين ب ُك ّل قلب كَ
 ،(25 :10تد ُ
)مت(40-36 :22 .

خطة العمل
اإلنجيل إل ى خمس ة اش خاص غي ر م ؤمنين مس تخدا المكع ب
لباب في منطقتك المستھدفة لكنيستِك الجديد ِة وق ّدم
إذھبْ من باب
َ
َ
الكرازي.
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أ

أ

يحبك!

أنت

أنت

خاطي

يو 3:16
1يوحنا 8 :4

يسوع

يسوع

رو 23 :3
رومية 23 :6

مات من أجل خطاياك

رو 8 :5
1بط  ،24 :2يو 16 :3

ُدفِ َن

ُدفِ َن

قام

طريق
)واحد(

إيمان

أ

1كو 4 :15

يسوع

أقام

يسوع!

يسوع ھو الطريق

الوحيد

يجب أن تضع إيمانك في
المسيح

1كو 4 :15

يو 6 :14

أف 9-8 :2
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الكـــــرازة  --خطة تدريب3 ،2
تطوير شھادتك الشخصية :ھذا ما فعله ﷲ من أجلي
الجلسة 2
 .1طبيعة الشھادة
أ .نحن مدعوون لِكي نَ ُكونَ شھوداً )أع (8: 1
ب .نحن مدعوون لتقديم شھادة )أع (42 :10
 .2قيمة الشھادة
أ .التَ َغ ﱡلبْ
اإلنجيل )شھادة شخصية أع (18-12 :26
ة
مقاوم
على
ِ
ِ
ب الروحي ِة )رؤ (12-10 :12
ب .التَ َغلﱡبْ على
الشيطان في الحر ِ
ِ
 .3أمثلة على الشھادات
البئر )يو (29-28 :4
أ .المرأة التي على
ِ
ب .الرجل المولود أعمى )يو (34-13 :9
ج .تَجديد بولس )أع (26 ,22 :9
ث في أورشليم )أَع (21-10 :24
د .شھْادة بولس عن األحدا ِ
 .4تحضير الشھادة :العناصر الرئيسية
ك قبل أن تتعرف على المسيح؟
كيف كانت حياتُ َ
َكيفَ تَعرّفتَ على الرب يسوع المسيح؟
كيف غير في حياتك تعرفك على المسيح
جلسة 3
 .5مشاركة الشھادة الشخصية
يَ ِجبُ أَ ْن تَ ُكونَ الشھادة كاملة ،وواضحة ،وكرازية ،ومختصرة
ت ثالثية .يَ ِجبُ أَ ْن تُراج َع المجموعة النقاطَ كامل ِة ،بوضوح ،وبطريقة كرازي ة ،ومختص رة .ث ّم عل ى ُك ّل
تقسيم إلى مجموعا ِ
َ
الصف أ ْن يُق ارنَ النَت ائِج ،وبحس ب الوق ت،
مشارك أَ ْن يُشاركَ بشھادته الشخصية مع اآلخرين في المجموعة .يَ ِجبُ على كل
ِ
دع بعض المشاركين ْ
أن يشاركوا بشھاداتھم مع الصف) .قَ ْد يَأْخ ُذ ذلك حوالي  60دقيقةَ(

خطة العمل

ْ
ك .كن مستع ّداً للمشاركة في
شارك بشھادتكَ على األقل مع ثالثة مؤمنين
آخرين والذين َسيَرونَ إذا كننت واضح في تقدي ِم َ
ِ
َ
ً
شھادتِكَ ثانية أثناء الجلسة التدريبي ِة القادمة أو أثناء ھذه الحلقة الدراسية.
َ
ْ
ت حالي ِة خالل اإلسبوع
إتصاال
ضمن
و
أ
مؤمنين
ك وق ّد ْم المكعب الكرازي َمع خمسة أصدقاء غير
شارك بشھادت َ
ِ
ب إل ى
أشخاص
التالي.ق ّد ْم شھادتَكَ والمكعب الكرازي َمع خمسة
إضافيين في منطقتك المستھدفة لكنيستك الجديدة ذاھب ا م ن ب ا ٍ
ِ
ِ
َ
ذار مس بق( خ الل
إن
دون
ب
ربما
)
ك
ت
شھاد
في
لتشارك
"
إلھية
مواعيد
"
ك
ل
يعد
ب خالل اإلسبوعان التاليان .أطلب من ﷲ أن
َ
با ٍ
ِ
ٍ
األسابيع األربعة القادمة.
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خطط تدريب كراسة األوميغا الثانية
رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب 5
األساس الكتابي إلشباع غرس الكنائس
إمأل األرض من معرفة مجد ﷲ
 .1اإلشباع في العھد القديم
 .1ما الذي كانت مشبعة به كل األرض في ھذه اآليات من العھد القديم؟ مز  ،19 :72اش  .18 :66 .11ھَلْ يَنطب ُ
ق ذلك
في أيامنا؟ ھَلْ ھذه الحقيقته أكثر وضوحا ً اليوم أَم أق ّل وضوحاً؟
 .2خدمة الرب يسوع المسيح
 .1ما الذي يُخبرُنا به مت 23 :4 .و لو  1 :10عن إشباع الرب يسوع المسيح للجليل؟ لماذا َر ّك ُز على الجليل بدالً ِم ْن
التركيز على كل شعب إسرائيل؟ ھَلْ يوجھنا على ذلك اآلن؟
الخردل في )مت  ،(32-31 :13يُخبرُنا الرب يسوع المسيح بأنّه البداية الصغيرة لمملك ِة ﷲ سوف
 .2في مثلِه عن حبة
َ
ْ
مثل الخمير ِة )مت ،(33 :13 .الكتلة الصغيرة للخمير ِة تَتح ّو ُل إلى كتلة العجين ِة لتَكبيرھا كما تَنمو مملكة
تَ ْكبُر .في ِ
ﷲ .ھَلْ يدم ذلك لنا أ ّ
لإلنجيل وللكنيسة؟
ي اقتراح عن إرادة ﷲ وخطﱠته
ِ
 .3األساس الكتبي إلشباع زرع الكنائس
الصفوف التي تحتوي أكثر ِمنْ  9إستخدم مجموع ِة ُمناقشة صغيرة لألسئل ِة التالية.
 .1ما ھي األداة التي تخبرنا عنھا أف  10 :3إلنتشار اإلنجيل؟
إلنتشار اإلنجيل؟
 .2ما الذي تقوله أعمال  1:8ومت 20-18 :28 .وصية الرب يسوع
ِ
 .3كيف يُمكنُ أَ ْن يَ ُكونَ إبراھيم مثاالً لنا اليوم؟ )تك (3-1 :12
 .4ھَلْ َكانَ ھناك إشباع في زرع الكنائس ِمن قِبَ ِل بولس إلى ما ھو أب َع ُد من سا ِم َرتِ ِه؟ )أعمال (10-9 :19
 .5ما الذي تخبرنا به ھذه اآليات بما سيفعله ﷲ وكيف سيفعله؟ )عب  ،14 :2م ت  ،18 :16ي و  ،21 :20أع ,3-1 :13
(19
قَ ْد تستخدم مجموع ِة ُمناقشةَ صغيرة لھذه األسئل ِة أيضاً ،إذا كان ھناك متسع من الوقت
ھَلْ يمكن ان تتحقق المأمورية العظمى في منطقة معيّنة بدون ِزراعَة كنائس؟
ضا َعفَة واإل ْشباع؟
ھَلْ كنيست َ
ك منطلقة بھدف ال ُم َ
ت األخرى في بال ِدك؟
لزراعَة
الكنائس بين الجنسيا ِ
ِ
ھَلْ لَكَ خطة ِ
ما ھو عدد الكنائس التي تحتاجھا ' إلشباع منطقتك؟ '
تاريخ الكنيس ِة؟ إذا كان األمر كذلك ،كيف؟
فصول
ھَلْ تَعتق ُد بان ﷲ يُري ُد إضافة شعبك إلى فصل من
ِ
قُلْ للصف" ،أحضروا نَتائِ َج خط ِة العمل للكراسة األولى ،رؤي ِة طالب زرع الكنائس درس  4إلى الجلس ِة القادمة"

رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب 6
ج بحث المنطقة المسھدفة
ورشة بحث :تَقدي ُم نَتائِ ِ
الدرس مستند على خط ِة العمل للكراسة األولى رؤي ِة إشباع زرع الكنائس درس  .4يَ ِجبُ على الطالب أَ ْن يُحض ر نَت ائِ َج
ھذا
ِ
خط ِة العمل إلى ھذه الجلسة.
ائج مھم ة بح ثِھم ِم ْن الكراس ة األول ى )ملح ق رؤي ِة طال ب زرع الكن ائس 4أ" ،فَھ ُم منطقت ك
نت
إس محْ ل ُك ّل المت دربين تَق ديم
ِ
ّ
ُ
المس تھدفة"( .إذا ك ان ل ديھم مخطط ات أو خ رائط أو ملص قات ،ال خ ، .إعرض ھا لك ي يتمكن وا منرؤيتھ ا أثن اء اإلس تراحات
ت الفراغ.
وأوقا ِ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ت
ا
المجموع
ي
ف
ل
م
ع
ال
ار
ب
ت
االع
ين
بع
ذ
تاخ
أن
د
ري
ت
د
ق
اعة،
الس
ذه
ھ
اء
أثن
عطي
ت
س
ارير
تق
ة
أربع
ن
م
ر
أكث
اك
ھن
ان
إذا ك
ِ َ
ِ
ِ
ِ
ََ
ً
الصغير ِة .ما عدا ذلك ،قَ ْد تُري ُد ْ
شخص لتَ ْس َمع وتَتَفَاعل َمعھا
إختياَر بضعة تقارير جيدة جدا ل ُك ّل
ِ
ْ
َ
ْ
نتائجھم مستخدمين التعليماتَ التاليةَ:
َقديم
ت
ل
دقيقة
15
10
خذوا
أ
ي
ن
أ
المتدربين
على ُك ّل متدرب أَو فريق
َ
ِ
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الجزء األول  -البيانات األساسي ِة التي ُج ﱢم َعتْ ) 7-5دقائق(:
ص ْ
ت  2و  3ملحق رؤي ِة طالب زرع الكنائس 4أ "تفھم منطقتك
ف منطقتك المستھدفة .ل ّخصْ ما تَعلّمتَه في الخطوا ِ
ِ
المستھدفة".
ك )إستطالعات ،مقابالت غير رسمية ،مالحظة ،تخطيط ،بحث مكتب ِة ،الخ( .؟
كيف َجمعتَ معلومات َ
ناقش أ ّ
ي مشاكل أَو صعوبات ھا ّمة صادفتك وكيف تم التغلب عليھا .ما الذي ستعمل بشكل مختلف في المرة القادمة؟
الجزء الثاني تحليل بحث )تخطيط روحي( بيانات ) 8-5دقائق(:
َ
ُ
ْ
نُ
ج اإلكتشافات .أجوبة األسئل ِة الرئيسية المدرجة تحت يُ ْم ِك أن تساعد.
بقيّة
ِ
التقديم يَ ِجبُ أَ ْن يُر ّك َز على نَتائِ ِ
ّ
والناس الذين يعيشون ھناك؟
المستھدفة
منطقتك
عن
َھا
ت
م
َعل
ت
والتي
إثارة
األكثر
المعلومات
ھي
ما
ِ
ُ
َ
لْ
ّ
فاجئُك؟
ت
معلومات
ي
أ
ھناك
ك
ھَ انَ
ِ
ّ
ما ھي األشياء المحددة التي تَعلمتَھا والتي َستُساعدُك على تحديد إستراتيجيتَكَ لزرع الكنائس في منطقتك المستھدفة؟
لزراعَة الكنيس ِة تؤ ﱢكد بأنّك عَرفتَھا عن حقل الحصاد؟
ما ھي الحقيقة المھمة ِ
ْرفُهُ سابقا؟ً
لزراعَة الكنائس الذي اكتشفته حول حقل الحصا ِد لَ ْم تكن تَع ِ
ما ھو اإلكتشاف الجديد والمھم ِ
ما ھي الفرص التي َوجدتھا كأبواب مفتوحة لإلنجيل؟
ما ھي العقبات التي َوجدتَھا و َك ْيفَ تتغلب عليھا؟
ما ھ و البح ث اآلخ ر وال ذي َم ْن ال ﱠ
ض رُوري أَ ْن يُ ْع َم َل لك ي تُطَ ﱢور الك رازة الش املة وإس تراتيجيةً زرع الكن ائس لمنطقت ك
المستھدفة؟
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َحشد المصاد ِر خالل البحث )تخطيط روحي(
اس أو الص ال ِة أَو
في تعليم ھذا
ِ
الدرس ،حاول إ ْعطاء أمثل ِة مح ددة ع ن مش اركة البح ث )تخط يط روح ي( أ ّدى إل ى َحش د الن ِ
ال ع ن مش اركة المعلوم ات عل ى نح و غي ر مالئ م والت ي أ ّد ْ
ت إل ى
ادر لعملي ة زرع الكن ائس .أيض اً ،ح او ُل إ ْعط اء مث َ
المص ِ
ﱡ
ْ
ْ
النتائج السلبية .ساعد المتدربين أن يروا كيف يُمكنُ أن يَ ْمنَعوا حدوث ذلك وما يَحتاجونَه للتَ َعلم ِمن ھذا الخطأ
ِ
 .1دعوة للعمل
ك" ،ما الذي يريده ﷲ لمنطقتك المستھدفة؟ و" َك ْيفَ يمكن ل ُك ّل رجل وامرأة وطفل في ھذه
مستندا على أجوبة أسئل ِة بحثِ َ
المنطق ِة أن يَروا ويسمعوا اإلنجي َل بطريقة لھا عالقة بھم؟ "
َ
قَ ْ
َ
فُ
ْ
الناس الذيم يعي ُشون في
ة
حال
َص
ت
س
ي
ك
.
38
35
:
9
مت
في
ُوفين
ارن
فَ
َ
ِ
الناس في منطقتك المستھدفة بأولئك ال َموْ ص ِ
ِ
لْ
ّ
اس
الن
ن
م
ة
المئوي
بة
النس
ي
ھ
ا
م
؟
اس
الن
ؤالء
ھ
ين
ب
ائس
كن
ي
أ
اك
ھن
ھ
الروحية؟
حالتھم
ھي
ما
؟
ك
ف
ھد
المستھدفة
منطقتك
َ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
اع لل رب يس وع المس يح؟ ھَ لْ ھ م منفتح ون إل ى اإلنجي ل؟ م ا ھ ي المجموع ات
الذين يَحْ ض رُن كنيس ة أو يُع ّرف ون أنفس ھم كأتب ِ
الدينية األخرى التي تَعْم ُل بينھم؟ ما ھو عدد الكنائس والتي َم ْن ال ﱠ
ض رُوري أَ ْن تُ ْز َر َع ف ي منطقت ك المس تھدفة لك ي يك ون ل ُك ّل
اإلنجيل بطريقة لھا عالقة بھم وبحالتھم؟
شخص فرصةُ ل َسماع ورُؤية
ِ
الناس في منطقتك المستھدفة؟
ك لكي تعمله لل ُوصُول إلى
ما ھو الشيء ال ُمح ّدد يَ ْدعوك إليه ﷲ أنت وفريقُ َ
ِ
الناس في منطقتك المستھدفة؟
كيف تُكرّسُ نفسك للصال ِة من أجل
ِ
الناس في منطقتك المستھدفة؟
ما ھي المصادر )ناس وكنائس وخدمات( يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُحشد لتساعد على ال ُوصُول إلى
ِ
اس باإلنجي ِل ف ي منطقت ك
ما ھو الدور الذي ستلعبه أن ت وفريق ك ف ي تَجني د اآلخ رين ليَعْمل وا َمع ك ف ي ال ُو ُ
ص ول إل ى الن ِ
المستھدفة؟
 .2تعليمات للمشاركة بالمعلومات
لمن يَ ِجبُ أَ ْن تُق ّد َم نَتائِ َج بحثِ ِك؟
ما ھو الھدف من مشاركة نتائج بحثِكَ مع اآلخرين؟
 .3ح ّد ْد كيف تحشد قو ِة الحصاد
ّ
ْ
راض ﷲ .عل ى أي ة
وأغ
ات
رغب
اع
ب
ت
إل
رين
اآلخ
ز
َحفي
ت
ل
ة
عملي
و
ھ
.
ات
معلوم
ع
م
ج
رد
مج
ن
يعتبر البحث أكثر بكثي ُر ِم
ْ
َ
ِ
َ
ً
ً
ُ
ْ
ّ
ب  ,وال دفاع وإغ الق
ح ال ،المعلوم ات ال ُمش ا َر َكةُ عل ى نح و غي ر مالئ م يُ ْم ِك نُ أن ت َس ب َ
ﱢب خج ال أو إحراج ا ،يُ ؤدي إل ى الغض ِ
ت
الموق فَ للتَ ْغيي ر .تقري ر بحث كَ يُمك نُ أَ ْن يَ ُك ونَ أداة قويﱠ ة أوالت ي يمك ن أن يس تخدمھا ﷲ إل ْعط اء اآلخ رين أن يتثقل وا بحاج ا ِ
الناس الذين يعيشون في تلك المنطقة المستھدفة ليصبحُوا أتباعا ً للرب يسوع المسيح.
منطقتك المستھدفة والرغبة لرُؤية
ِ
ما ھي اإلستراتيجية التي َستُط ّورُھا لحشد قوة الحصا ِد؟
ج بحثِ ِك أن تفيد في عمل زرع الكنائس؟
َك ْيفَ يمكن لمشاركة نَتائِ ِ
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ك َمع القادة المؤمنين إيجابيا ً أَو سلبياً؟
ج بحثِ ِك أن يُؤثّ ُر على عالقتِ َ
َك ْيفَ يمكن لمشاركة نَتائِ ِ
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ْ
إشترك في ھذه
مع فريق زرع الكنائس العامل معك ،راجع بيانات بحثِك وا ْكتب ما يريك إياه ﷲ لعملك بزرع الكنائس.
الدعوة للتَنفيذ َمع مد ّربكَ أَو معلمك أَو األشخاص اآلخرين المالئمين.
شرك األشخاص الذين سيشتركون في
أكتبْ إستراتيجية حشد لتَشجيع اآلخرين ل ُم َسا َعدَتك في عملية زرع الكنائس .أَ ِ
ج
نَتائِ ِ
ْ
شارك بھذه
ك ،الخ.( .
ك )صالةْ ،عطاء ،انضمام إلى فريقِ َ
ك ،ما الذي ستشاركھم به ،كيف تأمل أن يساعدوك في عَملِ َ
بحثِ َ
ك أَو معلمك.
اإلستراتيجية مع مد ّربِ َ
َ
َ
ْ
ك أو معلمك أو في الجلسة التدريبي ِة القادم ِة.
طبّ ْق إستراتيجيةَ حشدك
وشارك بالنَتائِج مع مد ّربِ َ
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طبيعة الكنيسة :الكنيسةَ ھي كائن حي
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 .1معنى واستخدام كلمة "كنيسة"
أ .إستخدام الكلمة ) Ekklesiaكنيسة( في العھد الجدي ِد
ما ھي معاني كلمة كنيسة ،المشار إليھا بھذ ِه اآليات؟ )كو  ،5 :4أع  1 ;30 ,22, 4 :15تي  ,17 :5عب (25 :10
ما ھي اإلختالفات الجغرافية في إستخدام الكنيس ِة في ھذه اآليات؟ )غل  ،22 :1؟ أع (31 :9
كيف تستخدم اليوم كلمة ،كنيسة؟
 .2المفاھيم الخاطئة بما يتعلق بالكنيسة :الكنيسةُ لَيستْ الھيكل
لماذا ال يعتبر ھيكل العھد القدي َم نموذجا ً كافيا ً لفَھْم كنيسة العھد الجديد؟ ) 1كو ،19 :6 .أع (24 :17
َصفُ الكنيسةَ ككائن حي
 .3اإلستعارات التي ت ِ
ھي عائلة ) 1تي 16-14 :3؛ أف  2 ;15 :3تس  1 ,15 :3بط .(17 :2
ھي جسد ) 1كو .(27-12 :12
ھي قطيع )أَع .(29-28 :20
ھي شعب ) 1بط (10-9 :2
ھي عروس )رؤ .(2 :21
ھي بناية )ھيكل ح ّي( )أف .(22-20 :2
ھي كھنوت )رؤ.(6-5 :1
ھي غصن )يو .(16-1 :15
ما الذي تُخبرُنا به ُك ّل ھذه اآليات عن طبيع ِة الكنيسة؟
َ
ما ھي المشكلة في رُؤية الكنيس ِة كجسد وكھنوت لكن ليس كعائلة أو كقطيع؟
 .4زرع كنيسة حيّة
ما ھي الكيفية التي تؤثر بھا الحقيقة ّ
بأن الكنيسة كائن حي على نظرتِنا في زرع الكنيسة المحليّة؟
أ .أعضاء الكنيس ِة المحليّين يَ ِجبُ أَ ْن يَ ُكونوا مؤمنين
ما الذي يَ ِجبُ أَ ْن يفعله شخص لكي يُصب َح جزءاً من كنيس ِة الرب يسوع المسيح )جس د المس يح(؟ أج ب عل ى الس ؤال
من خالل الكتاب المق ّدس.
ما الذي يَ ِجبُ أَ ْن يفعله شخص لكي يُصب َح جزءاً من كنيس ِة محليّة؟
ما ھي الكيفية التي تعكس بھا تجربة كنيستك تعليم العھد الجدي ِد عن طبيع ِة الكنيسة؟
لشخص يكون نشيطَا ً في الھيئات المساعدة للكنيسة وال يَ ْذھبُ إلى الكنيسة؟ لِماذا؟
ھَلْ يكفي
ٍ
ً
ب .لماذا يجب أن ال يكون للبناء إعتبارا أساسيا؟
ق أولئك الذين يَقُولونَ ّ
ج .ھَلْ تُواف ُ
ت مفتاح؟
بأن ال ِعالقا ِ
َ
َ
ق ّ
د .ھَلْ تُواف ُ
بأن الكنيسة المحليّة يَ ِجبُ أ ْن تَتكيﱠفَ مع الثقافة؟
ه .ما ھي األشكال الضرورية لنظام الكنيسة؟ )أَع 7 :20؛ أَع  1 ,23 :14كو  2 ;5-1 :5كو (5-1 :8
ز .ھل يَ ِجبُ أَ ْن تلعب المجموعة الصغيرة دوراً حيويا ً) .أَع (46-42 :2
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دث عندما تجتمعون معا ً
الوظائف المتعلّقة بالكنيسة :ما الذي يَحْ ُ
 .1المسؤليات الجماعية مقابل المسؤوليات الشخصية للكنيسة
الوظائف الجماعية المتعلّقة بالكنيس ِة المحليّ ِة يَ ِجبُ أيضا ً أَ ْن تَنطَب ُ
ق على المجموعة الصغيرة من المؤمنين.
ما ھي الوظائف الضرورية التي يَ ِجبُ أَ ْن تُؤ ّديھا "الكنيسة"؟
َاولَة وظائف الكنيسة؟
ما ھو العدد الالزم من المؤمنينن ل ُمز َ
َكيفَ نتمم وصية عب  25 :10إذا لم يكن ھناك كنيسة محلية؟
 .2الوظائف الجماعية للكنيس ِة
ّ
َص َرة على الكنيسة الكبيرة أم يُ ْم ِكنُ لمجموعة ِم ْن ستة أو ثمانية أشخاص أن يعبدوا معا؟
أ .ھَلْ العبادة ُم ْقت ِ
ب  .األنظمة
ُ
 .1ھَلْ المعمودية ھي نظام عھد جديد؟ ما الذي تخبرُنا به ھذه اآليات عن المعمودي ِة :عند أداءھا )أع 36 :8؛
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أع ِ ،(33 :16من قِبل َم ْن )1كو (17-14 :1؟
أ .إلى ماذا ترمز المعمودية؟ )أع  (41 :2جواب :اإليمان الشخصي في الرب يسوع المسيح
ب .إلى ماذا أيضا ترمز المعمودية؟؟ جواب :عھد بين ﷲ واإلنس ان )رو  2 ,27 :11ك و ,6 :3
(24 :12
 .2عشاء الرب ) 1كو  (34-23 :11ما ھو غرضه و َم ْن يَ ِجبُ أَ ْن يَأْخ َذ العشاء؟

عب

ج .خدمة الكلمة )1تي (13 :4
د .بناء بعضھم البعض ما الذي تَتحد ُ
ّث عنه اآليات التالية عن بناء بعضھم البعض؟
أحبوا بعضكم بعضا ً )يو (17 ,12 :15 ;34 :13
ض ُك ْم بَعْضا ً )رو (10 :12
ُمقَ ﱢد ِمينَ بَ ْع ُ
ض ُك ْم بَعْضا ً )رو (7 :15
ا ْقبَلُوا بَ ْع ُ
ً
ُ
ضك ْم بَعْضا) .رو (14 :15
أَ ْن يُ ْن ِذ َر بَ ْع ُ
ه .ما ھي الوظيفة التي يجب أن نمارسھا بحسب يو 27-26 :15؟ جواب :الكرازة
ز .العطاء )فِل - (19 :4 .لمن تَعطي المجموعة الصغيرة؟
 .3متى تُع َم ُل الوظائف الجماعية
إجعل الصف يتمرنون مستخدمين الجدول في صفحة  .43ض ْع الجدول على لوح أَو حاملة أوراق.
الوظائف المدرجة أم ال.
الحظ إذا كنت تتفق مع تلك
ِ
ْ
أضف أ ّ
ي وظائف أخرى تَعتق ُد بانھا مھمة ،لكنھا غير مذكورة.
َ
ض ع عالم ة "نع م" أو "ال" ف ي العم و ِد األوس ط واأليم ن لإلش ارة إل ى موافقت ك أو ع دم موافقت كَ عل ى أن ھ ذه م ن متطلب ات
المجموعة الصغيرة أم الكنيسة المحليّة أم كالھما .ناقشْ أسبابك
جدول :الوظائف الجماعية

الوظائف الكتابية

المجموعة الصغيرة

الكنيسة المحلية

الكرازة لألصدقاء
ال َعطاء لزارعي الكنائس
التأديب
العبادة الجماعية
الوعظ
الشھادات الشخصية
المعمودية
عشاء الرب
العطاء للفقراء
مجموعة ترنيم
اإل ْھتِمام بقادة الكنيس ِة
ِ
أسئلة لل ُمناقش ِة اإلضافية )مجموعة صغيرة إذا كان الصف كبير(:
ما ھي الوظائف ال َجماعية للكنيس ِة؟
َكيفَ تَتعلّ ُ
ق الوظائفُ الجماعية بمجموعة صغيرة ِمن المؤمنين؟
الجماعية؟ ما ھو غرض دراسة الكتاب المقدس؟
ما ھو غرض الوعظ في االجتماعات َ
ما ھو مفھومك عن المعنى الرئيسي لمعمودي ِة الما ِء؟
لماذا يعتبر ال َعطاء وظيفة ِم ْن وظائف الكنيس ِة؟
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ت الجماعية .وأَ ّ
ي شكل َستَأْخ ُذه ھذ ِه التجمعات؟
َمع أعضاء فرق زرع الكنائس الخاص بك ،قرّر متى َستَبْدأُ ب َع ْقد اإلجتماعا ِ

الكنيسة  --خطة تدريب 7
تطوير بيان ھدف الكنيسة :ما الھدف من وجود كنيستك
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ھذه ورشة عمل .على المشاركون أَ ْن يَ ْكتبوا بياناتَ
غرض كنيستِھم المحليّ ِة ويُشاركونَ بھا مع بقيّة المشاركين.
ِ
في الكراسة األولى من
ؤال" ،لم اذا؟" غ رض البي ان يُجي بُ
درس الكنيس ِة  ،4عرﱠفتَ الكنيسة المحليّة .تَعْريفُ َ
ك يُجيبُ عل ى الس ِ
ِ
على السؤال" ،لماذا؟ " -ما الھدف من وجود كنيسة معيّنة؟
السؤال" ،لماذا؟ "
أكتبْ ما تُخبرُك به ُك ّل ھذه اآليات عن
ِ
مت 18 :16
مت 20-18 :28
أَع 8-6 :1

أَع 47-42 :2
أف 11-10 :3
أف 16-11 :4

كو 17-12 :3
عب 25-22 :10
1بط 1 ,9 ,5-1 :2

أكتب بيان الھدف
.3
ْ
إسألْ نفسك األسئلةَ التاليةَ:
ما الغاية من وجود الكنيسة التي دُعيتَ لكي تزرعھا؟
العمل في ملكوت ﷲ؟
ماذا ستكون مكانتھا الفريدة والخاصﱠة في
ِ
قع ھدفِكَ  ،ما الذي عليك أن تفعله ھناك؟
كممثلين في مو ِ
ك الجديدة.
أسباب تجعل
أكتبْ 10
الناس أَ ْن يَحْ ضروا إلى كنيستَ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ار ال ﱠس ارﱠة موج ودة م ن أج ل عب ادة ال رب ،تبْن ي الم ؤمنين وتعل نَ اإلنجي َل إل ى غي ر الم ؤمنين ف ي
مثال  :1#كنيسة األخب ِ
سميثفيل.
ْ
اإلنجيل في مدين ِة جرانت ومقاطعة براون وأمتنا والعالم.
الن
ع
إل
موجودة
اإلنجيل
شركة
كنيسة
:
مثال 2#
ِ
مثال  :3#كنيسة القيامة موجودة لتخدم العوائل في مدينة ريفَربيند.
أسئلة من أجل التفكر فيھا والمراجعة والتطبيق
َ
س؟
ھَلْ تعريف َ
ك للكنيس ِة وبيان غرضھا مؤسس على تجربتِكَ الشخصي ِة في الكنيس ِة ،أم على الكتاب المق ّد ِ
األغراض الكتابية للكنيس ِة الت ي ت م مناقش تھا ف ي " درس الكنيس ة 2؟ " ْ
إن ل ْم يك ن ،م ا ال ذي
مع
متوافق
ھَلْ بيان
غرضكَ
ِ
ينقصه؟
ما ھي اھمية بيان كنيسة مكتوب؟
س األخرى؟
س ْ
كيف َ
تصبَ ُح كنيست َك مختلفة عن الكنائ ِ
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غرض الكنيس ِة َمع القادة العاملين معك في زرع الكنائس .ھذا قَ ْد يُوفّ ُر عليك في
كرّرْ ھذه العملية من عمل وكتابة بيان
ِ
النھاية ،وي ْ
َتعاونُ
لزراعَة كنيسة .إذا كانت ھذه كنيسة فَرْ عية ،قَ ْد يَ ُكون ھؤالء ِم ْن
معھم
ت
أنت
ُظ ِھ ُر القادة ،أَو آخرين ِم ﱠم ْن
ِ
كنائس فرعية جديدة.
الكنيس ِة األ ﱠم؛ القادة المنخرطون جداً في عملية والدة
َ

الكنيسة  --خطة تدريب 8
فلسفة خدمة زرع الكنائسَ :ك ْيفَ يمكن لكنيسة أن تخدم العالم الھالك؟
 .1ما ھي فلسفة خدمة زرع الكنائس؟
َ
جواب :فَھْمنا لـِ "كيف نَع َم ُل األشياء "أو إستراتيجيتنا لتَنفيذ الخدمة.
 .2الحاجة إلى فلسفة فلسفة خدمة زرع الكنائس
المدروس )أمثال  :15 :14أمثال (22 :15
أ .الكتاب المقدس يعلم عن الحاجة للتخطيط
ِ
ھَلْ َكانَ عند الرب يسوع المسيح أفكا ُر عن الكيفية التي يجب أن يَع َمل بھا األشيا ُء؟ مت  ,23-21 :16مر ,45 :1
يو 5 :6
ھل َكانَ عند بولس أفكا ُر عن الكيفية التي يجب أن يَع َمل بھا األشيا ُء؟ رو  1 ,20 :15قو 2-1 :2
ب .فلسفة خدمة زرع الكنائس عملية أف 10 :2
ج .فلسفة خدمة زرع الكنائس تركز عملنا
د .فلسفة خدمة زرع الكنائس يَ ِجبُ أَ ْن تَ ُكونَ محددة  -وتأخذ بعين االعتبار ما يلي:
قوة وضعف زارع الكنيسة
استخدام فريق زرع كنائس ،عندما يكون ذلك ممكنا
فريدا إلى الكنيس ِة الجديدة
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 .3المحتوى الف ّعال لفلسفة خدمة زرع الكنائس
والغرض
التعريف
أ .يبني على
ِ
ِ
ب .سياق معيّن :ما ھو السياق لكنيستِكَ؟
جُ .م َمر َكز على الناسَ :م ْن ھم الناس الذين ت َْخد ُمھم كنيستكَ؟
د .مفيد كأداة تقييم

خطة العمل

طالب زرع
استخدم الما ّدةَ التي في األسفل لكي يطو َر ُك ّل مشارك فلسفة خدمة زرع كنائس واضحة .إذا كان باإلمكان ،زوّد
َ
الكنائس بنسخة مما يلي في لغتِھم .من ناحية أخرى ،أُ◌َ ْكتب ُك ّل األسئل ِة على حملة أوراق أَو على لوح.
تطوير فلسفة خدمة زرع الكنائس
لكي تطور فلسفة خدمة زرع كنائس واضحة ،تَحتا ُج أن تأخذ بعين االعتبار ما يلي:
ك
ك الفَھْم الواضح لدعوة ﷲ لماھية الكنيسة وعملھا )بيان الغرض( وما الذي يريده ﷲ من كنيستَ َ
يَ ِجبُ أَ ْن يكونَ ِع ْن َد َ
َ
الجديدةَ لكي تَع َمله .وماذا يُريدُك ﷲ أ ْن تُنجزَه على مدار  5 - 3سنوات ككنيسة جديدة؟
بجمھورك المستھدفَ .م ْن ھم الناس الذين تُري ُد ال ُوصُول إليھم؟
يَ ِجبُ أَ ْن يكونَ لديك معرفة
ِ
َ
ك الجديد ِة )عبادة ،مجموعات صغيرة ،مدرسة
ما ھي بعض النظم المحتمل ِة التي يُ ْم ِكنُ أ ْن تَستخدمھا لتَأسيس كنيستِ َ
كتاب ،صالة كرازية ثالثية ،الخ(.؟
ما ھي المواھب ونقاط القوى والضعف عندك وعند فريقِكَ؟
 .1األسئلة الواجب أخذھا بعين االعتبار لتَطوير فلسفة الخدمة
أجبْ عن األسئلةَ التاليةَ َمع اآلخرين الذين في فريق زرع الكنائس الخاص بك.
َصفَ الكنيس ِة الجديد ِة التي تزرعھا؟
ت الثالث التي تُحْ بﱡ أن ت ِ
أ .ما ھي الكلما ِ
َ
ُ
ُ
ّ
ُول
ص
و
ال
د
ري
ت
الذي
المجتمع
يشكل
بَ .م ْن ھو الذي
الناس َسيُصب ُح جزءاً كنيستِك؟
من
نوع
ي
أ
إليه؟
ُ
ِ
ٍ
ج .ما الذي َسيَجْ ع ُل ھذه الكنيسة فريدة؟
د .ما الذي يمكن أَ ْن يَ ُكونُ أكثر األشيا ُء جاذبيةً في كنيستِك؟
ك سيجذب الناس في البلد ِة  /القرية التي تُري ُد ال ُوصُول إليھا؟
ه .ما ھو الشيء الذي في كنيستك كنيستِ َ
ز .لمن َستكونُ الجاذبية العظمى لكنيستكَ؟
ح .من ت َو ﱡد أَ ْن تجذبھم كنيستكَ؟
َ
النجاح؟
ط .ما ھي البرامج والنشاطات التي يُمكنُ أ ْن تَ ُكونَ ناجحة للكنيس ِة؟ كيف تَقِيسُ ھذا
ِ
 .2المميزات الفريد في كنيستِكَ
ما ھو الشيء الفريد أَو ال ُمتميّ ُز في ما تعمله ) َستَع َملُه( الكنيسة في النواحي التالية ،العبادة ،والتعليم الكتابي ،والكراز ِة،
واألطفال ،والعالقات االجتماعية ،والخدمات االجتماعية ،واإلرساليات ،والعقائد،
ب
والشركة ،واإلدار ِة ،وعمل الشبا ِ
ِ
وألمور المالية ،والمصادر ،والبنايات ،وأشياء أخرى.
 .3أسلوب الخدمة
ك .ما الذي َسيَ ُكونُ فريدا في كنيستَكَ "الشخصية؟ "
ت
لكنيس
ُه
ر
و
َتص
ت
الذي
الخدمة
أسلوب
ف
ص
،
اثنتان
في فقرة أو
ِ َ
ّ
َ
ِ
 .4القِيَم
ُ
ما ھي قِيَم تَوجيه كنيستِك الجديدة؟ ما ھي القناعات التي َستو ّجهُ جُھو َد خدمتك في الشھور وال َسنَوات القادمة؟ سجﱢل اآلن
على األقل  10قِيَم.
 .5حدد فلسفتِك في الخدمة
نُ
ك في الخدمة التي تَتض ّم مكوّنات ورقة العمل ھذه .ھَ ّل يمكنك أن تأتي بشعار فقط
في فقرتين ،حاو ُل ِكتابَة بيان فلسفتِ َ
من
َ
ك في الخدمة؟
بضعة كلمات يعبر عن فلسفت َ
فلسفتي في خدمة زرع الكنائس:
شعار كنيستِي:
ناقش وقَارنْ بيانَ َك َمع اآلخرين
.6
ْ
ْ
تَذكير بأنه ال توجد حالتان متشابھتان ،ولذلك لن توجد فلسفتان متشابھتان ،ناقش وقارن بيانَكَ ببيانات المتدربين
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البيان كثيرا ،واستخدمه أثناء الكنيس ِة
اآلخرين .ث ّم ناق ُشه َمع قادة وأعضاء فريق زرع الكنائس الخاص بك .راج ْع ھذا
ِ
ِ
عملية زرع الكنائس لتقييم إذا ما كنت تَعْم ُل األشيا َء بالطريقة الصحيحةَ أم ال.

الشخصية الروحية  --خطة تدريب 6

TCCP 53

خطة تدريب مساق األوميغا

الحياة كأبناء بدال من أيتام :غالطية 7-1 :4
 .1الحياة كيتيم
َ
ﱠ
ھَلْ تُواف ُ
الخصائص الثالث شائعة بين األيتام؟
ق بِأن ھذه
ِ
وبعدم األمان بشكل كبير
بالخوف
أ .األيتام ممتلئون
ِ
ِ
ْ
القلق الذاتي
ب .يَ ِعيشُ األيتا ُم بشكل غير طبيعي ِمن
ِ
ج .األيتام يَحْ ملونَ إحساسا عميقا من الوحدة
 .2المسيحيون الذين يفكرون ويَتصرّفونَ مثل األيتام
ھَلْ ذلك الوصفُ عن
اليتيم يشابه أي شيء في حياتِكَ الخاص ِة؟ ما ھي الطرق التي تَتصرّفُ بھا مثل يتيم روحياً؟ َكيفَ
ِ
ْ
ً
َ
ُ
نتجاوب مع الصعوبات التي نواجھھا؟ ماذا نَعتقدُ؟ أل ْن نصْ ب َح قلقين ومرتعبين؟ ألسنا نَعتق ُد أحيانا ّ
بأن األشيا ِء تَفش ُل ألن ﷲ قد
ْنسينا بسبب مشغولياته الكثيرة؟
َصفُ عالقتنا َمع ﷲ في ھذا المقطع؟ ما ھي نتائج بنويتنا؟
اقرأ غل  .7-1 :4كيف ت ِ
 .3بنويتنا َمع ﷲ
ك َمع الرب يسوع المسيح؟
ما الذي تعنيه يو  18 :14لحياتِ َ
في مقارنة ما قاله بولس غل  ،7-1 :4ماذا يعني بأن تكون ابنا؟
مع األخذ بعين االعتبار َم ْن ھو ﷲ ،ماذا يَعْني بأنّنا أبنا َء ؟
قَ ْب َل أَ ْن نصبح أبناء  ،ماذا تقول رو  15-14 :2عما يفعله ضميرنا بنا؟ ماذا تخبرنا رو  1 :8عن حالتنا في الرب
يسوع المسيح؟ ماذا تخبرنا رو  17-15 :8عن عالقتنا َمع أبينا؟
لماذا أعطى لنا ﷲ امتياز البنوية؟
ﷲ لَ ْم يَ ُع ْد ديّانا لنا لكنه اآلن أبّونا المحبّ .
 .4كيف نُخطئ في فَ ْھم البنوية
األيتام؟ لماذا نشعر بأننا وحيدين ،مليئين
لماذا نحن ،األبنا َء والبناتَ المتبنون ،ن َِج ُد أنفسنا في أغلب األحيان نَتص ّرفَ مثل
ِ
بالمخاوف ،والقلق الذاتي؟
ِ
أ .التقليل من أھمية اإلنجيل بالكبرياء
كيف َجعلتَ خطيتك تبدوا بأنھا ليست مھمة؟
َكيفَ يُساعدُنا ْفھ ُم البنوية لِكي نَ ُكونَ أمناء من جھة خطايانا؟
مھم من خالل عدم اإليمان
بَ .جعْل اإلنجيل غير ِ
كيف َجعلتَ اإلنجي َل يبدوا غير مھ َم من خالل عدم اإليمان؟
ھَلْ ﷲ يُدينُ أوالده كما يُدينُ أولئك الذين ال يَعْرفُونه؟

خطة العمل
"واجب اللسان":
ّ
بشكل سيئ عن شخص آخر ،ال تَشتكي ،ال تُدافع عن نفسك عندما يَتح ّدثُ
ﱠ
في اليومين القادمين ،ال تتكلم بالنمي َمة ،ال تَتَكل ُم
ٍ
ك .تكلّ ْم باألشياء الحسنة فقط عن اآلخرين ،قدﱢم شكراً في ُك ّل األشياء ،اعترف
شخصٌ عن عيب ما ،وال تَفتخ ُر بإنجازاتِ َ
ك فقط.
بأمانة عندما تكون مخطئاً ،وافتخر بضعفِ َ
ي للخطية التي ما زالَت في حياتِنا ،وحاجتِنا المستمر ِة لنعم ِة ﷲ .بعد ھذا
واجب اللسانَ َسيُساعدُك على رؤية التأثي َر القو َ
َ
يس على أساس طاعتِكَ  ،لكن على أساس فداء الرب يسوع
ل
له،
ابنا
الواجب َسيكونُ لديك امتنان أعمق الذي َجعلَك
َ
المسيح لَك .ھذا الواجب يستمر كل الحياة ،لكن أنجﱢ زه في اليومين القادمين.

الشخصية الروحية  --خطة تدريب 7
التعلم لكي نصبح أبناء
 .1القلب ال ُم ْثقَل مقابل القلب المحرر
أّ .
بعدم االستحقاق.
الثقيل سببه
القلب
إن
َ
َ
وزن خطايانا وإحساسنا ِ
ِ
)مزمور (3 :51
ص ْفهُ.
ماذا يشبه قلب
اليتيم روحياً؟ ِ
ِ
ّ
ُ
ب .رو  - 35-31 :8في ھذا المقطع ،توجد ستة أسئلة .ما ھو الجواب الوحيد على ك ّل ھذه األسئلة؟ رو 39 :8
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ج .غل 1 :5؛ مت  30 :11ھَلْ ھذه اآليات تعطي الراحة؟ افترض أننا كمؤمنين ال بُ ﱠد ْ
أن نجتاز الحيا ِة في الخطية
ْ
الرفض ِمن قِبل اآلب ،كيف سيكون شكل الحياة؟ ھَلْ أحسست في حياتك بأنك مثقالً بالحاج ِة إلثبات نفسك؟
والخوف من
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ﱠ
ُ
ْ
تَ
س؟
قا
قاض
ترضي
ن
أ
ل
حاو
ت
ن
ك
ك
ن
أ
لو
كما
ر
ھَلْ تَ ْشع
ُ
ُ
ٍ
ٍ
 .2القلب المتكبر مقابل القلب الذي في شركة َمع اآلب
َكيفَ يَرى االبن أبيه؟
كيف ترينا يو  6 :6ﱠ
أن ﷲ يمتحن عالقتنا َمعه.
بالخوف أم تَعْرفُ أن ﷲ محبﱞ وأبﱞ جدي ٌر بالثق ِة؟ ھَلْ
تجاوبنا مع االختبار يعكس وجھةَ نظرنا عن ﷲ .ھل أنت ملئ
ِ
ك ،ربما قَسيت على شخص آخر لكي تَحْ ص َل على السيطر ِة على حالة الفوضى؟
ضاعفتَ جُھو َد َ
ما ھو التجاوب الذي يريده ﷲ منّا؟
 .3القلب األناني مقابل القلب المحرر ل َم َحبﱠة اآلخرين
َكيفَ نَعْرفُ ّ
بأن ﷲ ما زا َل يَحبﱡنا؟
َكيفَ نَتصرّفُ عندما نَعتق ُد ّ
بأن أبّانا السماوي ال يَھت ﱡم بنا حقاً؟
ھَلْ حصل معك ھذا في حياتِ ِك والذي يَ ْكشفُ حالتك َمع اآلبﱢ ؟ ھَلْ عقليتكَ اليتيمية تَرك ْتك تشعر بأنك غير محبوب؟ أَم
ك بقوة بما أعطاَك إياه ﷲ خوفا من فقدانه .ھل أنت قادر على إ ْعطاء اآلخرين بحرية ،ألنك
تَ ْشع ُر بأنّك يَ ِجبُ أَ ْن تَتم ّس َ
تؤمن ّ
بأن ﷲ قد أعطاك بحرية وبكثرة؟
لتمرين الذي في
الدرس ب َع َمل ا
اختم
ب زرع الكنائسَ " ،سأَ ْقرأُ القائمة بحاالت
َ
الملحق 7أ في األسفل .قَ ْد تَقُو ُل إلى طال ِ
ِ
ِ
اليتيم واالبن مرّتين .طابق الحاالت الثالث األكثر معاناة عندك .بينما أقَرأھم مرة ثانيةَ ،أ ْكتُب رقم ھذه الحاالت الثالث
ِ
والبياناتَ
الطالب مساق األوميغا كامل ،يُ ْم ِكنُھم أَ ْن يقرءوا ھذا ألنفسھم(.
لليتيم واالبن ) ".إذا كان لدى
َ
ِ
ملحق 7أ .ف ّكرْ
بمثال ل ُك ّل ِمن الحاالت الثالث التي فيھا واجھتَ ھذه المعاناةَ .كيفَ تُري ُد أَ ْن يُغيّ َرك ﷲ في كل ھذه ؟ ث ّم
ِ
السماوي.
ضعھا في الصال ِة إلى أبيك
ِ

اليتيم

الصعْبة".
الحياة من خالل "المحاولة َ
الرب يسوع المسيح " ُمعين" جسدنا
يو " 18 :14لَ ْن أَ ْتر َككم يتامى"
اشعر بالوحدة؛ قلة ألفة حيوية يومية َمع ﷲ؛ " فراغ
بالنفس".
االھتمام
ِ
بالقلق الزائد من جھة "الحاجات؛" واألصدقاء،
ملئ
ِ
والمال ،الخ .؛ "أَنا وحي ُد وال أحد يھتم".
الفشل؛ يَ ِجبُ أَ ْن "أبْدو في
نجاح /
أحيا على أساس ال
ِ
ِ
حالة جيّدة" مھما كلف األمر؛ أداء-موجه.
أشعر بالدينونة والذنب وعدم االستحقاق أمام ﷲ
واآلخرين.
لدي "إيمان ضعيف" ،الكثير ِم ْن الخوف ،ال قدرةَ لي
ي أَ ْن أُصْ لِحُھا".
على الثقة با حقا ً" .عل ﱠ
أعمل تحت اإلحساس بالواجب الغير محدود ،وأحاول
بصعوبة لكي أُرضي ،أَحْ ت َِرق.
متمرد على ﷲ واآلخرين؛ وبارد روحيا ً وقاس القلب
في أغلب األحيان.
أتخذ موقع الدفاع؛ ال أستطي ُع االستماع؛ أشعر بالغضب
عندما أتھم بالبر الذاتي )أُ ُ
ثبت التھمةَ عمليا ً(.
يَ ِجبُ أَ ْن أَ ُكونَ دائما ً على حق ،وسالمة وأمان ،وغير
راغب بالفَ َشل؛ موقع الدفاع؛ غير قادر على تَ َح ﱡمل النقد؛
يُ ْم ِكنُ فقط أَ ْن أحتمل المدي َح.
واثق بنفسه لكنه خائف ،مھزوم ويَفتق ُر إلى ق ﱠو ِة الروح
القدس.
"سأريھم -راقبوا فِعْلي! "" حيث آخرون فَشلوا) ".قوة
إرادة(.

االبن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

باإليمان.
لحياة
ِ
ُ
الرب يسوع المسيح حياتنا! يو  ،4 :15غل 20 :2
رو " 15 :8أعطاَنا روح التبني "
ي المحبﱡ
لدي تأكيدا متزايدا بأن ﷲ حقا ً ھو أبّي السماو ُ
) 1يو (16 :4
ً
َ
أثق في اآلب ولي ثقة متزايدة في عنايتِه المحبّ ِة؛ ُم َح ﱠر ٌر
القلق.
من
ِ
أتَ َعلّم لل َعيْش في الشرك ِة الواعية يوميا ً َمع ﷲ؛ لَست خائفاً.
أشعر بأني محبوباًُ ،غف َرت لي خطاياي ومقبو ٌل كليا ً على
استحقاق الرب يسوع المسيح الذي يَ ْكسوني حقا ً.
أثق يوميا بخط ِة ﷲ ذات السيادة الحكيمة والمحبة
والفضلى لحياتِي.
َ
الصالة ھي الملجأ األولُ؛ " َسأسْأ ُل أبي أوالً! "بابا )آبا(،
أبّ !
القوّة للخضوع؛ قلب لطيف ) َم ْكسُور وتائب( )مز:51
.(17
كمال الرب
منفتح لالنتقاد ألنني مدرك أني ثابت في
ِ
يس كمالي الشخصي؛ وقاد ٌر على
يسوع المسيح ،ولَ َ
فَحْ ص دواف ِعي الداخلية.
الفشل .ألن البر ھو في
حتى
المخاطر
قادر على ت ََح ﱡمل
ِ
ِ
الرب يسوع المسيح ،لست بحاجة إلى سجل لالفتخار
والحماية أَو الدفاع.
واثق في الرب يسوع المسيح و ُمت َشجﱢع بسبب َع َمل
الروح القدس ف ّي.
ِ
ْ
ﱠ
ُ
َ
ﱠ
يح ال ِذي يُقَ ﱢوينِي) ".فل :4
س
م
ال
ي
ف
ء
ي
ش
ل
ك
ع
ي
َط
" أَ ْست
ُ
ٍ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
.(13
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ت في الحيا ِة
جُھد ذاتي؛ يَعتم ُد على المواھب والقدرا ِ
والخدمة.
َ
ْ
متذمر وغير شاكر واآلخرون؛ ال بد أن يُد ّم َر آخرين
ويظھر المرارة وروح النقد.
خبير في اإلشارة إلى األخطاء ويشعر باالستياء ألي
سبب.
اآلخرين(؛ يَحتا ُج أن ينتقد اآلخرين
نميمة )يُقرﱡ بخطايا
ِ
لكي يشعر باألمان؛ متخصص في تحليل ضعفات
اآلخرين ،يمتلك موھبة "التمييز".
دائما ً يقارن نف َسهُ َمع اآلخرين ،حيث يَقُودُه إ ّما لالفتخار
أَو الكآب ِة )يعتمد على مدى سوء وصالح اآلخرين(.

12
13
14
15

16

اليتيم
الصعْبة".
الحياة من خالل "المحاولة َ
الرب يسوع المسيح " ُمعين" جسدنا
يو " 18 :14لَ ْن أَ ْتر َككم يتامى"
ضعيف في النصرة على الجسد؛ لليس له قلب منتصرا
حساس بأنه
حقيقيا على "الخطايا المحببة " ،فاقد لإل
َ
خاطئ جداً.
ّ
غير مصلّي نسبياً؛ الصالة ھي "السبيل األخير؛ "يَصلي
في أغلب األحيان علناً ،نادراً ما يصلي مختليا ً.

الروح القدس
النفس أقل لكني أثق أكثر في
الثقة في
ِ
ِ
باالعتماد
)
اليومي الواعي(.
ِ
ْ
اللسان لكي يستخدم في
الروح القدس لتَوجيه
أعتمد على
ِ
ِ
و
والبنيان
التسبيح
والتشجيع )أف .(29 :4
الشكر
ِ
ً
لست أعمى عن الخطأ ،لكني أختا ُر بدال ِمن ذلك التَركيز
على ما ھو صالح ومحبﱠبْ )فل .(8 :4
قادر على اإل ْق ْ
رار باألخطاء بحرية إلى اآلخرين وأفضل
َ
أن أركز أثر على نقاط قوتھم؛ ال يَ ِجبُ أ ْن أكون دائما
على صواب؛ أجد بِأَنﱢي خاطئ في أغلب األحيان؛
ومتلھّف للنَ ُمو.
أثبت بثقة في الرب يسوع المسيح؛ أحصل على قيمة
النفس الحقيقية ِم ْن خالل د ﱢم و بر الرب يسوع المسيح،
يس عل عمل إنسان )فل.(9 :3
لَ َ

االبن

17

باإليمان.
الحياة
ِ
ُ
الرب يسوع المسيح حياتنا! يو  ،4 :15غل 20 :2
رو " 15 :8أعطاَنا روح التبني "
أسكن في المسيح ،وأرى أكثر فأكثر النصرة على الجسد
)رو ،(9-8:1وما زلت أرى نفسي "خاطئ جداً".

18

يسخر من الوعود الكتابية للق ﱠو ِة الروحي ِة والفرح" :ما
الذي َح َ
دث إلى ُك ّل فرحك؟ ")غل (15 :4

19

الصالة ھي جزء حيوي ِم ْن اليوم ،ال يَنحص ُر فقط في
نظام "وقت ھادئ؛ "التﱠ َح ﱡدث َمع األبﱢ ھو فرح ) 1تس :5
.(18-16
النفس
لوصْ ف حالة
وعود ﷲ للق ﱠو ِة والبھج ِة ھي البداية َ
ِ
)رو .(13 :15

الحاجة إلى االفتخار؛ البد أَ ْن يُشي َر إلى إنجازاتِه بشكل
مستمر خوفا من عدم مالحظتھا)غل .(14 :6

20

أكتشف أكثر فأكثر أن موضوع محادثتي الخاص ھو
الرب يسوع المسيح ؛ أفتخ ُر في الرب وفي ضعفاتي
)2كو .(10-9 :12

لألعمال التي يريد
بشكل غير واعي يصنع لنفسه سجل
ِ
مالحظتھا والدفاع عنھا.
أناني" :إذا كانوا يرون األشياء فقط على طريقتي! "
الحاجة العميقة لكي يَ ُكونَ مسيطرا على المواقف
واآلخرين.
يمكن أن يسره شيئا آخر غير الرب يسوع؛ توجد
"أصنام" في حيات ِه )األمالك والمناصب والرغبات(
تَعطيه إحساسا ً بالقيمة والتبرير.
ال يرغب كثيراً في الكرازة )ألن الحيا ِة المسيحي ِة التي
يحياھا تعيسةٌ جداً( عندما يكرز ،يَ ِمي ُل إلى أن يكون
ب ،وليس
َمدفوعا من خالل اإلحساس بااللتزام والواج ِ
المحبة.

21

لي بر المسيح وليس سجل أعمالي فإني أثبت كامال فيه
)1كو .(28 :1
الروح
أصب ُح مقادا بالرب يسوع المسيح؛ أخدم في ق ﱠو ِة
ِ
يس في قوّة "جسدي المفدي".
القدس ،لَ َ

22
23
24

المسيح طعامي وشرابي؛ ﷲ يَرضي النفس حقا ًَ " .م ْن لِي
فِي ال ﱠس َما ِء؟ َو َم َع َ ُ
ض)" .مز :73
ك الَ أ ِري ُد َشيْئا ً فِي األَرْ ِ
.(25
َ
ْرفة الرب يسوع
أرغب بأ ْن أرى الھالكين يقبلون لمع ِ
المسيح ،أشار ُ
ك باإلنجيل مع اآلخرين ،حتى عندما ال
َ
الخارجي لبرنامج كنيسة . ." .أل ﱠن
الضغط
يكون تحت
ِ
ِ
ص ُرنَا2)" .كو .(14 :5
يح تَحْ ُ
َم َحبﱠةَ ْال َم ِس ِ

TCCP 56

خطة تدريب مساق األوميغا

الصـــــالة  --خطة تدريب 4
حلقة صالة :عبادة وتأمل

حلقة الصالة ھذه لَ ْ
المزمور  95قبل الوقت
اض َرة لكن لقيَاْدَة المتدربين خالل وقت الصال ِةَ .ستَحتا ُج ل ِدرا َسة
يست وقت ل ُم َح َ
ِ
الدرس.
ومالحظة األقسام الموجودة في
ِ
ت العبادةَ والصالةَ ھذا يَ ِجبُ أَ ْن يَعطيا فرصةَ ل ُك ّل متدرب أن يفكر مليا بمحتوى الحلقة الدراسي ِة ويَب ُ
ْحث عن إرادة ﷲ
وق ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ
بتواضع بالكيفية التي يَ ِجبُ أن تغيّ َر حياته أو حياتھا والخدمة.
ت ،كما ھو مبين في المخطط تحت:
ھذا
المزمور يَقُودُنا خالل ثالث خطوا ِ
ِ
مزمور 95
5-1
 .1رنموا للرب.
7-6
 .2أسجدوا للرب.
11-8
 .3استمعوا للرب.
 .1احتفل بالرب )مزمور (5-1 :95
ھَلُ ﱠم نُ َرنﱢ ُم لِلرﱠبﱢ
• نرنم ترانيم الفرح
صنَا.
نَ ْھتِفُ لِ َ
ص ْخ َر ِة َخالَ ِ
ت مرتفع ِم ْن مزمور الخالص :مزمور 36-30 ,3-1 :18
• إقراءوا معا بصو ٍ
تعالوا أمام الرب بالشكر
• ليكن لكم وقت للشھاد ِة ،خصوصا ً قدموا ُشكرا لما يَعْملُه في الصال ِة الثالثية والمجاالت األخرى ِم ْن زرع
الكنائس
مجدوا الرب بالموسيقى والترنيم.
ُ
وقت آخ ُر ِم ْن التسبيح للرب
• اقضوا
ُ
• إقرأوا معا اآليات  5-3من مز 95؛ أشكروه على سيادته التي تحكم ك ّل الكون
 .2اعبدوا الرب )مزمور (7-6 :95
"ھَلُ ﱠم نَ ْس ُج ُد َونَرْ َك ُع َونَجْ ثُو أَ َما َم الرﱠبﱢ َخالِقِنَا"
صالة في روح
التواضع .أطلب منھم أن يسجدوا ،إذا كانوا يَ ْشعرونَ بالحرية ل َع َمل ذلك.
• ش ّج ْع المتدربين لل َ
ِ
ألَنﱠهُ ھُ َو إِلَھُنَا َونَحْ نُ َشعْبُ َمرْ عَاهُ
• اعترفوا به كالراعي الشخصي .مجدوه بسبب عنايتِه لَكم.
 .3اسمع صوتَه )مزمور (11-8 :95
ال تُقسّوا قلوبَ َكم …
• اعترفوا بأ ّ
ي خطية معروفة في حياتِكم .اقرأ 1يو .9 :1
• اقضوا وقت لالستماع إلى الرب .اطلبوا ِم ْنه أن يريكم إذا كانت ھناك جوانب تَحتا ُج أن تتخلصوا منھا ،عادات،
ْدو كتابية كنتيجة لدراسة الكتاب المقدس في ھذه الحلقة الدراسية .تصار ْعوا
أَو أساليب زرع الكنائس التي لَ ْن تَب َ
َمع ﷲ حول ما يريدكم أن تحافظوا عليه وما يريدكم أن تغيروه في حياتِكم وخدمتكم.
ّ
• إقرأوا عب  .19-7 :3آية  13تحثنا أن نشجع بعضنا بعضا يوميا .انقسموا كل اثنين معا .صلوا صلوات
التشجيع لبعضكم البعض.
ِ
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القيـــــــادة  --خطة تدريب 1
المبادئ الكتابية للقيادة
 .1تعريف القياد ِة
ْ
شارك بتعريفكَ مع اآلخرين.
النشاط الفردي :خذ دقيقة لتَعريف مصطلح "القياد ِة" في أقل ما يمكن من الكلمات.
شخص واحد للتَأثير على اآلخرين ")ساندرز ،القيادة الروحية .ص.(31 .
"القيادة تأثيرُ ،قدرة
ِ
َ
"القيادة ھي عملية ديناميكية والتي فيھا الرجل أو المرأة يؤثرون على شعب ﷲ بالقدر ِة المعطاة لھم من قبل ﷲ من نحو
أغراضه لتلك المجموع ِة) ".كلنتن ،تشكيل القادة  ,ص14 .؛ ص.(127 .
ِ
َ
قَ ْ
ك للقياد ِة مع تعريف كل من ساندرز وكلنتن.
ارن تعريف َ
أي تعريف للقياد ِة من كلمة واحدة قَ ْد يَ ُكون القياد ِة "تأثير".
َ
ك أو خدمتك يعتقدون بھذا التعريف؟
ما ھي نتائج تعريف القياد ِة "تأثير؟ " َم ْن ھم القادة في كنيستِ َ
 .2مبادئ القياد ِة الكتابية
َ
يَفت رضُ ع ال َم األعم ال الدنيوي ة ف ي أغل ب األحي ان "ب ّ
اعھم ليَعمل وا م ا عل يھم أ ْن
أن الق ادة ال يَس تطيعونَ ائتم ان أتب ِ
ّ
َ
ْ
ّ
اس يَعمل ونَ م ا
الن
أن
ب
عتق
ي
د
ق
دنيويون
ال
ادة
الق
".
َك
ن
و
الناس كثيراً ،س وف يَس تغل
يَعملوه " ،وأيضا "إذا كنت تثق في
دونَ
َ
َ
ِ
َ
ّ
ب .كنتيج ة لھ ذه االفتراض ات المس بقة ،يَت ولى الق ادة
تُريدُھم أن يعملوه فقط عندما يك ون دافعھ م الج ائزة أو التھدي د بالعق ا ِ
الدنيويون السلطةَ في أغلب األحيان تماما ً على أساس منصبھم ،أَو بق ﱠو ِة الشخصي ِة.
باألخذ بعين االعتبار عالق ِة الساد ِة والعبي ِد في أيام بولس ،ما الذي تخبرنا به أف  9 :6بما ستعلق بالتھديد؟
كيف شَعرتَ بأنك كنت ضحية ِمن قِبل القادة الذين تَصرّفوا طبقا ً
لألفكار أعال ِه؟
ِ
أ .السلطة من اجل القيَاْدَة تأتي ِمنْ ﷲ ،ما الذي تُعلّ ُمنا إياه اآليات التالية عن السلط ِة؟
سلطة ﷲ الشرعية  --حكومة مدنية )رو  1 ,7-1 :13بط  ،(17-13 :2العائلة )أف ،(4-1 :6 ,23-22 :5
والكنيسة )عب .(17 :13
مثال الرب يسوع المسيح )يو .(29-28 :8
القادة المسيحيون ُمختَاَرون من ﱠ
ﷲِ )يو .(16 :15
ب أَنْ تُميّ َز القادة المسيحيين
ب  .الخدمة المتواضعة يَ ِج ُ
ما ھي المتضادات للخدمة بحسب ھذه اآليات ؟ جواب :الكبرياء .الرب يكره الكبرياء )أم  .(17-16 :6مثال الرب
يسوع المسيح )فل 8-1 :2؛ يو .(15 :13
ض ُروري أَنْ تُط ّو َر خالل الدراس ِة الحذرة والتمرين
ج .القيادة المسيحية َمنْ ال ﱠ
الجدول التوضيحي  1.1اختالفات بين القيادة الدنيوية والقياد ِة المسيحية
القيادة المسيحية
القيادة الدنيوية
الثقة في ﷲ
الثقة بالنفس
تَ ْفھ ُم ﷲ واإلنسان
تَ ْفھَم اإلنسان
تبحث عن إراد ِة ﷲ
تتخذ قراراته الخاصة
خادمة
طموحة
قﷲ
تط ّو ُر طرقُه الخاصة
ت َِج ُد وتتبع طر َ
تُ َسر في طَاعَة ﷲ
تتمتّ ُع بأَن تأمر اآلخرين
َمدفوعة بمحبﱢة واإلنسان
َمدفوعة باالعتبارات الشخصي ِة
تعتمد على ﷲ
مستقلة
خصائص "القيادة الدنيوية" أَم" القيادة المسيحية؟ "
عندما يَتكلّ ُم الناسُ عن "القائد الطبيعي" ھل ھم عادة يُسندونَ ذلك على
ِ
ب القياد ِة
د .الكتاب المقدس يَصفُ تنوع أسالي ِ
صفُ ِع ّدة أدوار للقياد ِة الموجودة في كنيس ِة العھد الجدي َد .بالرغم من أنھا تختلف عن بعضھا
أف  12-11 :4يَ ِ
تھتم
منھا
البعضُ ،ك ّل واحدة
لعمل الخدمة" ،أَو بكلمة أخرى ،لتقودھم في الخدمة.
ﷲ
شعب
بإعداد
"
ِ
الجدول التوضيحي  2 .1وظيفةَ القياد ِة في العھد الجديد
التخصص
الدَعوة
الرؤية
رسول
الخطية
نبي
الخالص
كارز
التنشئة
راعي
الحق
معلّم

الوظيفة
القيادة
الوعظ
الكرازة في الخارج
الكرازة في الداخل
التعليم
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ض ْع نشاطاتَ القائمةَ في "دورة زرع الكنائس" )دليل واحد ،درس رؤي ِة  (3على لوح أَو حاملَة أوراق  .اجعل أعضاء
ِ
الصنف يَأْخذونَ ِع ّدة دقائق بشكل منفرد للن ْ
ت صغير ِة )إذا كان الصف كبيرا(،
َظر إلى "دورة زرع الكنائس" ث ّم في مجموعا ِ
ِ
أساليب القياد ِة الضرورية ل ُك ّل مرحلة من مراحل الدور ِة
ناقش
َ
ه .إنّ الوظيفة األساسيةَ لقياد ِة الكنيس ِة ھي اإلعداد
ما ھي المسؤوليةُ األساسية لقيادة الكنيسةَ التي ترينا إياھا أف 12-11 :4؟
الجدول التوضيحي  3 .1قادة التوجيه والتسھيل.
القائد الم َو ﱢجه
موجه" :عمل ُم ْن َجز"
عمل
ﱠ
العامل
ھدف " -لِع َمل الخدمة"
ممارس العمل

س ﱢھل
القائد ال ُم َ
موجھين" :أشخاص منخرطين "
أشخاص
ﱠ
َ
ال ُمف ﱠوض
ھدف " -لتَجھيز اآلخرين للخدمة"
خول ،المد ّرب
ال ُم ِعد ،ال ُم ﱢ

كيف يغير فھمك " ّ
ك للقيادة؟
بأن سلطتِ ِك في القيادة تأتي ِم ْن ﷲ" على
منظور َ
ِ
ما ھي فرص القيادة في الكنيسة التي أتيحت للمؤمن الجديد الذي يمتلك المقدر ِة الطبيعي ِة للقيادة؟
رقم  2 .1طبيعي جداً لَك؟
أي من أساليب القيادةَ الخمسة الواردة في الجدول ِ
المفاھيم الكتابية للقياد ِة لمبادئ العالم في القياد ِة؟
ما ھي الطرق التي فيھا تناقض ھذه
ِ

خطة العمل

ناقشْ ورقة العمل 1أ" ،حالة دراسية للقيادة ".ل ُك ّل حالة من حاالت الدراسة ،الحظ ما ھي المبادئ الكتابية المطبقة أَو
الغير مطبقة ل ُك ّل حالةَ ،ك ْيفَ تَ ْنص ُح القائد إذا د ُِعيتَ لل ُم َسا َعدَة؟
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ملحق

القيادة

1أ

حالة دراسة للقيادة

ق َ◌ــــــة
المبـــادء ال ُمطَبﱠــ َ

ورقة العمل :أجب عن األسئلةُ المتعلقة بالحاالت الدراسة التالية.
ھور .م ؤخراً بَ دءتآ
اترنبورغ .ميش ا ومارين ا َكانت ا عض وان ف ي الفري ِ
ق لثالث ة ش ِ
 .1يوري يَقُ و ُد مش روع بن اء كنيس ة ف ي يك ِ
ارھم .قائ د
تشعران
ِ
ار للك رازة لَكنﱠھم ا ال تش عران بالحري ةَ حت ى ف ي تقري ر أفك ِ
بإحباط شديد من الخدم ة .ل ديھما بَ ْع ض األفك ِ
راغب في االستماع إلى اقتراحاتھم .بدالً ِمن ذلك يُخب رُھم م ا يَ ِج بُ عل يھم أَ ْن و َكي ف عل يھم أَ ْن
غير
أنه
ْدو
ب
ي
يوري،
الفريق،
َ
َ
ّ
ران بتَرْ ك الخدمة والبَ ْدء لوحدھمَ .كيْفَ تُقيّ ُم قيادةَ يوري؟
يَعملوه .كنتيجة لذلك ،أخذت كل من ميشا ومارينا تفك ِ
 .2جينيدي أستاذ جامعة بارز ،تَ َعرﱠفَ على الرب يسوع المسيح عندما أعطاَه جاره نيكوالس الكت اب المق دس لك ي يق رأه .بَ دأَ
ب ُحضُور الكنيس ِة َمع نيكوالس وأُثي َر إعجابه بدراس ة الكت اب المق دس للب الغين ال ذين يجتمع ون ُك ّل ليل ة أربع اء .ف ي األس ابيع
القليلة األولى ،يَقتر ُح أحد األشخاص ّ
ّار
بأن جينيدي معلّم ممتاز ،يَقُو ُد الدراسةَ .قيادة جينيدي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تَجْ َ
لب العدي د ِم ْن ال زو ِ
َ
ّ
ب أنْ يَقُو َد جينيدي المجموعة الدراسيةَ؟
إلى المجموعة ِكشخص يتمتع بشعبية كبيرة جدا وبالطبع معلم جيد أيضا ًَ .ھ ْل يَ ِج ُ
 .3سالفا يَقُو ُد فريق ِم ْن ثالثة أزواج في زرع كنيس ِة في روستوف .يقدم سالفا مواعظ ممتازة أثن اء العب اد ِة ُك ّل ص باح أح د،
بوع ،الت ي نَم ت تقريب ا ً إل ى  20عض و أمن اء؟ُ .ك ّل ش خص م نھم يَح بﱡ مق درةَ
وھو يَقُو ُد مجموعة صغيرة في منتص ف األس ِ
ت .على أي ة ح ال ،س الفا ب دأ يش عر بالتع ب الش ديد
سالفا على تعليم ووعظ كلمةَ ﷲ ،باإلضافة إلى قدرتِه على تَنظيم النشاطا ِ
فريق أنتولي لبَ ْدء مجموعة صغيرة جديد ِة مع عدد ِم ْن مجموع ِة س الفا.
ِم ْن حجم العمل .يَسْأ ُل سالفا أحد الزمالء من أعضاء
ِ
ً
الج سالفا نقل المسؤولي ِة إلى أنتولي.
لكن كان ھناك القليل من االھتمام والذي كان محبطا جدا ألنتولي .قيّ ْم كيف ع َ
ّ .4
إن الكنيسةَ الجديدةَ في منطق ِة سمولينسك تَ ْنمو سريعا .يَ ْنسبُ الكثي ُر ھ ذا النم و إل ى القي اد ِة الممت از ِة لفيكت ور ولوب ا .ب دءوا
َ
ً
َ
ْ
ّ
حْ
ْ
الكنيسة بَع َد أن عاد فيكتور من موسكو بدرجة في الالھوت .أغلب أولئك الذين يَ ضرونَ مؤمنون جد َد ليس لھم مطلقا خلفي ِة
امج مدرس ة األح د .بينم ا ك ان المؤمن ون ينَم ون ،ك ان ل دى فيكت ور
َكنَسيﱢة سابق ِة .فيكتور يعظ أغلب المواعظ ولوبا يُ نظّم برن َ
ٌ
عمل الكنيسةَ .لكن ال يَبْدو أن أحداً مؤھّالً للقيَاْدَةَ .ش َع َر بأنه محظوظ أَ ْن َوج َد ثالث ة
عين على بَعْض القادة الج ّد ِد ل ُم َسا َعدَته في
ِ
ص َل فيكت ور عل ى منح ة دراس ية الثن ان م نھم للدراس ة ف ي كلي ة الھ وت ف ي موس كو.
شبا ٍ
ب يُ ْم ِكن تدريبھم لقي اد ِة الكنيس ةَ .ح َ
يَ ْتركونَ في الخريف لبَ ْدء برنامج لمدة َ 3سنَواتَ .كيْفَ تُقيّ ُم ھذه الطريق ِة ِمنْ تطوي ِر القيادة؟
 .5يَ ِعيشُ بوريس في بلدة صغيرة في جنوب روسيا ال يوجد فيھا كنيسةُ إنجيلي ة .اكتش ف ب وريس م ؤخراً ع دد م ن الم ؤمنين
في قريتِه يذھبون في االتجاھات المختلفة ل ُحضُور الكنيس ِة على بع د  30كيل ومتر .تح ت قي اد ِة ب وريس ،ان تظم المؤمن ون ف ي
اره
كنيسة جديدة .بينما كان المؤمنون يَتج ّمعونَ  ،كان الجميع متحمس ون للكنيس ة المحلي ة ،و ُك ّل ش خص ك ان يش ارك ف ي أفك ِ
كنائسھم السابق ِة .لك ن ب وريس بوض وح أعل ن
بحماس حول الكيفية التي يَ ِجبُ أَ ْن تُنظّ َم بھا الكنيسة مستندين على تجربتِھم في
ِ
بأن ه َس يَ ُكونُ الراع ي وعل يھم أَ ْن يَ ْنس وا أ ّ
راع ع ن ھ ذه
ي تقالي د أَو ممارس ات ف ي الكن ِ
ائس الت ي ج اؤوا ِم ْنھ ا ،ألن ه مس ئول ك ٍ
الكنيسة الجديدة .بحسب اعتقادك ما ھي نتيجة وجھة النظر التي قدمھا بوريس؟
دن ُم ْختَلِف ِة ف ي غ رب روس يا .كي رل زارع كنيس ِة طبيع ي .وھ و نش يطٌ ومتح ر ٌ
ك ج داً ،ل ه
َ .6زر َع كيرل ثالث
كنائس في ُم ِ
ِ
َ
ّ
مواھب في الكرازة .يعزف القيثارةَ ويرنم ويُ ْم ِكنُ أ ْن يُسلي الحضور لس اعات .وھ و يُح بﱡ بَ ْدء األش يا ِء وبع د ذل ك يَنتق ُل إل ى
شيء آخر .الكنائس التي بدأھا تشبه شخصيتِه.يتحمسون جداً في بادئ األمر لكن يُخفقونَ عندما ي أتي ش ي َء آخ ر أكث ر إث ارةً.
بأن ﷲ يستخدمه بالرغم ِم ْن ھذاَ .كيْفَ تُق يّ ُم قي ادةَ
بأن ھذه شخصيته وبأنّه ال يوجد حقا ً ما يُ ْم ِكنُ أَ ْن يغيره .يَعْرفُ ّ
يُؤ ّك ُد كيرل ّ
كيرل؟
 .7زينيا يَعْم ُل بج ّد في زرع كنيستِه ل ِع ّدة َسنَوات .والكنيسةَ تَعْم ُل بشكل جيّ ٍد جداً .نمت الكنيسة في ال َس نَوات ال ثالث الماض ية
الصباح ويَعُود في س اعة مت أخرة م ن
إلى  200عضواً تقريبا ً  .زوجتُه وأطفاله األربعة ال يرونه أحيانا ً ألنه يغادر مبكراً في
ِ
َ
يش ھك ذا لك ن ش عبه محت اج ج داً .كثي رين مرض ى و َم ْن ال ﱠ
ض رُوري أ ْن يُ زاروا ،ومطع م الفق راء
الليل .زيني ا ال يَحْ بﱡ أَ ْن يَ ِع َ
للمش ّر ِدين يَ ْ
تطلبُ انتب اه دائ م .يَ ْع رفُ زيني ا بأنّ ه إذا توقّ ف ع ن َع َم ل ُك ّل م ا يعمل ه ،س يكون عل ى حس اب الخدم ة ،الن اس ل ن
َ
ْ
تخلص والكنيسةَ لَ ْن تنمو أكثرَ .ھ ْل تعتقد أن زينيا قائد جيد؟ لماذا أو لم ال؟
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القيـــــــادة  --خطة تدريب 2
لمحة عن حياة القائد
 .1يحافظ على التمثل بصفات الرب يسوع المسيح.
العناصر الرئيسي ِة للتمثل بصفات الرب يسوع المسيح؟
ما ھي بعض
ِ
 .2يعم ْل جيدا َمع فريق
ھَلْ لَكَ فريق لت َع َمل َمعه؟ لماذا أَو لم ال؟
ٌ
أھداف لخدمتكم؟
ك
ك أَو لفريق َ
ھَلْ توجد لَ َ
 .3يط ّو ْر مواھب وقدرات اآلخرين
إذا كان تركيزنا على استخدام مواھبنا الخاصة ،ما ھي دعوة ﷲ التي يمكن أن نفقدھا؟ )2تي (2 :2
 .4يعرفُ َكيفَ يُفوض المسؤولية
لماذا يَ ِجبُ على القائد أن يُفَوض؟
َ
ما ھي المھ ّمة الخاصة التي تقوم بھا وعليك أ ْن تفوضھا إلى شخص آخر؟
 .5يضع أھداف وخطط وما شابه ذلك
َك ْيفَ يُشر ُ
ك القائد اآلخرين في وضع األھداف؟ )أم  ,18 :20لو (31 :14
ِم ْن قائم ِة صفات القائد المسيحي التالية ،ما ھما الصفتان التي تعتقد بأنھما األقوى فيك وما ھما الصفتان األضعف؟ وضّح.
ُمتَ َمثﱢل بالمسيحُ ،م َسھﱢل ،مدرّب ُ ,مفَ ﱢوض ،مخطّط ،صاحب رؤى ،مثابر ،كار.
تض ُع رؤيةً بطريقة تُلھ ُم اآلخرين؟ "
َ .6كيْفَ يمكنك أن " ِ
ب على المعوقات
 .7يَ ُكونُ مثابرا ويَتغلّ ُ
ماذا يعني أن تكون نشيطا ولماذا يَ ِجبُ على زارع الكنائس أن يمتلك ھذه الصفة؟
 .8يقود في الكرازة
أيھما أكثر أھميﱠةً ،تدريب القادة أم الكرازة الفعﱠالة؟
أي من الصفات المذكورة أعال ِه في )قسم  (5تعتب ر نفس ك موھوب ا بھ ا ك زارع للكن ائس؟ م ا ھ ي األس اليب الت ُي ت رى نفس ك
محدودا ،حسب رأيكَ؟

خطة العمل
أنظرْ ملحق 2أ" :القائد ".ما ھي الخصائص القيادي ِة المسيحي ِة التي تَراھا في حيا ِة ال رب يس وع المس يح؟ اكتبھ ا لنفس ك
ائص الت ي ت م مناقش تھا ف ي ھ ذا ال درس .ھَ لْ ھ ي متوافق ة؟ م ا م دى أھميتھ ا بحس ب
على ورقة ،وبعد ذلك قارنھا م ع الخص
ِ
ك؟
ك وقيادت َ
اعتقادك؟ َكيفَ تُقارنھا بحيات َ
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ملحق 2أ القائد

من المؤكد أن لدى القائد عمالً ليقوم به .ومھ ّمته ھي أَ ْن يُغير العال َم .والتغيير ال ذي ينش ده ھ ذا القائ د ل يس مج رد
َص ُل إل ى ُك ّل قبيل ة وأم ة.
تغيير شكلي ،أَو مؤقت .يتضمن ھذا التغيير فلسفة جدي دة للحي ا ِة تُ ؤ ّدي إل ى ثقاف ة جدي دة ت ِ
على أقل تقدير ،توجد لدى ھذا القائد أكثر المھام صعوبةَ .ج ﱠرب القادة العظماء اآلخرون أشياء أق ل أھمي ة وفش لوا،
أتَكلﱠم إنسانياًَ ،كانَ ھذا القائد وحيداً ف ي ھ ذه المھ ّم ة ،ول م يلت زم بھ ا أح ٌد غي ره ،وأيض ا ل م يفھمھ ا أي ش خص آخ ر.
ف َك ْيفَ يمكنه أن يُنجزَ مھ ّمتَه؟ و َك ْيفَ يصل برسالته؟ و َك ْيفَ ي َُحفﱢ ْز اآلخرين لل َعيْش بھا؟
ت .فھو ل م يفع ل الكثي ر ِم ْن األش يا ِء الت ي نَتوقّ َع ُ◌ھ ا .لَ ْم
تَحتوي طريق ِة فحص ھذا القائد على الكثير ِم ْن المفاجئا ِ
يبحث عن منصب عام ولم يَحشد جيش ا ً .لَ ْم يَ ْف تحْ معھ د ،أَو كلي ات الالھ وت الرس مي ِة لتَ دريب اآلخ رين ف ي فلس فتِه
ت الت ي تُ ر ّو ُج
ب والنش را ِ
الجديد ِة؛ ولَ ْم يأخذ أتباعه في فترة خلوة تثقيفية .ولَ ْم يُق ّد ْم الكتاباتَ إلى المطبعة إل ْنت اج ال ُكتُ ِ
اع )م ت  .(4-2 :10ب دالً ِم ْن التَركي ز
لخطتِه .وبدالً ِمن ذلك ،بَدأَ ھذا القائد يجمع لنفسه مجموعة ص غيرة ِم ْن األتب ِ
الرجال في طريق ِة حياة التغيير آمال بأنﱠھم سيس اعدونه
صرفَ ثالث َسنَواتَ في تدريب ُمح ّدد لھؤالء
على الجموعَ ،
ِ
في تغيير الجموع.
اش بحس ب اعتقادات ه وأح بﱠ
َمع 12
رجل فقط ،لقد بَدا ھذا بشكل ي ائس بداي ة ص غيرة .عل ى ال رغم م ن ھ ذا ،ع َ
ِ
ي قي ود أوَ
ﱠ
بعمق ھؤالء الـ 12كما لو أنھ م َك انوا عائلت ه الخاص ةَ .عاش وا س وية وأكل وا وعَمل وا واس ترخوا ب دون أ ّ
أتباعه .سافروا سوية ِم ْن قري ِة إلى قري ِة حي ث
موانع .في ُك ّل ھذاَ ،وض َع القائد أفكاره موضع التّطبيق في حياته َمع
ِ
ت المختلفة .وعظ ھذا القائد إلى الجموع الكثيرة )مر  .(1 :4لم يكن مسھبا في
ت َ
َفاعل َمع اآلخرين ،يسدد ُك ّل الحاجا ِ
ت المقتبسة ِم ْن الحيا ِة التي كانت في تلك المنطقة وفي َذلِك الزمان .وفي أغلب
وعظه؛
َ
استعمل الكثير ِم ْن اإليضاحا ِ
ً
أتباع ه عل ى انف راد ف ي موض ع خ الء حي ث َجع َل مواعظ ه ذات مغ زى ،خصوص ا خ الل
األحيان ك ان يختل ي َم ع
ِ
ت المتابع ِة المتع ّمق ِة )مر .(34 :4
ُمناقشا ِ
صغيرا .فالعديد منھم كانوا قرويّ ون وبالك اد مثقّف ون؛
كان األتباع ملتزمين ومتلھّفينَ للتَ َعلّم ،لَكنﱠھم أظھروا وعداً َ
أحدھم َكانَ ع ﱠشارا ,وھي مھنة محتقرة ِمن عام ِة الشعب؛ وبعضھم َكان يعم ل ف ي ص ي َد الس مك .عل ى أفض ل تق دير
يس ' من الطبقة الرفيعة ' أي ليس ِم ْن النوع الذي يُتوقﱠ ُع منھم أش يا َء عظيم ة .ل م يمتل ك أح د
َكانوا رجاالً عاديين ،ولَ َ
منھم الھيبةَ
كرجل دولة ،والتي يرغب بھا الق ادة أص حاب الحرك ات العظيم ة .وب الرغم م ن أن رس الة القائ د كان ت
َ
ُ
ْ
ّ
َ
الرجال الذين اختارھم قائد ديني .بالرغم ِمن وجود ك ّل ھؤالء المؤھلين ،كان ھؤالء
رسالة روحية ،لم يكن أحد من
ِ
ً
ﱠ
ال
الرج
الء
ؤ
ھ
ؤھالت
م
أن
ب
د
القائ
ر
فك
.
عظيمة
حركة
لبدء
ا
شخصي
ه
ل
ب
ق
من
مختارين
األتباع المستبعد اختيارھم،
َِِ ِ
ِ
ِ
تكمن بأنّھم َكانوا َمعه.
َكانَ لدى ھذا القائد تواضعا ً غير عادي .لم ي ُِعر انتباھا إلى التعليقات الساخر ِة حول مس قط رأس هَ .ك انَ قانع ا ب أن
يعرف بالولد القروي واب ن النج ار .لَ ْم يلتف ت إل ى ال ربح ال ذاتي ،لكن ه أراد تَش جي َع اآلخ رين واالبتع اد ع ن تس ليط
األضوا َء على نفسه .اعتقد البعض بأنﱠه كان من الممكن أن يكون له تأثيراً أعظم لو َكانَت قيادتِ ه رس مية أكث ر ،ول و
فض السيطرةَ المباشرةَ
العالم حت ى
لممالك
َمل في
ور َ
فض المنصب الرسمي َ
النظام الموجود ،لكن ھذا القائد َر َ
انه ع َ
ِ
ِ
ِ
ُرض ْ
ت إلي ه )م ت  .(10-8 :4ب دالً ِم ْن ْ
الح النظ ِام الموج ودَ ،س عى ھ ذا القائ د إل ْش عال
عن دما ع ِ
أن يَعْم َل عل ى إص ِ
حركة جديدة.
ق الخط اة )م ر  .(17-15 :2مواعظ ه وتعليم ه تَ َح ﱠد ْ
ت
عن د التفكي ر بم ا ح دث ،قَ ْد نتس اءل ع ن كف اء ِة ھ ذا القائ د ،ص اد َ
دينيين ال ذين
الكثيرين من أصحاب المناصب لخدمة قضيته .مع بعض االس تثناءات ،ھ ذا القائ د ل م يظھ ر أي ثق ِة ف ي الق ادة ال
ِ
ِ
عاص روهَ .كان ْ
ب ِم ْن أتباع ه أن يق دموا ك ل م ا ل ديھم .والكثي رون م نھم ل م يس تطيعوا االلت زام
ت مقاييس ه عالي ة فق د طَل َ
)مت .(39-37 :10

قيّ َم ھذا القائد العاداتَ والروتينيات بحسب نتيجة الوظائف .على سبيل المثال ،بالنسبة للقائ د "االنش غال بالعم ل" يُمك نُ أَ ْن
يَ ُكونَ ف ّخ يبعد الناس عن األشيا ِء المھم ِة جداً )لو  .(42-41 :10كان ھذا القائد يحترم دائم ا ً الش ريعة لكن ه أيض ا ً َك انَ عمل ي،
س بالكامل عن غضبِه عندما الحظَ أن الھيكل ال يستخدم لوظيفتِه المقصودة .ازدرى ھذا القائ د
ال يتمسك بحرفية الناموس .نفّ َ
ً
َ
َ
الناس بدال ِم ْن ْ
داخلي بحس ب' روح الن اموس'
أن تقدم لھم الحرية الداخليةَ .كانَ يھتم َ بالتغيير ال
والطقوس التي أثقلت
بالتقالي َد
َ
َ
ِ
ت )مت .(9-7 :15
االلتزام
من
بكثير
أكثر
الخارجي باللوائح والتعليما ِ
ِ
الناس محبة عميقة؛ تَض ّم ْ
رين .ربم ا لھ ذا الس بب ال يت ذكره العدي د ِم ْن
أحبﱠ ھذا القائد
َ
اس اآلخ ِ
نت مھ ّمتُ ه مث ال الخ اد َم للن ِ
الناس أوالً وقبل كل شيء كـ ' قائد ' .المفھ وم الخ اطئ للقي اد ِة ك ـ 'رتب ة' '،منص ب '،أَو 'مكان ة' من ع الكثي رين ِم ْن اعتب ار ھ ذا
ِ
الشخص قائداً .لكنھم يتذكرونه كخادم ومعلّم ,وشافي ومشير ،أَو أ ّ
الرجل س اع َد وأرش د
ي من ھذا القبيل الذي يُوض ُح بِأ َ ﱠن ھذا
ِ
ِ
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ت اآلخرين .كان دائم ا يص رف الوق ت لل َك الم م ع عام ة الش عب لت َْلبِي ة حاج اتِھم
َ
الناس .غالبا ما تأثر روتينه الشخصي بحاجا ِ
ْ
ب َش فَائھم أَو إرش ادھم إل ى الحري ِة الداخلي ِة .عن دما ج اءت حش ود كبي رة إلي ه ،اس تجاب الھتمام اتھم وحاج اتِھم دون أن يعتب ر
ال ل ه )م ت  .(15-13 :19تَعام َل بلط ف بمختل ف
كثي را لبرنامج ه الرس مي أَو حاجاتِ ه الخاص ِة .ولَ ْم يم انع مقاطع ة األطف ِ
اس .ك ان الن اس
التداخالت الغير منتظم ة ،حت ى عن دما نزع وا الس قف عل ى رأس ِه .لَ ْم يس قط ف ي االنقس امات التافھ ة ب ين الن ِ
ص الناموس بشكل عالئقي.
مھمين جداً له وذلك بأنّه ل ّخ َ
باإليمان .في الحقيقة إذا أردتَ إث ارة إعج اب ھ ذا
لَ ْم يُع َجبْ بالمعرف ِة والثروات ،أَو الطاعة الصارمة للناموس كما أعجب
ِ
طريق للوصول إلى ذلك .ربما َكانَ اإليمان مقياسه الوحيد لآلخرينَ .ح ﱠ
ث اآلخرين بش كل ثاب ت
اإليمان ھو أفضل
القائد ،فإن
ِ
ِ
بحماس الناس الذين يمتلكون اإليمان .فعندما كان يقابل شخص ا منب وذا م ن المجتم ِع وأظھ ر إيمان ا
على اإليمان و َكانَ يُعجب
ِ
فيه ،حتى ولو كان إيمانا متعثراً ،كان ھذا القائد يقبله )لو  .(38-36 :7ومع أن ذلك القائد امتل ك ق درةَ شخص ية خارق ةَ ،لكن ه
إيمان اآلخرين.
ص ّر َح في ِع ّدة مواقف بأنّه في الحقيقة محدود بقلة
ِ
ت الفش ل .أحيان ا كثي رة ل م يس تطع أتباع ه أَ ْن
عندما اقترب من نھاية عمله َمع أتبا ِع ه ،بَ دا أن ه ك ان ھن اك العدي د ِم ْن ح اال ِ
يَ ْفھموا تعليمه .وكان عامة الشعب مشوشين ح ول َم ْن ھ و .أتباع ه التزم وا مع ه عن دما َك انَ ل ه ش عبية لَك نﱠھم لَ ْم يَقف وا بجانب ه
عندما احتاجھم أكثر .حتى أن أحد أتبا ِعه األقربِين أنكر بأنه يعرف ھذا القائد حتى في اللحظ ة الحاس مة )م ت .(74-69 :26
التابع اآلخر خانَه من اجل المال لكنه انتحر بعد ذلك بقليل .في النھاية انقل ب الك ل عل ى القائ د .اُ ْعتُقِ َل وح و ِك َم ،وأدي ن وقتل وه
كعدو للشعب .فقد قدم كثيراً لتغيير العالم.
مما ال شك فيه أن أتباعه تفاجئوا وأحبطوا من مغادر ِة القائد الغريبة والمفاجئة .لَ ْم يشعروا بأنھم كانوا مستعدين لمغادرته.
فض ھذا القائد ،و َكانَ بعيدا عن التَ َغيﱡ ر .وألن العم َل ل م يكتم ل.
بَدا كأنّه ما زال في بدايتهَ .كانَ له تأثي ٌر ُمد ِھشٌ  ،ولكن العال َم َر َ
َ
ّ
عند مغادرته ،أمر أتباعَه بان يقودوا كما فعل ھو )مت  .(20-18 :28فقد ھَيّأھم بما في ه الكفاي ة ،ف إذا طبّق وا م ا تَعلم وا من ه،
َسيكونُ لھم التأثير المماثل أو)أعظم(.
ان وأص حاب رؤي ة عظيم ة للتغيي ر كم ا رآھ ا القائ د .واص لوا المھ ّم ِة ب الغيرة
وق ا َد ھ ؤالء األتب اع ،وظَھ روا كرج ال إيم ِ
َ
ً
ْ
والحماس الكبير .وبينما كانوا يعملون فعلوا شيئا كان واضحا تماما ،وھو أن القائد ل م يت ركھم حق ا .فللحظ ة ب دا وكأن ه ابتع د.
ِ
لكن في الحقيقة ،حضوره الروحي َكانَ مفتاحا ً للتغيير الذي أراده .كان القائد بنفسه معھم عندما انطلقوا لنشر رسالتِه إل ى ُك ّل
قبيلة وأمة ،و َكانَ حضوره مصدر رسالتھم وإلھامھم!
أَ ْ
ظھَ َر ھ ؤالء األتب اع أنفس ھم أتبا َع ا ً جي دين ،فل م يكون وا بعي دين ع ن نم ط القي ادة ال ذي أسس ه ذل ك القائ د .فق د واص لوا
ْ
ت المؤثر ِة َمع عامة الشعب في األسواق ،باإلضافة إلى المعاب ِد والمجامع )مع أن مراكز عبادتھم الخاصة َكانت على
ال ُمناقشا ِ
ت( .عاشوا رسالتَھم بجرأة وأحبّوا اآلخ رين بعم ق ،وبينم ا ك انوا يجتمع ون ك ان ھن اك أشخص ا ج دد يقبل ون
ما يبدو في البيو ِ
ض ّمون لعمل نفس ما يعملونه .والشركة بينھم كانت تقام على أساس حضور القائ د .وكم ا ك ان للقائ د ت أثيرا ،ك ان
الرسالة ويُ َ
ت الرس مية الحكومي ة منھ ا
الت
ذه
ھ
ل
مث
وا
آمن
ذين
ال
واآلخرون
أيضا
األتباع
لھؤالء
أثير ال ذي ش كل تھدي داَ خطي راً للمؤسس ا ِ
ِ
ِ
والدينية إلى درجة االنتقام.
بع د أجي ال قليل ة ،ط ّو َر األتب ا َع طرق ا ً أكث َر 'تَطَ ﱡوراً' للمس ير وراء القائ د .أحيان ا ً أخ ذوا بع ين االعتب ار ل ـ"فع ل م ا يفعل ه
الرومان" أكثر ِم ْن أخذھم بعين االعتبار لم ا فعل ه القائ د ،اس تعملوا الط رق المھيمن ِة الت ي يس تخدمھا الع الم .الحرك ة التلقائي ة
الغير رسمية التي أَ ّك ْ
رامج الص ارم ِة .الھيئ ات الرائع ة ،والبناي ات
ت الرس مي ِة والب
دت حضو َر القائد ،فَس َحت المجال للمؤسسا ِ
ِ
الكبيرة ،وا ْستَ ْب َدلَ ْ
َ
ق والوالء الملھم من نحو القائد .ھذا االتجاه أعط اھم
ت
برامج 'الطليع ِة' االحتفاالت البسيطة واإلعالنَ الصاد َ
َ
ُ
ب حض و َر القائ د وأن ِك َر الكثي ر مم ا جاھ د م ن اجل ه القائ د .بتَأس يس وتك ريم الش كليات عل ى
ُج َ
أمن وسيطرة مؤكدين ،لك ن ح ِ
الوظائف ،وضاع التأثير الحقيقي لمھ ّمتِه.
حساب
ِ
تأثير القائد يَستمرﱡ  .وكانت الوصية أن يفعل األتب اع كم ا فع ل القائ د .ف ي الوق ت ال ذي تُ ْ
ظ ِھ ُر في ه المش اريع ال ُمتقَن ة لتغيي ر
ً
العالم من خالل البرامج والمؤسساتَ أقل وعدا أكثر م ن أي وق ت مض ى ،يَ ِج بُ عل ى أتباع ه أن يت ذكروا ثاني ة طريق ة القائ د
ِ
الفريدةّ .
إن الفكرةَ األساسيةَ بسيطةُ جداً :القائد الذي يَ ِعيشُ ما يؤمن بهُ ،يَحبﱡ أتباعَه بعمق الذين يشاركونه في أسلوب الحي ا ِة،
ھذه القيادةُ بأحسن وصف لھا .ھذا ھو القائد العظي ُم الذي يلمس الحياةَ ويغير العال َم
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مجموعات الخلية  --خطة تدريب 1
فوائد ووظائف مجموعات الخلية
 .1أسس مجموع ِة الخلي ِة
ﱠ
ھَلْ َك ْ
ْ
َ
انت ھناك مجموعات كالتي ندعوھا مجموعات الخلي ِة في كنيسة العھد الجدي ِد؟
ت األخرى؟
ما ھي األشياء التي تجعل مجموعة الخلية المسيحية تختلف عن المجموعا ِ
ما ھو االختالف األساسي بين المجموعة الصغيرة و مجموعة الخلية؟
ت الخلي ِة
 .2وظائف مجموعا ِ
وظائف الشركة لمجموعات الخلي ِة في العھد الجديد؟ )أع  ,42 :2عب ،25 :10أع (11 ,7 :20
ما ھي بَعْض
ِ
المتبادل ،والمشاركة ،والصداقة في الرب
ت الخلي ِة التي قَ ْد تؤدي إلى التشجي َع
لمجموعا
ة
المحتمل
ت
النشاطا
ْض
ما ھي بَع
َ
ِ
ِ
ِ
يسوع المسيح؟
وظائف عباد ِة الخلي ِة في العھد الجدي ِد؟ أع  ،4 :6 ,14 :1 ,47 :2كو (2 :4
ما ھي بَعْض
ِ
ما ھي بَعْض النشاطات المحتمل ِة لمجموعات الخلي ِة التي تعظم ﷲ؟
ما ھي بَعْض وظائف التلمذة في خلي ِة العھد الجدي ِد؟ )أع  ،4 :6كو (17 :4
ت الخلي ِة التي تُ َساع َد على التعليم ،واإلرشاد؟
ت المحتمل ِة لمجموعا ِ
ما ھي بَعْض النشاطا ِ
ت الخلي ِة؟ )أع (20 :20 ,20 :4 ,42 :5
ما ھي بَعْض
وظائف الكرازة لمجموعا ِ
ِ
ت الخلي ِة التي تؤدي بالوصول إلى اآلخرين برسالة اإلنجيل عن المسيح؟
عا
لمجمو
ة
المحتمل
النشاطات
بعض
ما ھي
ِ
ِ
ت الخلية
 .3فوائد مجموعا ِ
ما ھي فوائد مجموعات الخلي ِة اليوم؟
أ .ما ھي فوائد كرازتنا؟
ت الخلي ِة لعالقتِنا َمع ﷲ؟
ب .ما ھي فوائد مجموعا ِ
ما ھي فوائد شركتنا َمع بعضنا البعض؟
ما ھي فعالية خدمة "أحدنا لآلخر" في اجتماع الكنيسة التقليدي صباح األحد؟ ما ھو التأثير الذي سيحدث
للمؤمن إذا لم تسدد ھذه االحتياجات ھل سينمو المؤمن الجديد وينضج إذا لم تسدد ھذه االحتياجات؟
ج .فوائد التلمذة
بحسب اعتقادك ما ھي فوائد "التلمذة المتبادلة "بين ُك ّل أعضاء مجموعة الخلية تُج ّم ُع األعضاء مما يفضلھا
على التلمذة "األحادية االتجاه"؟
لتطوير القادة
ت الخلي ِة
د .ما ھي فوائد مجموعا ِ
ِ
ه .فوائد لزرع الكنائس
َ
ْ
 .1ھَلْ ھناك أ ّ
ي عوائق في كنيستِ ِك تَ ْمن ُع غير المؤمنين الذي لم يسبق أن أتى إلى أحد اجتماعاتك؟ َك ْيفَ تستخدم
مجموعات الخلي ِة لتكون "جسرا" إلى غير المؤمنين؟
 .2عُموماًَ ،ك ْيفَ تستخدم مجموعات الخلي ِة كجزء ِم ْن استيراتيجية فعالة في عملية إشباع زرع الكنائس؟

خطة العمل

ت الخلي ِة .اشرح له فوائد مجموع ِة خلي ِة للخدمة ،واطل ب ِم ْن ه إ ْعطائ ك
جد صديقا أو شخصا مؤمنا ال يعرف عن مجموعا ِ
رين ال ذين يَ ْدرس ونَ ھ ذه
َ
األسباب التي تجعله يتف ق أَو يَختل فُ بھ ا مع ك .إذا ك ان باإلمك ان ،ن اقش ردودَه َم ع المت دربين اآلخ ِ
الموا ِد.

مجموعات الخلية  --خطة تدريب 2
مبادئ قيادة مجموعات الخلية
 .1مفاھيم القياد ِة العا ّم ِة
أ .نموذج الحياةَ المسيحيةَ  -ماذا َكانَ دور نماذج القياد ِة في العھد الجديد؟  1تس  1 ;7-1:6كو 11:1
ب .ط ّورْ قادة ُجدُد
ھَلْ يَ ِجبُ على قائد مجموعة الخلية أن يُفَ ﱢوض النشاطاتَ والمسؤولياتَ إلى ُك ّل أعضاء مجموعة الخلية ،وليس فقط إلى
القائد المتدرب؟ لماذا أَو لم ال؟
ت التي يُ ْم ِكنُ لقائد
ما ھي الفترة التي يَ ِجبُ أَ ْن ينتظرھا قائد الخلية من بدايتھا حتى يختا َر القائد المتدرب؟ ما ھي النشاطا ِ
الخلية أَ ْن يفعلھا مع القائد المتدرب لتَ ْھيِئته لقيَاْدَة مجموعتِه الخاص ِة؟
ج .اإلعداد واإلطالق للخدمة
ّ
مجموعات الخلية تساعد في إعداد القادة عن طريق إعطاءھم الفرص .أما ھي األشياء التي يمكن للقائد الجديد أن يَتعل ُمھا
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ت المنجزة في مجموعة الخلية؟ أعطي أمثلة.
ِم ْن المسؤوليا ِ
 .2قيادة اجتماع مجموع ِة الخليةَ
مثالي":
أ .ترتيب اجتماع مجموع ِة خلي ِة "
ِ
الشركة والمشاركة بين أعضاء المجموعةَ.
• عبادة مع صال ِة ،وترنيم وتبيح .
• مناقشة ودراسة الكتاب المقدس
ص ﱡور الخدمة ،حيث يناقش األعضاء النشاطات الشخصية ونشاطات المجموعة
• ث ّم تنتقل المجموعةُ لوقت تَ َ
َ
ْ
باإلنجيل .قد يَتض ّمنُ ھذا وقتَ صال ِة لألفرا ِد
لل ُوصُول إلى األصدقا ِء ،والجيران وربما مجموعات أكبر
ِ
ين الذين لح ّد اآلن لَ ْم يُ ْد ِعوا إلى المجموع ِة.
المعيّن ِ
التحضيرات المطلوبة ل ُك ّل من ھذه المجاالت من حاجات اجتماعات مجموعة الخلية: .
ما ھي
ِ
أ .الموقع
ب .الشركة
ج .العبادة

د .الصالة
هُ .مناقشة الكتاب المقدس
و .الشركة

ز .الكرازة

ما ھي أھمية أن ُك ّل عضو جديد ِم ْن المجموع ِة يَ ُكونُ له "أب" روحي يتابعُه /يتابعھا؟
 .3إدارة مجموعة خلية
لماذا يَ ِجبُ على قائد مجموعة الخلية أن يَھت ﱠم بتَطوير خطّة للمجموع ِة عُموما ً ول ُك ّل االجتماعات؟ لم ال يتَركَ المجموعةَ
تَتط ّو ُر "طبيعيا ً" في أَ ّ
ي اتجاه تُريده؟
ب التي تجعل مجموع ِة الخليةَ أن تُع ّد خطة األھداف؟ الجواب :للمحاسبية والنمو
ما ھي بَعْض األسبا ِ
ت تت ألف م ن خمس ة أش خاصَ .ع ي ْﱢن عض و ِم ْن المجموع ِة ليلِ ْع ب دو َر قائ د
إذا ك ان الص ِ
نف كبي راً ،ق ﱢس م إل ى مجموع ا ِ
َ
ْ
ﱢ
ُ
ْ
َ
تعمل ھ ذه
َس
ت
ن
أ
ة
المجموع
ى
عل
ج
ي
.
ة
الخلي
ة
مجموع
عضاء
أ
ر
دو
ة
البقي
َل
ت
.
م
ل
ع
ت
م
ال
دور
يلعب
وآخر
مجموع ِة الخليةَ.
بُ
عبُ
َ
َ
ُ َ
ِ
ِ َ ِ
ُ
ّ
الملحق 2أ .اقرأ إلى الصف التعليمات الموجودة في األسفل
اللعب ِة "أنا َسأُراھنُ بأنك ال تَعْرفھا" ألعضاء مجموع ِة الخلي ِة ِم ْن
ِ
 .ث ّم استخدم بعض ِم ْن أسئلة ال ُمناقش ِة" ،ما ھي اللحظة األكث ر س عادة ف ي حياتِ ِك؟ " ث ّم يَ ِج بُ عل ى مجموع ة الخلي ةَ أَ ْن تأخ ذ
اقش اجتم اع مجموع ِة الخلي ةَ .إذا ك ان الص فُ ص غيراً ،يمكن ك أن تجع ل
وقت في الصال ِة .يَ ِجبُ على المجموعة أَ ْن تُقيّ َم وتُن َ
كل الصف يَع َم ُل ھذا.

خطة العمل
الملحق على اقتراحات لما يمكن عمله
مراجع ِة ملحق 2ب " ،عيّن ِة نشاطات في اجتماع مجموع ِة خلي ِة ".يَحتوي ھذا
ِ
َ
َ
ُ
وظائف الجتماع مجموع ِة الخلي ِة .قائد مجموع ِة الخليةَ يُ ْم ِكنُ أ ْن يَستعم َل ھذه االقتراحات ،أو يُع ّدلھا
أثناء ُك ّل ِم ْن األربعة
ِ
حسب الحاجة لحالتِه المعيّن ِة.
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ملحق

كاسحات الجليد لمجموعات الخلية

مجموعات الخلية

1أ
الناس بشكل أفضل .تستخدم ھذه في أغلب األحيان أثناء
"كاسحات الجليد" طرق مرحة وال تشكل تَھديداً للتَعْرف على
ِ
ت:
ت الشركة لمجموعة خلية جديدة .بَعْض ال ُمالحظا ِ
وق ِ
َ
• كاسحة الجليد" يَ ِجبُ أ ْن ت ُكونَ مالئ َمة لمجموع ِة الخليةَ .إذا كانت طفولية جداً ،فلن تكون مريحة لألشخاص .وأيضا ً
إذا كانت تشكل تھ ّديداً سوف ينسحبون.
ار َكة.
• وضحْ بأنّه متوقع من ُك ّل شخص ال ُم َش َ
• بَعْض كاسحات الجليد يُ ْم ِكنُ أَ ْن تستَخدم عدة مرات.
• كن حسّاسا ً تجاه األشخاص الذين قَ ْد ينزعجوا من اللعب ِة أَو النشاط.
أقصر وأقل أھمية عندما تُصب ُح المجموعة مرتبطة بشكل جيد على مدار دورة مجموع ِة
• كاسحات الجليد تُصب ُح
َ
ﱠ
َ
الخليةَ .قَ ْد تَ ْقضي نِصْ فَ الوقتَ على كاسحة الجليد في االجتماعين األولين ،لكنك تَحتا ُج فقط لقضّاء 15 - 10
دقيقةَ بعد بضعة شھور.
األسئلة االفتتاحية
بين .… 12 - 7
عندما كان عمرك ِ
 .1أين كنت تسكن؟ كم أخ وكم أخت لديك؟
 .2ما ھي طريقة المواصالت التي كانت تستخدمھا عائلتك؟
َ .3م ْن ھو الشخص الذي كان ُمقَ ﱠربًا لك؟
 .4متى أَصْ بَ َح ﷲ أكثر ِم ْن مجرد كلمة إليك؟
َمنْ أنا؟
َ
ُ
خص.
أكتب أسما َء مشھور ِة و /أو شخصيات من الكتاب المق دس عل ى قصاص ات م ن ال ورق .ألص قھا عل ى ظھ ِر ك ّل ش
ِ
بحي ث ال يمك ن للش خص قِ راءة الورق ة الخاص ة ب ه .عل يھم أن يس ألوا ف ي ك ل م رة س ؤال ح ول َم ْن ھ م ) ع ن الشخص ية
المكتوبة على ظھره( حتى يَحْ ُزروا َم ْن ھم.
أتحدﱠى بأنّك ال تَعْرفُ ھذا
َ
ْ
ّ
ُك ّل شخص في المجموع ِة يَكتبُ على ورق فارغ ِة الشيء الذي يعتق ُد ﱠ
بأن ال أحد ف ي المجموع ِة ي ْع رفُ عن ه .قط ع ال ورق
َم ْ
طوية ومخلوطة جيدا ،ومرقمة على التوالي .ث ّم َعيّنَ شخصا ً يَ ْب دأُ بقِراءتھ ا ،ي ذكر ال رقم أوالً .ث م ُك ّل عض و ف ي المجموع ِة
ُ
ْ
يَبْدأ ب َج ْمع قائمة األشخاص الذين يَشعرون بأنھم حصلوا على أفضل ربط ب ين ال رقم والمعلوم ات ع ن الشخص ية .بع د ق راءة
آخر معلومة ،الشخص الذي يعطي أدق إجابة ھو يكون الفائز.
المقدمات
ُ
ُ
ْ
رين ف ي المجموع ِة .بَ ْع َد أَنْ
ّ
ّ
ُك ّل شخص في المجموع ِة أخب َر ب أن لدي ه ِع دة دق ائق البتك ار س ؤال وي ْس أله لألش خاص اآلخ ِ
شخص بسؤال ،يَ ِجبُ أَ ْن يبدؤوا ب االختالط ببعض ھم ال بعض يَ ْس ألُون أس ئلتَھم .أكت بْ اس م ك ل ش خص وجواب ه .بع د
يف ّك َر ُك ّل
ٍ
حوالي ع ْشرة دقائق ،تشكل المجموعةَ حلقة دائرية وي ُْخبِروا بما اكتشفوه عن ُك ّل ش خص .كلم ا كان ت األس ئلة أفض ل ،تك ون
األجوبة التي تحصل عليھا ،مبدعة وذات فھم أعمق.
حقيقتان و كذبة
ي ش خص مع ه ،وأَ ّ
يَ ْكتبُ ُك ّل شخصُ شيئان حقيقيانُ حول أنفسھم وكذبة واح دة .ث ّم يُق ّر ُر ُك ّل ش خص أوالً ورق ِة أَ ّ
ي من
تصريحاته َك ْ
انت كذبا ً .قَ ْد تترك الج ز َء األو َل )وبمعن ى آخ ر :يمس ك ُك ّل ش خص قطع ة ال ورق الخاص ة بھ م ويَحْ زرونَ أَ ّ
ي
تصريح يكون كذبا ً() .ليس من العدل أن يأخذ شخص ما كذبة قريبة جداً من الحقيق ِة(.
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تقرير عن حالة الطقس
ْ
مس ،غ ائم جزئ ي ،ال خ .يُ ْم ِك نُ
شكلوا حلقة ،بدءا بالقائدِ ،
س ،مش ِ
وصف َكيفَ تَشع ُر اآلن من ناحي ة تقري ر ع ن حال ة الطق ِ
النوع ِم ْن الطقس .يعطي القائد مثاال عن ذلك.
ذلك
اختاروا
للمشاركين أَ ْن يُوضّحوا لِماذا
ِ
المشي بثقة
ً
ً
ُ
ُ
ُ
َ
ص بْ أع ين شخص ا واح دا م ن ك ّل اثن ين .ك ّل ش خص غي ر ُم َع ﱠ
ص ب يَق و ُد الش خص
ش ّكلْ المجموع ة ك ل اثن ين مع ا .ع ﱢ
ت،
الجوار ِم ْن
ال ُم َعصﱠب حول
ب المختلف ِة .اص عد معھ م بَ ْع ض ال درجا ِ
مكان االجتماع .حاولْ أَ ْن تقدم لھم العدي د ِم ْن التج ار ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ت مختلف ِة ،والمش ي عل ى الم وا ِد
اذھب بھم إلى خارج المكان وداخله ،ساعدُھم على تل ﱡمسْ أجسا َم مختلفة ،والمشي في خط وا ِ
المختلف ِة )عشب ،أرضيات ،تراب( لكن ال تقل شيئا بَ ْع َد أَ ْن يبَ دأَ المش ي .يَ ِج بُ أَ ْن تُبل َغ ُك ّل الرس ائل بش كل غي ر ش فھي .بع د
دقائق أخرى جمع المجموعةَ معا م رة أخ رى .دعھ م يش اركون ف ي كي ف ك ان
دقائق ،غيﱢر األماكن .بعد خمس
حوالي خمس
ِ
ِ
بالشخص اآلخر؟ كي ف ك ان ش عوركم
شعورھم عندما كانت أعينھم ُم َعصﱠبة وعندما لمسوا األجسا َم ،الخَ .كيفَ كان َشعورھم
ِ
عندما لن يكن لديكم سيطرة على األمور؟ ماذا تَعلّمتَ عن نفسك؟ َكيفَ ھذا يَنطب ُ
ك َمع ﷲ؟ َمع اآلخرين؟
ق على عالقتِ َ
لعبة العملة المعدنية
ْ
ُ
َ
َ
َ
خص عش ر
إذا كان لديك أشخاص ج ّد ُد في اجتماعك ،ق ْد تَبقي لعبة العملة المعدنية ف ي ذھن ك لكاس حة الجلي د .أع ِط ك ّل ش
َ
عمالت معدنيةَُ .ك ّل شخص يَ ِجبُ أَ ْن يَس ّمي شي َء واحد حول نفسه  /نفس ھا يك ون مختلف ا ع ن اآلخ رين) .عل ى س بيل المث ال،
عضو مجموعة مغامر قَ ْد يَقُولُ" ،تَسلّ ُ
ق أيض ا ً عض و
ف .إذا تَس لّ َ
ض ُع المتكلّم عمل ة معدني ة ف ي المنتص ِ
قت رؤوس القمم ( ".يَ ِ
ّ
آخر رؤوس القمم ،ھو  /ھي يُ ْم ِكنُ أَ ْن يضع /تَض َع عملة معدنية أيضا ً .الشخص األول الذي يَتخلصُ ِم ْن ُك ّل عمالته المعدني ة
يفوز.
تمثيلية فزوره كفريق
َ
النشاط فريقين وغرفتين .ق ّس ْم المجموعة إلى فريقين .فريق )أ( يَبتد ُ
ق )ب(
تَحتا ُج لھذا
ِ
ع نوع من الحركةَ أو النش اطَ للفري ِ
ْ
ّ
ق )ب( ع ن
الفري
ن
م
د
واح
خص
ش
ط
فق
ر
ُخب
ي
(
أ
)
فريق
.
كلمات
ي
أ
ل
استعما
بدون
(
الفطور
أكل
:
ذلك
على
ومثال
لتَ ْمثيله )
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ھ ذا النش اط ) َس نَ ْدعوھا "ل ورا" (  ،غي ر مس موح لل ورا إخب ار أي ش خص آخ ر م ن فريقِھ ا .فري ق )ب( يَنتظ ُر ف ي الغرف ة
األولى ،بينما تأْخ ُذ لورا شخص آخر واحد ِم ْن فريقِھا ) َس نَ ْدعوه "مايك ل" ( إل ى الغرف ِة الثاني ِة .ف ي الغرف ِة الثاني ة ،فري ق )أ(
يُراقبُ بينما تُمثّ ُل ل ورا النش اط لمايك ل )ت ذ ّكر ،ب دون كلم اتَ ! ( ث ّم ل ورا تَ ُع و ُد إل ى الغرف ِة األول ى وتُ ْد ِخل ش خص آخ ر ِم ْن
الفريق )ب(  .من ث ّم يمثّ ُل مايكل النشاطَ
للشخص القادم ،ويَعُو ُد مايكل إلى الغرفة األولى ويدخل شخص آخر ِم ْن فريقِه .ھ ذه
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
األخير أن يح زر م ا ھ و ھ ذا
الشخص
الفريق )ب(  .ث ّم يَ ِجبُ على ھذا
العملي ِة متكرّرةُ ،حتى يشاھد النشاطَ آخر شخص ِمن
ِ
ِ
ِ
ع نشاطا ً
ق )ب( يَبتد ُ
للفريق )أ( للتَ ْمثيل.
النشاطَ .ث ّم تَ ْنق ُل األدوار ،والفري َ
ِ
األجوبة والكتﱠاب
على
قطع من الورق ،أ ْكتب أربعة أو خمسة أسئلةَ ال تشكل تھديدا قَ ْد تَ ْكشفُ عن شي َء حول شخص )ومث ال عل ى ذل ك- :
ِ
َ
ّ
ما ھو أفضل شيء تملكه؟ م ا ال ذي تَتمن ى عمل ه ل يس بإمكان ك عمل ه اآلن؟ م ا ھ ي إجازت ك المثالي ة؟ ( .يَ ِج بُ عل ى الك ل أ ْن
يُجيبوا عن األسئلة ،أَو على األقل ثالثة منھا ،لكن أطلب م نھم ّ
أن ال يَض عوا أس مائَھم عل ى الورق ة .ث ّم يَجْ م ُع القائ د األوراق
ويَ ْقرأُ األجوبةَ ،و ُك ّل شخص يُحاو ُل أَ ْن يَحْ ز َر َم ْن ھو الشخص الذي أعط َى تلك األجوب ِة.
ُك ّل جيراني
شخص واحد يقف في المنتص ف .عل ى الش خص
ماعدا
دائرة،
شكل
على
المرتبة
الكراسي
على
بالجلوس
يَبْدأُ ُك ّل
شخصُ
ِ
بعض "الجيران ".لفعل ذلك ،يَحتا ُج أن يصرح عن حقيق ة تخ تص ب ه ،ونأم ل أن تك ون أيض ا ً
المنتصف إيجاد
الذي يقف في
ِ
ِ
ھض
حقيقة عن جيرانِه )ومثال على ذلك" - :يَعْزفُ ُك ّل جيراني البيانو"(ُ .ك ّل ش خص يَ ْس تَطيع قَ ول ھ ذا بص دق يَ ِج بُ أَ ْن يَ ْن َ
المنتصف يَب ُ
ْحث أيضا ً ع ن كرس ي،
والشخص الذي في
ويَج َد مقعد جديد .فھو ال يَستطي ُع ال َعودة إلى المقع ِد حيث كان يَجْ لسُ ،
َ
ِ
َ
المنتصف بدون مقعد ،ث ّم يَ ِجبُ على ھذا الشخص أ ْن يعطي تص ريح ع ن
لذا في ُك ّل مرة سيكون ھناك شخص واحد يَبْقى في
ِ
حقيقة ويَب ُ
ان" ل َم ْن تنطبق عليھم ھذه الحقيقة أيضا ً.
ْحث عن بَعْض "الجير ِ
ُمناقشات المجموعة
َ
ُ
ْ
ْ
ت الش ركة .الح ظ أن ال بعض ِم ن ھ ذه األس ئل ِة مالئم ة
توجد في األسفل عدد من األسئلة والتي يُ ْم ِكنُ أن ت ْس تَخدم أثن اء وق ِ
ت التي فيھا يَ ْع رفُ األعض اء بعض ھم ال بعض قل يالً.
ت الجديد ِة ،والبَعْض اآلخر من األسئل ِة تناسب أكثر المجموعا ِ
للمجموعا ِ
ُ
في العادة يستخدم سؤال واحد فقط في ك ّل اجتماع مجموع ِة خلي ِة.
 .1ما ھي اللحظة األكثر سعادة في حياتِك؟
 .2ما الذي يمكنك أَ ْن تُخبرُنا به عن موعدك األول؟
 .3ما ھو أكثر شيء تندم عليه في حياتِكَ؟
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 .4ما ھو أقسى شيء فعلته في حياتكَ؟
 .5ما ھو أعظم تقدير حصلت عليه في حياتكَ؟
َ .6م ْن ھو أفضل صديقك لك على األرض؟ صفه لنا.
 .7ما ھي أفضل غرفة في البيت بالنسبة لك؟
 .8ما الشيء الذي تُري ُد إ ْنجازه في األسبوع القادم؟
 .9ما ھو المكان الذي كنت تشعر به بدف ٍء وأمان أكثر عندما كنت طفال؟
المستقبل أَو في التاريخ سوف تذھب؟
في
 .10إذا َكانَت لديك آلة زمن والتي تَعْم ُل مرّة واحدة فقط ،إلى أي زمن
ِ
 .11متى َكانَت آخر َمرّة َع ِملتَ به شيئا للمرة األولى؟
أصدقائك بالتَقليل من شأن أحد األصدقاء؟
 .12ماذا تعمل إذا كنت في إحدى وجبات الطعام وبدأ
ِ
َص ُل  1000سنةَ ،ھَلْ ستَفع ُل ذلك؟ ِلماذا؟
ت
حتى
 .13إذا تمكنت من الحصول عل َى حبة تُم ّكنُك لل َعيْش
ِ
 .14عندما تَفع ُل شيئا غبيا ،ما ھو مقدار الضيق الذي يتملكك عندما يالحظه الناسُ ويَضْ ح ُكون؟
ك؟
 .15ھَلْ تحب أَ ْن تَ ْعرفَ التاري َخ المحدد لموتِ َ
 .16ما ھما الشيئان اللذان ستغيرھما إذا تمكنت بالنسبة للطريقة التي تربيت عليھا؟ إذا ِجئتَ ِم ْن عائل ٍة ُمطَلﱠقَةَ ،كيفَ أَث َرّ
ذلك عليك؟
َ .17م ْن ھو قريبكَ المفضّل؟ لِماذا؟
ك؟
ك عندما كنت طفال؟ أو مع أ ّم َ
 .18ما ھي أفضل األوقات في ذاكرتك والتي قضيتھا َمع أبّي َ
َ .19م ْن من ھو الشخص الذي قادك لمعرفة الرب يسوع المسيح؟
 .20إذا تَ َم ﱠكنتَ من تغيير األماكن لبعض شخصيات الكتاب المقدسَ ،م ْن ستَختارُ؟ ولِماذا؟
 .21ما ھو ال ﱢس ْفر المفضل لديك في الكتاب المقدس؟ لِماذا؟
ْ
 .22إذا تمكنت من الذھاب إلى أ ّ
العالم ،فأين ستَذھب؟
ي مكان في
ِ
ُ
وقت ألَ ْخذ شيئا واحدا فقط َمعك )عائلتكَ ُكلّھا بخير( .فماذا ستَأْ ُخذ؟
ك محترقا ً ولديك
 .23تخيّلْ أن بيتَ َ
ك التلفزيوني المفضّل؟
ك أَو برنامج َ
 .24ما ھو فلم َ
ك منذ آخر اجتماع اجتمعنا به؟
َ .25م ْن ھو الشخص الذي َكانَ له التأثير األعظم على حياتِ َ
 .26ما ھو أفضل شي ِء َحد َ
َث لك في األسبوع الماضي؟
 .27ا ْست َْذ ِكر وقت فَشلتَ به مؤخراً.
ت عظيم ٍة لكي يصبح ما ھو عليه اآلن.
ب على عقبا ٍ
 .28اذكر اسم شخص أنت معجبا به والذي تَغَلﱠ َ
ك َمع الرب يسوع المسيح؟ مع والديك؟
 .29ما ھو أكثر شيء تُقَيﱢ ُمهُ في العالقة اإلنسانية؟ في عالقتِ َ
ك عندما ال تنال شكراً على تغيير مسارك من اجل شخص ما؟
 .30ما ھي َر ﱠدةُ فِ ْعلِ َ
اليوم؟
ك المفضّل في
 .31ما ھو وقت َ
ِ
ت أو الولد الذي أُري ُد ال َزواج منه…) المتزوجين( ما الذي َجعلَني أختار شريك حياتي.
البن
نوع
(
متزوجين
) .32الغير
ِ
 .33ما ھي أعظم خيبة أمل لك في الحيا ِة؟
 .34ما ھي الھدية )ما عَدا خالصك( التي لن تنساھا أبداً؟
 .35ما ھو الحدث األكثر أھميةً في حياتِكَ في األسبوع الماضي؟
 .36إذا أمكنك أَ ْن تَختا َر ال ِذھاب إلى أ ّ
أيام ،فأين ست َْذھبُ  ،ولماذا؟
ي مكان في
العالم لثالثة ِ
ِ
َ
َ
ُ
تو ﱡد أ ْن تقابله؟
اش في بل ِد َ
َختار مقابلة شخصا ً ع َ
 .37إذا أمكنك أَ ْن ت َ
كَ ،م ْن ھو ،ولِماذا َ
 .38إذا أمكنك أَ ْن تَختا َر ال َعيْش في أي مكان في العالم ،فأين ست َِعيشُ  ،ولماذا؟
 .39ما ھي الموھبة )العقلية أو العاطفية أو الروحية ،الخ ( .تَعتق ُد بأنّك تَجْ لبُھا إلى ھذا االجتماع؟ )بكلمات أخرى ،ما
تشجيع اآلخرين؟ (.
الشيء الذي تعتقد بأنك ت َج ْلبه قَ ْد يُساھ ُم في
ِ
 .40ما ھي التجربة الھا ّمة في حياتِ ِك والتي غي ْ
ّرت نظا َم تقييمك لألمور بالكامل؟
ك للسنة القادم ِة؟
 .41ما ھي بعض أھدافِ َ
 .42من ھم والديك ،ماذا يعملون وماذا تَحْ بﱡ أن يتغير فيھم؟
ك مرة أخرى ،ماذا ستفعل؟
َختار مھنتَ َ
 .43إذا أمكنك أَ ْن ت َ
 .44إذا أصبحتَ زعي َم أ ّ
العالم ،ما ھو ،ولماذا؟
ي بلد في
ِ
 .45ما ھي أفضل وأسوأ تجاربك لھذا األسبوع؟
العالم ،فإلى أين ترغَبُ الذھاب ولماذا؟
في
مكان
أي
إلى
أسبوعين
 .46إذا أمكنك أَ ْن تَأْخ َذ رحلة مجانا لمدة
ِ
 .47إذا أمكنك أَ ْن تَتكلّ َم مع شخص ح ّي اآلن ،ف َم ْن ھو ولماذا؟
شخص قطعة ورق واطلب ِم ْنھم َرسْم صورة لوظائفِھم أو أي شيء يَعملونَه يوميا .اشرح ما رسمته.
أعط ُك ّل
َ
ِ .48
ّ
 .49ما الذي يسرك لتكون واحدا من مجموعة الخلي ِة ھذه الليلة؟
زوج ِك؟
ك َمع ابنك األكبر أَو حماك وحماتك أَو
 .50ما ھي بعض نقاط القوة والضعف في عالقتِ َ
ِ
شخص بأنّھم حصلوا على مليون دوال َر .دع ُك ّل واحد منھم أن يشارك كيف سيستخدمون ثروتَھم المكتسبة
 .51أخبرْ ُك ّل
َ
حديثا ً.
ك كنية وإذا كان األمر كذلك ما ھي؟ ما ھي كنية زوجك وأطفالك؟
 .52ھَلْ لَ َ
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 .53ھَلْ ھناك زمن معين تَحْ بﱡ أن تعيش فيه؟ إذا كان األمر كذلك ،ما ھو؟
 .54ھَلْ مجموعة الخلية َش ﱠكلَت عونا لك؟ اقضوا وقتا ً بالتحدث عنه وليَ ْشك ُر كل واحد اآل َخر.
طرق ت َِجدُھم بھا صعبين أحيانا ً.
ك وثالثة
 .55أخبرْ مجموعةَ الخليةَ ثالثة أشيا َء تحترمھا بعائلتِ َ
ِ
 .56ما الشيء الذي تَحْ بﱡ أن تراه يَحْ ُ
دث في الوقت الحاضر في عائلتِكَ؟ كنيستكَ؟ مجموعة خليتك؟ العالم؟
صديق لك في ھذه المرحلة من حياتِكَ؟
َ .57م ْن ھو أفضل
ِ
ً
 .58ھَلْ حصلت على استجابة صالة مؤخرا؟ شارك القصّة.
 .59ما ھي مھنتك؟ ما ھو الشيء الممتع بھا؟
ك المسيحي ِة ولماذا؟
َ .60م ْن ھو صاحب التأثي َر األعظ َم على حياتِ َ
َ
 .61ما ھو الكتاب والفلم أو الفيديو الذي شاھدته أو قَرأته وتَوصي به إلى اآلخرين؟ لِماذا؟
 .62ما ھو الشيء الذي تعتقد بأنه يَ ُس ﱠر ﷲ فوق ُك ّل شيء آخر في حياتِكَ؟
 .63ما ھو الشيء األكثر تشجيعا ً قيل لك ھذا األسبوع؟
 .64ما ھو التصرف ال ُم َش ﱢجع الذي فعلته لشخص ما ھذا األسبوع؟
 .65ما الذي جعلك تقرر أَ ْن تَحْ ض َر ھذه الكنيسة؟
 .66ما ھو الشيء الذي ما ِزلتَ تُري ُد تحقيقه بحياتِكَ؟
 .67ما ھي أكثر تجربة محرجة؟
 .68ما ھو الشيء الذي تشكر ألجله؟
ك ولماذا؟
 .69ما الحدث األكثر بروزاً في حياتِ َ
 .70شارك في المقطع الكتابي الذي له مغزى أكثر بالنسبة لك ،ولماذا ھو كذلك؟
َ
ُ
ْ
َحْ
الشخص ت بﱡ أن يَكونَ شريكك؟
نوع
َ .71كيفَ تقابلت أنت وشريك َ
ِ
ك وما الذي َجعلَكم تبدءون بال ُخرُوج سوية أَو ما ھو ِ
َ .72ك ْيفَ ستتغير حياتك إذا عرفت أن الرب يسوع المسيح سيَعُو ُد خالل أسبوع؟
َ .73م ْن ھو الشخص األكثر إثارةً ممن قابلتھم؟
 .74ما ھي إجازتك المفضّلة ولماذا تَستمتِ ُع بھا؟
 .75شارك عن اختبار روحي مررت به.
زوجك  /صديقك؟
 .76ماذا يُزعجُك حول
ِ
 .77ما ھي الكيفية التي تسترخي بھا؟
 .78ما ھو نوع الموسيقى واألغاني  ،الخ ...المفضلة لديك؟
الح َ
خبر به بقيّة المجموعة؟
دث الذي حصل لك أثناء ھذا األسبوع وت َو ﱡد أَ ْن تُ َ
 .79ما ھو َ
 .80متى َكانَت المرة األخيرة التي بھا أصبحت غاضبَا ً ِ◌ جدا؟ً
 .81إذا أمكنك أَ ْن ال تَ ْفشل ،فماذا تَحْ بﱡ أَ ْن تَع َمل؟
 .82إذا كان ال بُ ﱠد ْ
ك فما الذي ستغيﱢره؟
يش حياتَ َ
أن تَ ِع َ
 .83ماذا تُريدُه أن يكتب على قبركَ؟
 .84ماذا تُري ُد أن يُقال في جنازتِكَ؟
 .85ماذا ال تُري ُد أن يُقال في جنازتِكَ؟
القمر ويُ ْم ِكنُك أَ ْن تَحْ م َل فقط شي َء واحد ،فما ھو ھذا الشيء؟
َعتاش على
ھب وت
َ
 .86إذا أمكنك أَ ْن ت َْذ َ
ِ
ق )(2شخصا يغرق ) (3بيتا يحترق؟
 .87ماذا ستفعل إذا رأيت ) (1شخصا يُ ْس َر َ
 .88ما ھو الشيء الذي أَجْ ھَدَكَ في ھذا األسبوع؟
ك ﱠ
بالذ ْنب؟
 .89ما ھو الشيء الذي يُ ْش ِع ُر َ
 .90ما ھو الشيء الذي ال تَ ْفھ ُمه عن الجنس اآل َخر؟
 .91إذا َكانَ لديك ھذا األسبوع شيئا لتع َمله مرة أخرى ،فما الذي ستعمله بشكل مختلف؟
ص ْ
ك ُك ْنتَ عضوا فيھا .بحسب اعتقادك ما الھدف من عمل المجموعة
ف مجموعةَ صغيرةَ أخرى خارج كنيستِ َ
ِ .92
َ
ْ
الصغيرة
)
الصغيرة
ت
مجموعا
في
ع
جتم
ي
معظمنا
".
ة
الديني
"
ت
بالمجموعا
د
محد
غير
أنت
؟
(
المجموعة
عمل
عدم
و
أ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
صغيرة في العمل.
ك أو زفافك إيمانك ،الخ ( .أخبرنا
 .93ما ھو الكتاب المقدس األبرز الذي حصلت عليه؟ )ومثال على ذلك - :في معموديتِ َ
لِماذا ھو ذو مغزى إليك.
 .94ما ھو أول شيء يتبادر لذھنك عندما تفكر في ﷲ؟
ك َمع ﷲ؟
 .95ما األسئلة األكبر التي لديك حول عالقتِ َ
 .96تحت أَ ّ
ي ظروف تَبْدو أكثر وحدة؟ أق ّل وحدة؟ لِماذا؟
 .97ما ھي النواحي من حياتك والتي تجد صعوبة بھا أن تثق با ؟ الناس اآلخرون؟ نفسك؟
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ملحق

مجموعات الخلية

2ب

عيﱢنة من نشاطات اجتماع
مجموعات الخلية

ت ل ُكلﱟ ِم ْن أجزا ِء اجتماع مجموع ِة الخلي ِة األربع ة .األوق ات المدرج ة لك ل مھم ة ھ ي
فيما يلي بَعْض العينات من النشاطا ِ
تقريبية:

الشركة

العبادة

االستنارة

الكرازة

اإلنسان من نحو اإلنسان
"للداخل"
 20دقيقة

اإلنسان من نحو ﷲ
"لألعلى"
 20دقيقة

ﷲ من نحو اإلنسان
"لألسفل"
 30دقيقة

جسد المسيح للعالم
"للخارج"
 20دقيقة

المرح
ت
• تمتّعْوا بنشاطا ِ
ِ
معا
• تناولوا وجباتَ الطعام
معا
• تع ّر ْفوا على بعضكم
البعض بشكل أفضل
• ش ّجعْوا بعضكم البعض
• شاركوا أفراحكم مع
بعضكم البعض
• شاركوا بمشاكلكم مع
بعضكم البعض
• صلّوا من أجل بعضكم
البعض

•
•
•
•
•
•

رنﱢموا ترانيم التسبيح
اشكروا ﷲ من أجل
عظمتِه
اشكروا ﷲ من أجل كل
ما صنعه
ص ّل بصوت مرتفع أَو
بشكل صامت
اقرءوا مقاط َع العباد ِة
)على سبيل المثال،
المزامير(.
اقرءوا شعراً مسيحيا ً

•
•
•
•
•

س
ادرسوا الكتاب المق ّد ِ
كمجموعة
طبّقوا حق كتابي على
الظروف اليومية
اشتركوا في الخدمة مع
المجموعة
اكتشفوا واستخدموا
الموھوبين روحيﱠا ً
أحفظوا آيات من الكتاب
المقدس

•

•
•
•
•

شكلوا "صالة كل ثالثة
معا" وصلوّا من أجل
األصدقا ِء الغير
مخلﱠصين
ادعوا غير المؤمنين إلى
المجموع ِة
كمجموعة ،لبّوا حاجاتَ
الناس من حولكم
ِ
طوّروا الصداقاتَ َمع
غير المؤمنين
شاركوا األخبار السارة
عن المسيح َمع اآلخرين
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مجموعات الخلية  --خطة تدريب 3
بَدء مجموعة خلية
َ .1ج ﱢھز لمجموعة خلي ِة جديد ِة -لماذا يُ ْعتَبَ ُر ُك ﱞل مما يلي ُم ِھ ّماً؟
أ .شكل فريق صال ِة )أف  1 ,19 :6تس (25 :5
ب .شكل فريق قياد ِة )لو (1 :10
ج .اعمل بَحْ ثا ً عن منطقتك المستھدفة
 .2اعمل اتصاالتك
َم ْن ھو جمھور ھدفكَ؟
َك ْيفَ تُش ّك ُل ال ِعالقاتَ َمعھم؟
 .3اختر الموقع
ما ھو الموقع الطبيعي الجتماع مجموع ِة خليتِكَ؟
األول
َ .4ج ﱢھز لالجتماع
ِ
المشاكل الفريد ِة التي قد تواجھك عندما تَزرع كنيسةَ "رائدةَ" في منطقة بدون شاھد مؤمن؟
ما ھي بعض
ِ
ﱡ
َ
َ
ت؟
العقبا
ھذه
على
ب
ل
غ
ت
لل
عمله
يمكن
ما الذي
ِ
ُ
ُ
ّار الذين ال يَعْرفَھم؟
ما الذي ستَقوله للشخص المؤمن الذي ھو عضو في مجموع ِة خليتِكَ لكنه يخاف أن يفتح بيتِه للزو ِ
ق 3أ بينم ا تقرأھ ا .أدخ ل
إذا كان الوق ت يس مح ،اع َم ل خط ةُ العم ل أثن اء الجلس ة .اطل ب ِم ْن الص ف ِكتابَ ة الم وا ِد ف ي الملح ِ
مجموعاتَ صغيرةَ وناقشْ خططَ أعضاء المجموعةَ.

خطة العمل

األول خالل أس بوع واح د .اس تخدم ملح ق  3أ" ،ورق ة عم ل التخط يط،
"لنقل أنه َسيكونُ لديك اجتماع مجموع ِة خليتِكَ
ِ
ُ
اجتماع مجموع ِة خلي ِة " ،إلنشاء خطة لھذا االجتماع األول .على ق در اإلمك ان أ ْد ُخ لْ بالتفاص يل .ھَ لْ توج د مج االت أخ رى
اآلخرين ودعه يُقيّ ُمه .وق يّم أيض ا ً
ضعُھا أيضا ً في خطتِكَ؟ عندما تنتھي ،شار ُ
ك بخطتكَ مع أحد المتدربين
لالجتماع تريد أن تَ َ
ِ
خطتَه.
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
لْ
ث منطقت ك
بح
از
إنج
د
بع
.
اآلن
ذا
ھ
ل
م
َع
ت
ن
أ
روري
الض
ن
م
ف
اآلن،
ى
إل
تھدفة
المس
ك
منطقت
ن
ع
ك
ث
بح
كم
ت
م
ل
إذا
"
ْ
َ َ
ِ
ِ
الدرس لعمل خطة لبَ ْدء مجموعة خلي ِة جديد ِة .أدرج أسما َء األشخاص
ئ والخطواتَ العمليةَ في ھذا
المستھدفة ،استعمل المباد َ
ِ
فريق القيادةَ ،أسماء شفعائِ ِكَ ،كيفَ َستَقُو ُم باالتصاالت ،م ا ھ ي الحاج اتَ الت ي ش عرت بھ ا لمجموع ِة خليتِ ِك و َس تُحاو ُل
على
ِ
َ
ً
ْ
ْ
ُ
ْ
تسديدھا ،متى وأين َستَجتم ُع المجموعة ،وأي شيء آخر تَشع ُر بأنه يَ ِجبُ أن يَكونَ جُز َءا من الخط ِة .بع د إكم ال ھ ذه الخط ِة،
ُراجعُھا َمعك.
دع المدرّب أَو المشرف ي ِ

ملحق  3أ  -ورقة عمل تخطيط -اجتماع مجموع ِة خلي ِة

تاريخ ووقت االجتماع:
الموقع وال ُمضيّف:
الشركة
ال ُمنَ ﱢشطات
النشاطات ،أأللعاب:
العبادة
قائد الترنيم:
الصالة
نشاطات الصال ِة:
ُمناقشة الكتاب المقدس
قائد ال ُمناقش ِة:
المقطع الكتابي:
ص ﱡور الخدمة
تَ َ
وقت المشاركة:
نشاطات المجموع ِة:
النشاطات الفردية:
أشياء للتَفكير بھا:
• َم ْن ھو القائد معلمك؟
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• َم ْن الذي يتلمذ ُك ّل عضو في مجموعتِكَ؟ ) َم ْن الذي تتلمذه؟ (
فوض الخدمات إليه /ھا؟ كيف تُش ّك ُل الخدمة
• ماذا تَعْم ُل ل ُم َسا َعدَة القائد الذي يعلمك لتطوير مھاراتَ القياد ِة؟ كيف تُ ﱢ
َمعه /ھا؟
• ھَلْ تَصلّي من أجل ُك ّل عضو في مجموع ِة خليتِكَ؟
ل ُمناقش ِة المجموع ِة:
 .1ما ھي نواحي التخطيط التي َك ْ
انت أسھ َل لَك؟ لِماذا؟
 .2ما ھي النواحي التي َك ْ
انت صعبةَ جداً؟ لِماذا؟
 .3ماذا ستعمل إذا لم تستطع التفكير بقائد للترنيم؟
 .4ما ھي النواحي التي في مجموعة خليتك تتوقع بأن تكون أفضل؟ َوضﱢح.
 .5ما ھي النواحي التي في مجموعة خليتك تتوقع بأن تكون أسوأ؟ َوضﱢح.

مجموعات الخلية  --خطة تدريب 4
كرازة مجموعة الخلية
 .1نوعان من غير المؤمنين
أ .المھت ّمون
ْرفوا )أف (17 :2
ع
ي
أن
ي
ب .الذين ال
ُريدونَ
ِ
 .2فھم .Oikos
ﱢ
التالي.
م
ل
ع
و
اقرأ
Oikos
ت
القا
بع
قائمة
تمرين :اعمل
التمرينَ
َ
ِ
ِ
َ
على قطعة ورق ،خ ُذ بضعة دقائق ل ِكتابَة أسما ِء األشخاص الذي ستتكلم أَو تَتفاع ُل َمعھم بش كل من تظم خ الل أس بوع أوَ
ك بحيث ال تزيد عن  20شخص )إذا كان ھناك أكثر ،اختار ال ـ 20ال ذين ل ك
شھر .اكتب اس َم واحد على كل سطر .ح ّد ْد قائمتَ َ
ُ
القات أقوى(.
معھم ِع
واآلن ،ا ْفحص األسما َء التي على قائمتِك .ض ع عالم ة ) (Xأم ام اس م ُك ّل ش خص تَ ْع رفُ بأن ه م ؤمن  .ث م ،ف ّك ُر بش أن
األشخاص الغير مؤمنين .ل ُك ّل األش خاص م ن "ن وع )أ( " ض ع أم ام أس مائِھم ح رف أ .ھ ؤالء األش خاص ال ذين تَعتق ُد ب أنھم
األكثر عن ھدف ﷲ لحياتِھم.
َسيَ ُكونونَ منفتحينَ إلى األمور الروحية ،ول ِدرا َسة الكتاب المقدس ،أَو إلى تَ َعلّم
ِ
أخيراً ،أُ ْنظر إلى بقيّة األسما ِء .إذا كان ھؤالء األشخاص الذين تَعْرفُ بأنھم ال يھتم ون ب ا أَو ب األمور الروحي ة ،وال ذين ال
يُريدون ال َمجيء إلى درس الكتاب المقدس ،والذين ال يَرون عالقة في أية حال إلى حياتِھم اليومي ِة ،ضع عالم ة )ب( أم ام
أسمائِھم .ھؤالء "نوع ب "من غير المؤمنين.
احتفظ بھذه القائمة ،ربما في كتابك المقدسّ .
إن األشخاص الذين لھم عالمة ) (xأمام أسمائِھم ھم المؤمنون الذين يُ ْم ِك نُ
ُ
ْ
ص الة م ن
ال
ك
ن
ك
م
ي
ن
م
م
ھ
ؤالء
ھ
(
أ
)
رف
ح
ھم
ئ
ما
أس
ام
أم
ذين
ال
خاص
أَ ْن يُساعدوك في بدء مجموع ة خلي ِة جدي دة .واألش
ُ
َ
َ
ْ ِ
ِ
َ
ُ
ت
اجلھ م ودع وتھم إل ى مجموع ِة خليتِ ِك .واألش خاص ال ذين أم ام أس مائِھم )ب( ھ ؤالء ھ م يُ ْم ِكن كَ
َ
الص الة لھ م وقض اء الوق ِ
األكثر َمعھم.
ِ
ْ
قَ ْد تُفاج أ لرُؤي ة ص غر الع دد )إن ك ان ھن اك! ( غي ر م ؤمنين ف ي  Oikosالشخص ي .العدي د ِم ن الم ؤمنين لھ م بع ض
ت َمع غير المؤمنين .أي مؤمن جديد َسيكونُ له عالقات أكثر َمع غي ر الم ؤمنين .عل ى أي ة ح ال ،بينم ا يَ ْب دأُ المؤمن ون
العالقا ِ
ِ
َ
ْ
ً
ً
ّ
اآلخرين ،سيَ ِجدونَ قريبا بأنھم يَقضونَ قليال من الوقت أو ال يقضون وقتَا َمع أصدقائِھم غير المؤمنين.
بالشركة َمع المؤمنين
ِ
وع )ب( م ن غي ر الم ؤمنين ال ذين
 .3مجموع ات المش اركة -م ن اثن ين أَو ثالث ة أش
َ
خاص م ن ال ذين يَ ْقض ونَ وق تَ م ع الن ِ
يَعْرفونَھم.
َ
ْ
النوع )ب( من غير المؤمنين الذين َسيَ ْقبلونَ ويفرحون؟
مع
ل
م
َع
ت
ن
أ
يمكن
ماذا
ُ
َ
ِ
 .4عملية كرازة مجموع ِة الخلية.
ك.
أ .كرازة  - Oikosتَصلّي من أجل وتَ ْدعو نوع )أ( إلى مجموع ِة خليتِ َ
الكرازة ال ُمھَ ﱠدفة -مجموعاتَ الخلي ِة تشترك في كرازة  Oikosومن ث ّم تستطيع الوصول إلى الغربا ِء.
قَ ْد يَتض ّمنُ ھذا بداية االھتمام بمجموعات النشاطَ أَو الھوايةَ.
وحجم التضاعف األقصى  .15قسﱢم إذا كان العدد أكبر من ذلك.
حجم المجموع ِة
ِ
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والتطبيق
أسئلة لالعتبار والمراجع ِة
ِ
َ
َ
ً
ت أل ْد ُع َو أ ْب َرارا بَلْ ُخطَاةً إِلَى التﱠوْ بَ ِة ".ما مقدار الوقت الذي قضاه الرب يس وع
في لو  ،32 :5قا َل الرب يسوع " :لَ ْم آ ِ
ران أشخاص ا
َب
ت
ُع
ي
وع
يس
رب
ال
ع
م
ابلوا
تق
خاص
أش
عن
ة
أمثل
ثالثة
أو
اثنان
َمع "الخطاة" أثناء خدمته على األرض؟ أعطي
ِ
ِ
من نو َع )أ( ونوع )ب(.
َ
ّ
ُ
ْ
نُ
وع )ب( ِم ْن قائم ة  Oikosالشخص ية
الن
ن
م
خاص
أش
ع
م
ت
ا
الق
الع
اء
ن
ب
ل
ا
بھ
ر
ك
ف
ت
ن
أ
ك
م
ي
اطات
أي نوع من النش
ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
ْ
ت؟
الخاصة بِكَ؟ من ھم المؤمنين اآل َخرين الذين يُ ْم ِكنھم أن يَذھبَوا َمعك بينما تَبْني ھذه ال ِعالقا ِ
ت ذات المغزى َمع غير المؤمنين؟ ما ھي األولويات ،التي يَ ِجبُ أَ ْن تَتغيّ َر
ما ھو مقدار الوقت تَعتق ُد تحتاج لبِناء ال ِعالقا ِ
ك لكي تَ ْقضي وقتَ أكث َر َمع غير المؤمنين؟
في حياتِ َ

خطة العمل

ك
ت ُك ﱢل عض و .إذا ل م يكت ب اآل َخ رين ف ي مجموعتِ َ
ف ي مجموع ِة خليتِ ِك ،ط ﱢور إس تراتيجية للك رازة م ن خ الل ِعالق ا ِ
ت في  oikosالخاص بھم ،دعھم يَعملونَ ذلك في االجتماع القادم .دع المجموع ةُ تُق ّر ُر م ن ھ م األش خاص م ن
بالعالقا ِ
قائمة ِ
ت َم َعھم .قائد
الوق
بقضاء
والبدء
أجلھم
من
الة
ص
لل
(
ب
)
ع
نو
من
األشخاص
ھم
من
بھم،
واالتصال
أجلھم
من
الة
للص
َ
َ
نو َع )أ( َ
ِ
َ
مجموع ِة الخليةَ يَ ِجبُ أ ْن يحافظ على قائمة األسما ِء ھذه ،لك ي ت تمكن المجموع ة م ن إبق اء نفس ھا مس ئولة لك ي تص ل لھ ؤالء
األشخاص.
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ملحق

مايختص بـ ِ ""Oikos

مجموعات الخلية

4أ
ت الخلي ِة بالكامل في إستراتيجية زرع الكنائس ،يَ ِجبُ علينا أَ ْن نأخذ بع ين االعتب ار الكلم ةَ ،oikos
لفَھْم أھمي ِة مجموعا ِ
صفُ حجر األساس لبناء أي مجتمع .ت ْ
َظھ ُر في كافة أنحاء الكت اب المق دس وتُش ير إل ى المجتم ع الشخص ي
ھي تعبير كتابي يَ ِ
َ
الموجو ُد لنا جميعا ً .وترجمت إلى اللغة االنجليزية لكلمة " "houseأي "بيت" بالعربية أو " "householdأي "بَ ْيتِ ّي" عل ى
ص أَ ْنتَ َوأَ ْھ ُل بَ ْيتِكَ ".
يح فَت َْخلُ َ
سبيل المثال ،في أع  ،31 :16استخدماھا بولس وسيال عندما قاال" :آ ِم ْن بِالرﱠبﱢ يَسُو َع ْال َم ِس ِ
ق العال َم لتشكيل مجموعات الخلي ِة لل ُك ّل
 :OIKOSطري ُ
ّ
ُ
َ
َ
 oikosesالتي ك ّل منا يَ ِعيشونَ ضمنھا ليست كبيرة .ق ْد نَعْرفُ العشرات منھا ،حتى ِع ّدة مئات األشخاص ،لك ن الوق تَ
الجيد الذي قُض َي َمع اآلخرين محدود جداً ،وفق ط أولئ ك ال ذين نُك رّسُ الوق تَ الجي د لھ م يُ ْم ِك نُ الق ول أنھ م ج زءاً م ن oikos
الخاص بنا ،مجتمعنا الشخصيُ .ك ّل واحد منّا له مجموعة أساسية والتي تَتض ّمنُ ال بعض ِم ْن أقربائِن ا وال بعض ِم ْن أص دقائِنا
اس نَ تكلّ ُم معھ م ،ولن ا عالق ة بھ م ،ونَش تر ُ
ك
الذين لھم عالقة بنا من خالل
العمل واالستجمام والھوايات ،والجيران .ھؤالء الن َ
ِ
معھم لساعة واحدة على األقل باألسبوع.
ي جداً أن تجد شخصا ً لَهُ بحدود  20شخص في  oikosالخاص به .لع ّدة َس نَوات قم ت بعملي ة َمس ح لحج م
إنه لغير عاد ُ
َ
حْ
أشخاص ،والكثير م نھم
تسعة
عادة
يكون
المؤمنين
عدد
معدل
.
وصفوفي
ة
الدراسي
حلقاتي
ي
الذين
 oikosesألولئك
َ ضرونَ
ِ
ّ
لم يطوروا عالقةَ  oikosواحدة جديدة في الشھور الستة الماضية!
ُ
ّ
ت .إذا ك ان األش خاص
ا
الق
الع
ذه
ھ
ي
ف
تبك
مش
خص
ش
ل
ك
سالسل النھائي ِة ِم ْن عالق ات أل .oikos
الحياة عبارة عن
ِ
ِ
ِ
ْ
مقبولين في  ،oikosيَشعرونَ باألمن المفقو ُد عندما يُقابلونَ الغربا َء.
العالم ،تعتب ُر ألف ة ارتباط ات أل  oikosمق ّدس ةَ .توج د ل دى الص ينيين كلم ة خا ّ
ت
في ُك ّل ثقافة من ثقافات
ص ة للص داقا ِ
ِ
َ
ّ
ت عل ى نھاي ِة
القَريب ِة ،ومثل ھذه
الروابط تعتبر شيء مقدس .في األرجنتين ،أنا أرون ي نب ات الق رْ ع و أنب وب مع دني بالفتح ا ِ
ِ
واحدة منه لشرب "شاي الصاحب ".أكثر عاد ِة حميم ة ل  oikosف ي ثق افتِھم ھ ي أن تَش تر ُ
ك م ع ص ديق بالش رب ِم ْن نف س
األنبوب .وفي العادة تقتصر ھذه المراسم على أفرا ِد العائلة.
تَتفاوتُ  Oikosesبالق ّو ِة العاطفي ِة
ً
اس دائم ا ف ي  .oikosesف ي ُك ّل ثقاف ة ب دون اس تثناء لَھ م ھ ذه العالق اتّ .
إن أم نَ الف ر ِد ف ي
اش الن َ
منذ أن بَدأَ العال َم ،ع َ
ورھا
التأكي ِد المس تل َم ِم ن قِب ل أولئ ك المھم ين ف ي  .oikosف ي الس اعات األول ى للطفول ِة ،األ ّم ھ ي الت ي تُ ز ّو ُد تأكي داً بحض ِ
رين .ث ّم أن
وانتباھھا .في الوقت الذي ينموا به الطفل  ،ال يحصل الطفل على ھذا التأكي ِد ال ُمستَلَ ُم ِمن قِب ل أعض اء البي ت اآلخ ِ
المعلّم يُصب ُح جزءا م ن  ،oikosوالحق ا ً تُص ب ُح مجموع ةَ  oikosال ُم راھقين الت ي يَ ِج بُ أَ ْن ت َؤي ده .وف ي موق ِع العم ل التأكي د
ب.
ت في الرات ِ
ت والزيادا ِ
يُرْ تبطُ بالترقيا ِ
ُك ّل  oikosيُصب ُح جزءا من ھيكل اجتماعي أكبر .الشيء المھ م لن ا إل ْدراك ه ھ و أن ُك ّل إنس ان يَ ِع يشُ ف ي ع الم ص غير
ب  .oikosف ي أيامن ا الم ؤلم ھ و
خاصّ جداً ،وفي أغلب األحيان يُر َغ َم للتَ َعلﱡق باألش خاص ال ذين فوق ه بش كل إجب اري بتراكي ِ
ائس مجموع ِة
الوجود في بيت حيث تكون األ ّم ُمدمنَة على الخمور أَو يكون األبﱠ ُ متحرش باألطفال ويشكل خدم ة ھا ّم ة لكن ِ
الخلية.
بينما تقرأ ھذا ،اعتبر نتائ َج ھذه في حياتِ ِك الخاص ِة .خ ذ لحظ ة ل ِكتابَ ة أس ما ِء ُك ّل األش خاص ال ذين تَق ّ
ض ي معھ م س اعة
كاملة ُك ّل أسبوع تَشتر ُ
خص) .ھ ذه الس اع ِة يُ ْم ِك نُ أَ ْن تُجْ م ع ف ي بض عة دق ائق ف ي ك ل
ك معه مباشرة ،بطريقة ش خص إل ى ش
ِ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ُ
وقت ،توزع على مدى سبعة أيام ،لَكن يَ ِجبُ أ ْن تكونَ منتظ َمة ويَ ِجبُ أ ْن تكونَ وجھا لوجه( .التأثير الجبري المح ّد َد على ك ّل
ِم ْن حياتِنا يجب ْ
أن يؤخذ بعين االعتبار .على سبيل المثالَ :م ْن ھم اآلخرون الھا ّمون في حياتِكَ؟ من ھم الذين يھمك موافقتھم
ً
ُ
ْ
ُ
ض ك ،وإل ى َم ْن تَنظ ُر
ت( .م َم ْن تَ َخ افُ أن يرْ ف َ
أَو رفضھم؟ )نَصحت أولئك الذين م ا زال وا يح اولون إرض اء أبّ ا مي تَ ل َس نَوا ِ
بصائر عظيمةَ!
لب
َ
للتأكي ِد؟ تَأَ ﱡمل ب  oikosالخاص لشخص ما يُ ْم ِكنُ أَ ْن يَجْ َ
الخدام المسيحيون ِع ْن َد ُھ ْم  Oikosesيَفتق ُر إلى غير المؤمنين
َ
َ
ق ُمد ِھش ة .فق د اخت رت أكث ر م ن 5000
الموضوع بين الخدام
دراستي الخاصة عن ھذا
المسيحيين كشفت لي عن حقائ َ
ِ
ِ
شخص من بي نھم القس س وزوج ات القَس س والع املين ف ي الكنيس ِة ،ومب ّش رون عل ى األق ل ف ي ثالث ين بل د .م ن الن ادر إيج اد
متفرغين للخدمة لديھم أصدقاء غير مؤمنين في  oikosالخاص بھم.
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إن زوجة الخادم المسيحي ما لم تكن تعمل في وظيفة عالمية ،ال يكن لديھا أص دقاء غي ر م ؤمنين .فجمي ع ال ذين ت رتبط
تربوي لكنيسة كبيرة ضرب رأس هَ ف ي يدي ه وبَك ى محرج ا ً عن دما
مدير
معھم ھم من أعضاء الكنيسة .في إحدى المناسبات،
ِ
ِ
ّ
ّج ِم ْن كليﱠة
ر
َخ
ت
أن
ذ
من
ؤمنين
م
ر
غي
دقاء
أص
امتلك
أنه
ر
ك
تذ
ي
ال
فھو
.
ة
الكنيس
عمل
ك بأنّه قضى كل مھنتِه ضمن حدو ِد
أدر َ
َ
َ َ
ِ
ِ
علمانية.
دخل الرب يسوع باستمرار إلى  Oikosesوثني
عندما تَسْحبُ الكنيسة أناس من  oikosesالخاص بھم وتمنحھم عض ويةَ ف ي مؤسس ة فإنھ ا تَب تلعُھم ،يَ ْكش فُ لن ا العھ د
ت  .oikosفق د
اس .ك ان ال رب يس وع بش كل ثاب ت ي دخل إل ى مجموع ا ِ
الجديد عن طريقة مختلفة إلى لتكوين ِعالقا ِ
ت م ع الن ِ
اس .إن ه م ن
للن
ة
غير
الص
ات
المجموع
ذه
ھ
راق
اخت
ق
طري
ن
ع
إال
ل
اإلنجي
ي
ف
عرفَ بأنه ال توجد طريقَة أخرى للمش اركة
َ
ِ
ِ
ً
صرفَ الرب وقتِه يَ ْذھبُ من بيت إلى آخر.
ھكذا،
.
ة
مؤسسي
بناية
يس
َ
الواضح أن ُك ّل  oikosمقرّه في بيت ،لَ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
في ل و  ،5-2 :19نَ رى ال رب يس وع يَتّص ُل بزك ا .يَق و ُل إلي ه» ،يَ ا َز ﱠك ا أ ْس ِر ْع َوا ْن ِزلْ ألنﱠ هُ يَ ْنبَ ِغ ي أ ْن أ ْم ُك َ
ث اليَ وْ َم فِ ي
ك« .في لو  38-36: 7ن َِجدُه في  oikosفريسي الذي دَعاه للعشاء َمعه .بينما كان يَتّكئ ,جاءت إليه زانية وسكبت الطي ب
بَ ْيتِ َ
على أقدا ِمه .يا له يُدھشُ من مثال على اختراق !oikos
في مت  ، 14: 8يَ ْدخ ُل بيتَ بطرس ويَشفي أحد أعضاء  oikosالين يَ ِعيشونَ ھناك .في مت  ،10: 9يتناول عشاءاً َم ع
ق  oikosفي مت َ " 23: 9ولَ ﱠما َجا َء يَسُو ُ
ت متى .ثانيةً ،يَختر ُ
يس
ع إِلَى بَ ْي ِ
تالميذه والعديد ِم ْن العشارين والخطاة في بي ِ
ت ال ﱠرئِ ِ
ضجﱡ ونَ  ".في مت  ،25: 17يَ ِجدُه بطرس ف ي بي ت ف ي كفرن احوم ،حي ث ك ان ال رب يس وع يَ تكلّ ُم
َونَظَ َر ْال ُم َز ﱢم ِرينَ َو ْال َج ْم َع يَ ِ
معه عن َد ْفع الجزية .قَرأنَا في مر  20: 3أن الرب يسوع دَخ َل بيت واحتشد الج ّم َع" ،حي ث ان ه ل م يق در ھ و وتالمي ذه عل ى
األَ ْكل ".في مر ،17: 7يَ ْدخ ُل بيت حيث يسأله فيه تالميذه عن مثل .في مر  ،24: 7يَ ْدخ ُل بيتا ليختلي به ،فقط لك ي يلت ف ِم ن
من حوله الجمع الذي علموا أين كان ھو يمكث.
اخترقت الكنيسةُ المب ّكرةُ  ،Oikosesأيضا ً!
ْ
في أع  ،42: 5قَرأنَا أن الكنيسةَ المب ّكرةَ َذھبت من بيت لبيت .ف ي أع  ،3: 8عن دما أرا َد ش اول تَحْ ط يم الكنيس ِةَ ،ع رفَ
أين يَ ِج ُد شعب ﷲ .يُخبرنا بان " َوأَ ﱠما َشا ُو ُل فَ َكانَ يَ ْسطُو َعلَ ى ْال َكنِي َس ِة َوھُ َو يَ ْد ُخ ُل ْالبُيُ وتَ َويَ ُج رﱡ ِر َج االً َونِ َس ا ًء َويُ َس لﱢ ُمھُ ْم إِلَ ى
السﱢجْ ِن".
َ
ّ
ْ
ْ
ت س معان ال دباغ إل ى مس كن
بي
ن
م
يخرج
ن
أ
لبطرس
القدس
الروح
ب
ت
ر
كيف
10
أعمال
في
نرى
أن
متع
م
ألمر
إنه
َ
ِ
ِ
ُ
ِ
ُ
كورنيليوس المكان الذي آمن به كورنيليوسّ .
األول.
إن اختراق  oikosesھو النمط للخدمة في القرن
ِ
ال  ،16ك ل م ن
أعم
ي
ف
.
oikos
ل
ل
الكام
اح
االجتي
ق
طري
ن
ع
وت
للملك
موا
تم تُسجي ُل الكثير عن الذين آمن وا وانض
ِ
ِ
ليديا والسجّان آمنوا مع أعضاء oikosھم .أول عمل قامت به ليديا بعد إيمانھا ،دعوة بولس للبَقاء في بيتِھا.
رفضنا من قبل  oikosالخاص بنا مؤل ُم
َ
القد ذ ّك َرنا الرب يسوع في مت ى  36 :10إن تبَ َعيﱠتَ هُ يُمك نُ أ ْن يَ ُك ونَ ق رار مكل ف " :أع داء اإلنس ان َس يَ ُكونونَ أعض اء
قال ف ي مت ى :10
ت َمع
ّب
الناس األقربين .لھذا َ
َ
 oikosالخاص بهَ ".جعْل من قرار إتّباعه احتمال أَ ْن يُسب َ
تشويش في ال ِعالقا ِ
ِ
" ,35فَإِنﱢي ِج ْئ ُ
ض ﱠد َح َماتِھَ ا ".ف ي اآلي ة  ،37يَ ْدعو إل ى اتخ اذ ق رار ب ين
ض ﱠد أُ ﱢمھَ ا والكن ه ِ
ض ﱠد أَبِي ِه َوا ِال ْبنَةَ ِ
ت ِألُفَ ﱢر َق ا ِإل ْن َسانَ ِ
ُ
 oikosوالملكوتَ " :م ْن أَ َحبﱠ أَبا ً أَوْ أ ّما ً أَ ْكثَ َر ِمنﱢي فَالَ يَ ْستَ ِح ﱡقنِي َو َم ْن أَ َحبﱠ ابْنا ً أَ ِو ا ْبنَةً أَ ْكثَ َر ِمنﱢي فَالَ يَ ْستَ ِح ﱡقنِي …".
َ
المقيم على الموظّفين الذين أَ ْعم ُل َمعھ م  .بَ ْع َد أ ْن تَعھّ َد
في سنغافورة اليوم ،يوجد قَسّ ِم ْن بيت ھندوسي طبيب المنطق ِة
ِ
ب .ع ّم ه انتظ ره حت ى حص ر ليقَ ول إل ى أبّي ه" ،لم اذا تَ ْس م ُح البن ك أن
بإتّباع المسيح oikos ،الخاص ب ه ص ب علي ه الغض ِ
شاب الرب يسوع وك ان ال ثمن أن عائلتِ ه
طبيب
يجلب العار علينا جميعا بھذا الشكل؟ "في جنوب شرق آسيا ال ُمعاصرة  ,تبع
َ
َ
المسلم ِة التي أھدرت دمه وقتلت ه ودفنت ه Oikoses .يُمك نُ أَ ْن يَ ُك ونَ ع ديم الرحم ةَ عن دما يَخت ا ُر ش خص طريق ا ً آخ راً م دى
الحياة.
جسد الرب يسوع يُ ْدعَى ""OIKOS

رفض النھ ائ َي .ع ب  6 :3يَقُ ولَُ " ،وأَ ﱠم ا ا ْل َم ِس ي ُح فَ َك ا ْب ٍن
على أية حال ،ھناك  a oikosخاصّ جداً ألولئك الذين واجھ وا ال
َ
َار ِه ثَابِتَةً إِلَى النﱢھَايَ ِة ". .خذ بعين االعتب ار ھ ذه المق اطع الكتابي ة اإلض افي ِة
َعلَى بَ ْيتِ ِهَ .وبَ ْيتُهُ نَحْ نُ إِ ْن تَ َم ﱠس ْكنَا بِثِقَ ِة ال ﱠر َجا ِء َوا ْفتِخ ِ

التي تَتكلّ ُم عن ھذه الحقيق ِة1 ،بطرس  1 ,17 :4تيموثي 15 :3؛ أفسس 19 :2؛ و1بطرس .5 :2
حقاً ،ف ّك َرت الكنيسةُ المب ّك رة بسالس ِل  oikosesالّت ي س تُربَ ُح بينم ا ابتھج وا بش كل آن ي ب ّ
أن ﷲ ش ّكلَھم ف ي المجتمع ات
ّ
َ
ْ
المسيحي ِة األساسي ِةَ .ك انَ بالتأكي د ف ي خط ةَ ﷲ أن تحي ا الكنيس ة ف ي مس توى  . oikosقل ب الحي ا ِة المس يحي ِة ل ْم يُتعل ق بكلم ة
ض ﱠمنُ في  ،oikosحتى حي اة جس د المس يح
"معبد" ،أَو" مجمع" ،أَو" بناية كنيس ِة ".بل كالنسيج األساسي للحيا ِة اإلنساني ِة ُمتَ َ
َسيصْ بَ ُح أساسھا َ .oikos
By R. W. Neighbour, edited by J. Geske
From "Where Do We Go From Here?"- used with permissio.
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مجموعات الخلية  --خطة تدريب 5
شرح مجموعة الخلية
والتحضير لكي يَ ُكون مفيدا .على المدرّب أَ ْن يفكر مسبقا ً بالنشاطات التي يرغب أَ ْن يَع َملھا مع
درس التَخطيط
يَتطلّبُ ھذا
َ
ِ
ف ،يَ ِج بُ
ت الص ِ
مجموع ِة المتدربين ،وخطة متفقه مع ھذه النشاطات .إذا كان وقت درس الكتاب َسيصْ بَ ُح ج ز َءا م ن نش اطا ِ
على المتدربون أَ ْن يستلموا الدرس قبل يومين لكي يَستع ّدوا.
الي:
توجد أساسا ً أربعة
أنواع ِم ْن النشاطا ِ
ت لالختيار ِم ْنھا ،وھي تتعلق ب األجزا ِء األربع ة الجتم اع مجموع ِة الخلي ِة المث ِ
ِ
الدرس ،ليس مؤكدا ب ان الم درّبُ َس يكونُ
الشركة والعبادة والتعليم والكرازة .إال إذا كان ھناك أكثر ِم ْن ساعة مخصصة لھذا
ِ
لديه بما الوقت الكافي لممارسة ھذه األجزاء األربعة .عل ى األرج ح أن الم درّب ْ
يخت اَر نش اط واح د أو اثن ان لل ُممارس ة .ھ ذه
ت المتدربين.
االختيارات َستَ ُكونُ مستندة على العد ِد
والنوع والتجرب ِة وحاجا ِ
ِ
َ
ّ
ب م دركا ل بَعْض الص عوبات أو األس ئل ِة
إن األمثلةَ واالقتراحات المقدمة في ھذا
الدرس ھي فقط تعليماتَ  .إذا كان الم د ّر ِ
ِ
َ
ْ
ّ
نشاطاتَ
المشاكل أَو األسئل ِة.
تلك
إلجابة
الوسائل
بكل
الدرس
ھذا
ل
د
ُع
ي
ن
أ
عليه
ج
ي
ّن،
ي
مع
بسياق
المتعلقة
بُ
َ
ِ
َ ِ
ِ
رين
إذا كانت مجموع ِة المتدربين كبيرةُ ،عليھم أَ ْن يتقسموا إلى ِع ّدة مجموعات أصغر ليس أكثر ِم ْن  10-8أش خاص للتم ِ
ّص "قائد" مجموع ِة الخلي ِة ل ُك ّل ِم ْن مجموعات
داخل
الصف .على المدرّب أَ ْن يُخص َ
ِ
العمل .قَ ْد يُري ُد الم درّب أَ ْن يَ ُك ونَ ِع ْن َدهُ
ِ
ّ
ً
التمرين ،ھذا يعتمد على النشاط.
ت
ِع ّدة أشخاص يُمثلونَ دور القيادة أثناء وق ِ
ِ
تذ ّكرْ ّ
الدرس ھو أَ ْن يَعطي تجربةَ شخصيةَ عمليةَ في المج االت ال ُم ْختَلِف ِة م ن حي اة لمجموع ة الخلي ِة
بأن الھدفَ العا ﱠم لھذا
ِ
َ
ً
ْ
وخدمتھا .ويَ ِجبُ أيضا أن تكون ممتعة!
ق مجموع ِة الخلي ِة  2ب(
أربع مجاالت مجموعة الخلية )أنظر ملح َ
أ .الشركة -اإلنسان من نحو اإلنسان
ب .العبادة  -اإلنسان من نحو ﷲ
نحو اإلنسان :تلمذة ،دراسة الكتاب االستقرائية ،تعليم موثوق
ج .التعليم ﷲ من ِ
العالم  :الشھادة الشخصية ،خطط الخدمة المستقبلي ِة ،مجموعة مشاركة.
نحو
من
المسيح
د .الكرازة -جسد
ِ
ق يّ ْم نش اطاتَ مجموع ِة الخلي ةَ :أي ن َكان ْ
اكل أَو األس ئلةَ
ت نق اط ق وتھم وض عفھم؟ َكي فَ ع الج "قائ د" المجموع ة المش َ
المختلفةَ؟ ما الذي َكانَ يمكنُ عمله بشكل مختلف؟
وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
ُ
ما ھي أھمية التخطيط لك ّل جزء من أجزاء اجتماع مجموع ِة خلي ِة؟
باألدوار الملعوبة؟ ھَلْ َس ت ُكونُ ھن اك
يختص
فيما
التمرين
ما ھي الطرق التي فيھا وجد قائد المجموعة صعوبةُ في ھذا
ِ
ِ
صعوباتَ مماثلةَ في اجتماعات مجموع ِة خليتِ ِك الفعلي ِة؟

مجموعات الخلية  --خطة تدريب 6
فلسفة خدمة مجموعة الخلية
 .1فلسفة مجموع ِة الخلي ِة
أ .الخاليا لَھا دورة حياة
الوصف
الوقت
المرحلة
يَتعلّ ُم الناسُ عن بعضھم البعض مستوى ضحل جداً ِم ْن المشاركة.
أسبوع 4-1
التعارف
يَتعرّفُ األعضاء على بعضھم ،يَ ْقب ُل ويَأتمنُ بعضھم البعض.
أسبوع 10-5
التحول
أسبوع  15-11المستوى ال ُمتزايد لاللتزام ،انفتاح ،وتد ّخل.
المجتمع
الديناميكي وتطبي ُ
ق كتابية
أسبوع  35-16تفاعل المجموع ِة
العمل
ق حقائ َ
ِ
التضاعف أسبوع  40-36تدريب قادة ،بدء مجموعات جديدة - -دورة التضاعف
ب .تَعْم ُل الخاليا نحو ھدف مشترك
ً
إشباع غرس الكنائس
ة
إستراتيجي
ج .الخاليا لھا دور أساسي في
ِ
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نماذج خدمة مجموعة الخلي ِة
.2
ُ
ُ
أ .نموذج  :1مجموعات الخلية التي تبدأ كنيسة تقليدية بالخاليا
ت الخلي ِة
ب .نموذج  :2كنيسة حالية تَبْدأُ باستخدام مجموعا ِ
ج .نموذج  :3مجموعات الخليةُ التي تبدأ كنيسة مجموع ِة خلي ِة
د .نموذج ِ :4ع ّدة مجموعات خلي ِة تَ ْنمو وتتضاعفُ و" ّ
الكنائس المحليّ ِة
تغذي" إيجاد
ِ
تمرين المجموع ِة الصغيرة :بعد أن تقَرأَ ُك ّل حالة دراسية ،تُن اقشُ المجموع ات الص غيرة ) (1م ا ھ و الس يناريو ال ذي اعتم د
عليه )إذا كان ھناك واحدا( (2) ،حسنات وسيئات ھذا السيناريو كاستيراتيجية زرع كنائس
حالة دراسة 1
يَنتق ُل غارس كنيس ِة إلى مدينة ال يوجد بھا كنيس ِة وھو قادر على بَ ْدء ِع ّدة مجموع ات خلي ة جدي دة .مجموع اتَ الخلي ةَ
ضا َعفَة أنفسھم .أعضاء الخاليا يَ ْشعرونَ بأنھم قريبين جداً من بعضھم ال بعض ،ويُق ّررونَ ب أنّھم
ناجحة جداً ،وتَبْدأُ بالنَ ُمو و ُم َ
تُ .ك ّل مجموعة خلي ِة جديد ِة َستَستمرﱡ لتَ ُكونَ جزءا من ھذا الكنيس ِة الكبير ِة
سيبدءون كنيسة من المجموعا ِ
حالة دراسية 2
َ
ض ا َعفَة ،لك نھم ال يُري دُون
م
وال
رازة
للك
ة
رؤي
ھا
ل
المجموعات
ھذه
.
ة
الخلي
ت
مجموعا
يبدءون
الكنائس
غارسو
ِعدَد من
ُ َ
ِ
ِ
ت لَھ ا
بَ ْدء
الكنائس الجديد ِة .بدالً ِمن ذلك ،ھم يُو ّجھونَ مؤمنين ج ّد َد إلى إحدى الكنائس الموجودة ف ي البل د ِة .بع ض المجموع ا ِ
ِ
َ
ْ
حْ
ّ
الطوائف المختلف ِة.
ن
م
ة
ي
محل
كنائس
ُن
ر
ض
ي
أنھم
إلى
باإلضافة
،
ت
المجموعا
في
االجتماع
ي
األعضاء
ُواصلونَ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
حالة دراسية 3
َ
ْ
ائس
ب كالمرسلين الذين بدءوا بَعْض المجموعا ِ
قبل َسنَوات قليلة أحضرت ھيئة ِمن الغر ِ
ت الص غير ِة المس تقل ِة ع ن الكن ِ
ت تَجتم ُع مرة كل أسبوع وتَع َم ُل دراسة كتاب استقرائية.
المحليّ ِة الحالي ِة .ھذه المجموعا ِ
حالة دراسية 4
َ
ْ
ت الصغير ِة الت ي تَجتم ُع لدراس ة الكت اب المق دس .نف س األش خاص اجتمع وا ف ي
المجموعا
ن
م
العديد
ھا
ل
إنجيلية
كنيسة
ِ
ِ
ُ
اس ال ذين يَ ِعيش ونَ ق رْ ب
ت تحت وي عل ى الن َ
ت ل ِع ّدة َس نَوات ،ول م تنم وا ھ ذه المجموع ات .ع دد ِم ْن المجموع ا ِ
ھذه المجموعا ِ
ً
ُ
ّ
ت بأنﱠھم يرغبون بب ْدء كنيسة جدي دة قريب ة م ن المك ان
المجموعا
ھذه
ر
ر
ق
ت
.
ة
الكنيس
عن
ا
بعيد
ع
ي
لكنھم
البعض،
بعضھم
ُ
يشونَ
ِ
ِ
َِ
الذي يَ ِعيشونَ فيه.
حالة دراسية 5
اس متقبل ون ،وقريب ا ً بَ دأَ ِع ّدة مجموع ات خلي ِة ،ك ّل منھ ا لَھ ا
غارس كنائس ينتقل إلى مدينة جديدة ويَ ْب دأُ ب الكرازة .الن َ
ُ
ضا َعفَة .تَجتم ُع ھذه
المجموعات أيام األحد لتأخذ وقت في العباد ِة والتعليم ،وفي مساء أيام األربعاء يَ ْدعونَ
رؤية للكرازة ولل ُم َ
ّ
ابيع تَس تأج ُر المجموع ات قاع ة للعب اد ِة
أس
ة
ت
س
ل
ك
ومرة
،
ة
كنيس
ناء
ب
ل
خطة
توجد
ال
.
والشركة
للمرح
مؤمنين
غير
أصدقا َء َ
ِ
ِ
ِ
ِ
المسائية والتعليم.
بناء إستراتيجية مجموع ِة خلي ِة :العناصر الرئيسية
 .1مي ّْز أھدافَ خدمتك العا ّم ِة .ھَلْ تَبْدأُ حركة إشباع زرع الكنائس؟ كنيسة وحيدة؟ الكنائس الكافية ل َم ْلئ ح ّي أو مدينة أوَ
منطقة جغرافية؟
َ .2كيفَ تَحتا ُج الخاليا ل َع َمل بشكل مستقل وسوية لكي تَرى تحقيق الھدفَ ؟
 .3ما ھي المنطقة المستھدفَة ،و َم ْن ھم األشخاص المستھدفون؟ ھَلْ توجد حاجة لعمل بحث؟
 .4ما ھي أنواع الكرازة التي يمكن أن تستخدمھا مجموع ِة الخليةَ بحيث تكون مالئمة للمنطق ِة المستھدفَة واألشخاص
المستھدفين؟
َ
َ .5م ْن ھم القادة الرئيسيون في المنطق ِة المستھدفة؟
 .6أي نوع من "نماذج" مجموع ِة خلي ِة )فوق( تَحتا ُج لكي تُنج َز أھدافَكَ؟
وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
ُ
ونُ
َ
مراحل دور ِة الحياة )تعارف ،تحول ،مجموعة ،عمل أَو تضاعف( .ما أھمية ذلك
إحدى
في
ك
ت
س
مجموعة
خليتك دائما ً َ
ِ
ِ
ّ
ُ
منظور اسراتيجية مجموعة الخلية؟
ت اجتماعك؟ ما أھميتھا ِم ْن
عندما تُخطط لنشاطا ِ
ِ
لماذا تعتبر مجموعات الخلي ِة جزءا أساسيا استراتيجيه إشباع غرس الكنائس؟
أي قسم من النماذج " نماذ َج خدمة مجموعات" يَعْم ُل جيدا في منطقتك المستھدفة؟
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ب.
"في ِع ّدة ُج َمل ،أ ْكتبُ تعريفا مص ّغرا لكن شامال لمجموعة الخلي ِة .قدمه للمد ّر ِ
ْ
داف الت ي وض عتھا لتل ك المنطق ِة ،أكت ب إس تراتيجية أساس ية كي ف
"مستندا عل ى معرفت ك ع ن منطقت ك المس تھدفة واألھ ِ
داف .تتض ّم ْن النق اطَ " اعتب ارات إس تراتيجي ِة مجموع ِة الخلي ِة"
يُ ْم ِكنُك أَ ْن تستخدم مجموعاتَ الخلي ِة لكي ت َ
َصل إلى تلك األھ ِ
ُ
ْ
ألغراض ھذا
اآلخر ،وك ّل منكم يُقيّ ُم الخطةَ األخرى.
ب
ِم ْن قسم في خطتِك.
ك يَ ِجبُ
التمرين ،خطت َ
شارك بخطت َ
ك مع المتدر ِ
ِ
ِ
ِ
أَ ْن تَ ُكونَ ليس أكثر ِم ْن بضعة صفحات.
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طرق دراسة الكتاب  --خطة تدريب 8
الطرق ال ُم ْختَلِفة الستخدام دراسة الكتاب االستقرائية

مبادئ دراسة الكتاب االستقرائية
 .1مراجعة
ِ
ّ
الدليل رقم واحد عن الفوائ َد الستعمال الطريقة االستقرائية؟
في
َا
ن
م
َعل
ت
ماذا
االستقرائية
للطريقة
السبب
أ.
ِ
ت الثالثة للطريقة االستقرائية؟
ب .خطوات الطريقة االستقرائية  -ما ھي الخطوا ِ
بعض المبادئ المھم ِة العا ّم ِة للطريقة االستقرائية؟ )الجواب يَتض ّمنُ ( :
ج .تأكيد الطريقة االستقرائية  -ما ھي
ِ
أسأل الكثير ِم ْن األسئل ِة الجيد ِة مثل من؟  ،ماذا؟  ،أين؟  ،متى؟  ،كيف؟ ولماذا؟
ابحث عن النقط ِة الرئيسي ِة
غرض الكاتب
افھم
َ
أعط مجال لإلعالن التدريجي
ق
افھم السيا َ
حدد المبدأَ الكتابي
قَ ْ
ارن الكتاب مع السياق الحديث
ص ّل
 .2ال ِدراسات المتعلقة بالسيرة  -حياة الشخصيات الكتابية
أ .لماذا الدراسة المتعلقة بالسيرة؟
ما ھي األمثلة التي تذكرھا والمتعلقة بالسيرة ما عدا سيرة موسى في  1كو 11 :10؟
ب َ .كيفَ تع َم ُل دراسة متعلقة بالسيرة
َ .1ك ْيفَ يمكنك ع َم ُل مالحظةُ في دراسة متعلقة بالسيرة؟
َ .2ك ْيفَ يمكنك التفسي ُر في دراسة متعلقة بالسيرة عندما يتوفر لديك ِع ّدة مقاطع كتابية؟
تطبيق
ج .أسئلة
ِ
كيف تتشابه تجربتي مع صاحب السيرة؟
ھَلْ أمتلك نفس القوى أو الضعف؟
س؟
لماذا ذكر ﷲ ھذه الشخصية في الكتاب المق ّد ِ
ما ھي األمور المعيّنة التي يُري ُد ﷲ تَعليمي إياھا من خالل دراس ِة ھذه الشخصية؟
ِ .3دراسة أسفار
ْ
منظور فريد.
إنجيل ِمن
ب ُك ّل
ُكتِ َ
ٍ
ٍ
متى  -يُق ّد ُم الرب يسوع كالمسيح المنتظر )أحد أفراد العائلة المالكة(
مرقس  -يُق ّد ُم الرب يسوع كالخادم )المتواضع(
لوقا  -يُق ّد ُم الرب يسوع كابن اإلنسان )بشر(
يوحنا  -يُق ّد ُم الرب يسوع كابن ﷲ )الالھوت(
أ .لماذا علينا أن ندرس األسفار؟
ب .كيف نعمل دراسة على سفر؟
 .1اقرأ السفر ع ّدة مرات
 .2ما ھي األمور ال ُمتض ّمنة في السفر
الجواب :ال ُمؤلف
المستلمون
التاريخ
األسلوب األدبي
 .3ما الذي يتضمنه "محتوى السفر"
الجواب:
أ .موضوع السفر
الموضوع
ب .تطور
ِ
 .4مخطّ ْ
موضوع السفر
تطور
ط
ِ
المخطط )جدول( ،الصفوف قَ ْد تَتض ّمنُ اإلصحاحات ،األماكن ،الخدمة ،شخصيات
األول ِم ْن
في العمو ِد
ِ
ِ
رئيسية ،أحداث رئيسية ،ومبادئ .عناوين األعمد ِة األخرى ) ّ
صف أول( قَ ْد تَتض ّمنُ مجموعات اآليات.
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ب على حياتك
 .5طبّ ْق موضو َع الكتا ِ
ْ
ب؟
ما ھو األمر الذي في حياتِي يشبهُ الحالةَ التي في الكتا ِ
ب؟
أما ھو األمر الذي في حياتِي يتشابهُ مع ُمؤلفَ الكتا ِ
َك ْيفَ أعالج ھذه الحالة؟
ما ھو الشيء الخاص الذي َكلﱠ َم قلبِي عندما قَ ُ
رأت السفر؟
ِ .4دراسة موضوع :فَ ْحص موضوع
أ .لماذا ندرس موضوعا؟
بَ .كيفَ ندرس موضوعا
خطوات الدراسة:
ِج ْد اآليات ذات العالقةَ
رتّبْ اآليات بالترتيب
السياق
أدرس ول ّخصْ ُك ّل آية في
ِ
ل ّخصْ التعليم على الموضوع
طبّ ْق الحق )يعقوب .(25-22 :1

خطة العمل

ق  8أ .فك ر ف ي ال دور ال ذي لعب ه ف ي عملي ة زرع
• اعمل من خ الل الدراس ِة المتعلق ة بالس ير ِة عل ى حي ا ِة برناب ا ف ي الملح ِ
الكنائس في سفر األعمال .ما ھو التطبيق الذي تَراه لحياتِكَ الخاص ِة ولخدمتك؟
وع .اخت ر س فرا ص غيرا أَو موض وعا س ھال أكث ر
• خ ذ وقت ا الس تخدام الطريق ة االس تقرائية لدراس ة س فر ولدراس ة موض ِ
ك األولى .قيّ ْم فعالية ھذه الطريق ِة في ُم َسا َعدَتك على كتشفُ أشيا َء لم تنتبه إليھا سابقا ً في الكلمة.
لمحاولت َ

ملحق 8أ دراسة على حياة برنابا
ك وتفسيراتَكَ ل ُك ّل واحدة .ث ّم ل ّخصُ النص الكتابي
اقرأ ُك ّل آية أَو مقطع في القائم ِة التالي ِة ،وسجّل مالحظاتَ َ
أ .أعمال 37 ,36 :4
 .1المالحظات:
 .2تفسير  /خالصة) :استمر في ع َمل مالحظات وتفسيرات لآليات من أ-ي( .
أ .أعمال  ,24-19 :11ب  .أعم ال  ,26-25 :11ج  .أعم ال  ,30-27 :11د  .أعم ال  ,25 :12ه  .أعم ال ;13-1 :13
 ,43-42و  .أعم ال  ,23-1 :14ح  .أعم ال  ,39-35 ,25 ,22 ,12 ,4-2 :15ط  .كولوس ي  ,10 :4ي  .غالطي ة :2
13-11
ّ
ص التعليم
لخ ْ
ْ
ّ
اآلن وبعد أن نَظرتَ إلى النصوص الكتابية ،قد حان الوقت للنَظر إلى النَتائِ َج وتلخيص ما يعل ُمه الكتاب المقدس ع ن برناب ا.
فيما أنت تَعْم ُل ذلك ،فكر في األسئل ِة التالي ِة:
ما ھي الخلفية التي كان منھا برنابا؟
بحسب اعتقادك لماذا أعطى التالميذ يوسف لقب "برنابا؟ "
ي دليل تَرى ِم ْن ھذه النصوص الكتابية يبرھن ّ
أَ ّ
بأن برنابا َكانَ مشجّعاً؟
ما ھي أھمية الترتيب الذي جاء ذكره ،بولس ثم برنابا )أَو برنابا ثم بولس( ؟
تغيير القياد ِة إلى بولس؟
َكيفَ كان تجاوب برنابا على
ِ
ت؟ )أَعمال  4-1 :15وأَعمال (40-36 :15
َكيفَ كان تجاوب برنابا مع النزاعا ِ
لماذا تَعتق ُد بأنّه تجاوب بھذه الطريقة كما في غالطية 13-11 :2؟
أ ْكتب اآلن جملة تلخص ما تَعلّمتَه عن حي ا ِة برناب ا .تأ ّك ْد بأنّھ ا تتض ّمنُ ُك ّل األفك ار الرئيس ية الت ي َرأيتَھ ا ف ي ُك ّل ن ص ِم ْن
النصوص الكتابي ِة.

طرق دراسة الكتاب  --خطة تدريب 9
قيادة دراسة الكتاب االستقرائية :قيادة اآلخرين في االكتشاف

خصائص مجموع ِة دراسة الكتاب االستقرائية -
ْ
رض ِدرا َس ة الكت اب المق دس .بم اذا
لغ
معا
يجتمعون
الناس
ن
م
صغيرة
مجموعة
مجموع ِة دراسة الكتاب االستقرائية ھي
ِ
ِ
ِ
تختلف مجموعة دراسة الكتاب االستقرائية عن الوعظ؟
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األجوبة :أ .قَ ْد ينظر إلى الواعظ بأنه السلطة -أما مجموعة درس الكتاب تعتبر الكتاب المقدس ھو السلطة
ب .تُؤ ّك ُد مجموعةُ دراسة الكتاب ھدفَ االكتشاف.
ج .القائد ھو ُم َسھﱢل
 .2التحضير للدراس ِة  --ما ھي األشياء التي يُ ْم ِكنُ أَنْ يفعلھا القائد ليُ ِع ﱠد للدراسة؟
الجواب:
أ .أدرس النص بنفسك
ب .أكتبْ ھدف الدراس ِة
ّ
ج .جھﱢز األسئلةَ على الفقرة التي تُغطي ُك ّل األجزا ِء الثالثة للطريقة االستقرائية
ُ
التطبيق تؤ ّدي إلى
ة
أسئل
جيد،
بشكل
مالحظة
د .راج ْع األسئلةَ لكي تقرر :واضح ،ملخص ،يَتطلّبُ بحث الفقرة ،عمل
ِ
العمل.
ِ
ه .جھز سؤاالً تمھيديا ً لجعل األعضاء متحمسين لدراسة الكتاب
ض االعتبارات الرئيسي ِة لقيَاْدَة الدراس ِة؟
 .3قيادة الدراسة  -ما ھي بع ِ
األجوبة:
َ
َ
أ .الدراسة يَ ِجبُ أ ْن تُ ْبدَأ وتُختتَم بالصال ِة
ب .يَ ِجبُ على القائد َ ْن يكون مستعدا للتَ َعلّم ِم ْن المجموع ِة
ُجيب عن أسئلتَه الخاصة أَو األسئلة التي تَ ْنشأ داخل المجموعة
ج .ال يَ ِجبُ على القائد أَ ْن ي َ
د .ال تَ َخ ْ
ت
ف من الصم ِ
ً
ُ
ْ
األول الذي يُعطى
ب
ه .يَ ِجبُ أَن ال يَكونَ القائد راضيا دائما عن الجوا ِ
ِ
و .األسئلة التي لم تجاوب عليھا المجموعة قَ ْد تُ ْت َر ُ
ك بال جواب
َ
َ
يس القائد
ز .األجوبة الخاطئة أَو األجوبة الجزئية يَ ِجبُ أَ ْن تُصحّح بواسطة الكتاب المقدس و /أو المجموعة ،ل َ
الرئيسي للفقرة
الموضوع
ح .دع النقاش يتركز على
ِ
ِ
التطبيق
س سُؤال
ِ
ط .ال تَ ْن ِ
ي .سيطرْ على مشاركة الذين يَتكلّمونَ كثيراً أَو قليال جداً
ص ما تَعلّم ْته المجموعةَ وأظھرته
ك .في نھاي ِة الدراس ِة ،يُ ْم ِكنُ للقائد أَ ْن يُل ّخ َ
المسيحي؟ لماذا ال يعتبر الوعظ وحده كافيَا؟
• لماذا يعتبر االكتشاف ضروريا للنمو
ِ
• ما الذي ينشئ سؤال ُمناقشة جيد؟

خطة العمل

ئ ف ي ھ ذا
الدرس
في
رين خ الل تل ك الدراس ِة الت ي تَس تعم ُل المب اد َ
ِ
القادم )َ ،(11 , 10ستَقُو ُد ال بعض ِم ْن المت دربين اآلخ ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ك ق د يُس اعدانِك ف ي
اج َعة تلك الدراسة ،وفكر بالكيفية التي م ن خاللھ ا َس تَقو ُد ال ُمناقش ة .معلم ك أو م درّب َ
الدرس .خذ وقتا ل ُم َر َ
ِ
الدليل األول( أَو متى.28-17 :20 .
في
استخدم
)
10
1
:
17
أعمال
)
الكتابي
للمقطع
ير
ِ
التحض ِ
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ملحق

دراسة الكتاب

9أ

دراسة الكتاب االستقرائية على
متى 28-17 :20

ال ُمالحظة :ھذه الدراس ِة مجھّزةُ كنموذج دراس ة الكت اب االس تقرائية .إذا ك ان ض روريا ج داً ،قَ ْد تس تَعم ُل لورش ِة العم ل ف ي
ك الخاص ةُ عل ى إح دى
درس  .11 , 10عل ى أي ة ح ال ،م ن الض روري ج دا أن تس تخدم ك دليل ،وعلي ك أن تَع َم ُل دراس تُ َ
ِ
ص ْ
األول.
الدليل
ت في
النصوص التي ُخ ﱢ
ص َ
ِ
ِ
المقدمة
ْ
دروس القيادةَ في ھذه المادة لزرع الكنائس َستنظ ُر إلى خدمة الرب يسوع المسيح كنموذج لنا في القياد ِة .يوجد العديد ِم ْن
العالم ،لكن الرب يسوع المسيح ق ّد َم فَھْما مختلفا جداً عن قيادة اآلخرين .كما َسنَرى في متى ،28-17 :20
أنواع 'القياد ِة' في
ِ
ِ
ُ
َ
السؤال" :م ا
النوع الجدي ِد للقياد ِة المسيحي ِة .نحتاج أن نجيب عن
ھذا
ج
نتائ
وا
ك
ُدر
ي
أن
عليھم
الصعب
من
ك
تالميذه
أن
حتى
انَ
َ
ِ
ِ
ھي القيادة مسيحية؟ "
 .1ص ّل
َ
صالة إلزالة عدم التركيز في ذھنك ،ولكي يسمح لك ف ي التركي ز عل ى تَ َعلّ م الح ق الموج ود ف ي ال نص
بال
ة
الدراس
ابدأ
َ
لكي تَ ُكونَ قائد مسيحي أفضل.
 .2اقرأ متى 28-17 :20
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ُ
اق رأ ال نص بعناي ة وبش كل م دروس .يُ ْم ِك نُ لش خص واح د أ ْن يَقرأھ ا كلھ ا ،أو يُ ْم ِكنُ ك أ ْن تُق ّس َم الق راءة ب ين أعض اء
المجموعة الدراسي ِة.
 .3المالحظة
مھ ّمتنا األولى أَ ْن تَكتشفَ ما تَقُولُه الفقرة .انظر مباشرةً في اآليات وأجبْ عن األسئلةَ التاليةَ:
السياق الذي في )متى (16 :20-27 :19
ِم ْن
ِ
ﱠ
• م ا ھ ي الطريق ة الت ي عل م بھ ا ال رب يس وع ف ي مت ى  28-27 :19وأث ارت رغب ة يعق وب و يوحن ا للقي ادة ف ي
الملكوت؟
ُ
ُ
• ما ھي النقطة الرئيسية للمثل الذي في متى  ، 15-1 :20كما لَ ﱠخصه الرب يسوع في اآلية 16؟
ِم ْن النص )متى (28-17 :20
• إلى أي مكان كان الرب يسوع وتالميذه ذاھبون ،وما الذي َكانَ سيَحْ دث له ھناك؟
• ما ھو المعروف الذي طلبته أم ابني زبدي من الرب يسوع؟
• َكيفَ كانت ردة فعل التالميذ على طلبِھا ،ولماذا؟
الجلوس؟
لھذا
المقاييس
ھي
وما
• َم ْن الذي يق ّر ُر َم ْن وأين سيجْ لسُ في الملكوت،
ِ
العالمي )األمم(؟
النظام
المعايير عن
• َكيفَ تَختلفُ ھذه
ِ
ِ
ِ
 .4التفسير
ْ
ّ
ك:
ت
مالحظا
إلى
تعود
بينما
ة
التالي
ة
األسئل
في
جيدا
فكر
.
النص
ھذا
معنى
في
ر
َظ
ن
لل
ون
د
مستع
نحن
اآلن
ِ َ
ِ
ِ
• َك ْيفَ تُل ّخصُ مواقفَ أم ابني زبدي والتالميذ وھ م ذاھب ون إل ى أورش ليم؟ م ا ھ و الح ال ال ذي تَوقّع وا بأنّ ه َس يَ ُكونُ
ھناك )ف ّكر بمعنى "عن الي ّد اليمنى ،وعن الي ّد اليسرى"( .ما الذي تَدُلﱡ عليه أسبابِھم لتبعية الرب يسوع؟
المتأخر! ( ما الذي تض منه ذل ك ف ي
• ما الذي قصده الرب يسوع في "الكأس؟ ") ُمالحظة :لدينا الفائدة من اإلدراك
ِ
ْ
حي ا ِة ال رب يس وع المس يح ،وكي ف ك ان س يت ُم الحق ا ً ف ي حي ا ِة التالمي ذ؟ ھ ل ھ و ن وع مع يّن ِم ن الخدم ِة ،العم ل،
موقف ،أَو شيء آخر؟
الر ْغب ة ب التكريم ف ي ملك وت ﷲ؟ ھَ لْ كان ت المش كلة عن د التالمي ذ ب أنھم أرادوا
• ھَلْ يعتبر شيئا جي دا أن تك ون ل ي َ
التكريم ،أَو بأنّھم أرادوا أَ ْن يُ َكرﱠموا اآلن بدالً ِم ْن التكريم عندما يعود المسيح ثانية.
ل ّخصْ في جمل ة أَو اثنت ين النقط ة الرئيس ية ِم ْن ھ ذه اآلي ات .إذا ك ان باإلمك ان ص يغھا ف ي تعبي ر مب دأ كت ابي  .اكتب ه ف ي
الفراغ تحت.

المبدأ الذي في النص:
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التطبيق
.5
ِ
ك الخاص ِة وخدمتك اليوم .فكر جيدا في األسئل ِة التالي ِة:
ق في حياتِ َ
اآلن تَحتا ُج للتَفكير بشأن كيف يُ ْم ِكنُ لھذا المبدأِ أَ ْن يُطبّ َ
حص ُل عَلي ه م ن الخدم ة،
لخ ْد َمة الرب يسوع بينما كغارس للكنائس؟ ما ھو الشيء الذي أرجو أن أَ َ
• ما ھي دوافعي ِ
ومتى؟
• إذا كانت رغبتِي ھي أَ ْن أرضي الرب يسوع ،كيف يَ ِجبُ أَ ْن تكون قيادتي مختلفة عن قي ادة اآلخ رين م ن ح ولي؟
ي أن أفعل بالتحديد لكي أُقو َد كخادم وإل ْعطاء حياتِي ألولئك الذين افتداھم الرب يسوع؟
ماذا عل ﱠ
الخالصة
السؤال" ،ما ھي القيادة المسيحية؟ " وف ّكرتَ أيض ا ً بم ا تَعْني ه لَ ك
بما أنك اشتغلت على ھذا النص ،فإنك البد وأن أجبت على
ِ
ت للبَ ْدء ف ي الص الة ليس اعدك ف ي أن تحي ى ذل ك الن وع ِم ْن الحي ا ِةْ .
شخصيا ً في حياتِ ِك وخدمتك .اآلن ھو الوق ُ
أطل بُ ِم ْن ه
ِ
ّ
بشكل ُمح ّدد أن ي َساعَدك في تلك النواحي التي تَرى بأنك ضعيف فيھا وفي الدوافع الخاطئة.

طرق دراسة الكتاب  --خطة تدريب 11 ،10
ورشة عمل على قيَاْدَة دراسات الكتاب االستقرائية

الدرس محاضرة لمدة ساعتين ِم ْن دراسة الكتاب على النص أعمال  10-1 :17أَو متى (28-17 :20
)خطّط بأن يكون ھذا
ِ
ھذه الساعتان من المحاضرة تُكرّسُ كليﱠا ً لل َس ماح للمت دربين ل ُم َما َر َس ة قيَ اْدَة دراس ات الكت اب االس تقرائية ،وتُقي ي ُم بعض ھم
ال بعض .عمل ك كم درّب ھ و أَ ْن ي نظم المجموع ات ،وبع د ذل ك تتح رك بي نھم لالس تماع إل ى تق ديمھم ،وتتأ ّك د ب ان المت دربين
يَ ْعملونَ عمال جيدا وشامال ِم ْن خ الل قائم ِة الت دقيق بع د ُك ّل دراس ة .ش ّج ْع المت دربين لِك ي يَ ُكون وا ص ادقينَ  ،لك ن إيج ابيينَ .
اطلب ِم ْن المتدربين ِكتابَة قائم ِة التدقيق تحت وتقيي ْم أجوبة اآلخرين نعم أَو ال.
ب ____________________
قائمة التدقيق :اسم المتدر ِ
التقييم
أسئلة
ِ
َ
َ
وتطبيق؟
وتفسير
ة
مالحظ
االستقرائية
الطريقة
على
ة
الدراس
ُملت
ع
عھل
1
ِ
ِ
 .2ھَلْ األسئلة واضحة ومفھومة؟
 .3ھَلْ األسئلة ساعد ْتك لفَھْم النص بشكل أفضل؟
 .4ھل سْم ُح القائد للمجموع ِة لإلجابة عن األسئل ِة ،بدالً ِم ْن إجابة نفسه؟
 .5ھَلْ عمل القائد على تغذية األسئلة التي َسأل ْتھا المجموعةَ على المجموع ِة؟
 .6ھَلْ عمل القائد على إعادة صياغة األسئلة التي يصعب فھمھا؟
 .7ھَلْ َكانَ القائد قادرا على ُم َسا َعدَة ُك ّل األعضاء للمشاركة في ال ُمناقش ِة؟
 .8ھَلْ َكانَ القائد قادرا على المحافظة ِم ْن ال َس ْيطَ َرة على ال ُمناقشةَ من قبل أي شخص؟
ص القائد األشيا َء التي اكتشفتھا المجموعةَ في الدراس ِة؟
 .9ھَلْ ل ّخ َ
ّ
س تَصحيح أ ّ
ي أجوبة خاطئة؟
 .10ھَلْ َسم َح القائد للمجموع ِة والكتاب المقد ِ
 .11ھَلْ َكانَ القائد قادرا على إ ْكمال كل الدراس ِة في الوقت المعطى لھم؟
 .12ھَلْ ا ْفتت َح القائد الدراسةَ في الصالة وختمھا في الصال ِة؟
ت عن الدراسات الكتابية التي َحضرتَھا في الماضي؟
كيف تختلف ھذه ال ِدراسا ِ
ھَلْ ساعد ْتك ھذه الطريق ِة شخصيا ً للتَ َعلّم؟ ھَلْ تَعتق ُد بأنّھا َست ُكونُ فعّالَة مع الذين تُعلّ َمھم أَو تَقُودَھم؟ لماذا أَو لم ال؟

خطة العمل

ك لقيَ اْدَة دراس ة،
رين عل ى ق درتِ َ
يع ود األم ر ل ك ألَ ْخ ذ األدوا ِ
ت الت ي ل ديك اآلن ،م ع التقي ِيم ِم ن قِب ل المت دربين اآلخ ِ
ك الروحي والشخصي ،وخدمتك.
واستخدمھا لتَحسين نمو َ
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الكرازة  --خطة تدريب 4
الكرازة وزرع الكنائس :ركض السباق كامال
 .1الحاجة لمنھج جديد -ما ھي الحاجة لمنھج جديد في الكرازة؟
 .2سباق التتابع :كيف تتشابه الكرازة والتلمذة مع سباق التتابع؟
 .3مبادئ الكرازة
َ
ت التي استخدمھا الرب يسوع في دعوة أتباعه؟ )يوحنا :4 ,41-40 :1
أ .استعمل شبكاتَ طبيعية :ما ھي شبكة ال ِعالقا ِ
 ،30-28لوقا (39-38 :8
ب على المؤمنين الج ّد َد الكرازة مباشرةُ
ب .لماذا يَ ِج ُ
لماذا يكون المؤمنين الج ّد ِد فعّالين في الكرازة؟
األجوبة:
 .1إيمانھم "جديد".
التغيير.
 .2المؤمنون الج ّدد ما زال ِع ْن َدھُ ْم أصدقا ُء غير مسيحيين يمكنھم رُؤية
ِ
ج .اذھب إلى "الب ّوابين" َم ْن ھم البوّابون؟ لماذا نختارُھم؟
لإلنجيل قَ ْد
المدى
يل
الطو
ھم
ر
تأثي
لكن
أكثر،
ببطء
المسيح
نحو
األعظم قَ ْد يَتح ّر ُكوا
التأثير
الجواب :األشخاص الذين لھم
َ
ِ
ِ
ِ
يَ ُكون أعظ َم.
ِم ْن ھذه المقاطع الكتابية ،س ّمي بَعْض أألمثل ِة عن "البوّابين" )أعمال (7 :18 ,9-1 :17 ,15-11 :16
الناس الثقافية مشترك ِة؟ لماذا؟
د .خذ بعين االعتبار الموان َع الثقافيةَ  -ھَلْ موانع
ِ
الناس الذين تُحاو ُل ال ُوصُول إليھم؟ ) 1كو (23-20 :9
َك ْيفَ تَبْدأُ كنيسة لتالءم
ِ
ت المشتركة عند المؤمنون وغير المؤمنين؟
ه .ابحث عن " األرضية المشتركة" ما ھي بَعْض النشاطا ِ
ف ،اس تخدم ملح ق  4أ كتم رين .اق رأ ُك ّل حال ة واطل ب ِم ْن الص ف تَقييم ه م ن ناحي ة ) (1حج م اتص االتھم
ألغلبي ة الص ِ
الشخصية (2) ،تسديد الحاجات التي يشعرون بھا عند الھ الكين  (3) ،اس تخدام ش بكاتَ العالق ِة الطبيعي ِة (4) ،التَركي ز عل ى
الناس المتقبلين ،و) (5توقير متابعةَ التلمذة:
ِ
ملحق 4أ—تقييم إستراتيجية الكرازة
لزرا َع ة
إستراتيجية  :1يَ ِعيشُ ديفيد وليديا في مدينة ِم ْن يسكنھا  100,000ش خص وال يوج د بھ ا كنيس ِة إنجيلي ِةَ .م ع رغب ة ِ
كنيسة ،يبدءون دراسة كتاب كرازية في بيتِھم .بعد َسنَ ِة واحدة ،أصبح  15شخصا يَحْ ضرونَ بإخالص ونستطيع أن نقول أن
شخصا في المجموع ِة يعتب ر كبي را ج داً للش عور بالعالق ة الحميم ة ،ل ذا يب دءون مجموع ةً
 9منھم مؤمنين .يُدركونَ ّ
بأن 15
ِ
ت عائل ة أخ رى .يرج و ديفي د بأنّ ه عن دما يك ون ل ديھم ع دد ك افي م ن الن اس ف ي ھ ذه
أخ رى تَجتم ُع ف ي ليل ة أخ رى ف ي بي ِ
بالعبادَة ُك ّل أحد ككنيسة.
ويبدءون
تَ ،سيَستأجرونَ قاعة
ِ
المجموعا ِ
لزراعَة كنيسة في مدينة كبيرة .موس ى خ ريج جدي د م ن كليﱠة كت اب مق دس .عن دما
إستراتيجية  :2لدى موسى خططُ كبيرةُ ِ
ْ
كان في كليﱠ ِة الكتاب اتصل موسى بمجموعة إرسالية أمريكي ِة متحمسة ،والتي عَرض ت علي ه أن تق وده ف ي المش روع .مع ا،
أمريكان لل ُم َسا َعدَة في الك رازةّ .
إن الخط ةَ لألس بوع
ب كلية
يُخطّطُ موسى واألمريكان البدء في
حزيران عندما يأتي  20طال ِ
ِ
ِ
ُ
َمع األمريكان َستَ ُكونُ مكثفة ج داً .س وف يس تأجرون قاع ة وحمل ة موس يقية ،اختب ارات ،وتق ديم رس الة اإلنجي ل ك ﱠل َم َس ا ٍء.
اب إل ى
خالل النھار سوف يذھب كل أمريكي مع شخص أفريقي ليترجم ل ه لتَ ْغطي ة المدين ِة ،يُو ّز ُع ون النب ذ ويَ ْذھبون م ن ب َ
ب لإل ْعالن عن الحمالت المس ائي ِة .يَتوقّ ُع موس ى كنتيج ة لھ ذا األس بوع ِم ْن الك رازة بم ا في ه الكفاي ة م ن األش خاص ال ذين
با ِ
ْ
َرضت علي ه أن تق وده ف ي المش روع.
سيخلصون لفَ ْتح كنيستِه مباشرةَ .ل موسى بمجموعة إرسالية أمريكي ِة متحمسة والتي ع
ان لل ُم َس ا َعدَة ف ي الك رازةّ .
إن
ان عن دما ي أتي  20طال ِ
ب كلي ة أمريك ِ
معا ،يُخطّ طُ موس ى واألمريك ان الب دء ف ي يوني و/حزي ر ِ
الخط ةَ لألس بوع َم ع األمريك ان َس تَ ُكونُ مكثف ة ج داً .س وف يس تأجرون قاع ة وحمل ة موس يقية ،اختب ارات ،وتق ديم رس الة
اإلنجيل ُك ﱠل َم َس ا ٍء .خ الل النھ ار س وف ي ذھب ك ل أمريك ي م ع ش خص أفريق ي ليت رجم ل ه لتَ ْغطي ة المدين ِة ،يُو ّز ُع ون النب ذ
ب لإل ْعالن عن الحمالت المسائي ِة .يَتوقّ ُع موسى كنتيجة لھذا األسبوع ِم ْن الكرازة بما فيه الكفاية م ن
ويَ ْذھبون من َ
باب إلى با ِ
األشخاص الذين سيخلصون لفَ ْتح كنيستِه مباشرة.

الكرازة  --خطة تدريب 5

عوائق الكرازة الف ّعالة :الجسور بدالً ِم ْن العوائق
البئر في يوحن ا 4؟
ب الرب يسوع على العوائق التالي ِة َمع السامرية عند
افحص العوائق التاليةَ للكرازة الف ّعال ِةَ .كيفَ تَغلّ َ
ِ
ت الصغير ِة( .
ناقش ھذا
) قَ ْد تُري ُد أَ ْن تُ َ
السؤال في المجموعا ِ
ِ
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العوائق الخارجية :أ  .عوائق ثقافية ،ب .عوائق لغوية ،ج .عوائق دينية ،د .عوائق روحية
العوائق الداخلية :أ .تقاليد ،ب .التحيﱡز ،ج .الخوف ،د .القِيَم
َك ْيفَ نَتغلّبُ على ُك ّل ِم ْن العوائق الخارجي ِة؟ َك ْيفَ نَتغلّبُ على ُك ّل ِم ْن العوائق الداخلي ِة؟
التشويش واإلحباطَ الذي يَ ْشعر به غير المؤمنين يَ ُزوروا شركتنا معا أَو بيوتَنا؟
ماذا يمكننا أن نفعل لتقليل
َ
ما ھي األشيا ِء التي تجْ علُك تَ ْشع ُر بعدم الراحة أَو االضطراب في المواقف الغير مألوفة؟
ما ھي العوائق التي واجھتھا شخصيا ً عندما أخذت بعين االعتب ار الك رازة ف ي اإلنجي ِل؟ ھَ لْ تَغلّب تَ عليھ ا؟ إذا ك ان الج واب
نعم ،ما ھي الطريقة التي بواسطتھا تغلبت عليھا؟
ما ھي الجماعات من الناحية التاريخية كانت ضحايا الظلم في ثقافتِكَ؟ ماذا يريدك الرب أن تفعل لعالج ھذا الظلم؟
ما ھي التغييرات العملية التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تعمل في األسابيع القادمة للتَ َغلﱡب على العوائق وت َِزي َد من كرازتك؟

الكرازة  --خطة تدريب 7 ،6
الناس للتح ّر ُ
اإليمان في المسيح
ك نحو
عملية قبول اإليمانُ :م َسا َعدَة
ِ
ِ
دروس الت ي تَعلّموھ ا ف ي دراس تِھم عل ى مث ِل التُ َرب ة،
قب ل أن تَ ْب دأُ تعليم ك ،دع المت دربين يُراجع ونَ بع ض ِم ْن ال
ِ
متى .23-18 ,9-3 :13
لإلنجيل
 .1تَقييم الناس في فَ ْھمھم
ِ
النوع )أ( غير مؤمنين مھت ّمون إلى ح ّد ما في ﷲ ،الكتاب المقدس ،ومنفتحين لقيادة ﷲ لحياتِھم .النوع )ب( غير
المؤمنين الذين ال يُھتَ ّموا بالكتاب ،الذين لَ ْن يَ ْذھبوا إلى الكنيسة ،وربما ال يُؤمنُون با  ،وقَ ْد يُعارضُون اإلنجيل بشكل
مفتوح أَو حتى بشكل عدائي.
البعض يمن النوع )ب( غير مؤمنين قَ ْد ال يَ ُكونونَ مدرجين في المخطط التالي لحد اآلن ،بينما آخرون َسيَ ُكونونَ فقط
في أحد المستويات في خطو ِة "الفالحة" .النوع )أ( غير مؤمنين ،على أية حال ،يُمكنُ أَ ْن يَ ُكونَوا بأحد المستويات في
ت قبل "ال َحصاد".
الخطوا ِ
َضعُھم على ھذا المخطط؟
ت َمعھم ،وت ْشھ ُد لھم .أين ت ِ
.2ف ّك ْر بشأن األشخاص الذين تَصلّي لھم ،لقضاء وق ِ
اإليمان
الشكل  .1 .6خطوات نحو
ِ
خطوات االستجابة
المخطط إذا كان باإلمكان.
وزع نسخة ھذا
ِ
اسأل األسئلةَ التاليةَ

الفالحة

البذر

الحصاد

الجمع

الخاص
 12يَ ْذھبُ بطريقه أَو طريقَھاَ
لحضور الرسول
 11وعيِ
 10موقف إيجابي نحو الرسولالرسول
 9وعي االختالف في حياةِ
 8وعي أولي لعالقة الكتاب المقدس في لحياة 7موقف إيجابي نحو الكتاب المقدساإلنجيل
ت
 6وعي أساسيا ِِ
اإلنجيل
 5يَ ْفھ ُم معنى ونتائ َجَ
اإلنجيل
 4موقف إيجابي نحوِ
 3إدراك الحاج ِة الشخصي ِة 2اتخاذ القرار 1توبة وإيمان 0خليقة جديدة في المسيح!
إيمان وتأسيس
 1+تأكيد
ِ
 2+اندماجه مع جماعة المؤمنين
 3+نَ ُمو! نُضُوج في مشابھة المسيح
ِ 4+ذھ اب! التح رك الّت ي ليك ون "برھان ا ً حي ا"
لآلخرين

• أي ن يمك ن وض ع األش خاص ال ذين أعم ل معھ م ف ي
ھذا المخطط؟
نُ
• ف ي أَ ّ
ي مرحل ة يُ ْم ِك اس تخدام الم واد واألدوات
الموجودة للكرازة بأفضل شكل؟
• ف ي أَ ّ
ي المراح ل يوج د نق ص ش ديد ف ي الم وا ِد
الناس الذين أَ ْعم ُل معھم؟
الستخدامھا َمع
ِ
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النشاط المتَعلّقَة بربح النفوس إلى للمسيح
مراحل
 .3فَھْم أربعة ِم ْن
ِ
ِ
ّ
النشاط المتَعلقَة بربح النفوس إلى للمسيح
مراحل
الشكل  .2 .6أربعة ِم ْن
ِ
ِ
الحصاد
البذر
الفالحة
النشاط
ّ
القل
ى
إل
م
ب خ الل يَتكلّ ُم إل ى العق ِل خ الل تَ تكلّ ُم ل إلراد ِة ،طَلَ ب
يتكل
التوضيح
ِ
إيمان في قبول
تجاوب
التفكير واالتصال
ت االھتمام
ِعالقا ِ
ِ
المسيح
إعالن الحقيقة المطلق ِة االقتن اع إل ى اتخ اذ
الرسول
حضور
التأكيد
ِ
القرار
يوحنا  4وأعمال 16
يوحنا  4وأعمال 8
يوحنا  3و 4
أمثلة كتابية
 3إلى 0 7إلى 4-خطوات نحو اإليمان  12-إلى 8-

الجمع
يَتكلّ ُم إلى اإلنسان فيم ا
يَتعلّ ُ
الشخصي
ق بالنمو
ِ
في المسيح
االش تراك واالن دماج
إلى الشركة المحليّة
أعمال  47-42 :2و8
 1+إلى 4+

 .4تصميم إستراتيجية كرازية
ّ
ت التي تَعلمتَھا سابقا.
فيما يلي إيضا ُح على كيف يمكنك تصميم إستراتيجيتك الكرازية مستندا على المعلوما ِ
أ .الحاجات األساسية ،أمان ،حبّ  /مو ّدة ،إنجاز  /احترام ،تحقيق الذات
ضت ِمن قِبل أبّيھاَ .ك ْ
مريم شابّة ِم ْن عائلة مطلقة .طفلة وحيدةُ ،رفِ ْ
انت أ ّمھا مشغوالً جداً بتوفير حاجات العائل ِة،
ً
ْ
لذلك لم يكن لديھا الوقت الكافي لتقضيه َمعھا .عاشت ھي وأ ّمھا في مدينة بعيدا عن عائلتھا الكبير ِة .وھي اآلن
كراشدة تَحسﱡ بأنھا غير محبوبة .تستطيع أن تقول بأنھا بحاجة للحبﱢ  /الحنان .ف َك ْيفَ يُؤثّ ُر ھذا على طريقة
كرازتك؟
اإلنجيل
ب .تَلَقﱢي رسالة
ِ
اإليمان ،عندما كانت مريم في سن الثانية عشر .لم يكن لديھا تربية دينية ،وال اتصال َمع
في خطواتِھا نحو
ِ
المؤمنين .كان لديھا فكرة مبھمة عن طلب الكنيسةَ لِكي تَ ُكونَ لھا عالقةَ بھا ،بالرغم من أنّھا ال تعرف شي َء عن
الرب يسوع المسيح .ف َك ْيفَ يُؤثّ ُر ھذا على كرازتك؟
ج .تقييم إستراتيجيتِ َك الكرازية
لم تكن بمريم مستعدة بعد لبَ ْذر البذر ِة .ولن يكون فعاال أن تعطيھا نبذة كرازية .فالذي تَحتا ُج له ھو أن ترى حبﱠ
المخطط في الشكل  .2 .6فتُق ّر ُر دَعوتھا إلى مجموعة
المسيح في ُدفّئُ ،وجو من القبول ،مرحلة الزراعةَ في
ِ
صغيرة حيث ﱠ
أن ھناك الكثير ِم ْن االھتمام ببعضھم البعض .ث ّم قَ ْد تَتض ّمنُھا في دراسة الكتاب المق ﱠدس.
ُ
َ
َ
َ
ﱠ
للناس
ُول
ص
و
لل
الة
بالص
ْدأ
ب
ت
ا
م
ب
ر
ل
،
ك
ب
قل
على
ﷲ
ھم
ع
ض
و
الذين
الناس
ألولئك
ُول
ص
و
لل
ت
إستراتيجي
عندما تصمم
ُ
كَ ُ
َ
َ َ
ِ َ ُ َ
ِ
ِ
باإلنجيل.
الذين إذا شاركتھم باإلنجيلَ ،سيَ ُكونُون إستراتيجيَون في ال ُوصُول إلى منطقتك المستھدفة
ِ
ھَلْ تَ ِمي ُل إلى االقتراب ِم ْن ُك ّل شخص يَستعم ُل نفس الطريق ِة أَو األدا ِة الكرازية؟ َك ْيفَ ت َِزي ُد من تعددية االستعمال
لديك؟
ْرفُ
ھَلْ تَ
الناس الذين قَ ْد يَ ُكونون مختلفون عنك في التفكير؟
إلى
بھا
تصل
قد
التي
الطريقة
ع
َ
ُ
ھَلْ تَعْرفُ ثقافتَھم؟ ھَلْ عندك مشاك ُل في تقديم الوضع الذي َسيَكونونَ مرتاحون به؟
لإلنجيل لكنه اآلن في أزمة قَ ْد تجْ علُه أمتقبل أكثرُ؟
ھَلْ تَعْرفُ أي أحد َم ْن الذين كانوا مقاومون
ِ
الخالصة
الكرازة الناجحة تَتض ّمنُ . . .
الروح القدس ،ل ُم َسا َعدَة شخصُ ليَتق ّد ُم خطوة واحدة في عملية قبول الرب يسوع المسيح،
ومحبة
• المبادرةَ ،بق ﱠو ِة
ِ
ُ
ار،
ْرفة َكيفَ يَتّخذون ذلك القر ِ
• وجودك معھم لكي تشجّعھم وتوجّھھم في مع ِ
• تصلّي من أجلھ م لك ي يتوب وا ويؤمن وا بش كل كام ِل ف ي ال رب يس وع المس يح ليختب روا الخ الص ف ي ال رب يس وع
باإليمان فقط،
المسيح
ِ
• جْ لبُھم بالكامل إلى الشركة والخدمة في الكنيس ِة المحليّة.
الرب يسوع كمثال لنا
أجب عن األسئلةَ التاليةَ التي تختص بھذه النصوص  :يوحنا  ،21-1 :3يوحنا  ،26-5 :4يوحنا ،39-35 ,7-5 :9
مرقس 22-17 :10
• ما ھي اآلية التي بھا ابتدأ يتغير اتجاه المحادث ِة؟
• من الذي يتكلم معه الرب يسوع؟
• ماذا يَتطلّبُ الرب يسوع؟
الشخص؟
• ماذا نَعْرفُ ِم ْن النص ھذا
ِ
• َكيفَ يتجاوب الشخص؟
• ماذا يقدم الرب يسوع؟
• َكيفَ بدأت المحادثة؟
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خطط تدريب كراسة األوميغا الثالثة
رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب 8
التقدّم األول :حركةً زرع الكنائس في سفر األعمال
 .1والدة كنيس ِة العھد الجدي َد  -أعمال 47-42 :2
كيف َك ْ
انت الكنيسة األولى في أورشليم؟ ما ھو أكثر شيء يعجبك في ھذه الكنيسة؟
 .2االضطھاد  -أعمال 26-19 :11 ;1 :8
ّ
األجيال األخيرة؟
اإلنجيل؟ ھَلْ أدى االضطھاد إلى توس ِّع الكنيس ِة في
َكيفَ أَثّ َر االضطھاد على انتشار
ِ
ِ
 .3رحالت بولس التبشيرية
أ .الرحلة األولى )أعمال  - (14-13تَ َوسﱡع إلى قبرص وغالطية  -حيث ذھب بولس وبرنابا في الرحل ِة التبشيري ِة األولى
)أعمال (7-6 ,1 :14 ;14-13 ,4 :13؟ ماذا فعلوا )أعمال (22-21 :14 ,49-42 ,33-32 :13؟
ب .الرحلة الثانية )أعمال  - (22 :18-36 :15يَتو ّس ُع إلى مقدونيا أخائية  -حيث ذھب بولس في الرحل ِة التبشيري ِة
الثاني ِة والذي فعلوه )أعمال (22-20 ,11-1 :18 ;4-1 :17 ;12-9 ,5-2 :16-41 :15 ,36 :15؟
ج .الرحلة الثالثة )أعمال  - (15 :21-23 :18تَ َوسﱡع إلى مقاطعة آسيا  -حيث ذھب بولس في الرحل ِة التبشيري ِة الثالث ِة،
ماذا فعلوا)أعمال (22-17 ,2-1 :20 ;22-17 :19 ;18:23؟
ت األولى والثالث ِة لبولس.
وضح
َ
التغير في التشديد بين الرحال ِ
 .4مجمع أورشليم )أعمال (15
لماذا َكانَ مجمع أورشليم مھم جداً؟
اإلستراتيجي
مبادئ وراء النشاطَ الكرازي
ِ
َ
ْ
الروح القدس
َة
د
ا
ي
لق
الخضوع
.
أ
َ
ِ
متى يَتكلّ ُم الروح القدس بشكل واضح جداً إليك ،عندما تخدم أَم عندما تَنتظ ُر توجيھَهُ؟
ب .الت ََح ﱡرك بسرعة  -ما الذي يجب أن يُو ّجھُنا بالنسبة لسرعة التح ّر ُ
الكنائس الجديد ِة؟
ك في ِزراعَة
ِ
ج .تَسھيل اآلخرين في الخدمة  -ما ھو الدرس الذي يَ ِجبُ أَ ْن نَتعلّ َمه ِم ْن الوقت اإلضافي الذي قضاه بولس في
كورونثوس وأفسس
المتجاوبين  -وجد بولس أمميين متجاوبين يخشون ﷲ في المجامعَ .م ْن ھم الذين أكثر تقبال
لألشخاص
د .الكرازة
ِ
لإلنجيل؟
ك
في منطقتِ َ
ِ
ه .العمل ِمنْ قاعدة إستراتيجية لحركة إقليمية
ما ھي الطريقة التي يقترحھا لنا )أعمال  (10 :19لل ُوصُول إلى منطقة؟
الناس والمدينة والمنطقة في ألتي زَ ر َع فيھا بولس كنائس؟
 .1ما ھي ميزات
ِ
ث التي قَ ْد يكون سألھا بولس يَسْأ ُل عندما كان يَختا ُر مكانا لل َع َمل؟
 .2ما ھي أسئلة البح ِ
ﱠ
األول؟
القرن
في
عظيمة
كنائس
ع
زر
حركة
إلى
ت
د
أ
التي
الرئيسية
 .3ما ھي األحداث
ِ

رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب 9
عناصر حركة زرع الكنائس
حجر األساس لرؤية إشباع زرع الكنائس ھو كلمةُ ﷲ.
إنّ
َ
إلشباع حركة زرع الكنائس
 .1النماذج األساسية
ِ
لما ُك ّل ھذه القواع ِد التأسيسي ِة لرؤية حركة زرع الكنائس ،الكنيسةَ والقيادةَ؟
إلشباع حركة زرع الكنائس
 .2ستّة لَبِنات
ِ
أ  .صالة :إ ْعالن االعتماد على ﷲ
ھَلْ حرك ِة الصال ِة جزء من خطةً حركة زرع الكنائس؟
ب  .بحث )تخطيط روحي( :رُؤية الصور ِة الكاملة
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الروحي لمنطقتِك أَو بلدتِك؟
ما ھي أغراض التخطيط
ِ
دن المحيطة؟
م
ال
في
الكنائس
َة
ع
را
لز
ُ ِ
ِ
ھَلْ لَكَ خطة إقليمية ِ
ج .تحريك المصادر
لماذا يَ ِجبُ أَ ْن تكون الموارد البشرية لطالب حركة زرع الكنائس ِم ْن ضمن البلد؟
َكيفَ نَعْم ُل مع جسد المسيح الحالي قَب َْل أَ ْن زرع الكنائس؟
د .تدريب  /تعليم :إِعداد اآلخرين في الخدمة
ت الصغير ِة )لصف أكثر ِم ْن  ،(9ناقشُ التالي:
في المجموعا ِ
المبادئ األربعة:
ف ّكرْ بطريقين شائعتين لتَدريب قادة الكنيس ِة .قيّ ْمھم من ناحية
ِ
ب أَنْ يُركّزَ على القياد ِة
 .1التدريب يَ ِج ُ
َ
ّ
ْ
تضاعفُ
اإلنجيل في
ونشر
الكنائس
لحركة
اآلخرين
إعداد
من
نھم
ك
ُم
ي
ن
أ
القادة
يتلقاه
الذي
التدريب
يَ ِجبُ على
َ
َ
ّ
كافة أنحاء المنطقةُ .مالحظة في أعمال  38-15 :20الت ي فيھ ا يُ ذك ُر ب ولس ق ادة أفس س كي ف عَم َل َمعھ م عن دما
درّبھم للقي اد ِةِ .م ْن أفس س ،جھّ زَ ب ولس الم ؤمنين لقيَ اْدَة حرك ة روحي ة غطﱠ ْ
ت المنطق ة بأكملھ ا.يرين ا س فر أعم ال
ّب القادة ويُخب َر تيموثاوس كيف يختارھم1) .ت ي  (3يظھ ر األش يا َء الض روريةَ
الرسل بولس وھو يصف كيف در َ
لشخص ما لي ُكونَ قائدا .على سبيل المثال ،يَأْخ ُذ أولوي ة الشخص ية عل ى الجاذبي ة )1ت ي  .(10-2 :3عالق ة تعل يم
بولس َمع تيموثاوس َك ْ
انت كأبّ وابن )2تي .(1 :2
ب أَنْ يَ ُكونَ قابل لإلنتاج
 .2التدريب يَ ِج ُ
َ
َ
ﱠ
حركة زرع الكنائس تَتطلّبُ تدريب يُ ْم ِكنُ أ ْن يتَض اعف )وبمعن ى آخ ر :يُ ْم ِك نُ أ ْن يُعل َم ثاني ةً إل ى اآلخ رين(.
ال .بَ دأَ بب ولس ف َعلﱠ َم ِم ْن قلبِ ه )2ت ي  .(2:2ث ّم علّ َم تيموث اوس أن اس أمن اء َك انوا
تدريب بولس استمر ألربعة أجي ِ
ً
"قادرون على تَعليم اآلخرين أيضا ".التعليم والتدريب الذي نفعله عندما نُساع ُد األشخاص عل ى النم و ف ي المس يح
وإعداد قادة ج ّد َد يَ ِجبُ أَ ْن يقوموا بنفس العمل للمضاعفة .التدريب يَ ِجبُ أَ ْن يَتض ّمنَ الكلمات واألمثلة.
ب أَنْ يَ ُكونَ سھل الوصو َل
 .3التدريب يَ ِج ُ
ْ
ُ
ائس المحليّ ِة لتَ دريب الع املين فيھ ا لتحقي ق المأموري ة العظم ى .عن دما تَأخ ذ الكن ائس المحليّ ة
ھ و عم ل الكن ِ
مسؤوليتَھم لتَدريب العاملين بجدية ،بذلك يكون التدريب متاح ألكبر عدد.
ب أَنْ يَ ْنم َو ِمنْ قاعدة إستراتيجية
 .4التدريب يَ ِج ُ
في رحل ِة بولس التبشيرية الثالثة قضى أغلب وقتِه في أفسس )أَعمال  .(10- 9 :19اختار ب ولس إس تراتيجيةَ
َع َم ل ِم ْن قاع دة إس تراتيجية لتَ دريب الق ادة ال ذين يُ ْم ِك نُھم أَ ْن يص لوا إل ى المنطق ة بأكملھ اِ .م ْن جلس ات ب ولس
التدريبي ِة ،ھؤالء خرج ھؤالء القادة و َوصلوا مقاطعة آسيا بكلم ِة الرب.
ضت
ه .الكرازة :الحقو َل ابي ﱠ
أين يعمل ﷲ أكثر بشكل واضح في منطقتِكَ؟
و .اختيار الرؤي ِة
ھَلْ تمتلك الكنائس في ھذه المنطق ِة رؤيةَ طالب زرع الكنائس؟
ما ھي رؤيتكَ الخاصة؟
 .3النتيجة :حركة زرع الكنائس
ما ھو الحجم و المدة الزمنية للكنيسة لكي تعتبر كنيسة جديدة؟
أي من العناصر أعاله لحركة زرع الكنائس موجودة في منطقتِك؟

خطة تدريب مساق األوميغا
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الكنيسة  --خطة تدريب 10 ،9
الكنيسة والمواھب الروحية :تفويض ﷲ للخدمة

الدرس جلسة لساعتين(
)خطّطُ ھذا
ِ
حتاج المواھب الروحيةَ؟ )2كو  ،4-3 :10أعمال  ,5-4 :1أف (12 :4
 . 1لماذا نَ ُ

.2مواھب القاد ِة :أعطٮاھا الرب يسوع إلعداد جسد المسيح )الكنيسة() .أف (16-11 :4
ما ھو االختالف بين موھبة القيادة والوظيفة؟
الروح القدس لتَشجيع الجسد )الكنيسة(
 .3القدرات :يقدمھا
ِ
أ  .تعريف
• ُك ّل مؤمن يمتلك على األقل موھبة واحدة )1كو  1 ;7 :12 1بط .(10 :4
• تُعْطى بحسب رغبة الروح القدس وليس بحسب رغباتِنا الخاص ِة )1كو .(11 :12
العام وليس المنفع ِة الفردي ِة )1كو  27-12 ,7 :12رو .(5-4 :12
• الھدف منھا ھو الصالح
ِ
• الموھبة )أَو المواھب( التي لنا ھي عم ُل الروح القدس )1كو .(4 :12
ب .المواھب الروحية وجسد المسيح
 .1ما ھي العالقة بين الواھب الروحية وأھمي ِة ُك ّل عضو؟
الموھوبين" في الكنيسة؟
 .2ما ھي وظيفة األشخاص "
ِ
 .3ما ھو الشيء الذي يخبرنا به 1بط 11-10 :4عن المواھب في خدمة نعمة ﷲ؟
غب بالمواھ ب األكث َر احترام ا؟ لم اذا
تعتبر بَعْض المواھب أعظم من غيرھا عند بعض أعضاء الكنيس ِة .ھَلْ يَ ِجبُ أَ ْن نَرْ َ
أَو لم ال؟
ج .معرفة الموھبة الروحية
ھَلْ يمكن أن ﷲ يظھر نعمتَه بأن يع َمل بقوّة من خالل شخص في منطق ِة ما أكثر من األشخاص الذين لھم مواھب؟
َكيفَ نَعْرفُ ّ
بأن لنا مواھب؟
د .وصف المواھب الروحي ِة )رو 1 ,8-6 :12كو(5-1 :14 ;31-4 :12 .
 .4عوائق اكتشاف المواھب
أ .أسباب شخصية  ،ما ھي األسباب التي تجعل المؤمنين ال يَكتشفونَ ويَستخدمونَ مواھبھم؟
ب .المشاكل التنظيمية
ﱠ
ُ
َ
الكنائس والتي تُعي ُ
ق اكتشاف واستخدام المواھب؟
بھا
ل
غ
ش
ت
التي
الطرق
ما ھي بَعْض
ِ
ِ
 .5تحريك الكنيس ِة بحسب المواھب الروحية
أَ .ك ْيفَ يمكن للكنيسة أن تساعد اآلخرين على اكتشاف مواھبھم واستخدامھا؟
1تي 6 :3 .تُ ّ
حذ ُر المؤمنين الج ّد ِد بعدم التعلق في المناصب .ما ھي األخطار المتعلقة بھذا؟
ھَلْ بَعْض بعض المناصب تكون أخطر من غيرھا؟
 .6المواھب الروحية و ِزراعَة الكنيس ِة
أَ ّ
ي المواھب أكثر أھميةً لزارع الكنيسة؟ لِماذا؟

خطة العمل
•

•
•
•
•

بفرص الخدمة التي أتاحھا ال رب لھ ذه
ك أَ ْن تسددھا .اعمل قائمة
حدد الحاجاتَ التي تَعتق ُد بأن ﷲ يُري ُد من مجموعتَ َ
َ
المجموع ِة.
ْ
ْ
ْ
ت الت ي ح ددتھا .ال
اقضي وقتا في
التكريس للرب واطلبُ ِمنه إضرام وإطالق المواھب التي تحتاجھا لتَلبِية الحاج ا ِ
ِ
تُر ّك ْز على المواھب بل على مانح المواھب.
ت الت ي يَ ْش عرونَ ب أنھم منق ادون لتس ديدھا .ح افظ عل ى التركي ز
اسمح ل ُك ّل شخص أن يب دأ ب الت ََحرﱡ ك لتس ديد الحاج ا ِ
ت في خدمة َم َحبﱠة بدالً ِم ْن التركيز على الموھبة.
التشديد على تسديد الحاجا ِ
د ﱢرب األشخاص بحسب موھبة الخدمة التي يشعرون بأنھم منقادين الستخدامھا في تسديد الحاجات.
صحوك لتأكي ِد الموھبة التي تستخدمھا.
اسمح لآلخرين أن يُقَيﱢموا موھبتك ويَن َ
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خطة تدريب مساق األوميغا

الكنيسة  --خطة تدريب 11
الديناميكا االجتماعية للكنيسة :كيفية تأثير المجتمع في كنيستنا
المدرّب ،كن حساسا لِكي ال تُھاج َم العقائد أَو الممارساتَ التي عند المؤمن التابع.
 .1المبادئ الكتابية
ُ
الثقافي في أعمال  18-11 :14و1كو 23-19 :9؟
الوازن
ة
قضي
ھي
ما
.
التوازن
على
أ .المحافظة
ِ
َ
ْ
بالتاريخ أو
ت الثقافي ِة الرئيسي ِة ِمن بال ِدك أو منطقتِك؟ من أين جاؤوا؟ ھل لھم أسلوب حياة يتعلق
ما ھي بعض الميزا ِ
ِ
الدين أو السياسة أو المناخ ،أَو أي شيء آخر؟
َك ْيفَ يستطيع المؤمن أن يُميّ ُز بين الخطية وبين ال ّشيء الذي يُناقضُ ثقافتَه الدينيةَ؟
سقُوط في الخطية؟
ب .الشكل والوظيفة َكيْفَ نُكيّفُ شكل كنيستَنا مع ثقافتِنا بدون ال ُ
 .2كنيسة العھد الجدي َد والثقافة
ص لّوا فيھ ا أحيان ا ً )أعم ال (1 :3 ,46 :2؟ أي ن اجتمع وا للعب اد ِة والش ركة
ي
الت
اكن
األم
ي
ھ
أ .كنيس ة أورش ليم  -م ا
َ
)أعمال (46 :2؟ من ھم الرجالن اللذان استخدمھما ﷲ لتَحريك الكنيس ِة إلى ما ھو أبعد من أورشليم؟ ما ھ ي الوظ ائف
التي أَس ْ
لخ ْد َمة الكنيس ِة )أعمال (7-1 :6؟
ّست ِ
َ
َ
األول -في أساليب الكرازة لآلخ رين )أعم ال
ب .الكنيسة بين األمم  -ما ھي األساليب التي غيرتھا الكنيسة أثناء القرن
ِ
المواقف من نحو األمميين )نراھا في َمجْ َمع أورشليم أعمال  ،(21-1 :15وفي وظ ائف الكنيس ِة )1ت ي :3
 ،(1 :8في
ِ
 ،11-1تي(5 :1 .؟
ِ .3منْ العھد الجدي ِد إلى وقتنا الحالي
ً
كال وش عبي ِة
أ .تطور حالة الكنيس ِة  -قسطنطين َجع َل المسيحية الديان ة الرس مي ِة .تغيي رات مث ل ھ ذه ش ﱠددت عل ى األش ِ
الحقيقي.
اإليمان
الدين مما أعاق
ِ
ِ
ِ
ُ
الحكومي أكث َر أم باعتناق الحكوم ِة للمسيحية ،وتش كيلھا ،وإضْ عاف الكنيس ِة،
باالضطھاد
ك
د
بال
في
ة
الكنيس
تأثرت
ھل
ِ
ِ
ِ
أم ليس ھذا وال ذاك؟
ب .االنشقاق شرقا و غربا
بالجمال والثرو ِة .ما الذي يُغري الكنيسةُ في ثقافتِك؟
ي
اإليمان األرثوذوكسي أُ ْغ ِو
ِ
ج .اإلصالح البروتستانتي  -بالنسبة للمصلحين أمثال مارتن لوثرَ ،كانَ الشكل أقل أھمية ِم ْن الوظيف ِة .ھَ لْ النزاع ات
تَحْ ُ
الوظائف؟
الكنائس في بال ِد ِك على الش ّكل ؟ على
دث في
ِ
ِ
 .4الثقافة ال ُمعاصرة والكنيسة
ْ
ّ
الفرص للكرازة؟
ن
م
العديد
ونخسر
،
الثقافة
ر
ي
َتغ
ت
فيه
الذي
الوقت
في
بنا
الخاصة
األشكال
أ .ھل نَرْ فضُ تَغيير
ُ
ِ
ِ
َ
ب .ھَلْ نَتوقّ ُع مت غير المؤمنين أ ْن يَتوافقوا مع ثقافة كنيستِنا؟
َك ْيفَ نُميّ ُز بين الشكل والوظيفة عندما نأخذ بعين االعتبار التأثيراتَ الثقافيةَ؟
َ
ك وب ال ِدكَ؟ إذا
يس لثقافتِ َ
ت كنيسة العھد الجدي ِد )مثل الكنيس ِة ف ي أورش ليم( فق ط لثق افتِھم ووق تِھم ،ول َ
ھَلْ بَعْض ممارسا ِ
نعم ،ما ھي َبعْض األمثل ِة؟
ھَلْ ھناك أ ّ
ي أشكال في كنيستِ ِك تشكل عائق على زرع كنيسة جديدة؟
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الشخصية الروحية  --خطة تدريب 9 ،8
الناموس واإلنجيل :الحياة بواسطة الروح القدس

الدرس جلسة لساعتين(
)خطّطُ ھذا
ِ
درس ھ ي ِم ْن رس الة رومي ة  ,13-1 :7غالطي ة  5-1 :3و .26-19 :3ف ي
ار ف ي ھ ذا ال
ِ
ھ ذا ال درس س اعتين .أغل ب األفك ِ
التحضير لتَعليم ھذا الدرسُ ،كن متأ ّكدا لِكي بأنك مطﱢلع جيدا على ھذه الفقرات الكتابية.
ِ
 .1قصد ﷲ من الناموس
أ .كيف ي ْ
ُظ ِھر الناموس عن قداسة ﷲ )خروج (20 :22 ,17-15 :21؟
ب .ما الذي يظھره الناموس عنا )رو (7 :7؟ الجواب :خطيتنا.
ج .ما ھي حاجة اإلنسان التي يعلنھا الناموس )غالطية (24 :3؟ الجواب :يرينا الناموس حاجتَنا للمسيح
الدرس عن الناموس بالوجه األول من المكعب الكرازي؟
َ .1كيفَ ترتبط الما ّدة في ھذا
ِ
 .2اإلنسان في حالتِ ه ال َس اقِط ِة فاس د )ب دون أ ّ
ي ش كل م ن أش كال القداس ة( .بس بب محب ة وقداس ة ﷲ ،الكف ارة ع ن
الخطية ضرورية للغفرانَ .كيفَ َدبﱠر ﷲ الكفارة لإلنسان؟
األرض؟
على
حياتنا
 .3إذا لم يكن ﷲ كلي الصالح والقداسة ،كيف ستكون
ِ
 .4ما ھو قصد الناموس في الحيا ِة المسيحي ِة؟
 .2محدودية الناموس ،ما ھو حد الناموس بحسب اآليات التالي ِة؟
ب أساسا )متى .(38-37 :22
أ .الناموس ال يَتعام ُل مع القلب ،لكن القداسة قضية تختص بالقل ِ
ب .الناموس يُنت ُج ذنبا ً ويُ ْم ِكنُ أَ ْن ي ُْثقِل الناس )غالطية .(10 :3
ج  .الناموس يُنت ُج كبرياء )رومية .(23 :2
 .3الحياة بحسب الناموس  --الناموسية
ت الصغير ِة ،ناقشُ ھذه األسئلة.
في المجموعا ِ
 .1ھ ل يمك ن ب أي ح ال للمس يحي أن يَ ْنم و بواس طة عم ل أفض ل م ا يمكن ه بق ّوتِ ه الشخص ية لطَا َع ة الن اموس ل ُم َس ا َعدَة
اآلخرين ،كحضور الكنيسةً ،أَو الصالة بانتظام؟ و ّ
ض ُح جوابُك.
 .2ماذا يَحْ ُ
األنواع ِم ْن األشيا ِء؟
إحسان ﷲ ب َع َمل ھذه
دث إلينا عندما نُحاو ُل ِربْح
ِ
ِ
 .3كيف ترتبط الخطية بالكبرياء؟ كيف نتجنبھما؟
 .4الروح القدس يحررنا من الناموس
 .1ما ھو الفرق بين تكميل الرب يسوع للناموس وإبطال ِه؟
 .2لماذا ال يديننا الناموس اآلن؟
ﱠ
ت المسيح أن نحيا ُم َجددين في الروح القدس
َ .3كيفَ يمكننا اإليمان في
إنجيل مو ِ
ِ
يل
الروح
 .5الحيا ِة في
واإليمان في اإلنج ِ
ِ
ِ
ال ﱠ
ﷲِ )ج ون -28 :6
في
الشخصي
الروحي
النمو
الروح .ما الذي قال ه ال رب يس وع بأنّ ه علين ا أن نَ ْف َع ُل َحتﱠ ى نَ ْع َم َل أَ ْع َم َ
ِ
(29؟ ھل البر حسب الناموس أم حسب الروح )رومية (4-1 :8؟
الروح يقودنا للخدمة .ھَلْ ﷲ ما زا َل يَ ْدعو أشخاصا للخدمة كما فعل مع بولس )فِليبي (14 :3؟
روح
ال
كنى
وس
ل
لإلنجي
ة
ّر
ر
ح
 .1ناقشْ ما تخبرا به كل من أفسس13 :1 .؛ غالطية  6 :4رومية  14 :8عن الق ﱠو ِة ال ُم
ِ
ِ
ِ
القدس.
 .2الطريق ة لك ي نع رف إذا كن ا نس لك ف ي ال روح ھ ي أَ ْن نُالح ظَ َكي فَ نتج اوب م ع خطايان ا؟ أَعط ي أمثل ةُ ع ن كيفي ة
تجاوب الناس مع الخطية وناقش ما يخبرنا به ذلك عن حياتِھم.
أل أنفس نا
 .3بينما نبحث عن التغيير )نحو األحسن( في حيا ِة أولئك الذين نخدمھم ،توجد ثالثة أسئل ِة مھم ِة يَ ِج بُ أَ ْن نَ ْس َ
بھا .أجبْ عن ھذه األسئل ِة الثالثة:
أ .ما ھو الھدف من خدمة اآلخرين؟
الھدف --الناموسية أم الروح؟
ب .ما ھو أسلوب الخدمة الذي سأستخدمه لل ُوصُول إلى ھذا
ِ
جَ .ك ْيفَ أُش ّك ُل شخصيا ً
التغيير الذي أُريدُه؟ )1بط (3 :5
َ
ھل تركز عادة في وعظك وإرشادك على الناموس ،ألنك تَعتق ُد ّ
بأن ھذا يُش ّجعُھم على التَ ْغيير؟
لماذا يعتبر الناموس ضعيفا على إنتاج القداسة فينا؟
الروح؟
اإلنجيل لل َعيْش في َج ﱠدة
َكيفَ يُم ّكنُنا اإليمان في
ِ
ِ
َ
ّ
اإلنجيل و َوضْ ع ثقتنا بالناموس؟ لماذا أو لم ال؟
ما ھي الناموسية؟ ھَلْ تَعتق ُد بأنھا إنكار ق ﱠو ِة
ِ
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الشخصية الروحية  --خطة تدريب 10
التوبة كأسلوب حياة
الموضوع :أمثال ،23 :6 .مزمور 51
 .1خصائص التوب ِة الحقيقي ِة
ما ھي التوبة حقيقية؟
أ .اعترف بخطيتك  -كيف كان موقفُ داود في مزمور  3 :51المخالف لمزمور 3 :32؟
ك داود لشره؟ لِماذا؟
ب .أدرك "شر الخطية" -تھل تعتقد أن مزمور  4 :51يَ ْكشفُ عن إدرا َ
ج .لينكسر قلبك على الخطية  -ما الذي يخبرنا به مزمور  17 :51عن االنكسار؟
َ
اب ال نفسُ ،محاول ة
د .مخ اطر الالمب اال ِة والكفﱠ ارة الذاتي ة )تَتض ّمن الكفّ ارة الذاتي ة عل ى ،البك اء لم دة طويل ة ،عق َ
ق ّ
لجعْل ﷲ ي ْقبلُك(  -ھَلْ تُواف ُ
بأن الكفّار ِة الذاتية عاجزة بحيث تجعلنا نُقِر بحاجتنا الحقيقية
التعويض ،ومحاوالت أحرى َ
لنعمة ﷲ؟
ق لك أَ ْن وقعت في مصيدة الخطية المتكررة دون أن تدرك بأنھا خطية؟
 .1ھَلْ َسبَ َ
 .2ماذا َح َ
دث لكي تدركھا؟
ً
 .3نَعْرفُ ّ
ب قَ ْد ال يَ ُكونُ دائما خطية )أفسس  .(26 :4قا َل أح د القس س م رّة بأنّ ه يَ ْغض بُ أحيان ا كثي رة
بأن الغض ِ
ضبط النفس .ھَلْ يَ ِجبُ أَ ْن يَصلّي من أجل ضبط النفس أم من أجل غضبِه؟
أجل
من
الة
ص
ويَستمرﱡ بال َ
ِ
ق ْ
أن َوصلتَ إلى نقطة االنكسار والتوبة أمام ﷲ؟ ھَلْ تبع ذلك إحساس عظيم ِم ْن الحبﱢ والفرح؟
 .4ھَلْ َسبَ َ
َ
َ
ْ
َ
طرق لأللم لكي نَ ْدف ُع ثمن خطايانا؟
عن
ْحث
ب
ن
ن
أ
 .5ھَلْ يَ ِج
بُ
ِ
 .2التوبة الحقيقية كأسلوب حياة
ْ
ُ
ُ
ق ّ
أ .أآلب يَنتظ ُر لكي يغفر لنا ) -رومية  (1 :8ھل تواف ُ
بأن ﷲ يُري ُد الغفران؟
ب .التوبة ھي اعتراف صادق لمشكلتِنا الحقيقي ِة  -ما الذي يجعلك تدرك الخطية؟
ج .ﷲ ملت زم بال َع َم ل فين ا  -م ا ال ذي تَقُول ه عن دما تَ ْع رفُ حقيق ةَ مزم ور 24-23 :139؟ ھَ لْ يبكتن ا ﷲ الي وم عل ى
الخطية كما طلب منه داود؟ و ّ
ض ُح.
 .3بركات التوب ِة الحقيقي ِة
ما ھي بركاتَ التوب ِة الحقيقي ِة التي في المزمو ِر 12-8 ,2 ,1 :51؟
ت الصغير ِة ،ناقشُ األسئلةَ التاليةَ.
في المجموعا ِ
َ
ّ
ْ
ّ
ُ
ْ
 .1البعض يَعتقدونَ بأننا نَتوق ُع من ﷲ أن يَغفر لنا فقط إذا كان أبّونا األرضي محبا وغفورا لن ا .ھَ لْ تواف قُ؟ ھ ل تفتك ر
الرحيم واللطيف؟
عن ﷲ أكثر كالقاضي
القاسي أَم األبﱢ
ِ
ِ
خطر اتخاذ نفس وجھةَ نظر غير المؤمنين من نحو الخطية؟
في
المؤمنين
 .2ھَلْ تعتقد بأن
ِ
ُ
ً
ّعان على حياة مسيحيةَ برخاوة؟ لِماذا؟
 .3ھَلْ تَعْلي ُم النعمة والحرية يُشج ِ
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الصـــــــالة  --خطة تدريب 5
الصالة والصوم
1الطبيعة الضرورية للصال ِة
َ
ّ
ً
ُ
ْ
إن ﷲ يَعْرفُ ُك ّل األشياء .وھو كلي القدرة أيضا :إن ه ق ادر عل ى ع َم ُل ك ّل األش ياء .لم اذا إذن علين ا أن نَص لي؟ إذا ش يء
بحسب مشيئة ﷲ ،ألَ ْن يفعله؟ ھَلْ الصالة تَ ْشغ ُل ﷲ بنفس الطريقة إذا لم نَصلّي ،والتي بطريق ٍة ما تُعرق ُل ﷲ الكلي القدرة ِم ْن
ال َع َمل؟
القديم  --ما الذي تخبرنا به ھذه اآليات عن الصال ِة؟ )خروج 2 ,14-7 :32 ,7 :3أخبار (7
أ .أمثلة من العھد
ِ
ب .أمثلة من العھد الجدي ِد --ما الذي تخبرنا به ھذه اآليات ع ن الص ال ِة؟ )يعق وب  ،18-13 :5لوق ا  ،16-12 :6مت ى
12-7 :7 ,8-5 :6
ِم ْن ھذه األمثل ِة ،ھَلْ تَعتق ُد ّ
بأن ﷲ يُؤ ّج ُل عملَه أحيانا ً حتى يَصلّي شعبهَ؟
ھَلْ ﷲ يَختا ُر أن ي َربْط نفسه وعملَه في صلواتنا؟
لماذا تَفترضُ بأنّه يفعل ذلك؟
ماذا يَعْني " ّ
الناس أن يصلوا؟ "
بأن ﷲ يَنتظ ُر من
َ
ما تعلّ ْمتَ عن طبيع ِة الصال ِة؟ أعطي أمثلةُ.
 .2دور الصوم
ّ
ُ
ھَ ّل بإمكانك أَ ْ
ّ
بالصوْ م؟
تأمرنا
س
د
المق
الكتاب
من
بآية
ر
ك
ف
ت
ن
ُ
َ
ِ
أ .تعليم المسيح  -ما الذي شدد عليه المسيح في ھذه اآليات )متى (17-16 :6 ,2 :4؟
ب .مثال الكنيس ِة األولى -ما ھي الممارسات التي كانت تمارسھا الكنيس ِة األولى )أعمال (23 : 14, 3-1 :13؟
ج .طبيعة الصوم
ت الصغير ِة ،ناقشُ األسئلةَ التاليةَ:
في المجموعا ِ
 .1ماذا يعني لك مرقس  19-18: 2من جھة إذا كان واجب علينا الصوم أم ال؟
 .2ما الذي تأخذه بعين االعتبار من جھة الطبيعة الضروريةَ للصوم؟
 .3ما ھي األشياء التي تَعتق ُد بأنّك يَ ِجبُ أَ ْن تَتفاداھا عندما تَصُو َم؟

خطة العمل
اقرأ متى .18-16 :6
صف كيف كان "المراءون" يبدون عندما كانوا يصومون .لماذا َع ِملوا ھذا؟
ِ
ص ْ
ف كيف يجب أن يكون الشخص عندما يَصُوم.
ِ
َك ْيفَ يمكننا أن نَ ْمن ُع صومنا ِم ْن أن يصبح طقسا؟
الروحي للصوم .في ما يلي بعض الطرق الت ي يفعلھ ا بَ ْع ض المس يحيين  .قَ ْد تَتمنّ ى أَ ْن تتخ ذ أح داھا،
خطط وجرﱢ ب الضبط
َ
لكن الشكل يرجع لك.
ب لوقت معيّن.
امتن ْع عن بَعْض الطعام والشرا ِ
وسوائل أخرى لوقت معيّن.
ئر
امتن ْع عن ُك ّل الطعام لكنه اشرب عصا َ
ِ
يس ُك ّل الغذاء لوقت معيّن.
امتن ْع عن طعام معيّن لكن لَ َ
ض ْع جانبا ً يو َما واحدا في األسبوع  /شھر للصوم.
ِ
اكتبْ قائمة باألشيا ِء المعيّن ِة التي تريد أن تصلي من أجلھا عندما تصوم.
سجل في مفكرتك الروحي ِة اختباراتك أثناء صو ِم ِكَ .كيفَ شَعرتَ ؟ ماذا تَعلّمتَ عن نفسك؟ عن ﷲ؟

الصـــــــالة  --خطة تدريب 7 ،6
حلقة صالة :صلوا من أجل نشر اإلنجيل

الدرس جلسة لساعتين(
)خطّطُ ھذا
ِ
صالة من خالل صال ِة بولس في كولوسي  ،14-3 :1حافظوا علة الوق تَ المح دد ف ي أدن ى َح ّد لك ي يك ون
قُ ْد المتدربين في ال َ
ت مخص ص للص الة .م ن المقت رح ّ
دان
أغل ب الوق ِ
أن المت دربين يَص لّونَ م ن أج ل المت دربين عل ى غ رس الكن ائس ف ي البل ِ
األخرى أفريقيا التي لديھا نفس البرنامج التدريبي.
األب  -كولوسي 5-3 :1
 .1اشكر ﱠ
ا .اشكر أآلب من أجل المؤمنين.
ب .اشكر أآلب من أجل المحبة واإليمان والرجاء واإلنجيل.
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الصفْ ،
دقائق(
ت ،وقدموا شكراً لآلب في صال ِة المجموع ِة10) .
القسم أعال ِه في
بعد ُمنَاقَ َشة
أطلب ِم ْنھم تَشكيل مجموعا ِ
ِ
ِ
ِ
س َم َع في كافة أنحاء العالم؟ كولوسي 7-6 :1
2ص ّل من أجل
اإلنجيل لكي يُ ْ
ِ
َ
ھدتَ
ائس الت ي زر َع ت ِم ن قِب ل اآلخ رين ،لخ دمات المب ّش رين
لكن
ل
م،
لھ
ش
ذين
ال
اس
الن
ة
حيا
في
الثمر
أجل
من
أ .ص ّل
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
اإلنجيل إلى أقصى األرض.
ذ
خ
أل
مخلصين
خدام
أكثر
عو
د
ي
ﷲ
أن
أجل
ومن
تعرفھم،
الذين
َ
ِ
ّ
ّ
اإلنجيل لكي يُ ْس َم َع في كافة أنح اء
ت وصلوا من أجل
بعد ُمنَاقَ َشة
القسم الثاني في
الصف ،أطلب ِم ْن الصف تَشكيل المجموعا ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
العالم .قَ ْد تَطلبُ ِمن أعضاء الصفَ ذكر أشخاص جدد لكي يصلوا من أجلھم ) 20دقيقة(
 .3ص ّل بأنﱠ ﷲ يَ ْمألُك بمعرفة مشيئته .كولوسي 1
ُ
ُ
ك ،اكتب قائم ِة باألسباب التي صلى بھا بولس لكي يكونُوا مملوءين بمعرفة مشيئة ﷲ من خالل ك ّل حكم ة
أ .على ورقتِ َ
وفَھْم روحي .ما ھي النَتائِج المقصودة؟ على سبيل المثال" ،أن يسلك المؤمنين كما يحق للرب.
ب غرس الكنائس في ھذا التدريب.
ب .استعمل ھذه القائم ِة ،صلّي ھذه األشيا ِء لتلميذك طال ِ
الصف ليَع َملُوا التمرينُ بشكل منفرد 20) .دقيقة(
أعط وقتا ً ألعضاء
ِ
ِ
أعط شكراً لآلب .كولوسي 14-12 :1
ِ .4
يطان ،وألج ل ف دائك ،وألن خطاي اك ُغفِ ْ
رت،
يش تحت عبودي ِة الش
أ .سبح أآلب بسبب ضمك إلى ملكوته ،وألنك لَ ْن تَ ِع َ
ِ
وألنك يُ ْم ِكنُ أَ ْن تَ ْدع َوه "آبا" أَو "أبّ ".
ت وقدموا شكراً وتسبيحا لآلب .قَ ْد ت ْ
الصفْ ،
َطلبُ ِم ْن أعض اء
القسم الرّابع في
بعد ُمنَاقَ َشة
أطلب ِم ْن الصف تَشكيل مجموعا ِ
ِ
ِ
الصفَ ذكر أشخاص ج ّد ِد للصالة من أجلھم ) 20دقيقة(
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القيــــــــادة  --خطة تدريب 3
مجاالت القيادة
 .1مثال الرب يسوع
ناقش كي ف
ت صغير ِة ،ناقش تعليم وسلو َك الرب يسوع ل ُك ّل الذين قادھم3 :تالميذ12 ،تلميذ ،الـ 70والجموع.
ْ
في مجموعا ِ
َ
ُ
.
ة
ال
ش ّك َل قيادةَ ف ّع
اآلخرين 20) .دقيقة(.
ء
العظما
القادة
ع
م
كقائد
يسوع
الرب
العصور؟
ل
ك
ل
م
األعظ
القائد
يكن
ألم
قارنُ
ِ
ِ
َ ّ
َ
 .2مجاالتَ القياد ِة لزرع الكنائس
َ
ْ
ْ
ْ
مجال القياد ِة لزرع الكنائسَ ،من ھ م األش خاص ال ذين يق ودھم زارع الكن ائس؟ م ع م ن يَ ِج بُ أن يَقض ي معظ م وقت ه؟
في
ِ
لِماذا؟ ھَلْ يَعْم ُل مع كل األش خاص أَم فق ط ال ذين يب دوا عن د ھ ذه النقط ِة أنھ م األكث ر احتم اال؟ ھَ لْ اآلخ رون يَ ْنم ونَ ل ذا م ن
حاليينَ ،م ْن الذي س يخدم اآلخ رين
الحالي أُطلق للخدمة؟ إذا ُكرّس معظم وقتِه للقادة ال
المحتمل أَ ْن يُصبحوا قادة إذا كان القائد
ِ
ِ
لكي ال يكونوا ُمھ َملين؟ )أف (12-11 :4
 .3مجاالت َك في القياد ِة
التالي:
التمرين
قد الصفَ خالل
ِ
ِ
َ
ً
مجال قيادتِكَ؟ أ ّ
ي الوظائف لَ ْم تُن َج َز حاليا؟ أكتب أسمائُھم وماذا يَعملون.
َم ْن ھم األشخاص الذين تَقُودُھم في
ِ
ْ
• إذا لم يكن لديك فريق زرع كنائس 'رسمي' ،ربما لديك واحد 'غير رسمي' .ھَلْ توجد مجموعة صغيرة ِمن األف را ِد
ك ،حت ى إذا ل م يك ن 'رس مي' لك ن بينم ا
الملتزمين الذين تَعْم ُل معھم
بھدف ِزرا َع ة الكنيس ة الجدي دة؟ اعتب رُھم فريقَ َ
ِ
ِ
ً
َ
َ
ْ
ّ
َ
ب.
تَقُودُھم مستخدما
َ
المبادئ في ھذه المادة ،قد ترغب ُمنَاقشة إمكاني ِة تشكيل فريق أكثر تنظيما في المستقبل القري ِ
روفين .إذا ك ان ھ ذا ھ و الح ال مع ك،
• أحيانا ً يَ ِج بُ أَ ْن تَ ْب دأَ عم ل لوح دك ،كمنطق ة جدي دة ال يوج د بھ ا م ؤمنين مع
ِ
يَ ِجبُ أَ ْن تَبْدأَ بالتخطيط اآلن َك ْم َس تُدرّبُ م ن الم ؤمنين الج ّد َد وتنتق ل بھ م م ن خ الل المس تويات بأس رع م ا يمك ن.
ك بعيدةُ ع ن المثالي ة ،وھن اك ش ك بأنّ ك َس تَ ُكونُ ن اجح ج داً ف ي ِزرا َع ة الكنيس ِة الجدي د ِة م ا ل م يُ ْم ِكنُ ك أَ ْن تَ ْب دأَ
حالت َ
بإيجاد األشخاص ليقوموا بالعمل.
• إذا كان ل ديك ش كوك فيم ا إذا ك ان عل ى ھ ؤالء األش خاص أَ ْن يكون وا ف ي عم ل أكث ر حس ماً ،ا ْكت بُ أس مائھم داخ ل
ت الالزم لتَقييم ھؤالء األشخاص ،ولتَطوير نشاطات التعليم لترى إذا ما كانوا ف ي
أقواس .ھذا َسيُذ ّكرُك لقَضاء الوق ِ
الحقيقة أمناء.
• ال تقلق بالنسبة لوجود الكثير ِم ْن األش خاص ف ي المواق ِع الرئيس ي ِة .ك ان ل دى ال رب يس و ُ
ع ثالث ة بط رس ويعق وب
ويوحنا .وجود متدرب واحد فقط أفضل ِم ْن ال شيء .وإنه م ن األفض ل كثي راً وج ود واح د فق ط وتُد ّربُ ه جي داِ ،م ْن
تَ ْدريب ِع ّدة أشخاص بشكل سيئ.
المواقع الرئيسي ِة ،تَحتا ُج لبَ ْدء ص ال ِة ج ا ّد ِة مح ددة ومكثﱠف ة لك ي يَق يم
• إذا لم تَستطع التَفكير بأي واحد قَ ْد يَ ُكونُ في
ِ
قادة ِم ْن ضمن زراعة الكنيس ِة الجديد ِة.
ك .إذا ك ان ل ديك أش خاص ف ي ُك ّل مس توى،
ك وطاقتَ َ
اآلن بعد أن َمألتَ األسما َء لقادتك ،ف ّكر بشأن َكيفية اس تخدامك لوقتَ َ
يَ ِجبُ أَ ْن تُر ّكزَ وقتَكَ قُرْ ب المستوى المتوسط .أليس كذلك؟ ما مقدار الوقت الذي تَصْ رفُه أكثر مع ال ذين ف ي ال دوائر الداخلي ِة
مما تقضيه مع الدوائر الخارجي ِة؟ أَ ّ
ت تع َم ُل أنت تَع َم ُل َمعھم؟ ھَلْ تُط ّو ُر القيادة ومھارات الخدمة فيھم؟
ي نوع من النشاطا ِ
على افتراض أنﱠك تَصْ رفُ وقتَ
كافي اآلن َمع القادة الحاليين والقادة المحتملين ،ھَلْ يوج د أش خاص مھمل ين؟ ل يس ل ديك بم ا
َ
ُ
في ه الكفاي ة م ن الوق ُ
ي أن تَ تعلّم تف ويض الخدم ة إل ى
رور
الض
ن
م
.
ق
ه
ب
ور
تط
ذي
ال
ت
الوق
نفس
ب
دمھم
لتخ
ة
ت والطاق
ادة
ُ
َ
األشخاص الذين يَعْملُون َمعكِ .م ْن الضروري أ ْن تَ ُكونَ ُم ِع ّدا ومصدرا ألولئ ك ال ذين يَعْمل ونَ بتل ك الخدم ة .كي ف تَعْم ُل ف ي
ذلك؟

خطة العمل

استخدم قائمة القادة المكتملة لتَطوير خطة ل ُم َسا َعدَتھم في ُك ّل موقع لتَطويرھم كقادة .ث ّم ق يّم خطتَ كَ بش كل حاس م لت رى إذا
ُ
الوقت لكي تقضيه مع الدائر ِة 'الداخلي ِة'؟ ' َك ْم م ن الوق ت؟ م ا ھ و ع دد
أمكنك أَ ْن تطبّقَھا .ھَلْ َسيكونُ لديك بما فيه الكفاية من
المرات؟ ھَلْ سيخدم شخص ما اآلخرين؟ َم ْن ھو؟ مت ى؟ َكي فَ ؟ اج ري أ ّ
ي تع ديالت مطلوب ة لخطتِ ِك ،وبع د ذل ك ناقش ھا َم ع
معلمك .ث ّم اعمل بھا.
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القيــــــــادة  --خطة تدريب 4
مقدمة إلى العمل الجماعي :العمل مع اآلخرين
دع الصف يجيب عن ھذه األسئلة
 .1ما ھو العمل الجماعي؟
ھناك ِع ّدة خصائص عامة لكل من فريق العمل الرسمي والغير رسمي:
•
• )ھدف( رؤية الخدمة ُمح ﱠدد من قبل المجموع ِة.
• المجموعةَ تصنع القراراتَ .
•
• المشاكل معترف بھا من قبل المجموع ِة.
•
• أعضاء المجموع ِة مسئولة أمام أحدُھا اآلخر بشكل
متبادل.

يَستعم ُل ُك ّل عضو نق اط قوت ه لل ُم َس اھَ َمة ف ي إكم ال
المھمة بنجاح.
شخص ما معترف به ' قائدا '
تُنج ُز المجموعةَ أكث ر مم ا يمك ن أن ينج زه األف راد
كل واحد على حده.

 .2األساس الكتابي للعمل الجماعي
أ .ھل تتفق مع ھذا البيانَ " ،قد خلقنا لِكي نكون معا؟ ")جامعة (4
ب .ال ينبغي للقادة العمل منف ردين  -م ا ال ذي ح َ
ت؟ )خ روج  ,4 :17ع دد
دث لموس ى بع د أن َع َم ل وح ده ل بَعْض الوق ِ
 (14-10 :11لماذا
ج .ھَلْ َكانَ العْم ُل الجم اعي ھ و ال نمطُ الطبيع ُي لخدم ة العھ د الجدي ِد؟ الح ظ األمثل ة ؟ لوق ا  ،1 :10أعم ال ,23 :10
(41-36 :15 ,23 :14 ,2 :13
ناقشْ
ت 20) .دقيقة(
َ
السؤال التالي في المجموعا ِ
ق العم ل؟ )جامع ة 4؛ خ روج 4 :17؛ ع دد 17-10 :11؛ خ روج :18
 .1ما الذي تعتبره أفضل شاھد كتابي الس تخدام فري ِ
26-17؛ لوقا 1 :10؛ أعمال (41 :15 ;2 :13 ;23 :10
 .3سمات العمل الجماعي الف ّعال
َ
اعفة صحّية في ________ (2) .نحن نَعْم ُل
لزراعَة كنيسة ُم َ
ض ِ
أ .رؤية وفھم مشترك .مثال (1) -:فريقنا موجود ِ
وتطوير حركة إشباع زرع الكنائس في ________.
معا لتَسھيل والد ِة
ِ
َ
ْ
 .1اكتب ھدف ذو مغزى الذي قد يُؤ ّسسُه فريق زرع الكنائس الخاص بك.
ب  .وقت الذي تقضوه معا في الصال ِة والتخطيط
ج ِ .عالقات تَ َميﱠ َز ْ
ت بالحبﱢ
د .األدوار الواضحة والمتنوّعة
على سبيل المثال  ,مجموعة ت َْزر ُ
ع كنيسة جديدة معا قَ ْد تَحتا ُج إلى أشخاص مسئولين عما يلي:
• خدمة تدريب
• تمويالت  /وسائل
• الكرازة
• اھتمام بالمرضى
• استيعاب األعضاء الج ّد ِد
• التلمذة
• حسن الضيافة
• خدمة مجموع ِة خلية
• العبادة
حدﱢد أكثر دورين تَ ْشع ُر بأنك قادر على القيام بھم ا .م اذا يَعْن ي ذل ك م ن جھ ة ال َع َم ل َم ع اآلخ رين؟ أَ ّ
ي األدوار تَعتبرُھ ا
ئ كنيسة جديدة؟ ھَلْ يوجد أدوار غير ضرورية؟
أكثر أھميةً لب ِد ِ
ه .االتصال الصادق والمفتوح بين األعضاء.
أسئلة لالعتبار ومراجعة وتطبيق
• ما ھي الفوائد التي يحصل عليھا زارعو الكنائس عندما يعملون معا َمع اآلخرين ،بدالً ِم ْن ال َع َمل لوحدھم؟ ما ھي
مضار ھذه طريقة؟
َ
• فريق العمل يَتطلّبُ رؤية مشتركة .ماذا األشيا ِء الثالثة التي يُ ْم ِكنُك أ ْن تعملھا كقائ د ل ُم َس ا َعدَة ال ذين يَعْمل ون َمع ك
لكي يصوغوا ويتذ ّكروا رؤية مشتركة؟
ت ،وأَ ّ
ي
• أحيان ا ً تب دوا االجتماع ات "ممل ة" و"مض يعة للوق ت ".م ا ھ ي االجتماع ات الت ي س تكون َمض يَ َعة للوق ِ
لزراعَة كنيسة جديدة؟
االجتماعات َستَ ُكونُ مفيدةَ للعمل الجماعي ِ

خطة العمل

ضرُوري أَ ْن تُن َج َز في ِزراعَتك للكنائس .خذ بعين االعتب ار ال ذي تعطي ه مس ؤوليةَ
أدرجْ أربع مھا َم رئيسيةَ والتي َم ْن ال ﱠ
ُ
َ
ْ
ل ُك ّل مھ ّمة ،مستندا على المواھب ونقاط القوة للمؤمنين اآلخرين الذين قد يَكونوا راغبينَ ف ي ال ُم َس ا َعدَة .ث ّم ق رّر كي ف يمكن ك
الشخص لتلك المھ ّم ِة ،ومن ثم قم بذلك.
أن تُجنّد وتُدرّب
َ
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القيــــــــادة  --خطة تدريب 5
تطـــوير القــــادة

 .1تشكي ُل فريقُك  -ما ھي السمات األكثر أھميةً لألشخاص الذين سيعملون معك في زرع الكنائس؟
ھدف ِزراعَة كنيسة
أ .االلتزام في
ِ
ب .تقي
األدوار الواضحة
خالل
من
القوة
نقاط
زيادة
على
الموافقة
ج.
ِ
ت الصغير ِة 15) :دقيقة(
ناقشْ ما يلي في المجموعا ِ
ك من حيث ُك ّل ناحية من النواحي الثالث أعاله في قائمة" تَشكيل
 .1قيّ ْم األعضاء )أَو األعضاء المحتملون( في فرقِ َ
ك".
فريقِ َ
 .2أي من ھذه النواحي الثالث تَعتبرُھا أكثر أھمية؟
 .3لماذا نھتم بھذه النواحي الثالث عندما يكون ھناك عمل ينبغي أن ينجز )بمعنى آخر ، . :زرع كنيسة جديدة(؟
 .2قيادة فريقُ َك
أ .ط ّورْ أعضاء فريقِك من حيث العالقة َمع ﷲ َ -ك ْيفَ تفعل ذلك بأفضل ما يمكن؟
ب .ط ّورْ أعضاء فريقِك من حيث العالقة َمع بعضھم البعض  -ماذا يَتطلّبُ ذلك؟
ق على فھم أمزجتھم.
• ساع ْد أعضاء الفري َ
َ
ق على فھم قواھم العالئقية وضعفِھم.
• ساع ْد أعضاء الفري َ
ق على تطوير مواقفَ إيجابيةَ نحو االختالفات.
• ساع ْد أعضاء الفري َ
ق تَ َوتّ ِر العالق ِة.
• "حدد مناط َ
ج .ط ّورْ رؤيةَ أعضاء فريقِ ِك للخدمة  -اتصل مرارا وبحماس.
للتعليم )أم(11:25
فرص قابلة
تو
د .ط ّورْ مھاراتَ خدمة أعضاء فريقِ ِك -ھيّ ُئ بالصالة قلبَ َ
ك وعقلَك .ابحث عن لحظا ِ
ِ
ِ
ت الصغير ِة
ناقشْ ما يلي في المجموعا ِ
ص ْ
ف ما تعتقد شخصيا ً عن دور القائد وأدوار األعضاء في مھ ّم ِة ِزرع الكنائس.
ِ .1
َ
ُ
 .2في الحال ِة المثالي ِة ،ھَلْ نواحي التطوير األربعة أعال ِه تَحْ دث بشكل آني أم تحتاج بعضھا أن تحدث في وقت سابق؟
 .3فھم فريقَك

فصل األوميغا
الطالب جدول  5.2على صفح ِة ِ 85م ْن
إذا كان باإلمكان ،أعطي
َ
ِ

ك :فريق غير ناضج ) ُم َمر َكز على القائد( ،فريق ص غير ) ُم َمر َك ز عل ى األش خاص(،
حدد الحالة التي تَعتب ُر تنطبق على فريقَ َ
َ
فريق متعلم ) ُم َمر َكز على اإلجراءات( ،أو فريق ناضج) ُم َمر َكز على الھدف(.
ك من ناحية ق ّوتِه في ُك ّل ِم ْن النواحي التالي ِة :القيادة ،الھدف المشترك ،العالقات ،األدوار المح ّددة ،اإلج راءات
اآلن ،قيّ ُم فريقَ َ
المرنة ،االتصال ،والحياة الروحية الديناميكية.
نواح أخرى؟
في
ناضج
ير
غ
لكنه
النواحي
ْض
ع
ب
في
 .1ما الذي يمكن حدوثه لفريق ،الناضج
َ
ٍ
َ
َ
ُ
ي َستَحْ دث أل ّ
 .2ھَلْ القائد قادر على مساعدة فريقه على التطور والنمو ،أو ھَلْ ھذا ببساطة عملية "طبيعية" أ ّ
ي فريق
يقضي أعضاءه الوقت الكافي معا؟

خطة العمل
•

•
•

ك حاليا ً في ُك ّل النواحي
تطوير
مراحل
المخطط في الجدول " ,5.2أربعة ِم ْن
باستخدام
الفريق " ،حدد مستوى فريقَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
المدرجة .على قطعة ورق منفصلة ،اكتب قائمة بك ّل ناحي ة )قي ادة ،ھ دفِ ،عالق ات ،ال خ ( .واكت ب ف ي أي مرحل ة
فريقُك )مرحلة  3 ,2 ,1أَو .(4
المخطط لرُؤية ما ھي بَعْض السمات المتطورة أكثر لفريق في ُك ّل ھذه النواحي .ل ُك ّل ناحية مس جلة عل ى
انظر إلى
ِ
ك عل ى التَط وير
اس والت ي يُ ْم ِكنُ ك أَ ْن تفعلھ ا لك ي تُس اع َد فريقَ َ
ورقتِ ك ،ا ْكت ب عل ى األق ل ثالث ة أش يا َء قابل ة للقي َ
والنُضُوج في ھذه الناحية.
شھرين ،قيّ ُم تق ّدم فريقِ كَ  .م ا ھ ي الن واحي الت ي نَم ا بھ ا فريقُ ك؟ م ا ھ ي
الدرس ،وبعد
أفكاركَ ِم ْن ھذا
ابدأ بتَطبيق
ِ
ِ
ِ
ُ
ك لك ي يُواص َل
النواحي التي مازالت تقريبا كما ھي؟ ما ھي الطرق األخرى التي يُ ْم ِكنك أبھا محاولة ُم َسا َعدَة فريقِ َ
ك وإدراكك َمع مدربك.
النَ ُمو والتَطوير في ھذه النواحي "الساكن ِة"؟ راجع أفكار َ
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مجموعات الخلية  --خطة تدريب 7
ديناميكية مناقشة المجموعات الصغيرة
ت ال ُمناقش ِة الجي دة ،ال ُمناقش ة لَيس ْ
ت ھي
غرض ھ ذا ال
بالرغم من أن
درس ھ و أن ي ُِع ﱠد قائ د مجموع ة خلي ِة لقيَ اْدَة أوق ا ِ
ِ
ِ
العالق اتَ ،
ائي ف ي مجموع ة خلي ِة .وق ت ال ُمناقش ِة ذات المغ زى ب ين أعض اء المجموع ِة يُش ّج ُع الش ركة وتق وّي ِ
الھ دفَ النھ َ
وتز ّو ُد وسائل لتَ َعلّم وتَطبي ق الحقيق ِة الكتابي ة .ب تَ َعلّم َكيفَي ة قي ادة ال ُمناقش ة بش كل جي د يُجنﱢ بْ مش اك َل االتص ال ،و َس يَ ُكونُ قائ د
مجموع ِة الخليةَ قادرا على بِناء الثق ِة وااللتزام بين أعضاء المجموع ِة وتحفيّز المجموعةَ لتحقيق أھدافھا.
 .1قيادة ال ُمناقشة في مجموعة خلية
ِم ْن تجربتِ ِك ،ما ھي بَعْض األشيا ِء التي يجب أن يعملھا قائد المجموعة الصغيرة؟ األجوبة قَ ْد تَتض ّمنُ :
أ .االستماع

د .التبرير

ز .التلخيص

ب .األسئلة

ه .التوسعة

األشخاص(
ح .التأكيد )يدرك ويُق ّد ُر ُك ّل مساھمة
ِ

ج .التوضيح

و .إعا ْدة التوجيه

 .2تطوير األسئلة الجيدة )أنظر 7أ تحت(
أ .أسئلة الشركة
ب .أسئلة ُمناقش ِة الكتاب المقدس
 .3مشاكل ال ُمناقش ِة
مشاكل ال ُمناقش ِة
أ .أنواع
ِ
في مجموعات صغيرة ،ناقشُ طبيعةَ ھذه المشاكل ألثمان التالية و َكيفية معالجتھا  20) .دقيقة(
 .1شخص يَتكلّ ُم أكثر من الالزم  /شخص ال يَتكلّ ُم مطلقا ً
 .2المتكلّم يتكلم بشكل عام أَو مبھم جداً
الموضوع الذي يناقَش
 .3خرجت المحادثةُ عن
ِ
 .4السؤال الذي ال تستطيع المجموعة وال القائد اإلجابة عليه
 .5تداخل إثنان أَو أكث ُر من أعضاء المجموعة في جدال
 .6شخص يُن ّك ُ
ت كثيرا
 .7شخص غير منتبه ،أَو منشغل بشيء آخر
 .8اثنان من األعضاء بينھم محادثة "خاصّة" بشكل مستمر
مشاكل ال ُمناقشة
ب  .تمرين :معالجة
ِ
خص واح د ِم ْن مجم وعتِھم
ق ّس ْم المت دربون إل ى مجم وعتين ،مجموع ة )أ( ومجموع ة )ب( تخت ار المجموع ة )أُ ( ش
َ
األدوار
ل"قيَاْدَة" المجموعة )ب( بينما ھم يَختارونَ  ،تختار مجموعة )ب( س ﱠراً ل يس أكث ر ِم ْن  4-3أش خاص لتَ ْمثي ل إح دى
ِ
ناقش مجموعة )ب( موضو َع "دور الكنيس ِة في تَحسين المجتمع" )أَو أ ّ
ي موضوع
المدرجة تحت .لمدة خمس
دقائق تقريبا ،تُ َ
ِ
يُريدونَ ( .وتقوم المجموعة )أ( بالمالحظة.
أدوارھم وفقا ً ل ذلك ،وقائ د المجموع ة )أ( يج ب علي ه محاول ة ح ّل
"المشكلةَ" التي يجب على المجموعة )ب( أَ ْن تُمثّ َل
َ
المشاكل عندما تحدث .تذ ّكرْ  ،األشخاص "العاديين" يَ ِجبُ أيضا ً أَ ْن يُس اھموا ف ي المحادث ِة ،ول يس فق ط أش خاص ال ذين ق اموا
ِ
بدور "المشكلةَ"! في نِھايِ ِة الخمس دقائق ،على المجموعة )أ( أن تعرف الدور الذي مثله كل ش خص .عل ى ك ل مجموع ة أَ ْن
المشاكل التي ظَھ َرت.
تُقيّ َم القائد في الكيفية التي حاول بھا ُم َعالَ َجة
ِ
ْ
شخص واحد ِم ْن مجموعتِھم ل"قيَادَة" المجموعة )ب( بينم ا ھ م يَخت ارونَ  ،تخت ار مجموع ة )ب(
تختار المجموعة )أُ(
َ
أدوار المشكلةَ ،الخ .يُواص ُل النشاطُ طالما كان الوقت يَسْمح.
س ﱠراً ليس أكثر ِم ْن  4-3أشخاص لتَ ْمثيل
ِ

أدوا ِر المشكلةَ
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الشخص الثرثار الذي يَتكلّ ُم دائما ً
الشخص المشغول بشيء آخر
ُواصالن محادثتِھم باألمور الخا ّ
ص ِة
الصديقان اللذان ي
ِ
ْ
خالن في جدال ساخن
الصديقان اللذان يَد
ِ
الشخص الذي يُري ُد دائما ً أَ ْن يَتح ّد َ
ث عن شيء آخر
الشخص الذي مبھ ُم وغير واض ُح جداً دائما ً
الشخص الذي يَعطي موعظة على سؤال بسيط بدالً ِم ْن الجواب القصير

•
•
•
•
•
•
•

وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
• ما ھي مھارات االتصال التي تأخذھا بعين االعتبار لِكي تَ ُكونَ لھا أكثر أھميةً لقائد مجموعة الخلية؟ لِماذا؟
• ما ھو نوع أسئلة ال ُمناقش ِة المالئمةَ للمجموعة الجديدة ،أَو الشخص الجديد الذي يأتي إلى مجموعة حالية؟ أي نوع من
األسئلة لَ ْن يكوونَ مالئما في ھذه الحاالت؟
مشاكل بشكل جيد؟ وما ھي الطرق التي فيھا
• أثناء" معالجة المشاكل" تمرين ،ما ھي الطرق التي فيھا "القائد" عال َج ال
َ
سيء؟
"القائد" عالج بَعْض
المشاكل بشكل ﱢ
ِ

خطة العمل
•

•
•

اقض وقتا في تطوير عينة من األسئلةَ الس تخدامھا ف ي مجموع ة خلي ِة جدي د ِة.م ا ال ذي يمكن ك اس تخدامه ل ُم َس ا َعدَة
األعضاء الج ّد ِد في التعرف على بعضھم البعض؟
ْ
َ
ق في ِعالقاتِھم .ما ھي المواض يع
أعم
مو
ن
ت
لكي
المجموعة
َة
د
ع
ا
س
َ
ثم ،طوّر بَعْض األسئل ِة التي يمكنك استخدامھا ل ُم َ َ
أَو مجاالت الحيا ِة التي ستناقشھا؟
ت  oikosالخ اص بھ م.
أخيراً ،ط ّو ُر بَعْض األسئل ِة التي تُش ّج ُع المجموعةَ في الوصول إلى
َ
الناس في دائرة ال ِعالق ا ِ
ت ومشاركة رسالة اإلنجيل مع اآلخرين؟
العالقا ِ
ما الذي يمكن أَ ْن تَسْألُه سيحفّ ُزھم لبِناء ِ

الملحق 7أ :المجموعات الصغيرة :عيّنة أسئلة ُمناقشة
طُو ْ
ت الشركة في اجتماع مجموع ِة الخلي ِة .إذا كن ت غي ر ق ادر عل ى تَزوي د نس خة م ن
ّرت األسئلة الستخدامھا أثناء وق ِ
ْ
ُ
ُ
ھذه األسئل ِة إلى أعضاء المجموعة ،قدم نسخة واحدةَ لكي تمر َّر وتن َس َخ.

العالقات األربع:
ِ
أوال .العالقة مع ﷲ
 .1متى كانت المرة األولى التي أدركت فيھا بأن ﷲ يَحبﱡك؟
 .2ما ھي أقوى قناعاتك عن ﷲ؟
 .3ما ھو الشيء الواحد الذي تعتقد بأن ﷲ يحاو ُل أن يقوله إليك؟
 .4ما ھو الشيء الواحد الذي تُري ُد من ﷲ أَ ْن يَسْم َعك تَقُوله إليه؟
 .5ما ھو السؤال الوحيد الذي ترغب بشدة من ﷲ أن يجيبك عليه؟
ص ْ
ف شخصا ما تَعْرفُه تَ ْشع ُر بأنه ي ْعرفَ ﷲ بحميمة.
ِ .6
س
ثانيا .العالقة بالنف ِ
 .1اختر شعارا لنفسك كأفضل وصف عنك ،وضﱢح ھذا الشعار للمجموع ِة.
 .2ما ھو الشيء الذي ستفعله إذا َعرفتَ بأنّك لن تفشلُ؟
 .3ما ھو الشيء الذي تَحْ بﱡ بشدة أَ ْن تفعله خالل ال َسنَوات الخمس التالية إذا لم يكن ھناك ما يحدك؟
أحببتَه فيه أَو فيھا؟
َ .4م ْن ھو الشخص األكثر إثارةً قابلته في حياتك؟ ما الذي َ
ك المب ّكر ِة؟ وفي ال َسنَوات األخيرة؟
 .5ما ھو أكثر
إنجاز مرضي لكَ؟ في حياتِ َ
ِ
 .6شارك في ثالث نقاط قوة تعتبرھا األقوى في حياتك.
األعمار ال ُم ْختَلِف ِة(؟
 .7ما ھي أكثر ذكرياتك سعادة )في
ِ
َ
ص ْ
الحدث األھ ﱠم في حياتِكَ .
ف
ِ .8
 .9قدم الصفات المميزة "للشخص المثالي" إلى المجموع ِة.
مؤثر جداً في حياتِكَ؟
 .10من ھو الشخص ،إضافةً إلى أبويك ،الذي َكانَ
َ
 .11ما ھي الھدية التي تسعدك جداً؟
 .12من ھو أكثر شخص ترغب بان تنال استحسانه؟

TCCP 99

خطة تدريب مساق األوميغا

 .13من ھو :ثر شخص ترتاح لحضوره؟ لِماذا؟
ً
 .14إذا َكانَ لديك الشيء الذي أردتَ أن تمتلكه حقا في الحيا ِة ،ما ھو ھذا الشيء؟
ك البعيدة المدى والقصيرة المدى.
 .15باختصار اسرد قائمة بأھدافُ َ
ص ْ
الشخص األكثر إبداعا وإثارة في حياتك.
ف
َ
ِ .16
الناس عنك بعد أن تموت؟
 .17ماذا َسيَقُو ُل
َ
الطرق الخالقة والمساعدة لتَبدأ وتنھي بھا اليوم.
 .18اعمل قائمة ببعض
ِ
 .19ما ھو الشيء الذي تثق به جدا؟
َ .20م ْن صنع أكبر تغيير في حياتِك؟
 .21ما ھما أفضل ِكتابين قرأتھما في حياتك )إضافةً إلى الكتاب المقدس(؟
ت فراغك؟
َ .22كيفَ تَحْ بﱡ قَضاء وق ِ
 .23ما ھو الشيء الذي يثير إعجابك؟
 .24ما ھو الشيء الذي يَجْ علُك أكثر قَلقا وتوترا أَو خائفاِ؟
ثالثا .اِلعالقات َمع اآلخرين
ص ْ
الشخص الذي يَعْني كثيرا لك ،ولِماذا.
ف
َ
ِ .1
َ .2م ْن ھو الشخص بالمرتبة األولى يفھمك جدا؟
الشخص الذي ت َِج ُد نفسك تثق به كثيرا؟
 .3ما ھو نوع
ِ
 .4ما الذي يَجْ ع ُل شخصا ما مستمعا جيدا؟
 .5ھَلْ أنت شخص يثق به اآلخرين؟ لِماذا؟
َ .6كيفَ تَ ْشعُرْ استماع ھذه المجموع ِة إليك )جماعيا وفرديا(؟
 .7ما الذي يجعل الزواج ناجحا؟
العالم
رابعا .العالقة مع
ِ
َ
ُ
العالم من حولك؟
 .1ما ھو أكثر شيء تَحْ بﱡ أ ْن ت ْع َرفَه عن
ِ
 .2ما ھو أكثر احتياج في مجتم ِعنا؟
َ
ّ
ص ْ
ي واحدة تتعل ُ
المجتمع .أ ّ
ق بك أكثر؟
الظلم في
ف مشاع َركَ حول
ِ .3
ِ
ِ
 .4ما ھو الشيء األكثر أھميةً الذي يُ ْم ِكنُك أَ ْن تَع َملُه حول ذلك الظلم؟
المجتمع؟
 .5ما ھي الحاجة األكثر وضوحا ً في
ِ
َ
ك نحو األفضل؟
ك ومجتمعك أو شغل َ
 .6ماذا ستفعل لكي تَغير كنيستِ َ

مجموعات الخلية  --خطة تدريب 8
االھتمام بأعضاء مجموعات الخلية
أوال .بناء العالقات
أ .محبة بعضھم البعض )يو َ - (21 ,19 :4 1كيفَ يظھر ﷲ محبته لنا و َك ْيفَ نظھر محبتنا لآلخرين؟
ك قائمة باألشخاص الذين تَصلّي من أجلھم بانتظام؟
ب .الصالة من أجل بعضھم البعض )يع  - (16 :5ھَلْ لَ َ
ج .اقضوا وقتا ً معا)عب  (25 :10ما ھي أھمية قضاء الوقت معا؟
صى حاجات الناس
ثانيا .تق ّ
أحبّ ْ
ْ
ت األش خاص الل ذين ف ي المجموع ِة ،وب الرغم م ن أنّھ ا ل ْمَ
َ
مثال :ناتالي َكانت تَحْ ض ُر مجموع ة خليتِھ ا ل ِع ّدة ش ھور .وق د َ
ي منھم بشكل جيد ،تَمتّ ْ
تَع ْ
ْرف أ ّ
عت بالذھاب إلى االجتماعات مرة ك ل أس بوع .زوج نات الي ،ال ذي لَ ْم يَج يءْ إل ى المجموع ِة،
ً
ً
ْ
َ
خسر عمله مؤخرا .وقاربت نقودھم على االنتھاء ،وكانت ناتالي قلقة جدا بش أن م ا س يفعلونه كعائل ة .أرادت ق ول ش ي ِء إل ى
إزع اجھم بمش اكلِھا .بع د ذل ك بقلي ل ،تَوقّف ْ
ت ولَ ْم تُ ر ْد ْ
المجموع ِة ،لَكنﱠھ ا أُحرج ْ
ت ع ن ال َمج يء إل ى اجتماع ات المجموع ةَ،
وتساءل األعضاء أحيانا ً بصوت مسموع" ،مھما َح َ
دث إليھا؟ "
استعمل األسئلةَ التاليةَ في ال ُمناقش ِةُ ،مناقشة حال ِة ناتالي.
ما ھو الخطأ في ھذه الحال ِة؟ جوابّ :
ت األصيل ِة في مجموع ِة خليتِھا.
إن المشكلةَ الحقيقيةَ ھي قلة ال ِعالقا ِ
ب المحتملة؟
ھَلْ شعرت ناتالي بمحبة مجموعة الخلية؟ ما ھي بَعْض األسبا ِ
ھَلْ تَعتق ُد ّ
بأن أي واحد في مجموع ِة الخليةَ زار ناتالي؟ لماذا تَعتق ُد ذلك؟
ھَلْ يَ ِجبُ على قائد الخلية أن يَ ُزو َر ناتالي اآلن أَم الوقت متأخر جداً؟
الخجولين؟
الناس
َك ْيفَ يمكن تجنب ھذه الحال ِة َمع
ِ
ِ
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ت التي تُشي ُر إلى مشكلة أَو حاجة؟
كقائد مجموع ِةَ ،ك ْيفَ تَ ُكونُ مدركا لبَعْض المؤشرا ِ
َك ْيفَ "تستقصي" المشاك َل وحاجاتَ
الناس؟
ِ
ت التي في مجموع ِة خليتِ َك
ثالثا.اھتم بالحاجا ِ
ت  --تعاطف ) 1كو  ،(26 :12صالة المجموع ِة )يع  ،(5 :1الكتاب المقدس )2تي -16 :3
الحاجا
مع
يتجاوب
أ.
ِ
ت؟
 ،(17االھتمام )رو  ،(13 :12مشكلة الخطية )غل  .(1 :6ما الذي علينا أن نفعله للتجاوب مع الحاجا ِ
ب .تمرين:
وناقش السؤا َل.
الصف
اقرأ ُك ّل حالة إلى
ْ
ِ
ق الت ي يمك ن
ت التي قَ ْد تُواجھُھا في مجموع ِة خليتِ كَ  .ن اقشْ ُك ّل حال ة واقت رح الط ر َ
فيما يلي ِع ّدة سيناريوھات لبَعْض الحاال ِ
إن النقط ةَ
تّ .
لمجموع ةَ الخلي ةَ أَ ْن تُس اع َد م ن خاللھ ا.لَ َ
يس ھن اك ض رورة لوج ود تج اوب"ص حيح" و"خ اطئ"لھ ذه الح اال ِ
الرئيسيةَ ھي أن المحبة تُظھ ُر ذاتھا من خالل التصرفات  -ردود الفعل تختلف من شخص آلخر.
•

•
•

•

ك األخير .تُخبرُك بأنّھ ا لَ ْن تَحْ ض َر
أنيسة :تَستل ُم مكالمة ھاتفية ِم ْن أنيسة في الصباح التالي الجتماع مجموع ِة خليتِ َ
االجتماعات فيما بعد ،لَكنﱠھا غير واضحة جداً بالنسبة ألسباب عدم مجيئھا .بينم ا أن ت تُف ّك ُر ف ي الموض وع ،تَت ذ ّك ُر
ّ
ت ال ُمناقش ةَ أَو الش ركة ،وغ ادرت دون أن تتح دث م ع أي ش خص بع د انتھ اء
بأن أنيسة تحدثت قليالً ج داً أثن اء وق ِ
االجتماع .ماذا ستفعل؟
َ
ت الص ال ِة الشخص ي ِة .عن دما ج اء دو ُر
كاتي :أثن اء أح د االجتماع ات ،ك ان أعض اء المجموع ة يَش اركونَ ف ي طلب ا ِ
كاتي ،كانت تَ ْنظ ُر إلى األرضي ِة وقالت بص وت ھ ادئ ب ّ
ت الص الةَ ،أن ت لَ ْس تَ
أن ُك ّل ش ي ِء جي د ،ش كراً .أثن اء وق ِ
متأ ّكدَا ،لكن تعتقد بأنھا تَبْكي .ماذا ستفعل؟
ك لم دة َس نَة تقريب ا ً .خ الل تل ك الفت رة ،حض ورھم َك انَ
أندرو وماريا :زوجان ،أندرو وماريا ،يأتيان إل ى مجموعتِ َ
أن ھن اك بَ ْع ض التَ َوت ِرّ
متقط َع ،في أحسن األحوال .مؤخراً ،أثناء اجتماع ات المجموع ةَ ،ك ان واض ُح للمجموع ِة ب ّ
زواجھم ،لكن ال تشعر بأنّك تَعْرفُھم جيداً لك ي تس ألھم ع ن المش كلة.
المؤ ّك ِد بينھم .وتَ ْش ﱡك بأنه ربما لديھم مشكلة في
ِ
ماذا ستفعل؟
مايك ل :م ؤخراً دع ا أح د أعض اء المجموع ِة زمي ل عم ل اس مه مايك ل إل ى المجموع ِة .ف ي وق ت ُمناقش ِة الكت اب
المق دس ،يَ ْس أ ُل الكثي ر ِم ْن األس ئل ِة ويُري َد أَ ْن يَ تعلّ َم أكث ر ح ول ال رب يس وع المس يح .عل ى أي ة ح ال ،مايك ل لدي ه
اس بش كل مس تمر )عل ى م ا يب دو ب دون إ ْدراك ه( .حض وره عرق َل متع ة
شخص ية ُمز ِعج ة ج داً ،وھ و يُھ ينُ الن َ
االجتماعات التي اعت ادوا عليھ ا .وغ اب ع ن االجتم اع لع دة أس ابيع ،وبص راحة ،أغل ب أعض اء المجموع ةَ يَ ْش ع ُر
باالرتياح بأنّه لَ ْم يَ ُع ْد ھناك .ماذا ستفعل؟

وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
 1) 1تس  (8 :2لماذا َكانَت "مشاركة حياتِنا" جزء مھم ِم ْن خدمة بولس؟
ت المالي ِة؟ لماذا أَو لم ال؟
 .2ھل يَ ِجبُ على مجموعة خلي ِة أَ ْن تسارع بمد يد المساعدة للحاجا ِ
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أ .اكتب طريقتان أو ثالثة والتي تستطيع مجموع ِة خليت َِك أَ ْن تَ ْنم َو في محبتھا من نحو بعضھم البعض .اكتب ِع ّدة
نشاطات تجعل مجموعة خليتك تصلي أكثر لبعضھم البعض.
للطرق التي تمكن مجموعة خليتِ ِك مجموع ِة أَ ْن تَ ْقضي وقتَ معا خارج اجتماع منتظم .خطّ ْ
ط
ب .اكتب فكرتين
ِ
ليَع َم ُل ھذا في وقت ما أثناء الشھور الثالثة التالية.
والمشاكل مع لمجموع ِة ،وابحث عن
والمخاوف
ت
الحاجا
ك لالشتراك في
ج .ش ّج ْع األعضاء في مجموع ِة خليتِ َ
ِ
ِ
ِ
الطرق التي تمكن المجموع ِة من المساعدة.
ِ
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مجموعات الخلية  --خطة تدريب 9
تدريب القادة الجدد لمجموعات الخلية
أوال .اختر قائد مد ﱢرب
مجموعاتَ
الخلي ِة الجديد ِة.
أ .أھمية القادة المد ﱢربين ھي إعاد ِة اإلنتاج لقادة المجموعات الذين سيقودون
ب .عملية اختيار المدَرﱢ ب 2) -تي(2 :2
الكفاءات المطلوبة :الشخصية والخبرة والمھارات .الشخصية ھي المتطلب األول للبدء.
ميزات الشخصية )1تي (12-2 :3
يَ ِجبُ أَ ْن تقضي مجموعة الخليةَ الكثير من الوقت في الصال ِة قبل االختيار.
اختر مبكراً ليكون لديك وقتا للتدريب والخبرة لكن ال تتسرع في االختيار.
التمرين:
للخ ْد َمة ".النضج الروحي ھو شرط
)1تيم  (1 :3القيادة تمنح للشخص الذي "يَض ُع قلبَه على الخدمة" و"راغبُ " و" متلھّف ِ
غب في خدمة الرب بشكل جد ّ
ي.
للقيادة ،لكن مد ﱢرب القادة يَ ِجبُ أيضا ً أَ ْن يَرْ َ
الصف ،ناقشُ الحاالتَ التاليةَ:
في
ِ
َ
َ
َ
ً
 .1السيناريو :بَدأ مايكل مؤخرا مجموعة خلي ِة في حيﱢ ِه .وكان ھدف ه أ ْن يَ ْب دأ ع دة مجموع ات خلي ة جدي دة كافي ة إلع ادة إنت اج
مجموعاتَ الخلي ِة ،من أجل زراعة ِع ّدة كنائس جديدة يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُ ْز َر َع في مدينتِه .دَعا ِع ّدة أصدقاء وأفراد عائلة ،والمجموعة
لع ّدة شھورُ .ك ّل شخص في المجموع ِة ھو مؤمن جديد ،وال أحد يَبْدو بالغ ا ً بم ا في ه الكفاي ة لِك ي يَ ُك ونَ قائ د مت د ﱢرب.
اجتمعت ِ
لقد صلى مايكل من أجل ذلك ،لَكنﱠه ال يعرف ماذا يفعل .ھَ ّل ھناك إمكانية الختيار م ؤمن جدي د والّ ذي َس يَ ُكونُ قائ د مت درب؟
ما ھو االقتراح الذي ستقدمه إليه؟
لع ّدة َس نَوات ،لك ن ليس ت لھ م
 .2السيناريو :بيتر بَدأَ مجموعة خلي ِة بمساعدة مؤمن ان آخ ران .ھ ذان ال رجالن َكان ا مس يحيان ِ
أحدھم لكي ي ُكونُ قائد متدرب ،ل ذلك َس يكونُ ل ديھم
خبرة في الخدمة .ويَعتق ُد بيتر بأنّه يَ ِجبُ أَ ْن يَنتظ َر وقت طويل قبل اختيار
ِ
الكثير ِم ْن الفرص ل ُم َراقَبَته بينما ھو يقود مجموعةَ الخليةََ .ك ْيفَ ترى نظرته؟ ماذا تَقترحُ؟
 .3السيناريو :بَدأ يوجين مجموعة خلية في مجتمع يتصف بمع ّدل بطالة عالي جداً .وكانت المجموع ة تُح او ُل ُم َس ا َعدَة الن اس
في المجتم ع لك ي يج دوا عم الً ،وب نفس الوق ت يش اركونھم برس الة اإلنجي ل .طل ب ي وجين م ن بع ض الرج ال األوائ ل ال ذين
جاؤوا أن يدعوا األصدقاء اآلخرين الذين َكانوا عاطلون عن العمل .فكان ال َر ّد ساحقَا ،والمجموع ة أص بحت  15شخص ا ف ي
شھر واحد .يَعْرفُ يوجين ّ
َص ُل إلى 15شخصا ،لكن من الواضح أنھم ال يَس تطيعونَ
بأن المجموعةَ يَ ِجبُ أَ ْن تُضاعفَ عندما ت ِ
ِ
ذلك ألن جميع األعضاء غير مؤمنين إلى اآلن .وكان لديه فلق من جھة أن المجموعة ستنمو أكثر ،وھو ال يَعْرفُ م ا العم ل.
فأي نصيحة تقدم إليه؟ َك ْيفَ ترى إستراتيجيته؟ ھَلْ ھناك أ ّ
ي شيء يمكن أن تفعله بشكل مختلف؟
ثانيا .ھيّ ْئ متدربك للقياد ِة
دع متدربك يشاركك في جميع مجاالت الخدمة
قيّ ْم متدربك
ص ّل من أجله و َمعه
ناقش األسئلة التالية في مجموعات صغيرة 15) .دقيقة(
ماذا يمكنك أَ ْن تفعل لكي تُھيئ متدربك للخدمة؟
ت المطلوبة لتَقييم متدربك؟
َك ْيفَ تَحْ ص ُل على المعلوما ِ
ما ھي األشياء التي يجب أن تصلي فيھا من أجل المتدرب؟

خطة العمل
ك،ص لي م ن أج ل ذل ك ث م اخت ار .إذا ل م يك ن ھن اك ش خص
إذا كنت لم تختار إلى اآلن قائ دا مت دربا م ن مجموع ِة خليتِ َ
مؤھل ،اختار واحدا لكي تتلمذه وتطوره ليصبح قائدا.
دع متدربك يشارك في الخدمة َمعك ،وبفعالية سلم له خدمات أكثر فأكثر.
ت آل َخ َرْ ، ،
واطلبُ ِم ْنه أن يقيمك من جھة خدمتك بالمجموع ِة .ص ّل من أجل متدربك.
قيﱢم متدربك من َوق ٍ
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الكرازة  --خطة تدريب 8

ْس ألَ َح ٍد حُبﱞ أَ ْعظَ ُم ِم ْن ھَ َذا". . .
الكرازة العالئقية " :لَي َ

صا َدقَة غير المسيحيين
أوالُ .م َ
أمثال :درس واحد ) -لو (15
أ .ثالثة
ِ
المثل؟
ب .ما ھي الدروس التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن نَتعلّ َمھا ِم ْن ھذا
ِ

• إلى من وجه الرب يسوع ھذا الخطاب عندما قدم ھذا المثل بحسب اآلية  1و 2؟
• ما الذي يعطي الفرح األكبر في السماء بحسب اآلية  9و 10؟
• ما ھو أكثر أھميﱠةً بالنسبة  ،مجموعة ِم ْن تسعون مؤمن يَعْبدونَه بإخالص أم توبةَ خاطئ واحد )مقابل (10 ،9؟
• ھَلْ َك ْ
قلب األبﱢ ؟
انت شكوى األَ ﱢخ األكبر عادلة )األعداد (30-29؟ ھَلْ كانت تتفق مع َ
َ
• بماذا اھتم الرب يسوع أكثر :الموافقة الدينيِة أم خالص الھالكين؟
ي شخصية تحبھا أكثر؟ أَ ّ
مثل االبن الضال؟ أَ ّ
ي شخصية تُري ُد أن تَ ُكونَ ؟
• ھَ ّل يمكنك أَ ْن ترى نفسك في ِ
َ
َ
كنائسنا من جھة الوصول إلى الھالكين؟ ھَلْ تَ ْشبهُ كنائسنا األبﱠ أكث َر أم األ ﱠخ األكب ر؟ ھ ل
• ما ھو الموقف السائد في
ِ
َ
صا َدقة و ُوصُول الھالكين؟
ترغب قي اتخاذ موقف مختلف ،إذا كان ذلك ضروريا ل ُم َ
الناس حيث تسكن؟
• أي نوع من الجُھود َستَ ُكونُ ضرورية لل ُوصُول إلى
ِ
َك ْيفَ أَبْدأُ بإقامة االتصال باألصدقا ِء غير المسيحيين في مجتمعي؟
َك ْيفَ أَبْدأُ ال ِعالقاتَ َمع غير المسيحيين في مجتمعي؟
أجب عن األسئلة التالية في مجموعات صغيرة 15) .دقيقة(
كيف نربط بين لوقا  15باآليات التالي ِة 2كو 1 ;14 :6يو 1 ;15 :2كو 33 :15؟
ما الذي تخبرنا به ھذه اآليات بالنس بة لموض وع "إتب اع ال رب يس وع المس يح ف ي الص داق ِة" :رو8-6 :5؛ ي و 13 :15؛ م ر
45 :10؟
ثانياِ .حساب التكلفة
صا َدقَة غير المسيحيين؟
أ .ما ھي التكلفة في ُم َ
المسيحيين؟
صا َدقَة غير
ب .ما ھي فوائد ُم َ
ِ
رابعا .تجارب الحيا ِة بما يختص بالكرازة عن طريق المصادقة
ك الخاص ِة.
ت في الكرازة ِم ْن حياتِ َ
اقض بقيّةَ الوقت من الدرس مشاركا التوضيحات واألمثلةَ الشخصيةَ حول أھمي ِة الصداقا ِ

خطة العمل

ت َمع غير المسيحيين .ومن أجل معرفة الطرق التي من خاللھا يُ ْم ِكنُ ك أَ ْن تَ ْب دأَ ال ِعالق اتَ َم ع غي ر
ص ّل من أجل اللقاءا ِ
ّ
المسيحيين في مجتمعك؟ أطلب الجرأة لكي تدخل األبواب المفتوحة .صل من أجل البصير ِة لرُؤيتھم.
صا َدقَة خمسة أشخاص غير مسيحيين في مجتمعي ھذا الش ھر لك ي ن ربحھم ف ي النھاي ة
ھَلْ أَحْ سبُ التكلفة وأظھر اإليمانَ ل ُم َ
للمسيح؟
اليوم! كن صديقا واربح أولئك األصدقا ِء للمسيح! ادمجھم في دراسات الكتاب المقدس والشركة وخدمة الك رازة.
انتھز
ِ
الفريق!
من
جزء
اجعلھم
ِ
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التلمذة  --خطة تدريب 1
مقدمة إلى التلمذة
دروس التلمذة في الكراسة الثالثة والرابعة تتوافق معا .إنھا توص ي ب ّ
أن م درّبا واح دا يَقُ و ُد ك ل المس اق .إذا ك ان ھن اك
ق جيد .قبل بِداية الدورة لت دريب يج ب عل ى الم درّب أَ ْن ي ْق رأَ
احتياج ألكثر ِم ْن مدرّب ،المدربون يَ ِجبُ أَ ْن يكونَ ِع ْن َدھُ ْم تنسي ُ
خطط العمل( ل َكسْب فَھْم المنھج الفريد للمحتوى.
كل المساق )جميع الدروس الستة ،يتضمن ذلك
ِ
أوال .األساس الكتابي للتلمذة )مت  (20-18 :28ما ھي المھمة؟ جوابِ :ذھاب ،معمودية ،تعليم .ما ھو الوعد؟
ثانيا .تعريف التلميذ والتلمذة
َم ْن ھ و التلمي ذ؟ ج واب :يُ ْم ِك نُ أَ ْن يُع ّرفَ التلمي ذ بالش خص ال ذي َوض َع إيمانَ ه ف ي ال رب يس وع المس يح ،وم ن خ الل
المعمودي ِة ،قدم نفسه كتلميذ للرب يسوع المسيح وكعضو في كنيسة الرب يسوع المسيح.
وحضور الرب يس وع
ما ھي التلمذة؟ جواب :يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُع ّرفَ التلمذة بالعملية التي فيھا الكنيسة ،باالعتماد على سلطان
ِ
المسيح ،بأْخ ُذ المبادرةَ …
اإليمان في الرب يسوع والخضوع له،
الناس إلى
 oلقيَاْدَة
ِ
ِ
 oل َد ْمجھم في مجتمع الرب يسوع المسيح وعھده ،الكنيسة ،من خالل المعمودي ِة
 oلقيادتھم إلى حياة الطاع ِة إلى كل إرادة الرب يسوع المسيح.
ثالثا .دعوة ﷲ للتلمذة
أ .لتَ ْھيِئة عروس المسيح ) -أف  (27-25 :5 ;23 :1كيف الكنيسة جزء ِم ْن خط ِة ﷲ األبديّة؟
بالعريس  --ما ھي األشياء التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن نَع َملھا اآلن؟
ب .لجعل العروس جديرة
ِ
الناس للنَ ُم و ف ي اإلتح ا ِد َم ع ﷲ وم ع بعض ھم ال بعض؟ ھَ لْ نَقُ ودُھم ل َع يْش الحي اة الت ي تظھ ر تل ك المحب ة
• ھَلْ نُ ِع ّد
َ
اإللھية التي تعْكسُ ھذا اإلتحاد؟
أعمق في إيمانِھم ورجاءھم في الرب يسوع المسيح؟
الناس لنَ ُمو
• ھَلْ نُ ِع ّد
َ
ِ
• ھل نُ ِع ّد تالميذنا ليخدموا اآلخرين بفاعلية ،لبِناء اآلخرين في الرب يسوع المسيح؟
ّ
اس ليكون وا س فرا َء ال رب يس وع المس يح ،ويَ ْدعو اآلخ رين أَ ْن يُص بحوا ج ز َء م ن مجتم ع ﷲ المق دس
• ھَلْ نُ ِع ّد الن َ
عروس الرب يسوع المسيح؟
وبذلك يوسﱢعون
َ
رابعاَ .كيفَ تُساھ ُم التلمذة في عملية زرع الكنائس؟
خامسا .البَدْء من خالل جعل النھايةَ في الذھن
ك على أن يَ ْنمو نحو ھدف تلمذتك؟
• ما ھو ھدف تلمذتك؟ ما ھي ظروف
شعبك؟ َك ْيفَ تُساع ُد شعب َ
ِ
• "ما ھو الخطأ في الكرازة بدون تلمذة؟
• "م اذا ھ و الف رق ال ذي ستص نعه خدم ة التلم ذة الفعال ة ف ي تأس يس كنيس ة جدي دة؟ … ف ي تَأس يس حرك ة زرع
الكنائس؟
َ
• "ھَلْ يمكن ْزر ُ
ع كنيسة بدون التشديد على عملية التلمذة؟ لماذا أو لم ال؟
َ
نُ
• "في أي السياقات المختلفة  /الصيغ التي يُ ْم ِك أن تفعله الكنيسة نحو التلمذة؟

خطة العمل

ص ْ
ف أھداف التلمذة التي تعمل عليھا كنيستك اآلن.
ِ
اعمل قائمة في أھداف التلمذة التي تعتقد أنھا يجب أن تكون لديك.

التلمذة  --خطة تدريب 2
أوال .انم روحيا ً
أ .ط ّورْ التمييز الروحي
ب .تعلّ ْم ما يُنت ُج نضجا ً روحيا ً
ج .ط ّورْ تأثيراً روحيا ً
*

دورك في التلمذة :مفاتيح التلمذة الناجحة
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ناقش األسئلة التالية في مجموعات صغيرة 15) .دقيقة(
 .1ماذا تَعْني بالتمييز الروحي؟
 .2ما ھي أھمية التمييز الروحي للشخص الذي يزرع كنائس؟
َ .3كيفَ نَحْ ص ُل على التمييز الروحي؟
َ .4كيفَ يؤثّ ُر التمييز الروحي على مواقفِنا ورغباتِنا؟
ب منا لكي نعرف كيف نساع َد اآلخرين للنَ ُمو روحياً؟
 .5ماذا يَتطلّ َ
 .6ما الذي علينا فعله لنكون قادرون على التَأثير باآلخرين
ثانيا .اظھر مثال الرب يسوع المسيح في محبة تالميذك
ماذا يعني أن تحب تالميذك؟ )عب  ،25-24 :1فِل  1 ,1 :4تس (18-17 :2
َكيفَ تظھر ھذه المحبة نفسھا في حياتك؟ ) 1كو (7-4 :13
ما ھي بعض الطرق العملي ِة إلظھار المحبة لتالميذك؟ )رو  ،21-10 :12فِل (8-1 :2
ناقش األسئلة التالية في مجموعات صغيرة 15) .دقيقة(
 .1كيف تظھر محبة المؤمنين لآلخرين؟
ب؟ "
 .2ما ھي عالقة الوحداني ِة أَو "واحد في القل ِ
صفُ كيف تظھر محبة اآلخرين؟
 .3مستخدما  1كو ِ ،13
البرامج
يس على
س  ،ول َ َ
ثالثا .ر ﱢكز على الحاجا ِ
ت الروحي ِة الحقيقي ِة للنا ِ
ِ
أ .حافظ على بساطة األشياء
بَ .م ّك ْنھم في المحافظة على أولوياتِھم الصحيح ِة
جُ .كن صبوراً
دعم ال ذي يحتاجون ه لك ي يكون وا ق ادرين عل ى إع ادة اإلنت اج
رابعا .اجعل ھدفك ھو إلع اد ِة اإلنت اج والتض اعف -م ا ھ و ال ِ
ضا َعفَة؟
وال ُم َ
ت المطلوب ِة.
خامسا .قيّم خدمتك باستمرار وكن مستعدا للقيَاْم بالتغييرا ِ
سادسا .تعلﱠ ْم ،تعلﱠ ُم ،تعلﱠ ْم!
قيّ ْم منھجك للخدمة وناقشْ التقييماتَ بالمجموع ِة .استخدم األسئلةَ التاليةَ:
واإليمان والرجاء في حياتِي الخاص ِة؟
 .1ھل أحافظ على التركيز على المحبة
ِ
 .2ھَلْ أُساع ُد اآلخرين ليحافظوا على ھذا التركيز؟
 .3ھَلْ أضع األولوياتَ وأحافظ عليھا؟
اإليمان؟
 .4ھَلْ أنا صبور َمع اآلخرين الذين ھم أقل بلوغا في
ِ
 .5ھَلْ أُوفّ ُر ال ّدعم لآلخرين؟
ت حسب الحاجة؟
 .6ھَلْ أنا راغب بتقييم خدمتي وأَقُو ُم بالتغييرا ِ
 .7ھَلْ يوجد لدي مصاد ُر للتلمذة لمشاركتھا مع اآلخرين؟ أذكر بعضا منھا والتي توصي بھا اآلخرين في المجموعة

خطة العمل
ت معيّن ِة والتي فيھا تَحتا ُج لتَطبيق ص فات
اقرأ  1كو  7-1 :13واظھر صفات المحبة المسيحية .اختر ثالثة إلى خمس حاال ِ
ج.
المحبة .في مفكرتك الروحي ِة أ ْكتبُ كيف طبّقتَ ھذه الصفات والنَتائِ ِ
ُ
اجمع قائمة موا ِد التلمذة المتوفرة في لغتِ ِك أَو لغ ِة األشخاص المستھدفين الذين تري ُد ال ُوصُول إليھم في زرعك للكنائس

التلمذة  --خطة تدريب 3
اعرف ھدفك ،اعرف شعبك
أوال .افھم ھدف تلمذتك.
الروحي  -اإليمان والرجاء والمحبة.
النضج
معايير
ِ
ِ
التأثير في الخدمة
معايير
ِ
غرض ﷲ النھائي ،ماذا يعني أن تكون بالغا روحياً؟
في ضوء
ِ
ماذا يعني أن تكون فعّاال في الخدمة؟
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ِم ْن اآليات التالي ِة ،ناقشُ ما ھو المفتا ُح إلى طاع ِة إلى الرب يسوع المسيح :مت40-36 :22 .؛ يو 21 :14؛ رو10-8 :13؛
غل6 :5 .
ِم ْن أف  16-15 :4ومت ،28 :20 .ما ھو المفتاح للخدمة الفعّالة.
لشعبك
ثانيا .فَ ْھم الحالة الروحية الحاليِة
ِ
يس السلوك الخارجي
ب ،ولَ َ
ركز على قضايا القل ِ
قيّ ْم مستوى النضج في المحبة واإليمان والرجاء
قيّ ْم التأثير في خدمة اآلخرين
اختار واحدا من تالميذك الناضجين للتَقييم من ناحية المحبة واإليمان والرجاء.
ت وناقشُ التقيي َم .إذا ل م تب دأ بال َع َم ل َم ع
قيّ ْم إذا كان ذلك التلميذ يستخدم تلك األسئل ِة التالية .بعد أن تقيم ،شكل المجموعا ِ
أي واحد ،طبّ ُ
الشخص لآلخرين في المجموع ِة .ف ي ُمناقش ِة المجموع ةَ ،أ ْنظ ُر
التقييم على نفسك .ال تظھر َم ْن ھو ذلك
ق ھذا
ِ
ِ
في ھذه األسئلة 20) :دقيقة(
َ .1كيفَ تُقيّ ُم النضج في المحبة
أ( محبة ﷲ
• ھَلْ يَرْ غبونَ في ﷲ فوق كل شيء آخر أَو ِعالقات أخرى؟ ھَلْ ھو أولويتھم األولى في الحيا ِة؟ ْ
إن ل ْم يكن ،ث ّم م اذا
أَخ َذ مكانُه في قلوبِھم؟ ماذا يَرْ غبونَ أكثر ِم ْنه؟
• ھَلْ يَبتھجونَ في ﷲ قبل كل شيء ما عدا ذلك؟ ھَلْ يَبتھجونَ فيه قبل كل ش يء م ا ع دا ذل ك؟ ْ
إن ل ْم يك ن ،م ا ال ذي
يَتمتّعونَ به أكثر ِم ْنه؟ وما الذي أَخ َذ مكانُه في قلوبِھم؟
وروحھم وعقلِھم متحدين َمع ﷲ؟ ْ
إن ل ْم يكن ،فما الذي أَخ َذ مكانُه ف ي قل وبِھم؟ م ن أَو م اذا تطي ع قل وبھم
• ھل قلبھم
ِ
وعقولَھم؟ َمع َم ْن أَو ماذا يُميّزونَ ؟ قِيَ ُم من يَعْكسونَ ؟ ھَلْ والئھم منقسم؟
• كيف ثباتھم في السلوك ف ي ھ ذه المحب ة؟ عن دما يَ ْس قطونَ  ،ھ ل يس رعون للتوب ة والن دم ويب دءون بال َمش ي َم ع ﷲ
ثانيةً؟
َ
• ھَلْ يظھرون أيّة محبة )غير مالئمة( لھذا العالم؟ يَ ِجبُ أ ْن نُدركَ جديةَ ھذه القضي ِة .ھي في الحقيقة قض ية عب اد ِة
للعالم ومحبة ﷲ ال تتوافق.
األصنام .المحبة
ِ
ب( محبة اآلخرين
ُ
ت َمعھم؟
• ھَلْ يرغبون بأن تكون لھم شركة حقيقية َمع المؤمنين
اآلخرين وقَضاء الوق ِ
ِ
اآلخرين؟ ھَلْ يَبتھجونَ فيھم؟
• ھَلْ يفرحون في المؤمنين
ِ
والعقل َمع إخوتِھم وأخواتِھم في الرب يس وع المس يح؟ ھَ لْ يظھ رون وح دتھم ومحب تھم ف ي
ب
• ھَلْ ھم موحدين القل ِ
ِ
طرق عملية؟
• ھَلْ يَحبّونَ عائالتھم؟ ھل يَ ْخ دمونَ بالمحب ة ع ائالتھم باس تمرار ،يُع ّمقُ ون وح دتَھم كعائل ة ويَبْن ون ُك ّل عض و ف ي
الرب يسوع المسيح؟
• ھَلْ لَھُم قلب على الھالكين؟ ھَلْ يظھرونَ باستمرار بالمحبة للھالكين؟ )غل .(10 :6
َ .2كيفَ
•
•
•
•
•
•

اإليمان
النضج في
تقيّ ُم
َ
ِ
ْ
ھلْ يَفھمونَ ما ھو اإليمانَ ؟
ھَلْ يَ ْفھمونَ نعمةَ ﷲ؟
للحقائق الكتابية األساسية؟
ھَلْ إيمانھم ثابت بقوة في الكتاب المقدس؟ ھَلْ لَھُم فَھْم كاف
ِ
الحقائق؟
ھَلْ ِع ْن َدھُم قناعة عميقة بھذه
ِ
َ
َ
ھَلْ ِع ْن َدھُم قناعة عميقة بان ﷲ يَحبﱡھم يقبلھم بالكامل في الرب يسوع المسيح؟
باإليمان ،معتمدين على نعم ِة ﷲ في ُك ّل ناحية ِم ْن نواحي حياتِھم؟
ھل يَ ِعيشونَ
ِ

َ .3كيفَ
•
•
•

النضج في األيمان
تقيّ ُم
َ
ھَلْ قلوبھم مؤسسة على الرب يسوع المسيح ودعوته إليھم؟ ھَلْ ھذا ما يَ ِعيشونَ من أجله حقا؟ً
ھَلْ يَ ْفھمونَ وعو َد ﷲ إليھم؟ ھَلْ يثقون با بأنه سيبقى أمينا في وعوده؟
ھَلْ يَقتنعونَ ّ
بأن ﷲ يجعل ُك ّل األشياء تَعْم ُل معا لخيرھم ،ويُھيّئُھم لما يريده لھم؟
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ج .قيّ ْم تأثيراً خدمتھم لآلخرين
• ھل يستخدمونَ بفاعلية المواھب والقدرات التي أعطاھا ﷲ لھم لبِناء اآلخرين على المحبة واإليمان والرجاء؟
الناس للنَ ُمو في اإلتحا ِد َمع ﷲ ومع بعضھم البعض؟ ھَلْ يُم ّكنونَ اآلخرين ل َعيْش الحيا ِة الت ي
• ھَلْ يُش ّجعونَ ويُم ّكنونَ
َ
ْكس ھذا اإلتحا ِد؟
تظھ َر تلك المحبة اإللھية التي تع َ
ّ
ت الروحي ِة في حياتِھم؟
الدعم
• ھَلْ يقدمون إلخوتَھم
العملي الذي يَحتاجونَه لكي يَتغلبوا على الصعوبا ِ
ِ
ِ
ً
• ھَلْ يقدمون اإلنجي َل عمليا للھالكين؟
• ھَلْ يَقُودونَ الھالكين عمليا ً للرب يسوع المسيح ويضموھم إلى جسد الرب يسوع المسيح؟
والعمل؟
اإلنجيل عمليا ً للھالكين بالكالم
• ھَلْ يُش ّجعونَ ويُم ّكنونَ مسيحيين آخرينَ لمشاركة
ِ
ِ
التقييم َك ْ
انت صعبة جداً؟
 .1أَيّة منطقة من مناطق
ِ
التقييم؟
البصائر التي تَستعم ُل في
ت أَو
 .2ما ھي أنواع المعلوما ِ
ِ
ِ
 .3ھَلْ تَ ْشع ُر ّ
ت؟
بأن لَكَ قاعدة جيدة لھذه التقييما ِ
ثالثا .التعليمات العملية للتلمذة
اقض وقتا ً بانتظام َمعھم .رو ,21-10 :12
فل  8-1 :2و 1كو .7-4 :13
خطّ ْ
طوا أوقاتكم معا.
شارك في صراعك.
صلّوا معا.

ادرسوا معا.
كن مبدعا.
كن متوفرا.
اآلخرين.
ابحث عن االقتراحات والدع ْم ِم ْن المسيحيين
ِ

ت قضيته على ُك ّل "التعليمات العملية للتلمذة".
الدرس
قبل
القادم ،احتفظ بسجل عن مقدار الوق ِ
ِ
ِ

التلمذة  --خطة تدريب 4
مساعدة التالميذ في النمو الروحي
ف لتالمي ذك وھيّ ُئ أجھ زة الع رض أَو الملص قاتَ ل َع رْ ض
بن اءا عل ى تجربتِ ِك الخاص ِة ،ام أل الملح ق 4أ قب ل الص ِ
َ
الصف فكرة جيدة عما ھم يُح اولونَ أ ْن يَعملونَ ه بورق ة العم ل .بع د
للصف )يَ ِجبُ أَ ْن تَ ُكون مجھولة( .حاولْ إ ْعطاء
المحتوى
ِ
ِ
الملحق 4أ لتوضح كيف يتم عمل "النمو الروحي يحتاج إلى التقييم"
في
التي
الخاصة
أجوبتك
استخدم
قصيرة،
مقدمة
ِ
الروحي
آي .حدد األسباب المشتركةَ للصراع
ِ
ُك ّل طالب في زرع الكنائس َسيُكم ُل االستمارة التالية على انفراد لتَقييم شخص ما في مجموعة خليته .إذا ل م يك ن ل ديھم
شخص لتَقييمه ،عليھم أَ ْن يُقيّموا أنفسھم .يجب أن ال يظھروا ھذا التقييم وال في أية حالة من الحاالت.
الملحق 4أ
 oيُخف ُ
بعض الحقائق الكتابية
ق في فَھْم
ِ
 oال يَعْرفُ َكيفَ يَع َم ُل ما ھو مطلوب
يس متأ ّك َد َكيفَ ينخرط في خدمة اآلخرين
 oلَ َ
ْ
 oيَ ْفھ ُم بَعْض الحقائق المعيّن ِة لكن بالواقع ال يقبلھا.
 oيَ ْنسى ببساطة أَو ينشغل بسھولة.
َ
العالم التَ َغلﱡب عليه أو يُصب ُح عبدا للخطية
 oيَسْم ُح لمحبة
ِ
 oيفقد الثقة ويُستَسل ُم
 oيَحتج ُزه الخوف
 oخائب األمل في ﷲ أَو المسيحيون اآلخرون وھو غاضبٌ منھم
الحافز
 oيَفتق ُر إلى
ِ

ست مشكلة 5 - ،مشكل ِة كبيرة
ِمقياس المشكلة 1 :لَي َ
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

ثانيا .حدد الدع َم الذي يَحتاجه المؤمنين لكي يَتغلّبوا على المعوقات الروحي ِة
التالي:
السؤال
ت ل ُمنَاقَ َشة
يَعُو ُد الطالبُ إلى نفس المجموعا ِ
ِ
ِ
الدعم يَ ِجبُ أَ ْن يتلقاه ھؤالء األشخاص لكي يَتغلّبوا على ھذه المعوقات؟ ما ھو نوع المساعد ِة التي يَ ِجبُ ْ
أَ ّ
أن
ي نوع من
ِ
َ
يحصلوا عيھا لكي يَ ِعيشوا حياةَ مستمرة في المحبة واإليمان والرجاء؟ ما الذي يَ ِجبُ أ ْن يكون لديھم لكي يخدمون اآلخرين
بفعالية؟
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ت الدع َم التالية تَبْدو مفيدةَ جداً 15) .دقيقة(
في ال ُمناقش ِة السابق ِة ،أيﱟ ِم ْن نشاطا ِ
•

إنذار ،تشجيعُ ،م َسا َعدَة بعضھم البعض ) 1تس :5
،(14
انتھار ووعظ )2تي ،(2 :4
توبيخ )تي ،(9 :1
َرد بعضھم البعض عن الخطية )يع ،(20-19 :5

•
•
•
•

كالم الحق في المحبة )أف ،(15 :4
استشارة بعضھم البعض )كو،(16 :3
تشجيع وبناء بعضھم البعض ) 1تس ،(11 :5
واألعمال
تحريض بعضھم البعض على المحبة
ِ
الصالحة )عب،(24 :10
تَشديد الضعفات )عب ،(12 :12
التشجيع والحث ) 1تس ،(12-11 :2

•
•
•

•
•

•

إصالح الذين يسقطون في زلة ،حم ُل أعبا َء
البعض )غل ،(2-1 :6
بعضھم
ِ
صبْر على بعضھم البعض )أف ،(2 :4
ال َ
غفران أحدھما لآلخر )كو ،(13 :3
صالة من أجل بعضھم البعض )أف  ،18 :6يع :5
َ
 1 ,16يو ،(16 :5
ب إلى أحدھما اآلخر )يع ،(16 :5
اعتراف الذن ِ
ِخ ْد َمة بعضھم البعض)غل ،(13 :5
قُبُول أحدھما اآلخر )رو ،(7 :15
تَشريف أحدھما اآلخر )رو ،(10 :12

•

فِعْل الخير إلى بعضھم البعض )غل .(6:10

•
•
•
•
•
•
•

ب األكثر شيوعا ً
الروحي للمؤمنين الج ّد ِد؟
للفشل
ما ھي بعض األسبا ِ
ِ
ِ
لماذا يُخفقونَ في خدمة اآلخرين بفعالية؟
ما ھي الحقائق األكثر أھميةً التي يُخفقونَ في فَھْما أَو اإليمان بھا؟
ما ھي األشياء األكثر أھميةً التي يُخفقونَ في عملھا أَو ال يعْرفُون َكيفَ يعملونھا؟
ً
أَ ّ
الدعم األكثر حاجة للمؤمنين الج ّد ِد في ضوء المعوقات الروحي ِة واألكثر شيوعا التي يواجھونھا؟
ي أنواع
ِ

خطة العمل

الروحي يحتاج إلى تقييم ".أكملْ استمارة التقيي َم وأجبْ األسئلةَ لنفسك وعلى
الملحق 4أ " ،النمو
"اقرأ واظھر على
ِ
ِ
األقل أحد تالميذك.

التلمذة  --خطة تدريب 5
نماذج عن التلمذة
تأكد من أن المتدربين يَ ْفھمونَ واجب "خط ِة عملھ م" .يَ ِج بُ أَ ْن يحض روا َمعھ م خط ة التلم ذة إل ى ت دريب الكراس ة الرابع ة .
للملحق  5أ" ،خطة التلمذة " كما لو كانت لمؤمن جديد "نم وذجي" .جھزھ ا لك ي تع رض عل ى
ك الخاصة
أكملْ مسبقا نسخت َ
ِ
ملصق َك ِمثال للصف .دع المتدربينُ يَشاركون في اكتشافاتھم من تجاربھم الخاصة ف ي عملي ة التلم ذة لِك ي
جھاز عرض أَو
ِ
كال التلم ذة التالي ة م ن
يَ ُكونوا ف ّعالينَ  .ادع المتدربين ليقوموا بنفس العمل .اطلب ِم ْن جمي ع المت دربين تَقي يم ُك ّل ش كل ِم ْن أش ِ
ناحية األفضلية و المحدودية.
أوال .ش ّك ْل  :1نمو التلمذة الفردية الذاتية في الدراس ِة والصالة وال َشھادَة ،الخ.
الفوائد:
• إمكانية اكتساب قدر أكبر من المعرف ِة والتجرب ِة بسرعة أكبر.
للشخص.
ت المعيّن ِة
• إمكانية تُوجّيه القراءة إلى الحاجا ِ
ِ
ت األخرى للخدمة .
• حرية القادة في إ ْعطاء وقتِھم وطاقتِھم إلى الحاجا ِ
ق.
• يُ ْم ِكنُ أَ ْن يَتعلّ َم التلميذ حسب وقته ويَأْخ ُذ الوقت للتفكي َر والتطبي َ
المحدودية:
َ
ُ
ْرفة مقدار الف ِھ َم أو االستيعاب.
• دون اختبار بطريق ٍة ما ،ال يمكن مع ِ
• ال توجد فرصةَ ل ُمال َحظَة التلميذ المنخرط في الخدمة لكي تَعطيه نصيحة تساعده.
الروحي.
الدعم
• استمرار الحاجة لألنواع األخرى من
ِ
ِ
َ
َ
• التوجه الغير شخصي الذي يش ّك ُل الفردية وليس المجتمع.
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أشخاص بشكل منفرد.
ثانيا .ش ّك ْل  :2تلمذة واحد لواحد قائد أو معلم ،يتقاب ُل مع عدة
َ
الفوائد :العديد ِم ْن المؤمنين الج ّد ِد ال ينمون إال عندما يُعطَى لھم انتباھا فرديا.
• توجد فرصة كبيرة لتَقديم الدعم الذي يحتاجه الشخص.
ت المعيّن ِة للفر ِد.
• التعليم والتدريب يُ ْم ِكنُ أَ ْن يكون مھدفا بحسب الحاجا ِ
ْرفة َك ْمية الفَھَم واالستيعاب.
• توجد فرصة كبيرة لمع ِ
• توجد فرصة كبيرة ل ُم َسا َعدَته في تطبيق ما يتعلمه لم َسا َعدَته لالشتراك في خدمة اآلخرين.
• يُ ْم ِكنُ للقائد أَ ْن يُميّ َز بسھولة ويُدرّبُ األشخاص ال ُمحْ تَ َملين للخدمة بطريقة واحد لواحد َمع اآلخرين .ھذا يُؤ ّدي إلى
تضاعف خدمة الواحد لواح ِد.
ت.
• ھذا بناء رائع لتعليم المھارا ِ
المحدودية:
ْ
ُ
ّ
ت الروحي ِة للفرد .على أية حال ،يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُواجهَ ھذه المشكلة ب ِع ّدة
الحاجا
ل
ك
ية
ب
َل
ت
ع
ستطي
ي
ال
واحد
شخص
•
ُ
َ
ِ
ِ
اجتماعات على طريقة واحد لواحد.
ّ
• يُمكنُ ألي قائد أَ ْن يتلمذ فقط بضعة أشخاص بطريقة واحد لواحد  .تضاعف المعلمين الجد ِد يُصب ُح في وضع
حرج.
ثالثا .ش ّك ْل  :3المجموع ِة الص غير ِة  -مجموع ات الخلي ة ،مجموع ة مدرس ة األح د ،ومجموع ة درس الكت اب ،ال خُ .ك ّل قائ د
المالحظَ ة" و"ال َع َم ل"
مجموع ِة يَ ِجبُ أَ ْن يكونَ لديه ُمساع ُد ُم َدرﱠب ليصبح قائ د مجموع ِة .ھ ذا ال ُمس اع ِد َس يَتعلّ ُم ع ن طري ق "
َ
تحت اإلشراف.
الفوائد:
ْ
• القادة األقل كفاءة يمكن أن يستخدموا لقيَادَة المجموع ِة.
ُ
• إمكانية انخراط كل األشخاصُ .ك ّل شخص لديه الفرصة الستخدام وتَطوير مواھب خدمته.
• إمكانية تمييز وتطوير األشخاص الذين لديھم موھبة التعليم والقياد ِة بسھولة أكثر.
• توجد فرصة كبيرة جدا لمعرفة مقدار الفھم واالستيعاب.
ت الحقيقي ِة ألعضاء المجموعةَ.
• ھذه الطريقة أسھ ُل لتَركيز التعليم والتدريب على الحاجا ِ
الدعم الذي
نوع
وإلعطائھم
ة
المجموع
في
لألشخاص
األعمق
ت الروحي ِة
ِ
• توجد فرصة كبيرة جدا لفَھْم الحاجا ِ
ِ
ِ
ِ
يحتاَجونَه .توجد فرصة كبيرة جدا ل ُم َسا َعدَتھم في تطبيق ما يَسْمعونَه عمليا.
المحدودية:
ت الصغير ِة كبيرا.
• الحاجة إلى العديد من القادة إذا كان عدد األشخاص المشتركين في المجموعا ِ
األعمق ،حتى أمام مجموعة صغيرة.
• العديد ِم ْن األشخاص لَ ْن يشاركوا في حاجاتِھم الروحي ِة
ِ
رابعا .ش ّك ْل  :4خدمة المجموع ِة الكبي ر ِة  -م واعظ أثن اء خ دمات العب اد ِة ،مدرس ة األح د ،مجموع ات كبي رة ل درس الكت اب،
حلقات دراسية ،الخ.
ْ
الناس.
ن
م
أكبر
عدد
َعليم
ت
ل
ي
بالخدمة
العاملين
/
ين
المؤھل
القادة
من
قليل
عدد
إلى
الفوائد :الحاجة فقط
حتاجونَ
َ
ِ
ِ
المحدودية:
• قلة من الناس عدا المتكلّ َم الرئيس َي لديه فرصةُ الستخدام وتَطوير مواھب خدمتھم.
• ھذه النظر ِة لَ ْ
يست مفيدةَ جداً لتطوير قادة المستقبل .
• تحتاج لشخص موھوب بالتعليم والوعظ لكي تتم بشكل جيد.
• ال يوجد أي قائد يمتلك ُك ّل المواھب الضرورية لت َْلبِية ُك ّل الحاجات الروحية للمجموع ِة.
ْرفة مقدار الفھم واالستيعاب.
• قلة المعلومات الراجعة ،لذا من الصعب مع ِ
الدعم الذي يَحتاجونَه.
نوع
ت الروحي ِة
• فرصة ضعيفة لفَھْم الحاجا ِ
ِ
ِ
األعمق لألشخاص في المجموع ِة وإل ْعطاء ِ
فرصة ضعيفة ل ُم َسا َعدَتھم وفي تطبيق ما يَسْمعونَه عمليا.
• يوجد ميل ألغلب المستمعين أَ ْن يُصب َحوا سلبيين.
• ال أحد يخدم القادة.
الناس لَ ْن يَ ْنضجوا روحيا ً.
أكثر
فإن
للخدمة،
ي
األساس
ل
الشك
• إذا كان ھذا ھو
ُ
ُ
ِ
وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
في سياقِ ِك ،أَ ّ
ي شكل من األشكال السابقة تستخدم الكنائسُ في أغلب في تلمذة الشعب؟
األشكال المستخدمة لتسديد حاجات ھؤالء التالميذ الشباب؟
• ما ھو مقدار فعالية ھذه
ِ
• ماذا ما ھي الحاجات التي لم تسدد؟
ً
ونُ
ت؟
• ما ھو الشكل الذي تَعتق ُد بأنه َسي ُك مالئ َم جدا لتلبية ھذه الحاجا ِ

TCCP 109

•
•
•
•

خطة تدريب مساق األوميغا

ما ھو الش ّك ُل الذي تَ ْشع ُر بأن استخدامه مريح أكثر؟ استخدامه مزعج أكثر؟ لِماذا؟
أَ ّ
ي شكل من ھذه الشكل تَعتق ُد أنه َسي ُكونُ أفضل في خدمتك لزرع الكنائس؟ لِماذا؟
الشكل تَعتق ُد أنھا ست ُكونُ العائق األعظ َم إليك؟
ما ھي المحدودية التي في ھذا
ِ
ما ھي الطريقة الفضل لديك للتغلب على ھذا العائق؟

خطة العمل

ُض ر
ق  5أ" ،خط ة التلم ذةً" ،جھ ز خط ة تلم ذة ل ُك ّل ش خص تتلم ذه ف ي خ دمتك ل زرع الكن ائس .يَ ِج بُ أَ ْن تح ِ
اس تخدام الملح ِ
القادم ،الذي سينعقد عندما تبدأ تريب الكراسة الرابعة
ك المكتملة إلى درس التلمذة
خططَ َ
ِ
ملحق  5أ

عندما تمأل ورقة العمل ھذه ،تذكر العوام َل التاليةَ:
ً
• ق رّرْ أَ ّ
ي واح دة م ن ھ ذه األش كا َل )مجموع ة كبي رة ،مجموع ة ص غيرة ،واح د لواح د ،فردي ة( مالئم ة ج دا للواق ع
والمفھوم والقناعة أَو المعتاد والمھارات التي تُري ُد تَعليمھا.
ً
ق والمھاراتَ  .القضايا الحرجة ج دا الت ي يج ب التعام ل معھ ا مبك را دون
• قرّرْ النظام الذي يجب فيه أن تُ َعلﱠم الحقائ َ
تأخير للحفاظ على الروحيِات ل ُك ّل شخص.
• قرّرْ ما يھيء الموا َد الموجودة الخاصة بالتلمذة ،إذا كنت تريد استخدامھا .عَلى نَح ٍو مماثل،اعمل قائمة بالموا َد التي
ستستخدمھا للدراس ِة الفردي ِة.
ورقة العمل  5أ - 1 .ما يحتاجه المؤمنين الج ّد َد لمعرفته والعمل به
التعليمات:
واألمل وخدمة اآلخ رين
واإليمان
ضع قائمة في األشيا ِء التي على المؤمنين الج ّد ِد معرفتھا بأسرع وقت لي َعيْشوا حيا ِة المحبة
ِ
ِ
بشكل فعّال .ما ھي الحقائق أَو المفاھيم التي يَ ِجبُ أَ ْن يدركوھا؟ العديد ِم ْن ھذه َستُش ي ُر إل ى م ا ھ و أبع د م ن المعرف ِة الفكري ة
إنھا تتخطى إلى القناعات التي عليھم أن يمتلكوھا.
ان واألم ِل وخدم ة اآلخ رين
واإليم
ة
المحب
ة
ا
حي
وا
ْش
ي
ع
لي
ت
وق
رع
بأس
فعلھا
ضع قائمة في األشيا ِء التي على المؤمنين الج ّد ِد
َ
ِ
ِ
َ
ْ
بشكل فعّال .العديد ِم ْن ھذه األشياء تَتض ّمنُ
العاداتَ
ت الت ي
ارا
المھ
ى
عل
ق
ينطب
ا
مھ
ر
الكثي
أيضا
.
ّروھا
و
ُط
ي
ن
أ
عليھم
التي
ِ
َسيَحتاجونَ تَ َعلﱡ َمھا.
ما ھي المعرفة التي يحتاجونھا
)حقائق أَو مفاھيم  /قناعات(

ما الذي عليھم أن يفعلوه
)عادات  /مھارات(

لكي يعيشوا حياة المحبة واالتحاد مع ﷲ
لكي يعيشوا حياة المحبة واالتحاد
أصدقاءھم والمؤمنين اآلخرين ولكي يبنوھم
في المسيح
لكي يعيشوا حياة اإليمان
لكي يعيشوا حياة الرجاء
لكي يخدموا اآلخرين بفعالية
ورقة العمل  5أ - 2 .خطة تلمذة فردية
َ
ُ
ْ
ْ
ّ
نُ
درج ِع دة مواض يع ف ي
ُك ّل سطر في ورقة العمل  5أ 2 .يُمثّ ُل شھرا.
أضف سطورا لتمثل ال َسنَة كاملة .أنت يُ ْم ِك أن ت َ
األول ،قَ ْد تُ در ُج موض وع مختل ف يغط ي ُك ّل
ھر
ِ
مجموعة واحدة .على سبيل المثال ،ف ي اجتماعات ك الواح د لواح ِد ف ي الش ِ
الشھر السادس،
خالل
األخرى،
الناحية
من
.
الخطية
أسبوع ،مثل :الوقت الشخصي َمع الربَ ،كيفَ يَصلّي و َكيفَ يَتعام ُل مع
ِ
موضوع واحد ،مثل ،العمل على الشھادة الشخصية.
الشھر على
قَ ْد تُق ّر ُر قضّاء كل
ِ
ِ
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فردية

اسم الشخص
مجموعة صغيرة
واحد لواحد

مجموعة كبيرة

.2

الحرب الروحية  --خطة تدريب 1
فھم وجھات النظر
أوال .وجھات النظر الشائعة
َ
وانين الطبيعي ِة ".إذا ك ان ھن اك وج ود
أ .وجھة النظر العلمانية  -الع الم الطبيع ي لمملك ة الج نس البش ري "تَحْ تَ َس ْيط َرة الق
ِ
ْس لهُ اتصال بالبشري ِة.
للعالم الروحي فلَي َ
َ
ُ
ْ
ين وتمتل ك ق ﱠوة لل َس ْيط َرة عل ى
األجسام
ب .وجھة النظر اإلرواحية -أرواح ِمن مملكة فوق الطبيعة ت ِعيشُ في
ِ
والناس الطبيعي ِ
ِ
باألرواح.
األشيا ِء .الحماية وال َشفَاء يمكن كسبھما
ِ
ج .وجھة النظر الجبرية -القوات الروحية والطبيعية تقود البشرية الضعيفة.
• ما ھو المقصود بوجھة النظر العالمية؟
الشخص الذي يتبنى وجھ ِة النظر تلك؟
• ما ھو تأثير وجھة نظر عالمية معيّنة على
ِ
ث من ناحية وجھة النظر العلمانية؟ اإلرواحية؟ الجبرية؟
الحد
ذلك
العائلي
• َك ْيفَ يفسر شخصا قد ْفق ُد شغلَه ودخله
ِ
للناس في منطقتِك؟
• ما ھي وجھات النظر العالمية السائدة
ِ
ثانيا .وجھة النظر الكتابية
أ .فوق طبيعية
واألرض ،ليس له نظير أَو منافس ،يُس يط ُر ف ي س يادتِه عل ى
ء
السما
خالق
بذاته،
حي
أبدي،
بزمن،
محدود
غير
 .1ﷲ قدير،
ِ
ِ
أريخ
ص ع َد المس يح إل ى الس ما ِء وأرس َل ال رو َح الق دس ليمك ث ف ي
.
اس
الن
ين
ب
اش
وع
الم
الع
ى
إل
يح
المس
ء
ا
ج
.
ث الت
َ
َ
أح دا ِ
َ
ِ
ِ
ْ
ّ
ك يُبَ ﱢك ُ
ت ال َع الَ َم َعلَ ى
الكنيسة .يؤك ُد الكتاب المقدس العم َل
الروح القدس الفعال في ومن خالل حيا ِة الم ؤمنينَ " ..و َمتَ ى َج ا َء َذا َ
ِ
خَطيﱠ ٍة َو َعلَى بِرﱟ َو َعلَى َد ْينُونَ ٍة" )يو .(11-8 :16يَعطي المؤمنين حياةَ جديدةَ )رو  .(11: 8يَ ْش ھ ُد بأنّن ا أوالد ﷲ رو .(16 :8
ِ
صالة )رو  (26 :8وھو يُعلّ ُم )يو  1 ,26 :14يو .(27 :2
روح القدس يعننا بال َ
ق ُك ّل األش ياء ،ف ي الس ماء وعل ى
 .2الكائن ات
الروحي ة ال َم ْخلُوق ِة )الش يطان والمالئك ة( ) -ك و (16 :1ﷲ )ف ي المس يح( خَل َ
ِ
األرض ،المرئية والغير مرئية .المالئكة ما زالت تعمل في عال ِمنا الي وم )ع ب ) .(2 :13رؤ  (4 :12عن دما َس قطَ الش يطان
ِ
أَخ َذ ثُلث ِم ْن المالئك ِة )شياطين( َمع ه .وم ا زال وا يعمل ون ف ي عال ِمن ا )ي ع  1 ,15 :3ت ي  .(1 :4يُعلّ ُم الكت اب المق ّدسُ أن ﷲ
الشياطين .ھَلْ ُك ّل المالئكة ھنا إليذائنا؟
يھزم
ِ
ب .الطبيعة
ق ﷲ العالم المادي .البعض يَقُولونَ أنه فقط مظھ ر )جب ري(؛ ال بعض يحترمون ه ويوقرون ه )اإلرواحي ة(؛ اآلخ رون
خَل َ
َ
يعتقدون أنه شي ِء يَ ِجبُ على اإلنسان أ ْن يسيطر عليه ويَحْ ك َمه)علمانية(.
ْ
نُ
لْ
يطان
الش
دف
ھ
و
ھ
ا
م
ِ
َه؟
د
مج
ن
ع
ُعل
ي
ﷲ
ق
َل
خ
بحسب الكتاب المقدس ،خ َْلق ﷲ العالم إل ْعالن مج ِد ﷲ )مزمور  .(19ھَ
ِ
ِ
لخليقة ﷲ.
ج .البشرية
الطبيعي لكن ﷲ نفخ في أنفه نسمة الحيا ِة وخَلقَه عل ى ص ورتِه .وھك ذا اإلنس ان يك ون ك ائن
العالم
خارج
اإلنسان
ق
ُخلِ َ
ِ
ِ
َ
ّ
يس إنسان آلي .قَ ْد يَختا ُر َم َحبﱠة
ل
ّة،
ر
ح
إرادة
له
بأن
ھو
لإلنسان
العظيم
السر
من
جزء
.
وروحي
مادي
عن
عبارة
ھو
مر ﱠكب ؛
َ
ِ
ْ
ﷲ ،وقَ ْد يَختا ُر أن ي َرفض ﷲ )يش  .(15 :24ھَلْ يمكن أن تَتمنّى لو أن ﷲ لم يعطينا حرية اإلرادة؟ لِماذا؟
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ثّالثا .وجھة النظر العالمية و ِزرع الكنائس
ھل ﷲ ما زا َل يُحاربُ الشيطانَ أَم انتصر عليه وحسم المعرك ة )1ي و ،8 :3ك و  ,15 :2ع ب  .(15-14 :2م ن خ الل
ص الَ َحة اإلنس ان لنفس ه .م ا ھ و الش يء ال ذي يس عى الش يطان لفعل ه لإلنس ان )رؤ
اإلنجيل ال ُمعلَنُ بواسطة الكنيس ِة ،ﷲ يُري ُد ُم َ
ِ
1 ، 9 :12بط 1 ، 8 :5تس  ، 5 :3رؤ (10 :12؟
ب الروحي ِة في مملكة الناس؟ ) 2كو  .(5-3 :10الحظ كيف يَربط الرسول بولس بين
ما ھي ساحة المعركة للحر ِ
ً
ج وأسر ُك ّل فكر إلى طاع ِة المسيح .أخيرا ،خذ بعين االعتبار يو  ،32 :8على قدر ما نعرف الحق
تَحْ طيم الحصون والحج ِ
ونَتص ّرفَ بناء عليه ،على قدر ما َسنَ ُكونُ منتصرون .عملية زرع الكنائس ھي حربُ روحية .الفَھْم صحيح لوجھة النظر
الكتابية يُساع ُد زارع الكنائس على تمييز ما يَحْ ُ
دث في حياتِه وخدمته بشكل صحيح.
• إلى أ ّ
التاريخ؟
ي َمدى تَعتق ُد أن ﷲ له عالقة في أحداث
ِ
• إلى أ ّ
ي َمدى تَعتق ُد أن ﷲ له عالقة في حياتِنا اليومي ِة؟
ُ
• إلى أ ّ
ث تجري في أعمالنا وخدمتنا؟
ي َمدى تَعتقد أن الشيطان ومالئكته يَ
شتركان في األحدا ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ّ
الشيطان لَ ُربﱠ َما انتصر على أناس ﷲ؟
بأن
ر
ھ
َظ
ت
مؤخرا
ث
د
ح
ل
مثا
َعطي
ت
ن
أ
يمكنك
• ھَ ّل
ُ
َ
ِ
ِ
• ما ھو قصد ﷲ في خَليقته؟
• ما ھي وجھة النظر الكتابية لقدر ِة اإلنسان باتخاذ اختيارات خاضعة للمصير؟
وتطبيق
ثّالثا .أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
الدرس ،ھَلْ ميّزتَ أ ّ
ي ممارسات في حياتِ ِك الخاص ِة تتناقض َمع وجھة النظر
• بسماعك لھذه الحقيق ِة في ھذا
ِ
الكتابية؟
• ما ھي الممارسات التي في منطقتك المستھدفة تتناقض َمع وجھة النظر الكتابية؟
ك أَو الناس الھالكين؟
ت في حياتِ ِك على عالقتِ ِك َمع ﷲ وشريك الحياة وأطفال َ
• كيف تؤثر ھذه التضاربا ِ
َ
ً
ُ
ْ
ّ
مكنُ
الشيطان يھاجمه من خالل
• إذا أصبح زارع الكنائس مريضا جدا ،ھَلْ ذلك يَعْني بأن
المرض؟ متى يُ
أن يَكونَ
ِ
ِ
ھكذا؟

خطة العمل

الحقائق
ك في استجابتك إلى
آخر ووضّحْ األفكا َر الرئيسيةَ لھذا
اجتمع
الدرس .شارك كيف َسيَتغيّ ُر سلوك َ
ِ
ِ
ِ
مؤمن ِ
الجديد ِة التي تعلّمتَھا.
ف ّكرْ بوجھة نظر الناس الذين في منطقتك المستھدفة .كيف تتشابه وجھة نظرھم مع وجھة النظر الكتابية؟ وكيف تختلف
عنھا؟ كيف سيؤثر ذلك على إستراتيجيتِكَ للكرازة؟ كيف وماذا َستُعلّ ُم المؤمنين الج ّد َد لكي ليماثلوا وجھة نظرھم بوجھة
النظر الكتابية؟

الحرب الروحية  --خطة تدريب 2
ديناميكية الحرب الروحية
ث؟
 .1مملكة ﷲ  -ما الذي تخبرنا به اآليات التالية عن الثالو ِ
أ .ﷲ ،األبّ  :كو13 :1؛ يو 17:11
ب .ﷲ ،االبن :مت 20-18 :28 ;23 :1؛ فِل10 ,7 ,6 :2 .؛ رو34 ,3 :8 .؛ كو 10 :2
ج .ﷲ ،الروح القدس :يو13-8 :16؛ رو 2 ;27-26 ,11 ,9 ,2 :8كو 1 ;3 :3يو 4 :4
 .2مملكة اإلنسان  --مؤمنون وغير مؤمنون  --مزمور 6-8:5؛ رو 23 :6 ,23 :3؛ أف11 :6 ,12 ,1 :2 .؛ يو ,19 :15
21-18 :16
 .3مملكة الكائنات الروحية  /األرواح الخادمة والشيطان  /األرواح الشريرة مت  ,10 :6عب  1 ,14 :1بط  ،8 :5رؤ :12
 ،9يو  ،44 :8يو  ،19 :5مت 1 :4
 .4الحرب الروحية
ِ .1م ْن ھذه المقاطع الكتابية ،من ھم طرفي النزاع في الحرب الروحية؟ يو 14 :17؛ أف  2 ;17-10 :6كو 5-3 :10
 .2ماذا تعمل المالئكة /األرواح الخادمة لإلنسان؟ لو 18 ,17 :10
َ .3م ْن ھو الشيطان؟ يو  1 ;11 :16 ;44 :8بط 8 :5
 .4ما ھو عَمل الشيطان؟ رؤ  2 ,9-7 :12تس ، 9 :2عب 14 :2
ت صالتِ ِك وفي حياتِكَ؟
 .5في أي ھذه الممالك تحصل على أعظم فرح في وق ِ
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من أَنا في المسيح
َ
كمؤمن في المسيح ،أنا. . .
• ال دينونة علي )يو  ,18 :3رو (1 :8
• خ َْليقة جديدة )2كو (17 :5
ت )رو (2 :8
• محرر من ناموس الخطية والمو ِ
• مختار من ﱠ
ﷲِ )أف (4 :1
•
•
•
•
•

متَبنّى من ﱠ
ﷲِ .ھو أبّي )أف (5 :1
مقبول من ﱠ
ﷲِ )أف (6 :1
ﱠ
ُمفتدى و ُمشتَرى ولي قيمة عند ﷲِ )أف (7 :1
وريث مشترك َمع المسيح )أف 11 :1؛ رو (17 :8
بروح القدس )أف (13 :1
َخت َم
ِ

•
•
•
•
•
•
•
•

ح ّي روحيا ً )أف (7-1 :2
حصلت على نعمة ﷲ )أف (8 :2
عمل يديه )أف(10 :2 .
مخلص بقوة المسيح ِم ْن الظلمة ونقلني غلى
ملكوت ابن محبته )كو (13 :1
ھيكل ﷲ الح ّي )2كو (16 :6
كامل فيه )كو (10 :2
العالم )مت (13,14 :5
ملح ونور في
ِ
َسأكون كالمسيح عندما يَعُو ُد ) 1يو(1,2 :3

خطة العمل
اعمل على دراسة استقرائية على أفسس 5-17: 4

الحرب الروحية  --خطة تدريب 3
المعار ُك الروحيةُ :زارعو الكنائس موضع ھجوم

اعمل على دراسة استقرائية على أفسس 5-17: 4
الشيطاني؟
الھجوم
الشيطاني  -ما ھي ميادين
الھجوم
أوال .ميادين
ِ
ِ
ِ
ِ
أ .الھجمات في الميدان الجسدي مت ,33-32 :9لو  ,16 :13مر  1 ,13-1 :5يو 16-15 :2
ب .الھجمات في الميدان المادي مت 8 :4
ج .الھجمات في الميدان العقلي والميدان العاطفي مر 10-1 :5
د .الھجمات في الميدان الروحي  1تس 5 :3
في مجموعات صغيرة ،ناقش األسئلةَ التاليةَ 15) :دقيقة(
الك؟ إذا ك ان األم ر ك ذلك،
ت أو الق ﱠو ِة أَو األم ِ
ت أو الرغب ا ِ
 .1ھَلْ تعرضت لھجوم في الن واحي المادي ة والص حية أو الحاج ا ِ
ناقش بعض ھذه األمثلةَ؟
َ
ْ
نُ
ت الع دو أو
ا
ھجم
عن
الناتجة
العاطفية
والمشاكل
الفكرية
المشاكل
بين
نميز
ن
أ
خاللھا
من
ك
م
ي
واضحة
 .2ھَلْ توجد طرق
ُ
ِ
ْ ِ
ناتجة عن شيء آخر؟
 .3ما ھي ابرز أواع النشاطات الغامضة في منطقتِكَ؟
ثانياَ .كيفَ نميز إذا كانت المشكلة ناتجة عن أسباب طبيعية أَو عن ھجوم شيطاني.
اإليضاحُ " :ك ْن ُ
ت وحيدا في غرفتِي ،أغط في نوم عميق .استيقظت فجأة بال سبب واضح .كانت الغرفة مظلمة وضربات قلبي
ّ
َ
ﱠ
رير ،وأش علت الن ور
الس
ي
ف
بت
انتص
يطاني،
ش
وم
ھج
ه
ن
أ
ب
عر
أش
ت
كن
.
العرق
ب
ى
مغط
ي
م
وجس
تلھث
وأنفاسي
متسارعة،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
صل ُ
ت عالي بَدأ أعلن يسوع المسيح كرب وأطلب حمايتِ ه ِم ْن أ ّ
يت ،زال
وبصو ٍ
ي أرُواح ِش رﱢ يِ َرة قَ ْد تُح او ُل إي ذائي .وبع دما َ
واضطجعت ونِ ُ
ُ
مت ثانيةً بعمق".
عني كل شيء
الشخص المذكور في ھذه القصة َش ّ
يطان فابت دأ ف وراً ب الھجوم المض اد .ھ ل علي ك أَ ْن تَ ْش ﱠ
ك
ك بأنّ ه ھج وم م ن قب ل الش
ِ
المبادئ الكتابية ألخذھا بعين االعتبار .لم تكتب بترتيب خاص:
الشيطاني ،ھنا بَعْض
الھجوم
بأنّك تحت
ِ
ِ
ِ
•
•
•
•
•
•

اختبر األروا َح لتعرف ھل ھي ِم ْن ﷲ ) 1يو .(3-1 :4
األرواح)1كو .(10 :12
أطلب المساعدةً ِم ْن شخص عنده موھبة تَمييز
ِ
قَ ْد ي ُكون ِم ْن الرب لكي نَ ْنض ُج ونُ َك ﱠم ُل )يع .(4-2 :1
الشيطان؛ إذا سمحنا لرغبتِنا الشريّر ِة بالتملك أو نَتيجة خطية )يع .(14-13 :1
تجارب ِم ْن
ِ
يُھاج ُم الشيطانَ لكي نسقط في الخطية ،لكن ﷲ يعمل لخيرنا )تك .(20-19 :50
يُرس ُل الشيطانَ األشيا َء إلى حياتِنا فيستخدمھا ﷲ لتظھر قوته في ضعفِنا ) 2كو.(9-7 :12
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ت الشيطاني ِة
ثالثاَ .كيفَ تداف ُع عن نفسك ض ّد الھجما ِ
أ استأسر كل فكر لطاعة المسيح ) 2كو(5-3 :10
ب .ج ّد ْد فكرك )رو (2-1 :12
ج.البس سالح ﷲ الكامل )أف (18-10 :6
الحمل )رؤ (11 :12
د .اعلن د ﱢم
ِ
إي .ال تدع الخطية تتملك فيك )رو (12 :6
ُ
ّ
الطرق الدفاعية؟
ھذه
ل
ك
َطبيق
ما ھي األشياء العملية التي عليك فعلھا لت
ِ
رابعا .تعليمات للتَ َعا ُمل مع الھجمات الشيطانية
روح القدس
أ .ص ّل واطلب حكمةً ِم ْن
ِ
ب .اعملْ َمع اآلخرين
السبب
ج .حدد
َ
د .عالج الخطايا )مت(45-43 :12
ه .النجاة َ -ك ْيفَ نُساع ُد اآلخرين أَو نحصل نجاةً بأنفسنا؟
الشخص؟
و .متابعة  -بعد النجا ِة ،ماذا يمكن أَ ْن يُ ْع َمل ل ُم َسا َعدَة
ِ
ت أعال ِه .أَ ّ
ي منھا تَعتق ُد أنھا أكثر أھميةً لحياتِكَ؟ ) 20دقيقة(
ت صغير ِة ،ناقشُ ُك ّل ِم ْن التعليما ِ
في مجموعا ِ
خطة العمل
ك وخدمتك كزارع كنيسة ،ھَلْ تُواجهُ شيئا تَعتق ُد بأن ه قَ ْد يَ ُك ونُ ھج وم مباش ر الش يطان؟ إذا ك ان األم ر ك ذلك،
في حياتِ َ
ت .ش ار ْك بھ ذا م ع م ؤمن
اكتب قائمة الطر َ
للو ْقوف ض ّد ھذه الھجما ِ
ق ِم ْن ھذه الدراس ِة والتي تُشي ُر إلى ما يَ ِجبُ عليك عمله َ
ناضج يُصلّي َمعك.
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خطط تدريب كراسة األوميغا الرابعة
الكنيسة  --خطة تدريب 12
تصبح كنيسة؟
ديناميكا الكنيس ِة الصاعدة ،متى
ُ

أوال .متى تكون الكنيسة كنيسة؟
أَ .م ْن الذي يقرر متى تكون الكنيسة كنيسة؟ جواب :المتطلبات الكتابية )لِكي تَ ُكونَ كنيسةً في نظر ﷲ( ،متطلبات
طائفية )لِكي تَ ُكونَ كنيسةً طائفيةً( ،متطلبات قانونية )اعتراف حكومي(،
ت ُم ْختَلِف ِة  /طوائفَ لتشكيل كنيسة جديدةَ؟
ما ھي بَعْض
الطرق لمجموعا ِ
ِ
ب .تعريف كنيسة محليّة
رس الكنيس ِة (4
ما تعريفكَ للكنيسة؟ )انظر الكراسة األولى-د َ
ج .تمييز المجموعة عن الكنيسة
ُ
ما ھي المتطلبات التي يَ ِجبُ أن يواجھھا الشعب لِكي يَكونوا كنيسة؟
ّ
س ال يُح ّدد عدد أدنى.
د
المق
الكتاب
باإليمان في المسيح-
 .1مجموعة من المؤمنين يشتركون
ِ
ِ
 .2يجتمعون معا بانتظام للشركة والعبادة والتعليم )رو(6-5 :14
المبنى لَيس ضروريا لكي تُعتَبر كنيسة.
 .3اتبع الترتيب أَ ّ
ي اآليات في سفر األعمال تظھر ممارسة المعمودي ِة وكسر الخبز بالكنيس ِة األولى؟ جواب:
المعمودية  -مثال .أعمال 12 :8 ,41 :2؛ كسر الخبز -مثال .أعمال 7. :20 ,42 :2
ي
إذا
.
اثنان
األقل
على
الشيوخ ،يَ ِجبُ أَ ْن يكونَ ِع ْن َدھُ ْم
 .4أوجود قيادة مؤھلة -إذا كانت الكنيسة تؤمن بتعدد
َعتبرونَ
ِ
للخ ْد َمة.
الشمامسةَ ضروريينَ  ،فال ب ّد أن يكون ھناك أعضاء تَأھّلوا ِ
 .5ت ُكونُ ناجحة ماليا ً
ھَ ّل باإلمكان أَ ْن نعتبر المجموعة التي ال ت ْدع ُم نفسھا كنيسة؟
ْ
ائس األخ رى المحتاج ة،
)1تي.(18-17 :5 .
ساعدت الكنيس ةُ األول ى األرام َل والفق را َء مالي اً ،أرس لَت الم َ
ال إل ى الكن ِ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
عوائل يَ ِجبُ أن تَكونَ قادرة على َدعم قائد واحد .إذا كان
وساعدت على َد ْعم زارعي الكنائس المرسلين .مجموعة ِمن عشرة
ِ
َ
يس بِحاج ٍة إلى راتب كامل ،مصادر غير نقدية يُ ْم ِكنُ أيضا ً أ ْن تستَعم َل.
القائد لَ َ
ثانيا .التَنظيم ككنيسة
أ .األجزاء المكوّنة لكنيسة محلية صحية ،مجموعات ،اجتماع منتظم
ب .أضف "العبادة المنتظمة"
 oقبل أن تَبْدأُ الكنيسة العبادة المنتظمة ،خذ بعين االعتبار ما يلي:
ضا ِعفة يكون الحضور فيھا ما مجموعه من  40-30شخص؟
 oھَلْ يوجد أساس قوي يشمل ِع ّدة مجموعات خلية ُم َ
 oھَلْ توجد مجموعة من األشخاص المدربين على الكرازة والتلمذة؟
 oھَلْ قادة الخدمة مدربين وعلى استعداد ليواجھوا مسؤوليات جديدة؟
 oھَلْ زارعو الكنائس والقادة متﱠحدون على فلسف ِة خدمة الكنيسة؟
ج .استمرار الكرازة والتلمذة ومجموعات الخلية
ُ
مجموعات الخلي ِة حتى بعدما تبدأ العبادة المنتظمة .
استمرار بالكرازة ،واجتماع التلمذة ،وليكن ھناك
 .1ما ھي القضايا الرئيسية التي يجب أخذھا بعين االعتبار قبل أن تبدأ الكنيسة الجديدة العبادةَ المنتظمة؟
ت التي تظھر بأن مجموعة جاھزةُ لبَ ْدء العباد ِة المنتظمة؟
 .2ما ھي بَعْض اإلشارا ِ
ص ْ
ف العمليةَ التي فيھا تصبح مجموعة أو عدة مجموعات كنيسة.
ِ .3
ُ
 .4على افتراض ﱠ
صفُ دو َر الخاليا في حيا ِة تلك الكنيس ِة الجديد ِة.
ت الخلي ِةِ ،
أن كنيسة جديدة تَبْدأ باستخدام مجموعا ِ
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الكنيسة  --خطة تدريب 13
مميزات الكنيسة النامية:
احصل على أشخاص ج ّد ِد ،حافظ عليھم وضعھم لل َع َمل
 .1ما ھي الكيسة النامية؟ جواب :ھي الكنيسة التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن ت ْنم َو عدديا وروحيا ً واجتماعيا ً )ملح(
َ .2كيفَ يَ ْح ُ
دث نمو الكنيسة؟
تَجْ ذبُ الكنائسُ النامية أشخاص ج ّد ُد
تحافظ الكنائسُ النامية على أشخاص ج ّد ُد
تُجھّ ُز الكنائسُ النامية أشخاص ج ّد ُد للحياة والخدمة )أف (16-4:11
س النامية
 .3اثنا
َ
عشر ِمنْ مميزات الكنائ ِ
َ
َ
ْ
اطلب ِمن الصف ُمنَاق َشة إذا ما كانوا يوافقون على القائمة التالية كمميزات لنَ ُمو الكنائس:
ز .يضمون أشخاص ج ّد َد بسرعة
أ .يَ ْذھبونَ إلى الھالكين
ح .يعيشون معا كجسد حيوي
ب .يَستعملونَ مجموعاتَ الخلي ِة
ط .يُجھّزونَ األعضاء للحياة )نضج(
ت االجتماعية َمع غير المؤمنين
ج .يُشاركونَ في النشاطا ِ
َ
ْ
د .يحافظون على شبكاتَ
ي .يُجھّزونَ األعضاء للخدمة في الجسد
ت
القا
ع
ال
ن
م
ة
طبيعي
ِ
ِ
ِ
ك .يُجھّزونَ األعضاء لخدمة الھالكين
ه .يَتغيّرونَ لكي يربحوا الھالكين ) 1كو (23- 19 :9
ّ
ت الجدي د ِة )إع ادة
ا
التجمع
ة
لخدم
اء
األعض
ھ
ُج
ي
.
ل
بالمحتاجين
زونَ
و .يَرتبطونَ
ِ
ِ
إنتاج(
ما ھي حياة الجس د الحي وي؟ ج واب :التعل يم وال وعظ الكت ابي الواض ح ،يَح بﱡ الش ركة ،مك رس لخط ط ال رب ،ص الة تغي ر
الحياة ،والمشاركة.
َ
َ
س ﱢجلة لنمو الكنيسة للمراجعة -عد ِد مجموعات الخلية ،معمودية ،حضور ،الخ.
 .4التَقييم ومراقبة سجالتَ رئيسية ُم َ
وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
ً
ُ
ك تَ ْنمو؟ في أي شكل؟ عدديا؟ روحيا؟ اجتماعيا؟ البعض ِم ْن ھذه؟ ك ّل ھذه؟
 oھَلْ كنيست َ
 oھَلْ أنجز مسؤوليتي من جھة إعداد المؤمنين للخدمة ،أَم أحاول إنجاز الخدمة بنفسي؟ كيف أُجھّ ُزھم؟ ھَلْ ھذه
الطريق ناجحة؟
َ
َ
ْ
المؤمن الجديدة في البَقاء؟ ھَ ّل باإلمكان أن أجْ ع ُل
 oلماذا يرغب الغير مؤمنين بالحضور إلى كنيستِي؟ لماذا يرغب
ِ
كنيستَي مقبولة بالنسبة لھم؟
َ
 oھَلْ بَ ُ
دأت زراعة كنيسة جديدة حتى اآلن؟ مجموعات خلي ِة؟ ْ
إن ل ْم يكن ،ماذا أنتظرُ؟
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أ .احضرْ كنيسةً أخرى وتخيّلْ بأنّك غير مؤمن .ھَلْ تَرْ ج ُع إلى تلك الكنيس ِة؟ لماذا أَو لم ال؟ َكيفَ تقارنُھا بكنيستك؟ ماذا
تَعلّمتَ ِم ْن ھذه التجربة و َسيساعدُك في كنيستِكَ؟
ك .من منھا يَ ْنمو ،ومن منھا ال ينمو .قَ ْ
ت التي في
ارن
ب .ف ّكرْ بشأن
الكنائس في منطقتِ َ
َ
خصائص ُك ّل واحدة بالميزا ِ
ِ
َ
َ
األسباب لنموھم أو التي تعط ل م ن ذل ك النم و؟ ھَ ّل باإلمك ان أ ْن تُع رّفُ
الدرس .ما ھي المميزات التي تظھر بأنھا
ھذا
َ
ِ
ميزاتَ مساعدةَ أخرى؟

الكنيسة  --خطة تدريب 14
إدارة الكنيس ِة ووظائف الكنيس ِة :من ھو المسئول

أوال .ما ھي الكنيسة؟
ثانيا .أنواع أنظمة القيادة في الكنيس ِة
أ .النظام الھرمي
 .1الكنسي -شكل النظام الكنسي يَتض ّمنُ ھر ُم قيادة على الكنيس ِة المحليّ ِة .القيادة ُم َما َرسة من خالل أساقف ِة الكنيسة.
تتدرج السلط ِة إلى أسفل ِم ْن األساقف ِة إلى القساوس ِة إلى الشمامس ِة وأخيراً أعضاء الكنيسة) .أع  ،23 :14تي (5 :1
الناس ،التي
 .2المشيخي -شكل النظام المشيخي لَهُ أيضا ً ترتيب ھرمي .السلطة مخولة في الممثلين المختارين ِمن قِبل
ِ
الشيخ المسئول عن التعليم
الشيوخ ،سويّة مع
تَتصرّفُ وفق مصلحتِھم .تَنتخبُ الكنيسةُ شيو ُخھا اإلداريين .ھؤالء
ِ
ِ
الكنائس المحليﱢة في المنطق ِة يشكلون مجلس الكنيسة،
)قَسّ ( ،يعقدون الجلسة .شيخ التعليم وممثل شيو َخ إداريين من
ِ
ت المحليّ ِة .الممثلون ِم ْن ِع ّدة مجالس كنسية يدعى السنودس ،ويُش ّك ُل الممثلين ِم ْن ُك ّل
الذي لَهُ سلطةُ على الجلسا ِ
الجم ِعيﱠة العا ّمة ،السلطة األعلى) .أع (15
مجلس كنسي َ
ب .االستقاللية
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عن د االس تقالليين ،المس ؤوليةَ والس يطرةَ ف ي ي د أعض اء الكنيس ِة .تل ك الس لط ِة تَج ي ُء ف ي النھاي ة ِم ْن المس يح لوح دھا
ولَ ْ
يست ِم ْن أ ّ
ي جسد أَو فرد إنساني آخ ر .األعض اء بأنفس ھم يَتّخ ذونَ الق راراتَ الض روريةَ ض من جس دھم ويخت اروا ق ادتھم
ت ،لَكنﱠھم ما زال وا محاس بين م ن قب ل أعض اء
الخاصينَ  .في الممارس ِة الفعلي ِة ،ھم يَ ْسمحونَ لقادتھم الحري ِة في اتخاذ القرارا ِ
الكنيسة ،الذين يَ ِجبُ أَ ْن يُص ّدقوا على ُك ّل القرارات الرئيسية) .أع (5 :6
ثالثا .الوظائف في الكنيس ِة
1تي  ،3تي  ،1أع  28 ,17 :20و 1بط .(2 ,1 :5
أ .مؤھالت المشرفين في 1تي 7-1 :3
•
• بال لوم
ُ
•
• بعل زوجة واحدة
•
• صاحيا
•
• عاقال
•
• محتشما
• مضيف للغرباء
ب .مؤھالت المشرفين في تي 9-1 :1
• بال لوم
ُ
• بعل زوجة واحدة
• أوالده م ؤمنين وليس و ف ي
شكاية الخالعة وال متمردين

•
•
•

صالحا للتَعليم
غير مدمن الخمر
يس عَنيفَ  ،لكن لطيفَ
لَ َ
يس مشاك َسا
لَ َ
يس محبا للمال
لَ َ

•
•
•
•

يُدي ُر عائلتَه َحسنا ً
أطفالَه يَ ِطيعونَه ب ُك ّل االحترام
يس حديث اإليمان
لَ َ
ِع ْن َدهُ شھادة حسنة عند اللذين
ھم من خارج

غير معجب بنفسه
يس عَنيفَ  ،لكن لطيفَ
لَ َ
غير مدمن الخمر

•

غير طامع بالربح القبيح

في مجموعات صغيرة،أكمل التمرين التالي 15) :دقيقة(
للشيوخ  /المشرفون ،اكتب اآلية المحددة ِم ْن 1تي  7-3:1وتي  9-1:5التي تدعم ُك ّل
ت
من خالل قائم ِة المؤھال ِ
ِ
نوعية .ناقشْ أھميتَھم.
ج.مؤھالت الشمامسة في 1تي 13-8 :3
• ذوي وقار
• ُم ْخلِص
• غير مولعين بالخمر

•
•
•

غير طامع بالربح القبيح
لھم ضمير صالح
ُم ْختَبَرين

•
•

بعل امرأة واحدة
يُدي ُر أطفالُه وعائلتُه َحسنا ً

في مجموعات صغيرة،أكمل التمرين التالي 15) :دقيقة(
اس على صفح ِة ِ 48م ْن الكراسة الرابعة ،ا ْكتب اآلية المحددة ِم ْن 1ت ي  13-8 :3ال ذي
من خالل قائم ِة المؤھال ِ
ت للش ّم ِ
يَ ْدع ُم ُك ّل نوعية .ناقشْ أھميتَھم.
رابعا .المسؤوليات وامتيازات قادة الكنيس ِة
َ
مسؤولياتَ
الشيوخ والرعاة والمشرفون.
بين
و
ة
التالي
في مجموعات صغيرة ،تفحﱠص المقاطع
ِ
2تي  1 ,5 :4تي 2 ,13 :4تي  ،2-1 :4تي 1 :2
ما ھي امتيازات قائد الكنيسة؟
عند األخذ بعين االعتبا ُر أنوا َع األنظمة اإلدارية للكنيسة التي َوص ْ
فت ف ي ھ ذا ال درس ،م ا ھ ي األش ياء اإليجابي ِة الت ي
تُساھ ُم في عملية التضاعف؟ ما ھي األشياء السلبي ِة التي تُعي ُ
ق تضاعف الكنيس ِة؟
ھَلْ تتفق مع بولس عندما َح ﱠ
ُ
للشيوخ الذي يُعلّمون؟ ما ھو موقف الكنيسة التي تزرعھا من ھذه الناحية؟
ث على ال َد ْفع
ِ

خطة العمل

مي ّْز رجلين في زرع الكنائس الذين تَعتقد ُ◌أن لھ م اإلمكاني ةُ لِك ي يكون وا ش يوخا .ط ّورْ خط ة للتالمي ذ واختب رْ ھم م ن
خالل مؤھالت الشيوخ.
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الشخصية الروحية  --خطة تدريب 11
المحبة كأساس للخدمة
ت
أوال .اإلنجيل كنموذج لل ِعالقا ِ
كيف يختلف اإلنجيل عن الدين؟
أ .اإلنجيل يُخلص
ّ
ّ
اإلنجيل يخلص؟ مثال رو 16 :1
بأن
تظھر
س
د
المق
الكتاب
في
التي
المقاطع
ما ھي
َ
ِ
ب .اإلنجيل يغير
ّ
ّ
اإلنجيل يغير الحياةَ؟ مثال فِل  ,21 :3عب 14 :9
بأن
تظھر
س
د
المق
الكتاب
في
التي
المقاطع
ما ھي
َ
ِ
ت
ج .اإلنجيل يقدم نموذج لل ِعالقا ِ
ت َمع اآلخرين؟ )أف (23 :4
القا
للع
نموذج
ل
اإلنجي
فيھا
ما ھي الطريقة التي يقدم
ُ
ِ
ِ
ثانيا .محبة ﷲ المضحية والغير مشروطة
أ .الوصية العظمى مت 40-34 :22
ب .الوصية الجديدة يو13-12 :15 ,34-33-13
النوع ِم ْن المحبة للتَ َدفﱡق بين المؤمنين في كنيستِكَ؟ ْ
إن ل ْم يكن ،لماذا؟
ھَلْ ت َِج ُد ھذا
ِ
ُ
ما الذي يعنيه المسيح عندما يَقو ُل بأنّه يَعطي وصية جديدة  -يو 34 :13؟
ما الذي تخبرنا به اآليات يو  13-12 :15عن ھذه النوعي ِة الجديد ِة للمحبة؟
ثالثا .تطبيق محبة ﷲ في ال ِعالقات
رابعا .المحبة كأساس للخدمة
ُ
َ
اقرأ اآليات التاليةَ وأخبرْ ما ھي عالقة ك ّل واحدة إلى1 :تي  1 ,5 :3ت س  ،13-12 :5أع ،28 :20غ ل ،10 :6 .م ت.
.40-36 :22
وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
ْ
• َك ْيفَ تُعرّفُ "قريبك" كما استخدمت في الوص ية العظيم ة )تَح بﱡ قريب ك كنفس ك(؟ م ا ھ ي النَت ائِ َج إذا أطاع ت ك ل
كنيستَك ھذه الوصية؟
قال بعضكم بعضا "كما أحببتكم؟ "
• ما الذي يعنيه المسيح عندما َ
• ھَلْ ھو أكثر أھميﱠةً للقادة طاعة ھذه الوصية ِم ْن اآلخرين الذين في الكنيس ِة؟ لماذا أَو لم ال؟
الناس؟
• َك ْيفَ تَحبﱡ
َ
ت التالي ِة :العائل ة  /األص دقاء ،المؤمن ون َم ع غي ر الم ؤمنين
• ف ّكرْ في الكيفية التي تصنع بھا المحبة فرق ا ف ي الح اال ِ
وأعضاء الكنيس ِة  /القادة؟
اإلنجيل التأثير على طريقة محبتنا لآلخرين؟
• كيف يتحتم على إيماننا الذي ينمو في
ِ

خطة العمل
•

•
•

اسأل ﷲ ليريك بَعْض المؤمنين اللذين يَ ِجبُ أَ ْن تظھر لھم نو َع محب ة المس يح الت ي أوص ى بھ ا .اكت ب أس مائَھم وم ا
ج عندما تحقق ذلك.
ستَع َملُه .اترك مساحة ل ِكتابَة النَتائِ ِ
َ
ُ
ران" الل ذين يَ ِج بُ أ ْن تظھ ر لھ م المحب ة .اكت ب أس مائَھم وم ا س تَع َمله .ات رك مس احة
اسأل ﷲ ليري ك بَ ْع ض "الجي ِ
ج عندما تحقق ذلك.
ل ِكتابَة النَتائِ ِ
َ
ف ّكرْ في شخص قريب منك )زوج ،والد ،أو ابن(َ .كيفَ تَحبﱡ ھذا الشخص؟ ما ھي الطرق التي أثرت عل ى محبت ك
الطرق األكي دة الت ي
لھم بسبب ضعف اإليمان في اإلنجيل؟ ما ھي الخطايا التي تَحتا ُج أن تعترف بھ ا إل يھم؟ ف ّك ُر ب
ِ
اإلنجيل.
الشخص بسبب إيمانِكَ المج ّد ِد في
تُري ُد أَ ْن تَحبﱠ بھا ھذا
ِ
ِ
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الشخصية الروحية  --خطة تدريب 12
فھم قلب ﷲ اآلب
أمثال عن األشيا ِء المفقود ِة  -لوقا 15
أوال .ثالثة
ِ
أ .سياق لوقا 15
ھنا نَرى المسيح محاط ا ِم ن قِب ل العش ارين و"الخط اة" المتلھّفِ ين ل َس ماع تعليم ه )ل و  .(1 :15تخيّ لْ م ا ال ذي س يحدث
ليسوع الّذي َسيَجْ لسُ وي روي قصص ا َم ع العش ارين و"الخط اة ".أي ن س يحدث ذل ك؟ خارج ا؟ ف ي فن اء ف ي بي ت عل ى ط راز
الناس الذين َسي ُكونُون مجتمعين حول يسوع؟ ما الذي سيَ ُكونُ عل ى
منطقة البحر األبيض المتوسط؟ على سقف؟ ما ھي أنواع
ِ
بقصصھم؟
الطاولة؟ ھَلْ سيكون طعاما؟ ھَلْ تَسْم ُع ضحكاً؟ ھَلْ الناس يُحاولونَ إثارة إعجاب يسوع
ِ
بعد أن شكلت صورة في مخيلتك عن يسوع وقد اجتمع َمع العشارين والخط اة ،تخيّ ل الفريس يين اآلن ومعلم ي الن اموس )ل و
 .(2 :15أين َسيَقِفونَ أَو يَجْ لسونَ ؟ بالتأكي د ل يس ف ي نف س الغرف ِة َم ع جب ا ِة العش ارين والخط اة .الفريس يون ال يَس تطيعونَ أَ ْن
ت الحش ِد لِك ي ال تَ ْم سﱠ أ ّ
ي م ن ھ ؤالء
يَرتبطوا بالخطاة .ربما ھم يَقِفونَ خارجا في
الظالم أَو بعيداً بَ ْع ض المس اف ِة عل ى حافﱠ ا ِ
ِ
الخطاة .ما الذي يتمتم به الفريسيون؟
أثير ھ ذا المش ھ ِد والتَ َوتّ ِر ب ين يس وع ،والحش د ال ُمت ََج ّم ع والفريس يون .اب ق ھ ذا المش ھ ِد ف ي
اس مح لنفس ك باإلحْ س اْس بت ِ
الفصل.
ذھنك ،اقَرأَ األمثا َل التي يُخب ُر بھا يسوع في بقيّ ِة
ِ
ب .األمثال
َ
يحسب اعتقادك كيف شعر كل من الراعي والمرأة وألب عندما وجدوا أش ياءھم المفق ودة؟ أ ّ
ي ن وع م ن االبتھ اج تَعتق ُد
أنه قد حصل؟ ما ھو نوع االحتفال الذي ستقيمه إذا فقدت شيئا ثمينا جدا ومن ثم بعد ذلك ت َِجدُه ثانيةً؟
األول
األولين )فالخروف الضال ،والدرھم المفقو َد( وأخيراً )مثل االبن الضال( .على خ الف
ھناك مقارنة واحدة بين المثلين
ِ
ِ
ْ
ْ
بب لھ ذا ھ و أَ ْن يظھ ر ب ّ
اس ب ّ
ُ
أن
الن
ن
م
د
العدي
د
عتق
ي
اذا؟
لم
.
ه
عن
ليبحث
أحد
ذ
ي
لم
،
مثل االبن المفقو ِد
ھبُ
أن الس َ
َ
َ
ِ
والثاني ،في ِ
ِ
الشخص يَ ِجبُ أَ ْن يَتح ّم َل مسؤوليةَ أعمالِه الخاص ِة ثم"يعود للبيت ".قَ ْد يَ ُك ون ھ ذا صحص ح جزئي اً ،لَك ن لَي َس ت ھ ذه النقط ةَ
أكثر في المقطع الكتابي.
التي يحاول يسوع طرحھا .يوجد سبب أعمق يَ ِجبُ أَ ْن يُصب َح واضحا بينما نَ ْنظ ُر عن قرب َ
ثانيا .مثل االبن الضال
األب
أّ .
ب .األَ ّخ األصغر
جّ .
األخ األكبر
د .التفسير

ب ل ِكتابَة أجوبتھم على
أعط وقتا للطال ِ
األسئلة التالية.

حب كما يحب األب؟
ثّالثا .التطبيق َھ ْل نَ ﱡ
َ
ُجعن ا للبي ت ،ل دينا مي ول ق وي أ ْن نص ب َح مث ل األ ّخ األكب ِر بع د فت رة.
خطر حقيقي للمؤمنين بالرغم أنّنا كنا ضالين ور ِ
ُ
األصغر وأَ ْن يَ ُكونَ لدينا المحبة التي عند األب .األسئلة التالية َستس اعدُك أن تع رف أي ن أن ت
يسوع يُريدُنا أَ ْن نَ ْند َم مثل االبن
ِ
المثل أم ال(.
حقا )إذا ما كنت قد أَصْ بَحتَ مثل االبن األكبر في
ِ
ما ھو موقفي من نحو الھالكين؟ ھَلْ أَحتقرُھم؟ ھَ لْ أن ا دي ان؟ ھَ لْ أن ا عط وف ومتس امح؟ ف ّك ُر بالوق ت ال ذي ُك ْن تَ في ه "غي ر
ب" من الناس .ما ھو ر ﱠد فعلكَ؟
مرغو ِ
ھَلْ ابحث عن الھالكين بنشاط أَم فقط أَنتظرُھم لكي "يَرْ جعوا للبيت؟ "قارن كلمات يسوع في لوقا .10 :19
ھَلْ أنا أنزعج من "األكل َمع" الخطاة؟ ھَلْ أنا أكثر قلقا بالذي سيفكر به الناس عني أم بالناس الھالكين؟
ھَلْ أنا "أسرع لمقابلة الخطاة" وأريھم شفقةَ ،أَم أَرْ فضُھم مع خطاياھم؟ )على سبيل المثالَ ،ك ْيفَ يكون رد فعلي إذا ما
جاءت مومس أَو مدمن مخ ّدرات إلى اجتماع الشركة الخاص بي؟ (
ھَلْ محبتي من نحو األبﱢ مثل محبتي لألشخاص الدين يحبھم؟ عندما يتوب الخطاة ،ھَلْ أَبتھ ُج وأَ ْقبلُھم كإخوة وأخوات؟
ھَلْ أُتمت ُم داخليا ً عن عملي بجد و َك ْم كنت غير ُمقَ ﱠدرا بدالً ِم ْن ْ
بتھج وأَحتف َل به َمع الرب؟
أن أَ َ

خطة العمل

اقرأ لو  .15ث ّم أعد قراءة وكتابة األجوبةَ على أسئل ِة التطبي َ
ق .اق ض وقت ا ً ف ي الص ال ِة واس أل ﷲ أن يعطي ك قلب ا ش فوقاِ
لناس كالذي لدى ﷲُ .إذا كان ھناك أشياء تَحتا ُج أن تعترف بھا له ،افعل ذلك .إذا كنت تَحت ا ُج أن تعت رف إل ى اآلخ رين
على ا ِ
ت اإليجابي ِة بعالقاتك باآلخرين كما يَتعلّ ُ
ق ﷲ بك ،أ ْكتبھا مع الكيفية التي ستعمل بھا ذلك.
أَو ل َع َمل خطط للخطوا ِ
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الشخصية الروحية  --خطة تدريب 13
نعمة للمتواضع
أوال .التواضع  --ما ھو التواضع؟ )رو  ،3 :12فِل (8-3 :2
بينم ا تقَ رأ الم وادَُ ،ك ّل ش خص بمف رده َس يُق ّد ُر نفس ه أَو نف ُس ھا عل ى أس ئل ِة "اختب ار التواض ِع" بأح د األجوب ِة التالي ِة :بالتأكي د
)جيّد( ،بعض ال ّشيء ،ال على اإلطالق )ليس حسنا ً(
َ .1كيفَ تَتقبّ ُل االنتقاد؟
 .2ھَلْ يَ ِج ُد الناسُ أنه من السّھل ال َمجيء إليك؟ ھَلْ أنت مقبول؟
 .3ھَلْ تَشتر ُ
ك باستمرار في الصراعات الشديدة والمجادلة كثيراً؟
 .4ھَلْ ت َِج ُد نفسك تفكر بأن اآلخرون جميعا على خطأ وأنت على صواب؟
 .5ھَلْ يتربص الغضب تحت سطح حياتِكَ؟
ت اآلخرين؟
 .6ھَلْ أنت قادر على الفرح عندما تَسْم ُع عن نجاحا ِ
 .7ھَلْ اآلخرون يَعتبرونَك شخص ناقد؟
 .8ھَلْ تَ ِج ُد نفسك تُداف ُع عن نفسك كثيراً أمام اآلخرين؟
 .9ھل أنت مستمع جيد ،قادر على التَركيز على اآلخرين بدالً ِم ْن جوابِكَ أَو الشيء الصحيح لكي يتم؟
 .10ھَلْ تَأْخ ُذ المكانَ األدنى عن قصد؟ )لو (11-7 :14
 .11ھَلْ أنت رحيم ولطيف ،أَم ھناك حافة صعبة في شخصيتِك؟
 .12ھَلْ الصالة ھي الحركة األولى في قلبِك؟
التواضع
ثانيا .أمثلة
ِ
أ .يسوع
ُ
َ
تواضع يسوع كانَ مستندا على االعتماد الكلي على األبﱢ  .على ما يَع َمل ه ي و  20-19 :5وي و 10 :14رأي األبﱢ  .إذن
الطريق حقاً؟
يش حياتَنا؟ َك ْيفَ نَ ِعيشُ ھذا
كيف علينا أَ ْن نَ ِع َ
ِ
ب .بولس
ْ
َ
ك "كأسلوب حياة بولس؟ ")فِل  2 ,11-4 :3كو  (29-22 :11م ا ھ و"أس لوب حي اة
ك
كير
ف
ت
في
الذي
ما
الحالي وحياتِ َ
َ
ِ
بولس? ")1كو 2 ، 9 :15كو (10-9 :12
ثالثا .تُظھ ُر الصالةُ تواضعا ً نحو ﷲ
ُ
ما الذي يَعْنيه ذلك لنا في ارتباطنا مع ﷲ بضغوط ك ّل يوم؟
بالتواضع
رابعا .الحياة المسيحية اتصفت
ِ
إذا مررنا بيوم كامل ملئ بالنشاط دون تَ َوقﱡف لنخضع دواتنا لسيادته وإرادته المحب ة لقض ية م ا ،ھَ لْ نك ون متواض عين
في تلك القضي ِة؟ ما الذي يعنيه ذلك عن ال َكيفية التي نحن نَصلّي ونَ ِعيش بھا؟
الشخص المتكبر؟
َكيفَ يقود الشخص المتواضع بشكل مختلف عن
ِ
اقرأ 1بط  .6-5:1ناقشْ ما يمكن تعلمه حول القياد ِة المتواضع ِة ِم ْن ُك ّل ھذه اآليات.
التواضع؟
• لماذا بحسب اعتقادك العديد ِم ْن المسيحيين ،ومنھم القادة ،يصارعون بموضوع
ِ
• ما ھي الطرق التي تجدھا صعبة لِكي تَ ُكونَ متواض َعا؟
ين؟
• لماذا يَعطي ﷲ نعمة إلى المتواضع ِ
• ما ھو الفرق الذي يصنعه التواض ُع في حياة زارع الكنيسة؟

خطة العمل
•
•
•

ك المحاسبية  ,شخص يُ ْم ِكنُك أَ ْن تشارك معه بأمانة وبشكل مفتوح.
ِج ْد شري َ
ْ
ْ
أطلبُ ِم ْن شريك المحاسبية ُم َسا َعدَتك بمراقبة الموا َد التي تَض ّمنت في اختبار التواض َع.
في مفكرتك الروحية ،وثّ ُ
تحدَث في حياتِكَ .
ق التغييراتَ الت َي تراھا َ
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الصــــالة --خطة تدريب 9 ،8
حلقة صالة :الصالة الكتابية

الدرس ليكون ساعتين(
)خطّطُ ھذا
ِ
أوال .اإلنجيل ل ُك ّل الناس -ما ھي المناسبات األربعة التي فيھا قدمت الصالةُ الق ﱠوةَ والحاف َز للشَھادَة في أعمال الرسل؟
أ .الـ 120تلميذ في أع 14-12 :1
ب .كنيسة أورشليم في أع 31-23 :4
ج .بطرس على السطح في أع 10
د .بولس وبرنابا في أنطاكية في أعمال 3-1 :13
العالم
صالة من أجل
حلقة صال ِةَ :
ِ
)استخدم ھذه الصيغ ِة كدليل لحلقة الصال ِة اليوم(.
والمشاكل الشخصي ِة
ت
أ .ص ّل من أجل الحاجا ِ
ِ
ب ﷲ م ن أج ل
أحيانا ً علينا أَ ْن نتخلص من أعبائَنا الخاصةَ لكي نتمكنُ بش كل أفض ل التركي ز عل ى األش يا ِء الت ي ف ي قل ِ
شعوبنا ،منطقتناُ ،مدننا ،بلداتنا ،قُرانا ،وأحياءنا.
ت الشخصي ِة بشكل سريع ،وصلوا من أجل بعضكم البعض.
ت ِم ْن اثنان أو ثالثة ،شاركوا في الحاجا ِ
انقسموا إلى مجموعا ِ
ب .ص ّل من أجل كنيس ِة ﷲ
اقضّ دقائق قليلة تَصلّون معا كمجموعة ل ُك ّل ِم ْن الحاجات التالية:
 .1ص ّل من أجل الوحد ِة
 .2ص ّل من أجل محبﱠة المسيح
 .3ص ّل من أجل الطاعة
العالم.
ج .ص ّل من أجل فعلة أكثر لحصاد ﷲ ھنا وحول
ِ
د .ص ّل من أجل زارعي الكنائس
ُ
ْ
كنائس جديدةَ.
ص ّل باالسم ألولئك الذين بينكم واآلخرون الذين تَعْرفون بأنھم يَزرعونَ
َ
والسياسيين
الدينيين واالجتماعيين
ه .ص ّل من أجل القادة
ِ
ِ
ّ
ً
واآلخرين باالسم ،أطلب م ن ﷲ ّ
أن يس تخدمھم
الحكوميين
قادتكم
أجل
من
وا
وصل
ة
ثاني
ة
صغير
ت
مجموعا
انقسموا إلى
ِ
ِ
ِ
ِ
لخ َْلق بيئة أفضل لنشر اإلنجيل.
العالم
و .ص ّل من أجل شعبك وشعوب
ِ
ص الة كمجموع ة واح دة خ الص الن اس ال ذين يخص ونك ،وأيض ا ً لتل ك
ت الب اقي لل َ
اخ تم حلق ة الص ال ِة بأ َ ْخ ذ الوق ِ
العالم .أذكر ُك ّل واحد بشكل ُمح ّدد وباالسم بينما يذكرك ﷲ بھم.
ك وحول
ت األخرى ِم ْن
الناس في بال ِد َ
المجموعا ِ
ِ
ِ
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القيادة --خطة تدريب 6
قيادة العبد
أوال .القيادة العالمية
في مجموعات صغيرة ،ناقش ما يلي 15) :دقيقة(
ت التالية:
ف ّكرْ بقائد علماني تَعْرفُه جيداً .إلى أي مدى يتبع ذلك القائد ھذه الفرضيا ِ
الناس لفعل ما تُري ُد منھم أَ ْن يفعلوه.
• أنت ال تَستطي ُع ائتمان
ِ
• إذا وثقت باآلخرين كثيراً ،فإنھم َسيَستغلّونَك.
• يتولى القادة السلطةً على أساس منصبھم أَو شخصيتِھم.
ب.
• سيفعل الناس ما تريد منھم عندما فقط عند تقديم الحوافز ،أَو التھديد بالعقا ِ
باعھم ،ألن أتباعھم َسيَ ْنظرونَ إليھم كضعفاء.
• القادة يَ ِجبُ أَ ْن يَتفادوا االتصال المباش َر َمع أت ِ
خادم
ثانيا .قيادة
ِ
أ .بحسب اعتقادك كيف يمكن للعبودية والقيادة أن يسيرا معا؟
الحوافز والقياد ِة المسيحي ِة الموجودة في اآليات التالية؟
ب .ما ھي مبادئ
ِ
• الناس مخلوقين على صور ِة ﷲ لذلك لھم قيمة جوھرية )تك .(28-27 :1
• الناس محفزين لألداء ببراع ِة إلدراكھم بأن ُك ّل شي ِء ينبغي أن يُ ْع َمل لمجد ﷲ )كو .(23 :3
• القائد معيﱠنُ من ﱠ
ﷲِ ويتقلد السلطةً منه )رو .(1 :13
اع ،ويَتفاع ُل َمعھ م ف ي روح االنفت اح والتواض ِع ي و
• القادة الناجحينَ ينظرون إلى اآلخرين كأصدقاء ،وليس كاألتب ِ
.(15 :15
َ
َ
َ
• لَ ْن يَ ْنموا الناس ويتطوّروا إال عندما تأتمنھم تعطيھم الحرية للنَجاح وللفشل.
في مجموعات صغيرة ،ناقش ما يلي 15) :دقيقة(
بمبادئ القيادة.
ف ّكرْ بقائد كنيس ِة تَعْرفُه جيداً .دون أن تعلن من ھو ،ناقشُ مقدار ارتباط سلوكه
َ
ئ؟
ئ ُمقارنة َمع التي ال تستخدم المباد َ
ما ھي تأثيرات قياد ِة الكنيس ِة التي تستخدم المباد َ
ثالثا .تعليم العھد الجدي ِد على قياد ِة العبد
أ .مثال وتعليم يسوع )مت  ،28-25 :20فِل  ،11-1 :2يو (15 :15
ب .مثال وتعليم بولس ) 1تس ,14 :5 ,9-6 :2رو ،1 :15غال (2-1 :6
ج .مثال وتعليم بطرس ) 1بط (4-1 :5
رابعا .نوعيات ومميزات القائد العبدُ :ك ّل طالب سيقيم نفسه ِمنْ  1إل ى  1 .5تش ير إل ى أن العب ارة ال تمثل ه و 5تش ير إل ى
أن العبارة تمثله كثيرا.
َ
ان أَو
االئتم
أو
ة
الملكي
ول
ح
ة
روري
ض
الغير
المجادالت
تفادى
ي
(.
3
:
4
أف
)
ويبنيھا
الوحدة
على
يحافظ
• القائد العبد
َ
ِ
ِ
ألرض.
ا
ِ
ت اآلخ رين .ب دالً ِم ن ذل ك ،ي دركون قيم ةَ ھ ذه الق وى ويس تخدمونھا
ازا
وإنج
وة
بق
دد
مھ
ه
بأن
يش
ال
د
العب
د
القائ
عر
•
ِ
أھداف المجموع ِة.
لل ُم َسا َعدَة على تحقيق
ِ
ْ
ُ
• القائد العب د "يبن ي" اآلخ رين .يَعْم ُل القائ د العب د عل ى تَش جيع و َرف ع اآلخ رين ف ي ك ّل الط رق المحتمل ة .يفرح ون
بانتصارات اآلخرين ،مھما كانت صغيرة.
• القائد العبد يسرع لدفع األمور لألمام ،بينما ھو يَبقي وديعا ويعطي اعتبارا لآلخرين.
• القائد العبد يَ ْمد ُح اآلخرين في جميع األوقات.
• القائد العبد يُري ُد بِناء قاعدة واسعة ِم ْن القادة ليشاركوه في القيادة.
• القائد العبد يدرك ويستخدم السلطةً بشكل مالئم )منصبا وأيضا في العالقة والخبرة وشخصيا وروحيا(.
• القائد العبد ال يكتسب المعنى ،والقيمة أَو السمعة ِم ْن منصبه.
َ
• القائد العبد ال يَتّخ ُذ قراراتَ مستندة على تق ّد ِمه ،وراحته ،وزيادة سلطته ،أو على حساب الذين يخدمھم.
• التزام القائد العبد في تق ّد ِم أتبا ِعه ،وخدمتھم وازديادھم تعبير رئيسي عن محبته.
آخرين ،لِكي يؤسس قاعدة قوية ِم ْن القياد ِة لجديد ِة ،إعادة إنتاج الكنائس.
• القائد العبد يُط ّو ُر قادة عبيد
ِ
التمرين ،ھَلْ َوجدتَ أي جانب من ھذه الجوانب ترغب في تحسينھا؟
ِم ْن ھذا
ِ
في أي جانب من ھذه الجوانب تَعتق ُد بأن أكثر قادة الكنائس مقصرين؟
عُموماً ،ما الذي يمكن لقائد كنيسة أَ ْن يفعله ليُصب َح "مشابھا للمسيح" في قيادتِه؟
وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
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ما ھي الصعوبة التي تواجه القائد ليكون القائد العبد؟
ما ھي األعبا ِء التي على زارع الكنائس أَ ْن يَ ُكونَ لديه الرغبة في تحملھا من اجل اآلخرين؟
ص ْ
ف الكيفية التي يبدوا عليھا زارع الكنائس كالقائد العبد.
ِ
ُ
ما ھي التغيّرات التي تحتاجھا في حياتِكَ الخاص ِة وخدمتك لتَكونَ القائد العبد بشكل أفضل؟

القيادة --خطة تدريب 7
ديناميكية القيادة

ت وف ي
وصفُ نوع عام ِم ْن القادة ي نجح ف ي ُك ّل الح اال ِ
لماذا ينجح بَعْض القادة وآخرون يفشلون؟ ھَلْ من المحتمل حقا ِ
َ
ً
ْ
ْ
ُك ّل الثقافات؟ ھل يُ ْم ِكنُنا أَ ْن نَعطي تصريحاتَ جريئ ةَ مث ل "القائ د يَ ِج بُ دائم ا أن . . .؟ "لم اذا العدي د ِم ن الق ادة يَبْرع ونَ ف ي
ت ويَ ْفشلونَ في األخرى؟
بَعْض الحاال ِ
أوال .مميزات القائد
أ .شخصية القائد -ھَلْ الشخصية ضرورة ملحة للقياد ِة؟ لِماذا؟
ب .كيف يتعلق القائد بالمجموع ِة ،ھل بواسطة " ْ
اإلخبار "" ،اإل ْقناع "" ،االستشارة "" ،ال ُم َشا َر َكة َمع اآلخرين" ،أَم"
التفويض؟ " قي أي واحدة من ھذه تشعر بالراحة أكثر عندما تَتعلّ ُ
ق بأولئك الذين تَقُودُھم؟ لِماذا؟ ما ھي تأثيرات ھذا
ب على أولئك الذين تَقُودُھم؟
األسلو ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َحْ
المھام التي ينجزھا أعضاء المجموعة؟
حول
ه
ف
ْر
ع
ت
ن
أ
عليك
الذي
المقدار
على
م
ك
ت
ك
ة
م
للمھ
القائد
إدراك
ج.
يفَ
ّ ِ
ُ
ِ
ُ
جواب :يَعْرفُ بما فيه الكفاية لالحترام لكن ال يَع َم ُل ك ّل شيء.
ثانيا .خصائص المجموع ِة
أ .مھ اراتَ أعض اء المجموع ةَ وق دراتھم-الحي اة الروحي ِة والشخص ية والك رازة والتلم ذة ،وبن اء العالق ات جمي ع ھ ذه
مھمة جدا بالنسبة لزارع الكنائس .ھَلْ توجد واحدة أكثر أھميﱠةً من البقية؟ ھل المجموعةُ التي تَعْم ُل معھ ا ل ديھا الخب رة
أم بحاجة إلى تدريب ،مستعدة لالنطالق في خدمات أخرى ،ومدركة لمواھبھا الروحي ِة؟
الن؟ ھَلْ أعضاء مجموعتكَ ملتزمون؟
ب .التزام أعضاء المجموعةَ في المھ ّم ِة  -ھَلْ الوظيفة أَو العائلة يَتد ّخ ِ
ت َمع اآلخرين؟ َكيفَ تُعال ُج النزاعاتَ ضمن مجموعتِك؟
ج .ال ِعالقات بين األعضاء َ -كيفَ تَتعام ُل في النزاعا ِ
ثالثا .طبيعة المھ ّم ِة
ھَلْ أعضاء مجموعتكَ يعرفون بوضوح كامل طبيع ِة مھ ّم ِة زرع الكنائس؟
ت المجموع ِة؟
ال جداً على ِعالقا ِ
ھَلْ تُر ّك ُز كثيراً على المھ ّم ِة وقلي ِ
وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
ّ
ُ
نجاح القياد ِة؟
على
ر
ؤث
ت
التي
ثة
الثال
الرئيسية
• ما ھي العوامل
ُ
ِ
ً
• ما ھو األسلوب األكثر مثالية في القياد ِة العلماني ِة في بلدك؟
كنائسكَ؟
• ما ھو األسلوب األكثر مثاليةً في القياد ِة ضمن
ِ
• ما ھو أسلوب القياد ِة الذي مارسه القادة المؤمنين الذين َكانَ لھم التأثي ُر اإليجابي األكثر عليك في الماضي؟

خطة العمل

التقرير إلى مدربك وناق ْشه
أعط ھذا
اكتب تقرير عن
العوامل ال ُم ْختَلِف ِة في حال ِة قيادتِك عن طريق إجابة األسئل ِة التالي ِةِ .
ِ
ِ
َمعه قبل الجلسة التدريبي ِة القادمة.
صفُ نفسك كقائد
ِ (1
• ما ھو أسلوب القيادة الذي تستخدمه غالبا؟
• ما ھي القيود التي تراھا في نقسك؟ ما الذي يمكن أَ ْن تفعله للتَعويض عن ھذه القيود؟
ك
صفُ مجموعتَ َ
ِ (2
ص ْ
ف مھاراتَھم وقدراتَھم.
•
ِ
• ما ھو مستواھم ِم ْن ناحية االلتزام بالمھ ّم ِة؟
• ھَلْ ھناك أ ّ
ي نزاعات شخصية تَحتا ُج عالجا؟
يصفُ مھ ّمتَكَ
ِ (3
َ
ْ
• ھَلْ تَزر ُ
المقاومين أم الذين لديھم قبول؟
الناس
ع كنيسة بين
ِ
ِ
َ
َ
ت؟
المجموعا
ھذه
بين
"
أجانب
"
و
أ
"
ء
غربا
"
فريقك
أعضاء
و
أ
أنت
• ھَلْ تعتبر
ِ
ِ
• ھَلْ توجد حقائق اقتصادية تَجْ ع ُل عملية زرع الكنائس صعبة؟
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ُ
ك تَ ْفھ ُمون مھ ّمتَكم؟
ك بما فيه الكفاية من
المعلومات عن بيئتك؟ ھَلْ أنت ومجموعت َ
ھَلْ لَ َ
ك خطة وإستراتيجية واضحة تأخذ نَتائِ َج بحثِك بعين االعتبار؟
ھَلْ لَ َ
ي ديناميكا روحية فريدة يجب ْ
ھَلْ ھناك أ ّ
أن تُواجه؟
ّ
ُ
ھَلْ ھناك أ ّ
ي ضغوط سياسية تؤث ُر على الوضع؟
ھَلْ توجد لديك المصاد ُر التي تحتاجھا إل ْكمال المھ ّم ِة؟
ومجموعتك لھذه المھ ّمة؟
ما ھي الطرق التي أعدك ﷲ بھا أنت
ِ

•
•
•
•
•
•
 (4خاتمة
• كنتيجة لما تَعلّمتَ  ،ما الذي تَحتا ُج أن تركز عليه؟
• ما ھو أسلوب القيادة الذي سيكون أكثر فاعليةَ في حالتِك ،ولماذا؟

القيادة --خطة تدريب 8
التفاعل
أساليب
ِ

أوال .أربعة أساليب تفاعل:
أكثر ".يَ ِمي ُل العاملون إل ى أن يكون وا أن اسٌ
أ .العامل " -يأخذ المسئولية وينھض للتحدي في
التغيير ل َجعْل الخدمة فعّال ِة َ
ِ
قادرون ،قادرون على قُبُول التحديات وح لﱡ المش اك َل ف ي طريق ة س ريعة وفعّال ة .ھ م أن اسٌ يقوم ون بالعم ِل ويُ ْم ِك نُ أَ ْن
اطر؛ أحيان ا ً يَتح ّمل ونَ أعم اال كثي رة وقَ ْد يَ ْب دونَ غي ر
يُعتَم د عل يھم إلنج از المھم ات .الع املون ال ي ُْخ َش وا ت ََح ﱡم ل المخ ِ
صبورين عندما ال يكون ھناك تق ّدم ظاھر .مثال :بولس )فِل (13 :4
ب .ال ُم َحفّز "تَحفيز وتَأثير على اآلخرين لل َع َمل معا إل ْنجاز نتائج مھمة"
أناس متفائلينَ ومتحمسينَ جيّدون جداً في عالقتھم باآلخرين .ھم لبقون جداً في أغلب األحي ان ويُ ْم ِك نُ أَ ْن
ال ُم َحفّزون ھم
َ
األفكار واإلمكانياتَ بطريقة تُلھم اآلخرين للتَد ﱡَخل .ميلھم لالنفعال على األشيا ِء الجديد ِة قَ ْد تَجْ ع ُل األمر صعبا ً
يُوضّحوا
َ
عليھم لل ُمتَابَ َعة في بَعْض المھام .مثال :بطرس )مت (16 :28,16 :14
ق
ج .مشغل الفري َ
ْ
ْ
وعن َدھُ ْم حسّاس ية
"
اس م واليينَ ومس اعدينَ
ق ھ م أن َ
ِ
يتعاون بسھولة َمع اآلخرين لتَنفيذ الرؤي ِة والخط ِط" مش غلو الفري ِ
ت اآلخرين .يُ ْم ِكنُ أَ ْن يُعتَمدوا على تَنفيذ المھ ِام كم ا ھ ي مح ددة م ن قب ل قائ دھم ولَ ْن يزعج وا أولئ ك ال ذين
قويةُ لحاجا ِ
الفريق قَ ْد ال يَ ْعملونَ جيدا على انفراد كما يَفتق رونَ إل ى المب ادر ِة الشخص ي ِة أحيان ا ً .مث ال :برناب ا
يَلتزمونَ بھم .مشغلو
ِ
)أع (39-37 :15
د .المف ّكر
والخطط ببراع ِة وانتباه للتَفصيل ".المف ّكرون واعون ،منظمون و ِع ْن َدھُ ْم فھ ُم عظ ي ُم للتفاص يل.
ُؤى
ر
ال
َنفيذ
ت
على
"يحفّ َز
ِ
َ
ّ
ّ
ت الغي ر متوقع ِة
يُ ْم ِكنُ أ ْن يُعتَمدوا في ُمتَابَ َعة
المشاريع التي يجدھا اآلخرين معقدة .المفكرون ھم تح ت تح دي ب التغييرا ِ
ِ
ويَھت ّمونَ بأ َ ْن يُصبحوا صارمين تجاه الغموض .المثال :لو )لو (4-1 :1
َصفُك بشكل أفضل _____ ،الثانية _____ ،الثالثة _____ ،األق ّل _____؟
ب األربعة ت ِ
أي من ھذه األسالي ِ
ثانيا :العامل
يتجاوب بشكل أفضل مع اآلخرين الذين:
ح:
ت التي تَسْم ُ
الرغبا ِ
َ
ُ
ّ
بالعمل ،المھتمين،يشددون على
ك
س
تم
ي
َ،
ة
مباشر
ة
أجوب
يقدمون
بالفرصة
الصعبة،
م
والمھا
والتنوع
والسلطة،
،
بالحرية
َ
ِ
المنطق ،يضغطون على اآلخرين
للتق ّد ِم ،بتشجّي ُع التفرد
الذين يختلفون عنك قَ ْد يَرونَك:
الذين ھم مثلك قَ ْد يَرونَك:
قاس وملح ومسيطر وحاد وخشن
حاسم ومستقل وكفؤ وعملي وصاحب تصميم
العمل
ت
بَ ْعض خطوا ِ
ِ
• تعلّ ْم االستماعُ ،كن صبوراً
• كن أقل َس ْيطَ َرة
• ط ّورْ اھتمام أكبر للناس
وأكثر مساعدة َمع الناس
• كن مرن
َ
• وضّحْ لِماذا ھي األمور ھكذا بينما ھم

ثالثا .ال ُم َحفّز
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يتجاوب بشكل أفضل مع اآلخرين الذين:
ت التي تَسْم ُح :
الرغبا ِ
ْ
ول،
والقب
رام
واالحت
دير
التق
ون
يعط
راطيين،
وديمق
ن
ودودي
،
والتفصيل
السيطرة
ن
م
الحرية
الودية،
القات
ع
ال
السمعة،
ِ
ِ
ِ
األفكار يبحثون عن الروابط االجتماعية
فرصة لتَحفيز و ُم َسا َعدَة اآلخرين حرية التعبير عن
ِ
الذين يختلفون عنك قَ ْد يَرونَك:
الذين ھم مثلك قَ ْد يَرونَك:
مثير ،مغرور ،مقاوم ،مناور وكثير الكالم
محفز ،مثير ،متحمس ،ودود ،جذاب
العمل
ت
بَ ْعض خطوا ِ
ِ
• كنُ أقل اندفاعا -قيّم أفكا َرك
• كنُ موجه أكث َر بحسب النَتائِ َج
• سيطر على األعمال والعواطف
التفاصيل والحقائق
• ركز أكثر على
ِ
ّ
• تر ﱠوى واستمع ،ال تتكلم كثيرا
رابعا :المف ّكر
يتجاوب بشكل أفضل مع اآلخرين الذين:
ت التي تَسْم ُح :
الرغبا ِ
ق
التخص ص ،الدقّ ة ،التخط يط ،األم ن ،االس تقرار ،الخط ر يعطي اطمئنانا ،،يحافظ على ج ﱠو المس اعدَة ،يُح ّد ُد الط ر َ
الفشل محدود
ِم ْن
والمعايي َر
ِ
الذين يختلفون عنك قَ ْد يَرونَك:
الذين ھم مثلك قَ ْد يَرونَك:
ّ
حاسم  ،رسمي ،صعب اإلرضاء متردد ،أخالقي
الشمولية ،المثابرة  ،النظام ،جدي ودءوب
العمل
ت
بَ ْعض خطوا ِ
ِ
• ركز على َع َمل األشيا ِء الصحيح ِة وليس فقط على عَمل أشياء بشكل صحيح
• تجاوب بسرعة أكبر
• ابدأ بالثقة في بديھتك وأقل توجيھا بواسطة الحقائق
المخاطر
• كنُ أكث َر رغبة لتَ َح ﱡمل
ِ
• كن منفتحا وأكث َر مرونة
• ال تكن خائفا من تَطوير ال ِعالقات
ك مع شريك الحياة أَو شخص ما يَعْرف ك جي داً لت رى إذا ك ان بإمك انھم أَ ْن
َصفُك؟ قَ ْد ترغب بمشاركة نَتائِج َ
ھَلْ النَتائِج ت ِ
ّ
َ
ْ
ّ
ُ
ب
األساليب ال تنسجم مع
يؤكدوا ھذه النَتائِج .تذكرْ بأن
َ
َ
الناس بشكل مثالي .قد ت َِجد نفسك ال تالءم تماما واحدة من ھذه األس الي ِ
األربعة .بالنسبة لمعظم األشخاص ،المجموعتان التي فيھما أحرزوا نسبة أعلى َستُسلّط ضوءاً على أسلوبِھم.
ت صغير ِة أج ب
خذ بعضُ الوقت لتشارك في ما تَعلّمتَ عن نفسك إلى ھذه اللحظة مع المتدربين
اآلخرين .في مجموعا ِ
ِ
عن األسئلة التالية:
• ما ھي البيئة التي تفضل العمل فيھا؟
• أَ ّ
الناس تتجاوب معھم بشكل أفضل؟
ي نوع من
ِ
ص ْ
ف بيئتَكَ الفعلية التي تعمل فيھا .كيف تشابه أَو تختلف عما تفضله؟
•
ِ
ً
• ھَلْ كانت لديك صعوبة في التأثير على الذين تَ ُش ﱡك بأن أسلوبھم مختلف عن أسلوبك
• ما الذي َتعلّمته عن نفسك ولم تكن تدركه قبل ذلك؟
• ما ھي الخطوات التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تقوم بھا لكي تَ ُكونَ أكثر فعّالية مع األشخاص الذين ھم حولك؟ ھَلْ أنت بِحاج ٍة إل ى
أن تكون أكث َر مباشرة؟ ھَلْ تَحتا ُج لالستماع أكثر؟ ھَلْ أنت بِحاج ٍة إلى أَ ْن تَ ُكونَ مستقال أكثراً؟
صف نقاط القوى والضعفَ من جھة عملية زرع الكنائس.
• ُك ّل واحد ِم ْن المجموعات األربعة من
الناسِ ،
ِ
• َكيفَ ينظر العاملون إلى مھمة زرع الكنائسً ؟ ما ھي نقاط قوتھم وضعفھم؟
• َكيفَ ينظر المحفزون إلى مھمة زرع الكنائسً ؟ ما ھي نقاط قوتھم وضعفھم؟
• َكيفَ ينظر مشغلو الفريق إلى مھمة زرع الكنائسً ؟ ما ھي نقاط قوتھم وضعفھم؟
• َكيفَ ينظر المفكرون إلى مھمة زرع الكنائسً ؟ ما ھي نقاط قوتھم وضعفھم؟
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•

•

أشخاص تَعْرفھم ِم ْن دائرة أص دقائكَ والحظَھ م بش كل ھ ادئ ف ي
كطريقة لفَھْم ھذه األساليب األربعة ،اختار خمسة
َ
ت المتعددة والحظ أعمالَھم وتصريحاته بتحفظ التي تؤكد أسلوب تفاعلھم.
الحاال ِ
ْ
ُ
ب .ميّ ز اثنت ان منھ ا ستش تغل عليھم ا قب ل الجلس ة
خ ذ بع ين االعتب ار" خط وات العم ل" الت ي تل ي ك ّل ِم ْن األس الي ِ
ْ
شارك بھذا مع مدربك ،واطلبْ ِم ْن مدربك أن يعلق على الكيفية التي تعمل بھا.
التدريبي ِة القادم ِة.
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حاجات القيادة

ي نوع من القادة تحتاجه الكنيسةُ؟
أوال .أَ ّ
أ .قادة المجموعة الصغيرة أَو مجموع ِة الخلي ِة  -الممارسون )أع (47-46 :2
ّين  -ال ُم َد ﱢربين )2تي (2 :2
ب .قادة الكنيس ِة المحلي ِ
اإلقليميين  -المتنقلون) 1تس  ،2 :3أع (23 :14
ج .قادة الكنيس ِة
ِ
الوطنيين  -أصحاب الرؤى )أع (11-6 :15
د .قادة الكنيس ِة
ِ
َكيفَ تقارن ھذه المستويات األربعة ِم ْن قياد ِة الكنيسةَ مع القيادة المألوفة لديك؟
ثانيا .كم عدد قادة الذي تحتاجه الكنيسة؟
أ .الھرم ي  -قي ادة الكنيس ة الت ي تش به الھ رم بحاج ة إل ى بع ض الق ادة عل ى المس توى ال وطني والكثي ر م ن الق ادة ف ي
مستوى مجموع ِة الخلية.
َ
َ
ُ
ْ
َ
ب ' .مبدأ جيثرو  -ب َع َم ِل حسبة رياضية ،يَوصي جيثرو  131أو  % 13.1من المنظمة يَ ِجبُ أن تكونَ قادة .ھَلْ يوج د
لديك  % 15أَو أكثر ِم ْن شعبك يقودون؟
طبقا ً ل' مبدأ جيثرو ' ،كم عدد القادة الذي تحتاجه في زرعك للكنائس؟ كم عدد الذين لديك اآلن؟
ثالثا .أين نَ ِج ُد ھؤالء القادة؟
ھَلْ واجھت صعوبةً في إيجاد القادة الذين بحاجة لھم؟ إذا كان األمر كذلك ،لماذا؟ ما الذي يمكنك عمله في ھذا األمر؟
وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
• كم عدد األشخاص الذين ھم يشغلون بعض مستويات القيادة في كنيستِكَ؟
• ما ھي أكبر حاجات القياد ِة في خدمتك حاليا؟
• ما الذي يمكنك فعلهُ في زرعك للكنائس لتَدريب قادة مجموعات الخلي ِة والمجموعات الصغير ِة؟
• َم ْن ھم القادة في منطقتِكَ؟ أين وكيف ُدرّبوا؟

خطة العمل

ك .ما ھو التدريب المتوف ُر ل ُك ّل مستوى من مستويات القياد ِة؟ َك ْي فَ تَس تفي ُد
ادرسْ حاجاتَ القيادةَ والبرامج التدريبية في منطقتِ َ
ج دراستِك َمع مدربك.
ئ
َتا
من ھذه
ِ
المصادر في زرعك للكنائس؟ شارك في ن ِ ِ

القيادة --خطة تدريب 10
تدريب قادة جدد
مھم؟
لماذا تطوير القياد ِة ِ
ب القياد ِة
أوال .األمثلة التوراتية لضر ِ
أ .ماذا تعلمنا عالقة موسى ويشوع ع ن القي اد ِة؟ )خ ر  ،11-7 :33 ،13-12 :24 ،14-9 :17ع د  ،9-6 :14ت ث :31
(9 :34 ،7
ب .ما الذي تُعلّ ُمنا إياه ھذه اآليات عن قياد ِة الرب يسوع؟ )يو  ،51-35 :1مت (21-14 :17 ,10
ص ْ
ف قيادةَ بولس )2تي  ،2 :2 ,3 :1أع  ،24-21 :14غل  ،15 :4فِل (24-22 :2
جِ .
ْ
ُ
النشاطات ال ُم َش ﱢكلة التي ساعدتك في تُط ّو ُر قدرتك على القيادة.
صف
كيف تَدرّبتَ كقائد؟ ِ
ما ھو عدد أجيال القادة ال َموْ صُوف في 2تي 2 :2؟
كيف يتشابه مت  19 :4مع 2تيموثي 2 :2؟
ثانيا .أھداف التدريب
َ
عوامل التدريب التالي ِة ،أ ّ
ي منھا يحتاجھا قادتك جدا؟ المواھب الروحية ،القدرات ،معالجة األم ور الملح ة ،حاج ات
في
ِ
الخدمة ،الخبرة ،والشخصية.
ثالثا .خمسة خطوات لعملية تدريب القادة الج ّد ِد
أ .خطوة " :1أنا أقوم بھا"
ب .خطوة " :2أنا أقوم بھا؛ أنا أراقبُ "
ج .خطوة " :3نحن نقوم بھا معا"
د .خطوة " :4أنت تقوم بھا؛ أنا أُراقب"
ه .خطوة " :5أنت تَقوم بھا"
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وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
مھم؟
لماذا تطوير القياد ِة ِ
ُ
النشاطات ال ُم َش ﱢكلة التي ساعد ْتك في تُط ّو ُر قدرتك على القيادة.
صف
كيف تَدرّبتَ كقائد؟ ِ

خطة العمل

اختار مھ ّمة عامة تَعْرفُ َكيفَ تقوم بھا بشكل جيّ ٍد مثل قي ادة الس يارة ،خب ز فط ائر ،أَو بن اء مقع د خش بي .علّ ْم ش خص
ْ
ص ْ
ف النَتائِ َج إلى مد ّربِ ِك أَو معلمك.
صفت في ھذا
آخر ليَستعم ُل الخمس خطوات التي َو
الدرسِ .
ِ

القيــــادة

ملحق أ10

النوعيات للتَشجيع في قائد جديد

أوال .أألھداف العا ّمة لتدريب القيادة
إنّ األھدافَ التاليةَ ضرورية للقادة بأي مستوى:
• يَبْني عالقةَ حميمة َمع ﷲ.
الروح.
• يظھر ثمر
ِ
• يستخدم مواھبه الروحية في الخدمة.
• محبته تنمو من نحو ﷲ واآلخرون.
• يظھر استقامة أخالقية.
• يلتزم بسلط ِة الكنيس ِة المحليّ ِة.
• يظھر محبة واھتمام لألشخاص الذين في شركة معه.
• له عالقة حسنة مع المؤمنين اآلخرين.
• يُطبّ ُ
ت.
ق المباد َ
العالقا ِ
ئ الكتابية في ِ
• يحل مشكلته الشخصية بشكل جيد.
• يَستم ُع إلى اآلخرين ويتجاوب بشكل مالئم.
• مقتنع بأن الكتاب المقدس ھو كلمة ﷲ.
القديم والعھد الجدي ِد.
• عليه معرفة عاملة في
ِ
• يَ ْدرسُ ويُطبّ ُ
ق الكتاب.
ثانيا .أھداف تدريب القيادة لقادة المجموعات الصغيرة
ب أَنْ يظھروا القدراتَ والميزاتَ التاليةَ:
قادة المجموعات الصغيرة يَ ِج ُ
• يظھر الغيرة على النفوس.
• يمارس الكرازة الشخصيةَ.
• يله عالقة جيدة مع الھالكين.
• يُ ْم ِكنُ أَ ْن يُق ّد َم اإلنجي َل بشكل واضح.
• يُ ْم ِكنُ أَ ْن يقدم شھادة شخصية واضحة.
• ُمت َْل َمذ.
• حساس مع المؤمنين الجدد.
• يظھر محبة لتالميذه.
• يُش ّك ُل التالميذ الذين بدورھم يتلمذون آخرين.
• يُ ْم ِكنُ أَ ْن مجموع ِة ُمناقشة كتابية استقرائية
ّي.
• يعرف الحاجة لمجموعا ِ
ت الخلي ِة كأساس للنمو الصح ِ
• قادر على قيَاْدَة اجتماع مجموع ِة خلي ِة بطريقة فعﱠالة.
ثالثا .أھداف تدريب القيادة للقادة المحليّين
ت التالي ِة:
القادة المحليّون أيضا ً َمنْ ال ﱠ
ض ُروري أَنْ يتميّزوا بالميزا ِ
• تلميذ نموذجي يستحق أن يكون قدوة.
• يَ ْفھ ُم ّ
بأن الكنيسةَ ھي مركبة ﷲ لكرازة عالمية.
لزرع الكنائس واإلرسالية.
• يَعْرفُ األسس الكتابية ِ
ْ
ت الكرازة.
• قادر على استخدام
الطرق ال ُمختَلِف ِة وتقنيا ِ
ِ
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التحضير لنمو وزرع الكنائس.
أساسي في
ث
قادر على إجْ راء بح ِ
ِ
ِ
قادر على قيَاْدَة العباد ِة العا ّم ِة.
يُعلّ ُم الكتاب عمليا ً في مجموعة أَو في جلسة واحد لواحد.
ت الخلي ِة.
يُميّ ُز ويُط ّو ُر قادة محتملينَ ِم ْن مجموعا ِ
يُ ْم ِكنُ أَ ْن يُنظّ َم المؤمنين إلى التوجيه الذاتي والتغذية الذاتية وتوجيه الشعب لإلرسالية.
يعرف َكيفَ يضع األمور الكتابية في شكل يتناسب مع الثقافة.
يبني ويعمل جيدا مع الفريق.
يَعْرفُ َكيفَ يفوض المسؤوليةَ.
ض ُع األھدافَ  ،يضع خططا ويُؤسّسُ األھدافَ إل ْنجازھا.
يَ ِ
يُط ّو ُر مواھب وقدرات اآلخرين.
نشيط.

رابعا .أھداف تدريب القيادة للقادة اإلقليميين والوطنيين
ب أَنْ يكونوا على أعلى مستوى ِمنْ الشخصية والقدرات:
القادة اإلقليميون والوطنيون يَ ِج ُ
• قادر على الوعظ والتَعليم.
ت.
َسيَ ُكونُ قادر على التوجي ِه
•
الروحي ومرشد ألنواع مختلفة ِم ْن الحاال ِ
ِ
َ
• فھْم جيد للكتاب والالھوت.
• قادر على تدريب العاملين في الكنيس ِة عل ى الك رازة,والتلم ذة ،قي ادة مجموع ِة خلي ِة ،اإلدارة ،والعب ادة أَو مج االت
أخرى ِم ْن الخدمة حسب الحاجة.
• بناء واستخدام مجموعات خلي ِة إل ْشباع المجتمع وتحريك جسد المسيح.
• يُجسد النمو عقليا.
ث ،يَستوعبُ القادمين الجُدد.
• يظھر حسّاسيةَ الباح ِ
• قادر على ممارسة المعمودي ِة وكسر الخبز.
• يُبل ُغ الرؤيةً التي تُلھ ُم اآلخرين.
• يُ ْم ِكنُ أَ ْن يقود آخرين في اكتشاف مواھبھم وتطبيقھا في الخدمة.

القيادة --خطة تدريب 11
ومشاكل مجموع ِة الخلي ِة
ُمناقشة األسئل ِة
ِ
ك ھ و ًم َس ھﱢل ،أَو وس يط ب ين المت دربينَ .س تَحتا ُج
ص ّم َم ھذا
ُ
الدرس لكي يقدم في فترة ال ُمناقش ِة التفاعلي ِة بين المت دربين .دور َ
ِ
أن تسأل المتدربين عن مشاكلِھم أَو أسئلتِھم .ال تقدم األجوبةَ أَو االقتراحات بنفسك  -إذا كان باإلمكان ،دع األجوب ِة ت أتي ِم ْن
ضمن المجموع ِة  .إذا لم يكن عند أحد من المتدربين أ ّ
ي أسئلة أَو مشاكل ،توجد بَعْض األسئل ِة المشترك ِة ال ُمقترح ِة وردت في
المشاكل واألسئل ِة المقدمة أثناء وقت الدرس.
الدرس .حاولْ استخدام تجربةَ المتدربين إلجابة
ِ
َ
َ
ُ
ُ
أَ ّك ْد عل ى ّ
الحلول أو االقتراح ات الت ي تن اقش وح ّدد كي ف يُ ْم ِك نھم أ ْن يُطبّقوھ ا ف ي
أن المت دربين بحاج ة إل ى أَ ْن يُف ّك روا ب
ِ
اكل ف ي مجموع اتِھم
رق ثابت ة ومح ددة والت ي فيھ ا َس يُحاولونَ ح ّل بع ض المش ِ
مجموعاتِھم الخاص ِة .ش ّجعْھم عل ى ِكتابَ ة ط ِ
الخاص ِة.
ق عن خدمة مجموعة الخلي ِة
أوال .حقائ ُ
ُ
ّ
ُ
خاص يحض رون بانتظ ام إل ى
أش
ة
ت
س
اك
ھن
أن
ن
م
الرغم
ب
.
ھور
ش
ة
أربع
ن
م
ر
ألكث
ة
خلي
ة
مجموع
د
و
ق
ي
ى
مث ال :موس َ
ِ
ِ
ْ
اجتماعات مجموع ِة الخليةَ ،ال يبدوا أنھ م يَنم ون كثي را ف ي إيم انِھم ،والمجموع ة ال تُع ربُ ع ن أ ّ
ي اھتم ام ف ي الوص ول إل ى
الناس حولھم .ويبدو أنھ م مكتف ين باالجتم اع أس بوعيا ،للتَ َح ﱡدث ع ن مش اكلِھم ،ول ِدرا َس ة الكت اب قل يالً .وموس ى يص بح أكث ر
ِ
فأكثر ُمحبطا ،وال يَعْرفُ ما الذي يُ ْم ِكنُ أَ ْن يفعله بشكل مختل ف لك ي يُس اع َد أعض اء مجموعتِ ه ف ي النض وج .ويش عر بَ ْع ض
األيام بأنه يريد التَخلّي عن كل المجموعة.
ِ
ثانيا .األسئلة والمشاكل
ما ھي المشاكل أَو األسئلة التي لديك بمجموع ِة خليتِكَ؟
القائمة التالية قَ ْد تُستَعم ُل في حالة ما لم يكن لدى المتدربين أسئلة أخرى أَو مشاك ُل لل ُمنَاقَ َشة:
ھَلْ ھناك أحد لديه أ ّ
المشاكل التالي ِة؟
ي ِم ْن
ِ
مجموعة الخليةَ ال تَ ْنمو روحياً.
ال يَستطي ُع القائد إيجاد شخص يتدرب على القيادة.
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ضا َعفَة نفسھا.
مجموعة الخليةَ ال تُري ُد ُم َ
مجموعة الخليةَ ال تَستطي ُع إيجاد مكان جيد لالجتماع.
مجموعة الخليةَ ال تَ ْنمو عدديا.
يوجد أحيانا بعض المشاكل بين شخصين أو أكثر في المجموعة ،وال يبدوا أن القائد قادر على حلھا.
ثالثا .الحلول
في أغلب األحيان ھناك مبادئ أَو أسباب أساسية مشتركة للمشكل ِةُ .ك ّل قائد مجموع ِة خلي ِة يَ ِج بُ أَ ْن يَس تم َع بعناي ة إل ى
درس .إذا ك ان باإلمك ان ،يَ ِج بُ أَ ْن يُف ّك َر ك ل قائ د بالكيفي ة الت ي
ت ُمناقشةَ ھذا ال
االقتراحات أَو
الحلول التي تعرض أثناء وق ِ
ِ
ِ
يُطبّ ُ
الحلول المقدمة في مجموع ِة خليتِه الخاص ِة إذا كان يُواجهُ مشكلة مماثلة.
مبادئ
ق فيھا
َ
ِ
وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
َ
ُ
لْ
ّ
الصف يُ ْم ِك نُ أَ ْن
ھذا
أثناء
اقتراح
و
أ
ل
ح
ح
ر
ط
ھ
تقودھا؟
التي
الخلية
مجوعات
في
األكبر
االھتمام
ما ھي المشكلة أَو
َ
ِ َ َ
ِ
تَستعملَه لل ُم َسا َعدَة على ح ّل ھذه المشكل ِة؟
َ
ْ
نُ
ال
ذا
ھ
ن
م
تفيدوا
يس
ن
أ
ك
م
ي
ن
لك
نف
الص
ذا
ھ
ي
ف
رون
ت ِم ْن
وق
يحض
ال
رى
أخ
ھَ لْ تَ ْع رفُ ق ادة لمجموع ات خلي ِة
ُ
ِ
ْ ِ
ِ
ال ُمناقش ِة؟ َك ْيفَ تُش ّجعُھم وتشاركھم في بعض األشيا ِء التي تعلمتھا؟
ت الخلية الخاصة بك؟
َم ْن ھو الشخص الذي تستطيع أن تتحدث معه عن
المشاكل المستمر ِة أَو المستقبلي ِة في مجموعا ِ
ِ
خطة العمل
ُ
َ
ت الخلية.
اكتب المشاك َل الرئيسية الثالث التي تواجھُھا في مجموعا ِ
اليوم ،أ ْكتب على األقل حلّين محتملينَ ل ُك ّل من ھذه المشاكل.
بناءا على ُمناقش ِة
ِ
الحلول َكتبتَھا .خطّ ْ
ط لتَطبيقھا بأسرع ما يمكن.
َطبيق
ت
في
ة
الحكم
ص ّل من أجل
ِ
ِ

القيادة --خطة تدريب 12
تضاعف مجموع ِة الخلي ِة
أوال .ھدف التضاعف -ما الذي يعنيه التضاعف لمجموعة الخلية الخاصة بك؟
الطبيعي"
ثانيا .عملية التضاعف "
ِ
أ .التضاعف الحيوي
خص واح د ِم ْن
ك ليتقدموا إلى األمام ِم ْن قاع ِة ال درس .أطل ب م ن الش خص "األول" ا ْختي اَر ش
اختر شخصين ِم ْن صفِ َ
ِ
ّ
ُ
الصف يُمث ُل مجموعة خلية( .أطل ب م ن الش خص "الث اني" اختي ار
اآلخرين للوقوف بجانبه )ك ّل عضو في
الصف
أعضاء
ِ
ِ
ِ
ف للوق وف بجانب ه .ف ي المرحل ِة التالي ة ،أطل ب م ن "األول" أن يحض ر شخص ا آخ ر .ث ّم اطل ب م ن
ش خص واح د ِم ن الص ِ
"الثاني" " والذي يقف بجانبه أن يحضر كل واحد شخصا لاللتحاق بھ م )ل ذا ،ھ ذه المجموع ِة ت َِزي ُد اثن ان( .اس تم ّْر ف ي عم ل
الصف ق د انض م ف ي أح د المجموع ات .المجموع ة "الثاني ِة" َس تَ ُكونُ أكب ر ج داً ألنھ ا كان ت تنم وا
ھذا حتى يكون كل من في
ِ
بالتضاعف  -في ُك ّل مرحلة ،ق ّد َم ُك ّل أعض اء ھ ذه المجموع ِة شخص ا ً آخ راً .المجموع ة "األول ى" َكان ْ
ت س تَجْ لبُ إل ى مقدم ة
الصّفﱢ
شخص جدي ِد واحد فقط في ُك ّل مرحلة .ناقشْ َكيفَ أن وجود قادة مجموعات خلية جديدة يب دؤون ف ي مجموع ةَ خلي ِة
ِ
جديد ِة أخرى )تضاعف( أفضل بكثير من وجود قائد مجموع ِة الخلي ِة األصلي ِة يضيف بضعة مجموعات )إضافة(.
ب .العناقيد الطبيعية -في االنقسام إلى مجموعتان خلية ،خذ بعين االعتبار الصداقاتَ ض من المجموع ة الحالي ة .الح ظ كي ف
ت نقاش أصغر.
يُق ّس ُم
َ
الناس طبيعيا ً إلى مجموعات فرعية عندما تشكل مجموعا ِ
َ
ت الخلي ِة الجديد ِة المحتمل ِة؟ ھَلْ
لْ
ھَلْ
مجموعا
َأسيس
ت
في
ھذا
د
سيساع
ھ
كَ؟
ت
خلي
ة
لمجموع
تجميعك
احتمالية
تكون
ك
َرى
ت
َ
َ
يفَ
ِ
ِ
ِ
سيساع َد ھذا في تَمييز القادة المتدربين المحتملين؟
ثالثا .خطوات التضاعف
.1االستعداد لتضاعف مجموع ِة الخلية
• بشكل مستمر قدم رؤية لالنقسام في المستقبل إلى اثنان )ضع خطة محددة التاريخ(
• ش ّج ْع على الوصول لغير المؤمنين
• أَسّسْ التلمذة بين المؤمنين
• قف بجانب القائد المتدرب.
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 .2تَطبيق تضاعف مجموع ِة الخلية
• ناقشْ التغييرات القادمة.
• حد ْد من َسيَقُو ُد كل مجموعة
• حدد من َسيَ ُكونُ في كل مجموعة
• اختر موقع اجتماع
• استمر بالوقوف إلى جانب قائد المجموعة المتدرب بعد التضاعف
• ح ّد ْد تاري َخ احتفال االجتماع األخير للمجموع ِة األصلي ِة
ثالثا .عوائق التضاعف
لكل من المشاكل التالية ،أطلب من كل واحد في الصف أن يقدم حال ،ثم اقرأ الحلول المقترحة
.

المشاكل
المجموع
التضاعف.

ة ال ت

درك أھمي

ةَ

ت درك المجموع ةُ الحاج ة إل ى
ض ا َعفَة ،لَك نﱠھم مرت احون َم ع
ال ُم َ
بعض ھم ال بعض وال يُري دونَ
االنقسام.

ال يوجد قائد متدرب.

يوجد خ الف ح ول توزي ع األعض اء
على المجموعات الجديدة.

االقتراحات
أن يَعطي فقط رؤية للتضاعف ،لَكنﱠه علي ه أيض ا ً
• ال يجب على قائد مجموع ِة الخلية ْ
أَ ْن يو ّ
ض َح م دى أھمي ة التض اعف  .يَ ِج بُ أَ ْن يَ ْفھ م أعض اء مجموع ِة الخلي ةَ ھ ي
الفائدة من التضاعف للمجموع ِة ولتق ّدم ملكوت ﷲ.
• ص ّل ّ
بأن يعطيك الرو َح القدس حكمةَ في فَھْم مجموعتِك وحالتكَ الفريدة.
• أَ ّك ْد عل ى أھمي ة التض اعف وو ّ
ض حْ بأنّھ ا الخط وة التالي ة ف ي النم و الطبيع ِي لحي اة
المجموع ِة.
• ب ين أھمي ة التض اعف ف ي طاع ة وص ية ﷲ "اذھب وا وتلم ذوا" ف ي م ت .19 :28
خالل التض اعف ،مجموع ة الخلي ة الخاص ة ب ك لَھ ا دو ُر مھ م ونش يط للمس اعدة
على تحقيق المأمورية العظمى.
• ص ّل من أجل تَقسيم المجموع ِة في التضاعف الطبيعي ،استخدم المفھو َم العنقودي.
• أوالً ،عل ى قائ د مجموع ِة الخلي ة أَ ْن يَ ْقض ي وقت ا ف ي الص ال ِة ،طالب ا م ن ال روح
القدس الحكم ِة في االختيار .ث ّم ،علي ه أَ ْن يَقُ و َم بھ ذا االختي ار بش كل ھ ادف ويَ ْب دأُ
ِ
بتلمذة والوقوف بجانب القائد المتدرب.
• اس تخدم طريق ة التض اعف العنقودي ة ف ي مجموع ِة خليتِ كَ لتَميي ز الق ادة ال ذين
المحتملين لمجموعة خلية جديد ِة
يظھرون طبيعيا ً .ص ّل من أجل القادة
ِ
درس مجموع ِة الخلية في الكراس ة
• للتوجيھات على اختيار القائد المتدرب ،راج ُع
َ
 " ,3درّب قادة مجموع ِة الخلية الج ّدد"
ك ِع ّدة عناقي د ،خ ذ بع ين االعتب ار اس تعمال عنق ود أو أكث َر للبَ ْدء
• إذا كان لمجموعتَ َ
َ
ت الطبيعي ِة في المجموع ِة.
القا
ع
ال
ط
خطو
االعتبار
بعين
خذ
.
الجديدة
المجموعة
ِ
ِ
• ْ
الصالة واطل ب ِم ْن ال روح الق دس َج ْع ل األم ر
اطلب ِم ْن ُك ّل عضو في المجموع ِة َ
واضحا ً لكل واحد من المجموعة إلى أي مجموعة سينتمي.
• وجه ُمناقشةَ مفتوحةً وصادقةَ في مجموع ِة الخليةَ الكتِشاف أس باب ض عف الوح د ِة
القرار.
في ھذا
ِ

وتطبيق
أسئلة لالعتبار ومراجع ِة
ِ
َ
ﱡ
َ
إشباع حركة زرع الكنائس؟
م
د
ق
ت
على
ة
الخلي
مجموعة
في
التضاعف
• َكيفَ يساعد
ِ
ِ
• ما ھي "العناقيد الطبيعية" في مجموعة الخلي ة؟ َك ْي فَ يمك ن أن تس تخدم لت َس اعَد حرك ة المجموع ات خ الل مرحل ة
التضاعف؟ ما الذي يمكن أن يَحْ دث عندما تكون المجموعة جاھزة للتُضاعفُ واألعض اء منقس مون ب دون ترتي ب،
ت في المجموع ِة؟
دون أي اعتبار لل ِعالقا ِ
ُ
ُ
َ
• َك ْيفَ تساعد العناقيد على تميّز خلية القادة المحتملين لمجموعة خلية جديدة؟
• ما ھو العائق األكثر شيوعا ً للتضاعف في مجموعة الخلية؟ َك ْيفَ يمكن التغلب عليه؟

خطة العمل
•

•

العناقيد في مجموعة خلية أحيانا َس تَحْ ُ
دث طبيعي ا ً .إذا ل م يك ن ل دى مجموعاتِ كَ عناقي د ،ض ع ف ي فك رك اس تخدامھا
أثناء أجزا ِء مختلف ِة ِم ْن اجتماع مجموعة الخلية .ھَلْ تَرى أ ّ
ي فوائد من استخدام العناقيد في مجموعاتِكَ؟
اب دأُ ب التَفكير بم ا تحت اج أن يح دث ف ي ُك ّل ِم ْن مجموعاتِ كَ لك ي تَص َل إل ى ھ دف التض اعف .اكت ب خمس ة أش يا َء
ستفعلھا في الشھور الثالثة التالية لكي تُح ّركَ مجموعاتَك لتقترب من عملية التضاعف.
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فك ر ف ي العوائ ق المحتمل ِة لعملي ة التض اعف ف ي ُك ّل ِم ْن مجموعاتِ ِك .م ا ال ذي يمكن ك فعل ه مس بقا للتَ َغلﱡ ب عليھ ا
المشاكل عندا يحين وقت التضاعف؟
ولتَفادي
ِ
ً
ّ
طوّر خطة للتضاعف في مجموعاتِك .كن متأكدا في انخراط القائد المتدرب ف ي ھ ذه العملي ِة لك ي يكون و مس تعدين
ك تاريخ تضاعف ل ُك ّل مجموعةِ .ج ْد شخص ما يكون مس ئول
للتَخطيط لمضاعفة مجموعاتِھم .ص ّل لتضع في خطتِ َ
في تَطبيق خطة التضاعف.

ق 5أ ،الكراس ة الثالث ة( إل ى الجلس ِة
ُك ّل طالب في زرع الكنائس يَ ِج ُ
ب أَنْ يحضر الخط ة الكامل ة للتلم ذة ") ِم نْ الملح ِ
القادم ِة على التلمذة.

التلمذة --خطة تدريب 6
ورشة عمل التلمذة :مناقشة القضايا العملية المتعلقة بالتلمذة
ال أثن اء ُمناقش ِة
ق 5أ ،الكراس ة الثالث ة( لإلكم ِ
اعمل ملصقات أَو نُ َسخ على جھاز ع رض ع ن خط ة التلم ذة ) ِم ْن الملح ِ
المھام ال ُمك َمل ِة بشكل س يئ.
مجموع ِة كبيرة .قَ ْد تَحتَا ُج إلى ذلك إذا كانت ُمناقش ِة المجموع ِة الصغير ِة غير قابلة للتطبيق بسبب
ِ
ت،
الوق
تغالل
اس
ي
لكي
من الضروري أن يعمل المتدربين خالل العملي ِة واضعين في االعتبار القضايا وتسلسل التلمذة.
ُحسنَ
ِ
َ
ض ْعھُم عل ى ورق كبي ر أو
من المھم أن يَتح ّرك المشاركون بس رعة إل ى مجموع ات ص غيرة ِم ْن  5إل ى  .8و ّز ْع األس ئلة أو َ
على لوح.
أوالُ .مناقشات المجموع ِة الصغير ِة ) 30دقيقة(
• ھَلْ َوجدتَ
تمرين "خطةً التلمذة" مفيد عمليا ً في خدمتك؟ َكيفَ ؟
ِ
• َكيفَ حددت الطريقة لتي ستعالج بھا القضايا؟
َ
• ما ھي عناصر المتابعة )المھارات ،المفاھيم ،أو القِيَم( ھَلْ تَعتق ُد أنھا يجب ْ
الشھور األولى من حياة
أن تكون ضمن
ِ
المؤمن الجديد؟ لماذا ھذه العناص ر مھم ة ج داً؟ َك ْي فَ يمك ن ________________ )اختي ار أح د العناص ِر( أن
تتطَ َور أفضل في حيا ِة المؤمن أَو الكنيسة؟
• َكيفَ أصبحتَ مقتنعا شخصيا ً بأھمي ِة )القضية  /الحقيقة  /المھارة أَو المفھوم(؟
• ما ھي األشكال التي ترتاح معھا؟
َ
األشكال لكي يكون واحدا منھا أو اثنان مستخدما أكثر أو مھمال؟
• ھَلْ حاولتَ ُم َوا َزنَة
ِ
• ماذا تَعْم ُل لنشر عمل التلمذة حيث أنت؟ كيف تُ ِع ّد "المتلمذين"؟
• ماذا ستعمل األسبوع القادم ل َد ْفع عملية التلمذة إلى األمام في رجاء إيمانِھم ومحبتھم؟
ثانيا .ورشة عمل التلمذة ) 20دقيقة لكل الصف(
ص ْ
ك المسيحي ِة التي ساعد ْتك بشكل حاسم لكي تتق ّد ُم ف ي مس يرتك
ف حالة ،حادثة أَو نشاطَ انخرطت فيه مبكراً في حياتِ َ
ِ
َمع المسيح.
ما ھي الحقيقة الراسخة التي تريد أن تَ ْنقلُھا إلى أولئك الذين يبدؤون عملية التلمذة

خطة العمل

في ضوء ال ُمناقش ِة أثناء ھذه الورشة ،راج ع وق يّم خط ة التلم ذة الت ي أع ددتھا بع د ت دريب الكراس ة الثالث ة ل ُك ّل ش خص
لخطط ك مس تندا عل ى م ا تَعلّمتَ ه أثن اء ھ ذه الورش ِة .ت ذ ّكرْ ب ّ
تلمذته في خدمتك لزرع الكنائس .قُ ْم بأ ّ
أن
ي تغييرات ض رورية
ِ
الخططَ التي عملتھا لَ ْ
ت ومع النمو من ناحي ة تالمي ذك .راج ع بش كل دوري وج ّدد خط ط
يست ثابتة  -فيجب أن تتغيّر مع الوق ِ
التلمذة التي لديك ل ُك ّل ِم ْن تالميذك .واص لْ اعتب ار التلم ذة كطري ق إلع ادة إنت اج نفس ك ف ي حي ا ِة اآلخ رين وض اعف ع املين
ك للمسيح.
ك ومناطقِكَ و ُمدنِكَ وبال ِد َ
قادرينَ على ال ُوصُول إلى قُرا َ
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الوكالة --خطة تدريب 1
مقدمة إلى الوكالة
ما ھي األشياء التي أعطاك إياھا ﷲ؟ )اعمل قائمة على ورق كبير أو على لوح(
أوال .ما ھي الوكالة؟
ماذا تعني كلمة ،وكالة ،بالنسبة إليك؟ ما الذي يأتي غلى ذھنك عندما تَسْم َع ھذه الكلم ِة؟
ثانيا .لماذا نتحدث عن الوكالة؟ قضيتان
اإلخالص
أ .قضية
ِ
لِكي تَ ُكونَ وكيال صالحا ،ما لذي يجب أن تؤمن به؟
ب .قضية القِيَ ِم
ما الذي قصده الرب يسوع عندما قا َل" :حيث يكون كنزك ھناك يكون أيضا قلبك" ،؟
ما ھي األشياء التي لھا قيمة كبيرة لديك؟
َك ْيفَ تقدم ُك ّل ھذه األشيا ِء إلى ﷲ؟
َك ْيفَ ن َْخد ُم ﷲ ُك ّل يوم؟
ف ّكرْ بشخص يكون جاركَ .ك ْيفَ يمكنك خدمته بأفضل طريقة؟
َم ْن ھو الشخص الذي وضعه ﷲ في عنايتِكَ؟ َك ْيفَ تدير مصادرك بأفضل م ا يمك ن )الم ال ،الوق ت ،العناي ة ،ال خ( .
الشخص؟
لخ ْد َمة ذلك
ِ
ِ
ثالثا .مبادئ الوكالة الكتابية.
أَ .م ْن كان وكيال في العھد الجديد؟ )لو1 ,3-1 :16 ,42 :12كو (1 :4
ب .أمثال عن الوكالة
 .1الوكيل الصالح يكون أمينا )لو(48-42 :12
 .2الوكيل الفطن يستخدم موقعه لي ُِعد للمستقب َل )لو (12-1 :16
 .3يُقَيﱠم الوكالء بحسب قدراتھم )مت (30-14 :25
ج .المحاسبة
لمن نَعطي حساب وكالتنا؟ )رو  (12 :14ما الذي نحن مسئولون عنه؟ )2كو (10 :5
رابعا .وكالتنا  -ما الذي ُو ﱢكلنا عليه؟
أ .مالنا
ب .وقتنا )أف (10 :2 ,17-15 :5
ج .أمالكنا
د .أجسادنا )1كو (19 :6
ه .عائالتنا
و .خدمتنا )1بط (10 :4
• أي من ھذه الجوانب تعتبر األصعب في التعامل؟ لِماذا؟
• ھَلْ تُميّ ُز كشخص يَحبﱡ ﷲ واآلخرون؟ )مت  (39-37 :22ھل الطريقة التي تستخدم بھا وقتك وأمالكك
وجسدك وعائلتك وخدمتك ،الخ .يتوافق مع ذلك؟
• ما ھي المصادر التي وفﱠرھا ﷲ لَك؟ اعمل قائمة بھا.
• ھَ ّل يمكن لشخص فقير أن يقدم شيئا للرب؟ ھَلْ ھذا واجب؟ َك ْم؟
• ما الذي يجب أن يتعلمه المؤمنون الج ّدد بالنسبة للوكالة؟
• ما مدى أھمية القيم في ُمناقش ِة الوكالة؟
• َم ْن ھو المثال األكثر أھميةً في الوكالة لألشخاص الذين في مجموعة الخلية الخاصة بك؟
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الوكالة --خطة تدريب 2
وكالة المال
حاولْ تَفادي النقاش الساخن نفي قض ية العش ورّ .
درس ھ ي بأنّن ا مس ئولون الس تخدام الم ال
إن النقط ةَ الرئيس يةَ لھ ذا ال
ِ
لمج ِد ﷲِ .ركز على تلك القضي ِة ،ذات العالقةُ مھما كان اعتقاد شخص ما بالعشور
أوال .ابحث في الكتاب المقدس
أ .العشور في ناموس العھد القدي َم  -ال 32-30 :27؛ مل 12-8 :3
ب .التقدمة الشخصية لخيمة االجتماع  -خر 8-1 :25
ج .مثال داود في العطاء من أجل بناء الھيكل 1 --أخ 20-1 :29
د .العطاء من اإلعواز  --لو 4-1 :21
ه .تَمويل قادة كنيس ِة العھد الجدي ِد 1 --كو 1 ;14-4 :9تي 18 :5
و .المجموعة لقديسي القدس 1 --كو 2 ;2-1 :16كو 6-1 :8
ثانيا .العطاء الشخصي
ئ التاليةُ تُو ّجهُ العْطاء للمؤمنين:
المباد ُ
• ُك ّل مؤمن يَ ِجبُ أَ ْن يَعطي.
ك يتوافق مع عطاءك!
عل ﷲ دخل َ
• العطاء يَ ِجبُ أَ ْن يَ ُكونَ بالنسبة إلى دخلَنا ،لكل من النقد وغير النقد .تخيّلْ إذا َج َ
• يجب أَ ْن نَعطي حتى في إعوازنا.
بالكرم وألننا نَرْ غبُ بذلك -ول يس ألن ش خص م ا يجبرُن ا .العط اء يَ ِج بُ أَ ْن يَ ُك ونَ ِم ْن قل ب راغ ب
• يجب أَ ْن نَعطي
ِ
لكي تسر ﷲ.
• يجب أَ ْن نَعطي فوق طاقتنا )واثقين با (.
• عطاءنا المالي يَ ِجبُ أَ ْن يَ ْتلي تقديم أنفسنا إلى ﷲ .العطاء مظھر من مظاھر التكريس للرب.
ئ مستخدما األسئلةَ التاليةَ 20-15) :دقائق(
في مجموعات صغيرة ،ناقش المباد َ
 oھل يوجد مؤمنين ال يعطون بسبب إعوازھم؟
للدخول في ھذه المنطق ِة؟
المتوسط
الناس ھنا بحسب النسب ِة إلى عطاءھم فما ھو
دخول
 oإذا كان
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ب؟
للر
عطي
ي
ن
أ
المؤمن
على
ج
بُ
َ
ِ
 oلماذا يَ ِ
َ
 oما ھو رأيك بالفكرة الفكرة التي تقول بأننا يَ ِجبُ أ ْن نَعطي أكثر مما نحن قادرونُ  ،واثقين با ؟
 oھَلْ ھناك أ ّ
ي شيء نحصل عليه ِم ْن خالل العْطاء ماليا ً دون أن نعطي أنفسنا إلى ﷲ؟
 oھَلْ اختبرت ﷲ في إظھار محبﱢته بتسديد الحاجة عَلى نَح ٍو مفاجئ؟
 oما الذي تخبرنا به اآلية 1مل  16-7 :17عن العطاء بأمانة؟
 oما ھي المبادئ الرئيسية للعطاء في  2كو 11-6 :9؟
ثالثا .األنظمة التمويلية للكنيس ِة المحليّ ِة
أ .الكنائس المكتفية ذاتيا ً
ما ھي فائدة الكنيسة الجديدة المكتفية ذاتياً؟
ب .الكنيس ِة التي تعمل على تدبير المال
 .1علّ ْم على ال َعطاء المنظّم
 .2ط ّورْ نظا َم مقبو َل لتقدير المصاريف واعمل على وضع ميزانية
يجبُ أَ ْن يَتض ّمن ِ :ع ّدة أشخاص ،خطة عن طريق
 .3درّبْ وأطل ْق أمينَ صندوق الكنيسةَ  -نظام لجمع وتَوزيع ِ
الصالة ،المحاسبية ،جمع منتظم ،االحتفاظ بسجل دقيق ،وتقرير منتظم.
ال ّرابع .التَمويل وحركات ِزرع الكنائس
• ھل ترغب في العطاء فوق الطاقة مثل المكدونيين؟ )أجوبة خاصّة فقط(
• ما الذي يجب أن يتعلمه المؤمنون الج ّدد عن العطاء؟
المصادر األخرى التي باركك ﷲ بھا؟
ك النقدي فقط أَم أيضا ً على
• ھَلْ تُحدد عشورك على دخل َ
ِ
ض ُح موضوع العطاء لغير المؤمن الذي يُعتق ْد ّ
• َك ْيفَ تُو ّ
المال فقط؟
الكنائس تَسْألْ عن
بأن
ِ
ِ
• أما ھو تأثير الدعم الخارجي على الكنيسة المحليّة؟
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غير النق ِدية( وعطاءك لم ّدة أسبوع أَو في ال ّش ھر .ھ ذا بين ك وب ين
سجّلْ دخلَ َ
ك ِم ْن ُك ّل المصادر )يتضمن ذلك المصادر ِ
َ
ﷲ .احسب النسبة المئوية التي تَعطيھا إليه .ھَلْ أنت راض عن ذلك؟ ھل ﷲ راض؟
دل الش ھري لعط اء لك ّل واح د م نھم .ض ْ
اعف
ق ّس ْم
مجموع تقدمات كنيستِ َ
ك لم ّدة شھر على عد ِد الب الغين إليج اد المع ِ
ِ
ّ
ً
ُ
َ
الرقم ع َشر مرات لمعرفة ك ْم يحتاج كل واحد منھم للعيش ك ّل شھر ،إذا كان العطاء يمث َل حقا العشر .ما ھي الكيفي ة الت ي ي تم
فيھا ذلك في كنيستك؟ ھَلْ يَحتاجونَ تعليما ً أكث َر في ھذه الناحية؟ إذا كان األمر كذلك ،وّر خط ة لتَعل يمھم .ت ذ ّكرْ ب ّ
رض
أن الغ
َ
من ذلك ھو أَ ْن تُساعدَھم على فھم الوكالة ،وليس عطا ًء ناموسيا بشكل إجباري .يَحبﱡ ﷲ الذين يَعطونَ بحرية.

الوكالة --خطة تدريب 3
إدارة الوقت
درس مس بقا بش كل ك افي البعي ِد ُمق دما ً )أس بوعان أَو أكث ر( لك ي يجت از
ّب باالس تعداد لھ ذا ال
م ن المھ م ج دا أن يَ ْب دأُ الم در َ
ِ
درس س يأخذ أھمي ةَ أكث ر بكثي َر إذا ك ان للم درب تجرب ةُ شخص يةُ وعملي ةُ بھ ذا
"التطبي ق العمل ي" بنفس ه .باختص ار ھ ذا ال
ِ
التمرين .اصرف وقتا في المشاركة في حاالت النجاح /حاالت الفشل من تجربت ك الشخص ية ف ي َج ْد َولَ ة وتَحلي ل برنامج ك،
ِ
ْ
ْ
َ
ّ
التمرين .على ق در م ا يفع ل ذل ك
ھذا
تطبيق
خالل
ن
م
ج
ت
ن
ت
والتي
جديدة
يومية
برامج
ي
أ
وأيضا
،
ك
ف
ھد
تحديد
إلى
باإلضافة
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
التأثير األكبر الذي على الذين تدربھم.
الدرس
لھذا
سيكون
شخصيا على قدر ما
ِ
ِ
ك بدالً ِم ْن أن يحكمك الوقت.
تنظيم الوقت يُ ْم ِكنُ أَ ْن يُساعدك لكي تتحكم في وقتِ َ
أوال .ضع األولويات  -تعلّم َكيفَ تُدي ُر الوقتَ
أ .ما ھي المبادئ الكتابية التي تتعلق بإدارة الوقت في اآليات التالية؟ )مز  ،1 :24يش  ,15 :24أف ,17-15 :5
 1بط  ,10 :4جا (8-1 :3
َ
ب .ما ھي األشيا ِء التي يَ ِجبُ أ ْن تَ ُكونَ من أولويات زارع الكنائس؟ )تي  ،5-4 :3 1تي  ,6 :1أف ،13-11 :4
مت (20-19 :28 ,23 :14
ج .أي من ھذه تعتبر األولوي ِة األولى؟ الثانية؟ الثالثة؟ الرابعة؟ وضﱢح.
ثانيا .التطبيق العملي )تمرين(
ت  -بشكل منفرد ،جھﱢز تقويم ألسبوع واحد مزود باألعمد ِة أليام األسبوع
أ .توقف عن طريقة استخدامك الحال َي للوق ِ
اليوم .تذكر واكتب كيف قضيت كل ساعة من ساعات األسبوع الماضي.
ت
وبالصفوف لساعا ِ
ِ
ِ
صرفتَ على ُك ّل واحد منھا.
صرفتَ وقتَ َ
ب .مستندا على تقوي ِم َ
ك و َك ْم َ
ك ،ميّز األشياء الرئيسيةَ التي فيھا َ
اعمل تحليال لھذا الوقت
• ما ھي النشاطات المتكررة التي تَقوم بھا؟
• ھَلْ تَعطي األولوية لألشياء األكثر أھميةً في حياتِك؟
• ھَلْ يوجد أ ّ
ي وقت ضائع؟
• ما ھي التغييرات المحددة التي تَحْ بﱡ أن تفعلھا في جدولة وقتك؟
ت؟ ما ھي التعديالت التي تحْ بﱡ فعلھا؟
• ھَلْ تحليل َ
ك الستخدام وقتك يَعْكسُ ھذه األولويا ِ
ج .خطّ ْ
األيام واألوقات التي ستقوم بھا بعمل النشاطاتَ ال ُم ْختَلِفةَ ِم ْن حياتِك.
إلى
مشيرا
القادم،
لألسبوع
ط
ِ
ت لألشيا ِء التي تعتبر أكثر أھميةً.
ُك ْن حذراً إل ْعطاء مدة مالئم ِة ِم ْن الوق ِ
•
•
•
•
•

اقرأ لو  .42-10:38الح ْ
ظ أولوي اتَ م ريم ومرث اَ .كي فَ ت ربط ھ ذه اآلي ات بھ ذا ال درس؟ م ن ھ ي الشخص ية الت ي
تحبھا أكثر؟
ً
للص الة .ھَ لْ تفع ل
اقرأ لو  .13-1 :11 ,21-14 :9 ,19-12 :6 ,44-42 :4ال حظ كيف وضع الرب يس وع وقت ا َ
أنت ھذا أيضاً؟ ھَلْ تَصلّي َمع شريك الحياة بشكل منتظم فيما يختص بحياتك وخدمتك؟
بقراءة متمعنة للوقا  62-51 :9ترينا بان الرب يسوع كان لديه مھمة محددة البد أن يقوم بھ ا بوق ت مح دد .م ا ھ ي
تلك المھ ّمة؟ ھَلْ ألھمية ھذه المھ ّم ِة أ ّ
بالناس؟ ھَلْ تَعتق ُد بأنّه يُخطّطُ عن قصد للوقت اإلض افي
ي تأثير على عالقتِه
ِ
ت؟
العالقا ِ
في ھذه المھ ّم ِة لكي يتمكنُ من مواصلة التَركيز على ِ
اقرأ خروج  18والحظ كيف َح ﱠل موسى مشكلة تنظيم وقته.
اق رأ مث َل الوزن ات الموج ود ف ي م ت  .30-14 :25اس تبدلْ كلم ة "وزن ة" بالكلم ة " َس نَوات" وض ع اس َمكَ مك ان
األول الذي أُعط َي خمس وزنات .أخذت خمس َسنَواتَ ِم ْن ال رب .ش ارك الكيفي ة الت ي اس تثمرت بھ ا وق تَ
الخادم
ِ
ِ
الرب الذي سيَ ْمدحُك عليه والذي مجدته من خالله.
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ْ
ت التي أظھر فيھا نحميا أ ّ
وردت ف ي ھ ذا
ي عنصر من العناصر إلدارة الوق ت الت ي
اقرأ سفر نحميا وابحث عن الحاال ِ
الدرس.
ِ

الوكالة --خطة تدريب 4
عملية التخطيط االستراتيجي
أوال .ما ھو التخطيط اإلستراتيجي؟ جواب :ھو عملي ة للتأك د ب ّ
أن األش خاص ،والخ دمات ،والنش اطات ،والمص ادر تس تخدم
عمليا ً وبشكل مناسب للتَ َحرﱡ ك في االتجاه الصحيح والحصول على النَتائِ َج لل ُوصُول إلى "ي".
ثانيا .الخطوات في عملي ِة التخطيط اإلستراتيجي ِة
دع كل الصف يعمل من خالل خطة إستراتيجية لتَأسيس كنيستِھم الجديدة .أنت َستُضيفُ أسئلة بينما تس تمر بالعم ل عل ى ھ ذا
التمرين .يمكن أيضا استخدام األسئلة التالية.
أ .الخطوة  :1صلّي
ك للكنيس ِة الجديدة؟
• ما ھي األشياء التي يَ ِجبُ أَ ْن تشملھا في صالتِ َ
• ما ھو الحمد والشكر الذي قد تقدمه؟
• ما ھي طلبات الصالة التي لديك ؟
ب .الخطوة  :2ا ْكتب أَو راجع بيان ھدفك
• لماذا تزرع كنيسة جديدة؟
• اكتب بيان الھدف في جملة واحدة.
السبب الكام َل لتَأسيس الكنيسة الجديدة؟
• ھَلْ ذلك بيان يَعْكسُ
َ
ج .الخطوة  :3ركز على القِيَم والميزات األساسية
• ما ھي القِيَم الرئيسية التي ھي أساس لتأسيس الكنيس ِة الجديد ِة؟
• ما ھي الميزات الرئيسية التي ھي أساس لتأسيس الكنيس ِة الجديد ِة؟
• ھَلْ ھذه القِيَ ِم الرئيسي ِة تَعْكسُ قِيَ َم كتابية؟
• ھل يوجد أشخاص ي َو ّدونَ أَ ْن يُضيفوا أو يَحْ ذفُوا أَو يُغيّرُوا بيان القِيَ ِم أَو الميزات؟
د .الخطوة  :4حدد أھدافُك
• ما ھي األشياء التي سنقوم بھا لتنفيذ ھذه اإلستراتيجية؟
• ما ھو المعزز الرئيسي لھذه الخدمة؟
• ما ھي التوجيھات العا ّمة التي فيھا سيوجه الفريق جُھودَه؟
األھداف التالية ،أَ ّ
ي منھا سنأخذ لھذه الخطة؟
من قائمة
ِ
• اعمل بحثا عن المنطقة المستھدفة والناس
• احشد صالةً من أجل كرازة لزرع الكنائس
• درب وعلم قادة من اجل الكنيسة التي تزرع

•
•
•

درب وعلم زارعين كنائس آخرين
ت الخلية
ط ّورْ إعادة إنتاج مجموعا ِ
لزراعَة الكنائس
احشد
َ
كنائس أخرى في المنطق ِة ِ

ه .الخطوة  :5ضع األھداف
كتمرين فقط ،حدد ھدفين يمكن للفريق أن يضعھما .
الخصائص التالية:
األھداف من ناحية
قيّ ْم ھذه
ِ
ِ
ّ
• المدة الزمنية .المدة الزمنية المؤكدة لالنتھاء .مثال :بنھاية حزيران. . .
• يمكن انجازه .اجعلْ الشخص "يمدد" لكي انجا َز المھ ّمةَ سھل المنال .مثال :ھيّئ ثالث دراسات كتابية استقرائية...
• قابل للقياس .ضع طريقة للقيَاْس تعرف من خاللھا إمكانية الوصول للھدف أو عدم اإلمكانية .مثال :أقود ال ِدراس ُ
ات
ال ُم َحضّرةُ في مجموعة الخلية الخاصة بي. . .
• لغة واضحة .استخدم لُغة واضحة ودقيقة ة إلبْالغ المھ ّم ِة لكي تُنجز.
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مثال ھدف :بنھاية حزيران ،أنا َسأَع ﱡد وأَقُو ُد سلسلة ِم ْن ثالث دراسات كتابية استقرائي ِة في مجموع ِة الخلية التي أقودھا عل ى
الكنائس في مدينتِنا".
موضوع "المأمورية العظمى وزرع
ِ
ِ
أن يَ ُكونَ ُمنظﱠم بشكل جيد جدا؟ً
اإلستراتيجي وبين ْ
• ما ھو الفرق بين التخطيط
ِ
• ھَ ّل باإلمكان أَ ْن تُف ّك ُر بنواحي أخرى من الحيا ِة يمكن تطبيق التخطيط اإلستراتيجي عليھا؟
ك الخاص ة ،الت ي فيھ ا تَ رى تخط يط ف ّع ال يُ ؤ ّدي إل ى نَت ائِج
س ،أَو في حياتِ َ
• ما ھي األمثلة األخرى في الكتاب المق ّد ِ
فعّالة؟
البيان" ،في أھداف غير واضحة ،في أحسن األحوال ،في نَتائِج غير واضحة"؟
• َك ْيفَ تتجاوب مع
ِ
ّ
ك بالنسبة للطرق التي تحل فيھا المشاكل؟
• ما ھي الطرق التي يُفكر فيھا الناس بإبداع في ثقافتِ َ

خطة العمل

ك التي تزرع .كن مس تع ّداً للمش اركة ف ي خطتِ كَ
اع َم ُل تخطيط إستراتيج ُي مع فريق زرع الكنائس الخاص بك أَو قيادة كنيستِ َ
اإلستراتيجي ِة في الجلسة التدريبي ِة القادم ِة.

الوكالة --خطة تدريب 5
ورشة عمل لعملية التخطيط االستراتيجي

أشخاص وا ْعملُوا كما لو أنﱠكم فريق ِزرع كن ائس .افت رض ب ان ل ديك بي انُ ھ دف
شكلوا مجموعات ِم ْن أربعة أو خمسة
ِ
الخدمة وقِيَم وميزات أساسية.
كفريق َوضعتَ كھدف خدمة أَ ْن يَ ُكونَ لديك استراحة للشباب في نھاية األس بوعّ .
إن المھ ّم ةَ اآلن ھ ي أَ ْن تُط ّو َر أن وا َع
لألھداف التاليةَ مستخدما كنموذج لذلك المميزات التي في الدرس السابق .
ِ
ط ّورْ ھدف عا ّم الستراحة نھاية األسبوع.
ط ّورْ ھدف لنشاط معيّن أثناء االستراحة.
ْ
تأكد من فحص أھدافِكَ على المميزات التي ق ّد ْ
داف الجي دة.
مت في ال درس األخي ر لتتَأك د م ن أنھ ا تحق ق م ؤھالتَ األھ ِ
ت ال ذي س نطلب في ه م ن ُك ّل مجموع ة المش اركة ف ي أھ دافِھا
الوق
ذا
ھ
اط .ف ي نھاي ِة
ِ
لديك ثالثون دقيقةُ لل َع َمل على ھ ذا النش ِ
بالصف.
والتقييم
للمراجع ِة
ِ
ِ
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العائلة --خطة تدريب 1
األدوار الكتابية في العائلة
أوال .الزوج والزوجة )1تي (5 :3
أ .ثالثة مبادئ إرشادية
 .1األزواج والزوجات لَھُم نفس الحق.
ك ّ
ِم ْن غل  28 :3نُدر ُ
بأن ﷲ ص ّم َم األزوا َج والزوجاتَ بحقوق متساوية.
 .2يجب على الزوج والزوجة أن يعتمد كل منھما على اآلخر.
أن ﷲ ص ّم َم ال زو َج والزوج ةَ اللّ
ُ
في  1كو  ،11 :11نَ رى ب ّ
ونان معتم ُد ك ل منھم ا عل ى اآلخ ر) .يحي ون
ك
ي
س
ذان
َ َ
ِ
ويحبون بتوافق يقدرون بعضھم البعض( .
 .3يوجد نظام المس ؤولي ِة ف ي العائل ِة ) .ك و  (3 :11لق د ص ّم َم ﷲ نظ ام المس ؤولي ِة ف ي العائل ِة .ﷲ رأس المس يح،
الذي ھو رأس ُك ّل رجل ،الذي ھو رأس زوجته.
ماذا يَعْني ّ
المستقل وعن التابع؟
حان معتمدا كل واحد منھم على اآلخر؟ كيف يختلف ھذا عن
ِ
بأن الزو َج والزوجةَ َسيصْ بَ ِ
اآلخر.
كمثال صف زوج وزوجة يعتمد كل منھما على
ِ
الزوج
ثانيا .دور
ِ
أ .أن يَ ُكونَ رأس الزوج ِة) :أف (23 :5
إذا يَقُو ُد الزو ُج الزوجةَ كما يَقُو ُد المسيح الكنيسة ،كيف سيتصرف الزوج؟ ھَلْ التضحية بالنفس يعتبر جزء من
الزوج؟
قياد ِة
ِ
األزواج لزوجاتِھم؟
ية
تضح
عن
ة
األمثل
ْض
ع
ب
ھي
ما
َ
ِ
ِ
ت الرئيسي ِة للزوج ِة )أف  1 ,29-25 :5تي  1 ,8 :5بط (7 :3
ب .أن يھتم بالحاجا ِ
مثال تَعْرفُ من خالله أن الزوج يَھت ﱡم بزوجتِه؟
ما ھو أفضل
ِ
ت األب )أف  ،4 :6تث  ,7 :6أم .(17 :29 ,14-13 :23 ,6 :22 ,18 :19
ج .لتَنفيذ واجبا ِ
ثالثا .دور الزوجة
أ .المساعدة  -تك18 :2
ب .المساندة  1 -بط 2 :3
ج .الطاعة  1 -بط 1 :3
الدرس تكرم وتقدر الزوجة؟
من
القسم
ھذا
في
الموصوفة
ھَلْ تعتقد أن األدوا َر
ِ
ِ
عيون العال َم؟
َض ُع الزوجةَ في موقع روحي أقل في عيو ِن ﷲ؟ في
ھَلْ ھذه
األدوار ت ِ
ِ
ِ
د .مدبرة  -أم 11 :31
ه .األم  -تي 4 :2

رابعا .دور األبناء
أ .طَاعَة والديھم في الرب )أف (1 :6
ب .لتكريم آباءھم وأمھاتھم )أف  ,3-2 :6تث (16 :5
الدرس في خدمتك؟
• إذا كنت أعزبَ ،ك ْيفَ يمكن أن يفيدك ھذا
ِ
• إذا كنت متزوج ،ھَ ّل يمكنك أَ ْن تَقُو ُل ّ
ك يَعْكسُ صورةَ ﷲ بإظھار الوحدانية؟
بأن زوا َج َ
زواج ِك؟ ما الذي يشبه ذلك؟
• ھَلْ تختبر الرفقة في
ِ
زواج والت ي تجْ ع ُل األم ر ص عبا ً ف ي ھ ذه األي ام لِك ي تك ون ش ريك حي اة
ال
ي
وف
ع
المجتم
ي
ف
• ما ھي العوامل التي
ِ
ِ
فعّال؟ ما ھو الصراع األعظم في كوني زوج جيد؟
المجتمع وفي الكنيس ِة والتي تجْ ع ُل األمر صعبا ً لل َعيْش كشخص أع زب ف ي ھ ذه األي ام؟ م ا
• ما ھي العوامل التي في
ِ
ھو الصراع األعظم في كوني أعزب؟

خطة العمل
•
•
•
•

اقرأ 1بط  .12-8 : 3موقفُ األناني ِة يُحطّ ُم الوحدةً .خذ ھذا بعين االعتبار ،اقَ رأَ م رةً أخ رى المقط ع الس ابق وبع د
ذلك سجل األشيا َء التي يَ ِجبُ أَ ْن تَع َملھا عندما يكون شريكك أناني.
قي ادة ال زوج الخادم ة ھ ي الش ي ُء الوحي ُد ال ذي يَجْ ع ُل خض وع الزوج ِة معق ول .ال زوج الس لبي يَجْ ع ُل الخض وع
ق .قي ادة ال زوج الخادم ة ،م ن الناحي ة األخ رى ،يَجْ ع ُل الخض وع
مستحيل والزوج المس تبد يَجْ ع ُل الخض وع ال يُط ا َ
َ
كار ،أجب عن األسئلة التالية:
بھجة .في ضوء ھذه األف ِ
ك الّذي َسيَ ُكونُ مطيعةَ؟
َك ْيفَ يُؤثّ ُر كونك القائد الخادم على قدر ِة زوجتِ َ
َك ْيفَ ستتجاوب في النواحي األخرى إذا ُك ْنتَ أكثر ِم ْن قائد خادم؟
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ھَلْ الكتاب يعلم أ ّ
ي شيء عن من ھي القيادة التي يجب أن تخض ع لھ ا الم رأة الغي ر متزوج ة؟ م ا ھ ي اإلرش ادات
التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تَجدَھا؟
في رسالتِه إلى الكنيس ِة في فيليبي ،عالج بولس قضية الوحدة بين الم ؤمنين .اق رأ ف ل  4-1 :2وبع د ذل ك ف ّك ر كي ف
أن اآلية  2توضح َكيفَ نحقق الوحدانيةَ في العالقةَ .ك ْيفَ تُطبّ ُ
المبادئ في حياتِ ِك العائلي ِة ،س واء ف ي ال زواج
ق ھذه
ِ
ت العائلية األخرى؟
العالقا ِ
أَو في ِ
الفرص لتقديم المشورة الكتابية للمؤمنين ولغير المؤمنين ال ذين َع انوا ِم ْن
كزارعي كنائس َسيكونُ لديكم العديد ِم ْن
ِ
زواجھ م .أيض اًَ ،س يكونُ ل ديكم فرص ةً
ت الفاش ل ِة أَو ال ذين يُواجھ ونَ ف ي الوق ت الحاض ر ع دم الوح دة ف ي
الزيج ا ِ
ِ
ْ
ال
الرج
ض
ع
ب
ع
م
غيرة
ص
ة
مجموع
ة
ناقش
م
ابدءوا
.
الزواج
في
يفكرون
الذين
ء
سا
ن
وال
الرجال
إلى
ة
المشور
لتقديم
َ
ِ ِ ِ
ِ
ُ
ِ
َ
تقبل .أرش دوھم ف ي اكتش اف
والنساء الغير متزوجين الذين ھم ف ي أعم اركم وال ذين يفك رون ف ي ال زوا َج ف ي المس ِ
العملي لھذه النماذج.
رس وفي الفھم
النماذج الكتابية التي تم مناقشتھا في ھذا الد ِ
ِ

العائلة --خطة تدريب 1
األبوة
ھل الكيفية التي يرتبط بھا اآلباء بأبنائھم تنعكس في الكيفية التي يرتبطون بھا بالكنيس ِة )تي (5-4 :3 .1؟ َكيفَ ؟
ت األولية
أوال .بَ ْعض المالحظا ِ
أ .ال توجد ضمانات
البعضُ يُجاد ُل في أن أم  6 :22يقدم مبدأ بدالً ِم ْن من وعد مضمون .ماذا تعتقد؟
ب .ال يوجد أطفال مثاليين
ھَ ّل باإلمكان أَ ْن تُف ّك ُر في "طفل مثالي؟ "
لماذا ال يوجد أطفال مثاليين؟
ج .ال يوجد آباء مثاليين
ما الذي علينا أن نفعله بنقائصنا كآباء بحسب اآلية  1يو  10-8 :1؟
ت فشلنا كآباء؟
ب من ﷲ ھي األساس لحاال ِ
ھَلْ خطايانا وعدم القر ِ
المبادئ الكتابية
ثانيا .بَ ْعض
ِ
في مجموعات صغيرة ،ناقش المقاطع الكتابية التالية من ناحية ما يُ ْم ِكنُ أَ ْن نَتعلّ َمه منھا عن كوننا آباء:
أ .المحبة والطاعة النموذجية للرب )تث(17, 9-4 :6 .
طريق الرب )تك (19 :18
ب .و ّج ْه أوالدك للسلوك في
ِ
ج .ال تغيض أوالدك )أف (4 :6
• ما ھي الطرق العملي ِة التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُجعل المحبة والطاعة للرب أسلوب حياة في بيتِكَ؟
• ما ھي الطرق العملي ِة التي يُ ْم ِكنُ من خاللھا أَ ْن ترى وتفحص إذا ما كان تأديبك يفعل خارج نطاق المحبة؟ م ا ھ ُو
ق األكب َر الذي تعتبره لھذا النوع من التأديب؟
العائ َ
• ما ھي األشياء العملي ِة التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تجعل فرصة الصالة العائلية ممتعة لھم؟

خطة العمل
اكتب قائمة ببَعْض الصفات الروحية واالجتماعية والعقلية والجس دية الت ي تَرْ غ بُ ب أن تك ون ل دى أبن اءك ف ي س ن 18
سنة .ث ّم اكتب اس َم ُك ّل ولد على ورقة منفصلة .اكتب قائمة باألشياء التي تقوم بھا أَو ِم ْن الضروري أَ ْن تقوم بھا ل ُم َسا َعدَة ذلك
االبن في اكتساب ُك ّل ھذه الصفات.

خطة تدريب مساق األوميغا
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خطط تدريب كراسة األوميغا الخامسة
رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب 13
العالم
اإلنجيل إلى
الرؤية والنظرة التلسكوبية :أَ ْخذ
ِ
ِ

أَ ْفعال ) 8 :1ناقش المخططَ والجدول التالي(

أعمال 8 :1

"أورشليم"

"اليھودية"

"السامرة"

"أقصى األرض"

المعنى

المدينة المحلية

المنطقة

المنطقة المجاورة

العالم

مخطط سفر األعمال

أعمال 8-1
)أعمال (28 :5
تسالونيكي
1تس 6 :1

أعمال 12-8
)أعمال (5 :8
مكدونية
1تس 7 :1

أخائية
1تس 7 :1

مثال كتابي

أعمال 28-13
)رو (15:19
"كل مكان"
1تس 8 :1

العالم(
أوال .تعريف الرؤي ِة والنظرة التلسكوبية )تُشي ُر النظرة التلسكوبية إلى االختراق المتعدد المستويات إلى
ِ
َك ْيفَ يمكن مقارنة المأمورية العظمى بالتلسكوب؟
ھَلْ تُواف ُ
ق بِأ َ ﱠن ھذا التلسكوب يَ ِجبُ أَ ْن يكون له أربعة مستويات؟
ثانيا .النَ ْظر َمع رؤية لحصاد ﷲ )مت (38 :9
لماذا سيقول شخص ّ
بأن يوم الخمسين َكانَ أول زرع كنيسة في العھد الجدي ِد؟ ھَلْ تُوافقُ؟
عندما ت ْ
ك الخاص ،ماذا تَرى؟ أين ھو؟ َم ْن ھو الشخص الذي يعمل؟ ما ھو العمل؟
د
حصا
حقل
ِ َ
َطلﱡ على ِ
ثالثا .النظرة التلسكوبية إلى حصاد ﷲِ )بينما يمتد التلسكوب ،نُر ّك ُز على األشيا ِء األبعد(
أ .قسّم  :1الخدمة المحليّة
ُ
ّ
شخص في مدينتك أو بلدتِك؟
ل
ك
إلى
بسھولة
الوصول
يمكنھا
ھَلْ تَ ْقب ُل رؤيةَ كنيسة
ِ
ب .قس ْم  :2الخدمة اإلقليمية
مثال البرازيلَ ،ك ْيفَ تُقيّ
للكنائس في بال ِدكَ؟
اإلقليمي
المرسل
امتداد
م
ِم ْن
ُ
ِ
ِ
مثال -في البرازيل ،على مدار عشرين سنة مألت كنيسة واح دة منطق ة جغرافي ة ب 200تجم ع .المرس لة الت ي أرس لتھا ھ ذه
الكنائس إلى ألبانيا َك ْ
وقال" :نمو كنيس تنا َك ان بطيئ ا مقارن ة بالكن ائس
ضا َعفَة الكنائس ھناك
َ
انت تُعلّ ُم زارعي الكنائس على ُم َ
ً
ْ
ُ
ائس جدي دة أخ رى بأس رع
لزرا َع ة كن ِ
األخرى ،لكن رغم ذلك ،عندما نَزرع كنيسة جديدة فورا تخطط تلك الكنيس ِة الجدي د ِة ِ
وع م ن التَ ْفكي ر والھ دف ال ذي يُ ْم ِك نُ أَ ْن
ما يمكن .تَعْرفُ كنائسُنا بأن ھدفھم ھو أَ ْن ت َْزر َع
َ
كنائس جديدةَ من ذ البداي ة ".ھ ذا الن ِ
الكنائس ِم ْن البداية لخدمة ترسخت ضمن أعضاءھا وأبعد.
تحرك
َ
ما الذي يمكن فعله لزيَاْدَة مستوى امتداد المرسل في منطقتِكَ؟
ج .قسم  :3الخدمة عبر الحضارات
َ
ھَلْ توجد حاجة للوصول إلى عرقيين أو مجموعة من الناس؟
د .قسم  :4الخدمة العالمية
ُ
مثال لويس بوشَ ،ك ْيفَ تقيّ ُم امتداد المرسل العالم َي للكنائس في بال ِدكَ؟
ِم ْن
ِ
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ائس إلرْ س ال المرس لين( ،وآخ رون س افروا ف ي ُك ّل أمريك ا
المث ال :ل ويس ب وش )ال ذي ق ا َد حرك ة ف ي أمريك ا الالتيني ة للكن ِ
الالتينية يُعلنونَ الرؤيةَ لإلرساليات كجزء ِم ْن حركة تدعى ) Comibamاختصار ل Ibero American Cooperation
ت ،بل دان
 . (in Missionsأطل ق ھ ذا الن داء" ،أمريك ا الالتيني ةِ ،م ْن حق ل المأموري ة إل ى ق وة المأموري ة! "ف ي ھ ذا الوق ِ
أمريكي ة التيني ة َكان ْ
دان
ت تَ ْم رﱡ بمش اكل اقتص ادية والكثي ر منھ ا ال يَس تطيع أَ ْن يَ ري االحتمالي ة إلرْ س ال المرس لين إل ى البل ِ
األخرى إذ أنھ م َك انوا يُك افحونَ مالي ا ً .ق ا َل ل ويس" :ف ي أمريك ا الالتيني ة ،ل يس ل دينا الم ا ُل لَكنﱠن ا نمل ك اإليم ان! "كنيس ة تل و
بلت الدعوى اإلرسالية ،ومنذ  Comibamفي  ،1987الكنائس في أمريكا الالتيني ة أرس ْ
األخرى قَ ْ
لت آالفَ المرس لينَ .ك انَ
المال!
لديھم اإليمان وﷲ وفر لھم
َ
ما الذي يمكن فعله لزيَاْدَة مستوى امتداد المرسل إلى العالم؟
رابعا .الق ﱠوة والسلطة الروحية
من أين نحصل على الح ﱠ
ق والق ﱠوةَ في الوصول إلى العال َم؟ مت  ،19-18 :28أعمال 8 :1
للعالم و َك ْيفَ تَتغلّبُ عليھا؟
ما ھي العوائق أمام الرؤية في الوصول
ِ
ك الجديدة؟
في
َك ْيفَ تُر ّو ُج للرؤي ِة والنظرة التلسكوبية
كنائس َ
ِ
ُ
َص ُل إلى ك ّل المدينة للمسيح؟
لماذا كنيسة واحدة تقريبا تكفي لكي ت ِ
ما ھو مدى تلسكوبك الخاص؟ تلسكوب كنيستك؟ لِماذا؟
خطة العمل
ُ
باإلنجيل.
ك )كنائسك( عن االمتداد أكثر فأكثر
استخدام التلسكوب أعلى ،ابْدأ بمشاركة الرؤية مع كنيستِ َ
ِ
األرض ".ف ي أي مس توى تعم ل
ى
وأقص
امرة
الس
وذا،
يھ
،
أورشليم
ل ُك ّل قسم في التلسكوب ،ا ْكتبُ ما ھي بالنسبة لك "
ِ
كنائسُكَ بشكل نشيط؟ إذا كان مستوى التلسكوب أي كنيسة جدي د م ن كنائس ك غي ر مش مولة ،م اذا يمكن ك أَ ْن تفع ل للتَ رويج
لھذا؟

رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب 14
الحشد
أوال .ما ھو الحشد؟ الحشد يتض ّمنُ :
أ .الرؤية العامة )"ي" (
ْ
شارك به مع الصف.
الصف البيان الذي تحدده أَو تُط ّورُه لرؤية الكنيس ِة التي تُنت ُج الحشد.
إلى
ضرْ معك
ِ
المدرّب :أَحْ ِ
َ
ّ
ُ
ُ
العظمى؟
اكتبْ البيان الذي يُ ْم ِكنُ أ ْن يمث َل رؤية كنيست ِك إلتمام المأمورية
ِ
ب .التدريب
ما ھو التدريب الذي يحتاجه شعب ُ
ك لمشاركة إيمانِھم؟
ج .المصادر
ما ھي المصادر التي تَحتاجُھا لحشد كنيسة؟ َك ْيفَ كيف يتم الحصول عليھا؟ً
د .ال َوضْ ع اإلستراتيجي -أين يُريدُك ﷲ أَ ْن تعمل؟ تجنب االزدواجية.
الصف في المساعدة لتَمييز مناطق الحاجة.
األسئلة التالية َستَستخدم لتظھر إمكانية استخدام معرفة األشخاص الذين في
ِ
ك تَعتق ُد أنه توجد حاجة ملحة لكنائس جديدة؟ ھَلْ يوجد احد يَعْرفُ خدمة كنيسة تقوم بتسديد الحاجة
• أين في منطقتِ َ
ھناك؟
• ما ھي المعلومات التي تحتاج لھا ما عدا المعروفة ِمن قِبل أعضاء ھذا الصف لكي تُقر َّر أين توجد الحاجة
للعمل؟
ب أَنْ يكون المؤمنون مجھزين؟ )يو (21-1 :17
ثانيا .لماذا يَ ِج ُ
ما ھي أسباب حشد المؤمنين والكنائس؟
شدون.
الثّالث .األمثلة الكتابية ألشخاص يَ ْح ِ
أ .نحميا )نح (23-22 :4 ,9-7 :2 ,4-2 :1
ب .برنابا )أَعمال (3-1 :13 ,31-26 :9 ,37-36 :4
ھَلْ تستخدم مواھبك الروحيةَ
بحماس مثل برنابا؟
ِ
ج .بولس )رو  1 ,27-25 :15كو  ,9-4 :1رو (14 :15
ما ھي الرؤية التي كانت لدى ھؤالء الرجال الثالثة و َم ْن ھم األشخاص الذين َح َشدوھم؟
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رابعا .ما ھي خصائص الحشد الف ّعالة؟
أ .الرؤية
ب .اإليمان والتشجيع
ج .التأثير
َ
ُ
ْ
مكنُ
ْرفُ
َ
لْ
صف ذلك
كذلك،
األمر
كان
إذا
ّال؟
ع
ف
حاشدا
ك
ي
ن
أ
ي
ما
شخص
ع
ت
ھ
أعاله،
الخصائص
على
باالستناد
ُ
ونَ
َ
َ
ِ
ِ
الشخص.
أ .اتحد بالصالة
مثالُ :ك ّل أسبوع في اجتماع مجموع ِة صالة ،يشار ُ
ك أحد األشخاص في تقرير صغير عن بالد أَو مجموعة من الناس
ول ھ ؤالء الن اس .سيَص لّونَ م ن أج ل المرس لين
ثم يَ ْقضونَ وقتا في الصالة من أجل رسالة اإلنجيل لك ي تخت رق قل وب وعق ِ
ّ
ً
صل ْ
ت مجموع ِة الصال ِة ھذه أيض ا ب ﱠ
الكنائس الّتي َستُ ْز َر ُ
أن يرس ُل
الناس ويصلون من أجل
لكي يُر َسلوا إلى ھؤالء
ع بينھم .و َ
ِ
ِ
ص لّوا م ن أج ل
ا
كم
.
يھم
إل
ول
الوص
تم
ي
م
ل
ذين
ال
اس
الن
ة
مجموع
ين
ب
ل
م
ع
لل
ائس
كن
زرع
فريق
ھم
ت
كنيس
الرب ِم ْن أعضاء
َ
ِ
ِ
ََ
ِ
آس يَا
يھم ،أعط َى ال رب ھ ذه المجموع ة تثق ل خ اصّ لش عب كزخس تان ف ي ِ
مجموع ا ِ
ت أخ رى م ن الن اس ل م ي تم الوص ول إل ِ
َ
ين ،ثالثة من أعضاء مجموع ِة الصال ِة أصبحوا مرس لين إل ى كزخس تانُ .ن تبن ى أعض اء المجموع ة
ت
ن
س
خالل
في
الوسطى.
َ ِ ِ
ال وموس يقيين
ال بن اء والع املين م ع األطف ِ
شعب كزخس تان للوص ول غل يھم وبَ دءوا بإرْ س ال ف رق طبي ة لفت رة قص يرة وعم ِ
ْ
أرسلت الكنيسة فريق زرع كنائس لل َع َم ل ف ي غ رب كزخس تان .مجموع ة الص ال ِة
ورجال أعمال إلى كزخستان .في النھاية،
ِ
ً
الناس في كزخستان.
للصالة من أجل
األصلي ِة أصبحت مجموعة أكبر ِم ْن األشخاص الذين يجتمعون اآلن شھريا َ
ِ
ما ھي الدروس المھم ِة التي يمكن أن نتعلمھا ونطبقھا في ھذا المثال؟
ب .األطفال  /برامج شباب  /مدرسة األحد
مثال على ذلك في عام  .1992فريق شباب ممثل ين ِم ْن ھولن دا ج ا َء إل ى ھنغاري ا ل ُم َس ا َعدَة فري ق ك رازة َك ان يس اعد
ق
كنسية معمدانية بالكرازة .كان مع
فريق الكرازة طالبان ِم ْن كليﱠ ِة المعلم ين المص لح ِة ق د أخ ذوا الرؤي ةَ ف ي بَ ْدء عم ل فري ِ
ِ
ائس المنطق ةَ كثي رين طلب وا ال رب مخلص ا بواس طة خ دمتھم
تمثيل ي خ اص بھ م .جنّ دوا س بعة آخ رين وب دؤوا ب األداء ف ي كن ِ
وانضموا إلى المجموع ِة .في ال َسنَوات الثالث التالية دربوا  20آخرين وانض موا للمجموع ة .أص بح ھ ؤالء ألعش رين عض وا
العمل ألمرسلي الدائم.
الكنائس المحليّ ِة وخمسة يَشتركونَ في
عاملين اآلن في
ِ
ِ
ما ھي الدروس المھم ِة التي يمكن أن تتعلمھا وتطبقھا في خدمتك من ھذا المثال؟
ج .حشد الناضجين
ت ،أث اث والعم ل .عن دما أراد الكمبودي ون رد الجمي ل،
ساعدت أحد الكنائس الجئون كمبودي ون ف ي العث ور عل ى البي و ِ
ْ
قالت الكنيسة لھم " :تعالوا لحضور االجتماع ".قد لبى الكمبوديون الدعوة لكن كانت ھن اك مش كلة اللغ ةََ .جل س الكمبودي ون
ً
ُ
ً
ْ
ّ
ف ي الكنيس ة بش كل م ؤ ّدب ،لك ن دون أن يفھم وا ش يئا ،ور ﱠدا عل ى ھ ذه المش كل ِة ،رتب ت الكنيس ة ترجم ة فوري ة لك ي ي تمكن
الكمبوديون المشاركة في الخدم ِة .فيتناميين وصينيون وإسبانيين أيض ا طلب وا أن يت رجم لھ م وق د حص لوا عل ى ذل ك .عن دما
َحض َر الص ﱠم أيضا غالى خدماتَ الكنيسةَ ،رتّ ْ
بت الكنيسة لترجم ِة لغ ِة اإلش ار ِة .وم ن خ الل التفاع ِل َم ع أش خاص م ن ثقاف ات
ُم ْختَلفة ،أصبح عند األعضاء تثق ل ف ي ك ل الع الم .الي وم ،أرس ْ
الم
لت ھ ذه الكنيس ِة أكث ر م ن عش رين عائل ة كمرس لين ف ي الع ِ
وتُساھ ُم جوھريا ً في دعمھم المالي!
ّال على الحشد؟
• ما الذي جعل ھذا مثال فع ِ
• ما ھي عناصر الحشد الذي يظھرھا ُك ّل مثال؟
الكنائس الجديدة؟
بزراعَة
• َك ْيفَ تُساع ُد كنيستَكَ في الحشد لتَقَ ﱡدم
ِ
ِ
اإلنجيل  --إعادة اإلنتاج ِ
• لماذا يعتبر الحشد مھما؟
َ
• ھَلْ تَعْرفُ شخص ما يُري ُد ِخ ْد َمة الرب ويُ ْم ِكنُ أ ْن يُحشد؟
• ھَلْ تَعْرفُ شخص ما يُمكنُ أَ ْن يَ ُكونَ حاشداً فعّال؟
الناس في كنيستِكَ للكرازة وزرع الكنائس؟
• ما ھي بعض الطرق المعيّن ِة التي فيھا يُ ْم ِكنُك أَ ْن تُساع َد على حشد
ِ
ي النوعيات من الحاشدين بمقدورك أن تُنجز؟ أَ ّ
• أَ ّ
ي منھا يعتبر األكثر صعوبةً لَك؟
الكنائس الجديد ِة؟
اإلنجيل وإعادة اإلنتاج من خالل ِزراعَة
• َك ْيفَ تُساع ُد كنيستَكَ في الحشد لتَقَ ﱡدم
ِ
ِ
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اإلنجيل.
ك الروحية من جھة تق ّدم
بخ ْد َمة ﷲ في مواھب َ
ابدأ ِ
ِ
َ
صا َدقتھم وحشدھم.
اسأل ﷲ لكي يضع شخص ما على قلبِ َ
ك يُري ُد ِخ ْد َمة الرب وابدأ ب ُم َ
أدرجْ ثالث خطواتَ يمكنك أَ ْن تفعلھا من جھة حشد كنيستِكَ للكرازة وزرع الكنائس.
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رؤية إشباع زرع الكنائس  --خطة تدريب 15
الخطوة التالية :زرع المزيد من الكنائس
يفضل تعليم ھذا الجزء كجلس ة ُمناقش ِة .ش ارك ِم ْن تجربتِ كَ الخاص ِة كي ف س اعدت ف ي زرع الكن ائس .اس مح للمت دربين أن
ت خدمتھم الخاصة
يسألوا األسئل ِة واشترك في
المخاوف التي يُواجھونَھا في حاال ِ
ِ
أوال .دورة زرع الكنائس )ارجع إلى الكراسة األولى(
ثانيا .دور الكنيس ِة الجديد ِة :تضاعف  -زرع كنائس فرعية
ابق الرؤيةَ حيّةَ )أع  ،10 :19غال  ,8-7 :2رو  - (13 :11ما ھي المنطقة التي يَ ْدعوك ﷲ لل ُوصُول إليھا؟
أِ .
فرق ِزرع الكنائس؟ جواب:
بَ .كيفَ كيف تعد الكنيسة إلرْ سال
ِ
 .1ص ّل من أجلھا ومن أجل الذين يدعوھم ﷲ.
 .2قرّرْ أين سيتم إرسالھم؟
 .3احشد المصاد َر
ق
 .4درّبْ الفري َ
في مجموعات صغير ،ناقش األسئلة التالية 20 :دقيقة
 .1ما ھي المنطقة التي دعاك ﷲ للوصول إليھا؟
ُ
ْ
ص َل لھا برسالة اإلنجيل؟
ت
أن
ويجب
ة
المنطق
 .2ما ھي المجموعات التي تَ ِعيشُ في تلك
وْ َ
ِ
 .3ما ھي الخطوة القادمة في كنيستِ ِك الجديد ِة إلتمام المأمورية العظمى؟
ت الخلي ِة تتضاعف ھَلْ يُ ْم ِكنُ أَ ْن تَبْدأَ كنيسة جديدة ِم ْن خال أحد مجموعات الخلية القوية؟
 .4إذا كانت مجموعا ِ
ثّالثا .دور فريق زرع الكنائس األصليِ :زراعَة المزيد من الكنائس الجديدة .
أ .ھَلْ يَ ِجبُ على فريق زر َع الكنائس التحرك؟
ب .ھل يَ ِجبُ على فريق زر َع الكنائس في رعاية الكنائس الجديدة؟
ج .ھَلْ يَ ِجبُ على فريق زر َع الكنائس أن يصبح فريق تسھيالت؟
في مجموعات صغير ،ناقش األسئلة التالية:
ما ھو الدور الذي يجب أن تفترضه اآلن في مھمة زرع الكنائس ؟
ھَلْ الكنيسة التي ت َْزرعُھا تمتلك رؤية لزراعة كن ائس فرعي ة؟ ْ
إن ل ْم يك ن ،م ا ھ ي الخط وة الت ي علي ك أن تتخ ذھا لنَ ْق ل تل ك
الرؤية؟
ص ْ
ف الفرق بين زارع الكنائس المتمرس كالتالميذ وبين راعي كنيسة من ناحية الدعوة والموھبة.
ِ
ما ھي التضحية التي ستقدمھا لكي ترى الكنائس تتضاعف؟
َك ْيفَ تُساع ُد على التَسھيل لآلخرين في أ ّما إرسال كنيسة أَو جعلي الكنيس ِة الجديد ِة تكون زارعة كنائس؟
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ك القادمةَ في الخدمة.
ك والمدرب ،يصلّي وخذ بعين االعتبار ماذا يجب أن ت ُكونُ خطوت َ
مع فريق زرع الكنائس بكنيستِ َ
حدد واحد أو اثنان ُمحْ تَ َملين لخدم ة زرع الكن ائس ف ي كنيس تِكَ ال َم ْزرُوع ِة ح ديثا ً .اق ض وقت ا ف ي الح ديث معھ م ح ول
رؤيتِھم وأرشدھم في االستعداد لعمل زرع الكنائس كجزء ِم ْن فريق زرع الكنائس.

الكنيسة  --خطة تدريب 15
التأديب الكنسي :التوبة واالسترداد
ما ھي السياساتَ أَو اإلجراءاتَ المعروفة لديك في التأديب الكنسي يُمكنُ أَ ْن تَ ُكون في أ ّ
ي كنيسة ،دون تحديد كنيسة معينة؟
ھَلْ الكنيسة تؤدب كتابيا؟
ما ھو التأديب الكنسي؟
ما ھي الخطوات الكتابية التي على الكنيسة أَ ْن تتخذھا في تأديب العضو؟
ما ھي أھداف التأديب الكنسي؟
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أوال .المبادئ الكتابية للتأديب الكنسي
أ .التأديب الكنسي ھو أمر كتابي )1كو (5
ما ھي التعليمات التي تتعلق في كيفية التعامل مع أخ ساقط في خطية زنا بحسب اآليات؟ ) 1كو (13 ,11 ,5 ,2 :5
ب .التأديب الكنسي يَ ِجبُ أَ ْن يتﱠبع خطوات محددة )مت (22-15 :18
ما ھي اإلجراءاتَ للتَ َعا ُمل مع األَ ّخ الساقط في الخطية بحسب متى 17 ,16 ,15 :18؟
ب ھو ھدفُ التأديب الكنسي ) 2كو (8-5 :2
ج .استرداد األَ ﱢخ التائ ِ
ما الذي علينا أن نفعله عندما يتوب األَ ﱡخ كما ھو مشا ٌر إليه في  2كو 8 ,7 :2؟
في مجموعات صغير ،ناقش األسئلة التالية:
ثانيا .حاالت للدراسة
أ .الحالة األولى
جورج ھو شابّ أحبﱠ الرب و َكانَ يَ ْخد ُمه بشكل نشيط كقائد للشبيبة في كنيس تِه وكقائ د لمجموع ة درس كت اب ك رازي
في حيﱢه .كانت كنيسته نشيطة في الشھادة للوصول إلى المجتمع المحيط فيھا ،قل عدد األعضاء من  200إلى  30عضو .ب دأ
يتساءل عن أسباب ذلك.
ُ
َ
َ
شعر الشيوخ بأنھم موضع اتھام فطلبوا أن يجتمعوا به .دون إعطاءه فرصةَ إل ْب داء مخاوفِ ه ،أ ِم َر ب أ ْن ال يَ ْس أ َل المزي د
ب وال المجموع ةُ
من األسئلة وأَ ْن ال ي َ
ُناقش ھ ذا َم ع أي اح د .ع الوة عل ى ذل ك ،أُخبَ روه بأنّ ه لَ ْم يَ ُع ْد ق ادرا عل ى قيَ اْدَة الش با ِ
الص غيرةُ .ش اعرا ب ّ
أن الش يو َخ َك انوا غي ر مب رّرون ف ي طلب اتِھم ،واص َل ج ورج مجموعت ه الص غيرة .طل ب من ه الش يوخ
يان عل ى
االجتِماع بالكنيس ِة كاملة وتم عَزله ِم ْن الكنيس ِة .أرس لوا رس ائل لق ادة الكن ائس ف ي المنطق ِة يَتّھ ُمون ه ب التمر ِد والعص ِ
السلطة.
• ھَلْ َكانَت تساؤالت جورج خطية؟
• ھَلْ َكانَ َر ّد الشيو َخ على تساؤالته صحيحا؟
• ھل كان بإمكانھم معالجة القضية بطرقة كتابية ؟
ب .الحالة الثانية
ً
ص موئيل َك انَ ش يخا ف ي كنيس تِهَ .كانَ ت لدي ه ع ادة التق رب م ن الس يدات ف ي الكنيس ة بش كل غي ر الئ ق ،مم ا أدى إل ى
إحراجھم .بالرغم من أنّه لم يكن مذنبا بخطية بالزنا ،شعر الشيوخ اآلخرون ب ّ
يخ .عن دما أوقف وه
ِ
أن عملَ ه َك انَ غي ر الئق ا لش ٍ
اعترف بخطيته إلى الكنيس ِة وعُزل ِمن القياد ِة .لم تكن ھناك محاوالت الستعادته.
الشيوخ اآلخرين على حق عندما أوقفوا صموئيل عن كل أعماله ؟ على أَ ّ
ي أساس؟
• ھَلْ كان
ِ
• ھَلْ كان لديھم الحق في عزله عن القياد ِة؟
• ما ھي خطط االسترداد التي َكانَت لديھم؟
ج .الحالة الثالثة
ُرفَ ّ
بأن ابنتَ ه الغي ر متزوج ة حام ل ،انقس م الش يوخ ح ول األج راء
ع
عندما
.
كنيسته
من
جدا
محترما
جيمس
كان القس
ِ
َ
ْ
َ
ق عل ى ابنت ه ،ويج ب أن يعام ل
راج والقل ِ
الذي عليھم أ ْن يتخذوه .قال البعض ب أن ھ ذا ل يس ذنبَ ه؛ وھ و ك انَ يَع اني ِم ن اإلح ِ
للشيخ في تدبير عائلته ولذلك عل يھم أن يؤدب وه كنس يا .لك ن ألن ه ل م يك ن
المتطلب الكتابي
بالنعمة .قال اآلخرون بأنّه لم يتم ُم
َ
ِ
الناس أحبّوه ،قرّروا أَ ْن يتجاھلوا المشكلة.
وألن
ِع ْن َدھُ ْم شخص آخر ألَ ْخذ مكانِه
َ
• ھَلْ كان الشيوخ على حق عندما تجاھلوا المشكلةَ؟
• ما ھي الكيفية التي كانت من الممكنُ ْ
أن يَرْ ّدوا بھا على ھذه المشكل ِة في حالتي النعمة والحق؟
ثالثا .الخاتمة
التأدي ب الكنس ِي ل يس فق ط ش يء كت ابي لكن ه ج زء ض روري ِم ْن حي ا ِة الكنيس ِة .التأدي ب ل يس ھ و القص د النھ ائي ب ل
استرداد الصح ِة الروحي ِة للفر ِد والكنيس ِة المحليّ ِةُ .ك ّل كنيسة محليّة يَ ِجبُ أَ ْن تضع سياسة التأديب الكنسي بالصالة والحذر.
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اقرأ  1كو  32-29 :11وأجبْ عن ھذه األسئل ِة:
 .1لماذا كان ھناك ضعفاء ومرضى بين المؤمنين؟
 .2ماذا َكانَ العقاب النھائي؟
 .3لماذا يؤدب الرب أوالده؟
اقرأ غل  5-1 :6وأجبْ ھذه األسئل ِة:
ت التي يدرجھا بولس السترداد األَخ؟
 .1ما ھي بعض المؤھال ِ
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 .2ما ھو "ناموس المسيح" الذي يَ ْذكرُه بولس ؟
َ
القانون في استرداد األخ؟
ق ھذا
 .3كيف يَ ِجبُ أَ ْن يُطبّ َ
ِ
ك ،طوّر سياسة التأديب الكنسي لكنيستِك الجديدة.
مع فريقِ َ

الكنيسة  --خطة تدريب 16
شركة العبادة في الكنيس ِة المحليّ ِة :الشكل والوظيفة في العباد ِة
األشكال؟
ار َسة ھذه
 .1ما ھي أشكالْ العباد ِة التي اختبرتھا و َكيفَ كان شعورك ب ُم َم َ
ِ
األشكال؟
 .2ما مقدار اشتراك العابدين في ھذه
ِ
 .3ف ّكرْ ببعض أشكال العبادة التي اختبرتھا .خذ بعين االعتبارْ ما َح َ
دث في ھذه الخدمات  -نوع الموسيقى والصالة
ت أَو أعاقتك في ِعبادَة ﷲ؟
س واألحداث الخاصّة ،الخ .كيف ساعدتك تلك الخدما ِ
والوعظ وقراءة الكتاب المق ّد ِ
وظائف العباد ِة؟
أوال .ما ھي بعض
ِ
أ .إل ْعطاء الحمد والشكر ؟ )مز  ،12 :97 ,32 :107 ;8 :71أعمال  ،47 :2رؤ (12 :7
ب .ھَلْ يمكننا أن نَعْب ُد دون تَقديم خدمة ﷲ؟ ) 2كو  ،16 :33مت  ،10 :4رؤ (1 :12 ,15 :7
ج .ما ھي وجھة نظر يسوع عن العباد ِة؟ )يو (26-19 :4
في مجموعات صغير ،ناقش األسئلة التالية 30 :دقيقة
ثانياَ .كيفَ نُق ّر ُر أشكال العباد ِة المالئمةَ؟
ّ
• ما ھي العوامل التي يجب أخذھا بعين االعتبار عندما تُخططَ لخدمة العبادة؟
ك با في العباد ِة؟
• َك ْيفَ تظھر إيمانَ َ
• َك ْيفَ تظھر عاطفتك ومشاع َرك في عالقتِ ِك بالرب من خالل العبادة؟
ثالثا .شركة العبادة وزرع الكنائس
• َم ْن ھو جمھور العباد ِة الجماعية؟
َجتذب الخطاة إلى ﷲ؟
• ھَلْ قصد العبادة ھو أَ ْن ت
َ
• لماذا يعتبر مھما أن يتجمع األخوة للعباد ِة معا؟ ما ھو غرض العبادة الجماعية؟
ب الت ي تجع ل العب ادة "ألملھم ة" تُس اھ ُم ف ي نم و الكنيس ة؟ م ا ھ ي عناص ر خدم ة العب اد ِة
• م ا ھ ي بَ ْع ض األس با ِ
"الملھمة"؟
• ماذا يَ ْقص ُد بـِ ا ْس ُجدُوا لِلرﱠبﱢ فِي ِزينَ ٍة ُمقَ ﱠد َس ٍة.؟ )1أخ .(29 :16
• وفقا لكنيستِ ِك أَو طائفتِ ِك ،ھَلْ الس جود والرُك وع يعتب ر وظيف ة أَو ش كل م ن أش كال العب ادة؟ )م ز  .(6 :95إذا ك ان
شكال من العبادة ،ما ھي وظيفته؟
َ
ك ،ھَلْ يعتبر رفع األيدي وظيفة أو شكل من أشكال العبادة؟ )تيم  .(8 :2 1إذا كان شكال م ن
ك أَو طائفتِ َ
• وفقا لكنيستِ َ
العبادة ،ما ھي وظيفته؟

خطة العمل

اعمل دراسةُ استقرائية عن العباد ِة في رؤ  11-8 :4و .14-9 :5تأ ّكداً من إجابة األسئلة التي تتعلق بـِ "م ن؟ " "،م اذا؟
" "،متى؟ " "،أين؟ " "،الذي؟ "و" ھكذا؟ ".
ت في منطقتك المستھدفة على الطرق التي يستخدمھا الناس في إظھار المحبة والف رح والعالق ات
اكتب قائمة بمالحظا ِ
العميقة.
كال مالئم ة إلظھ ار عب اد ِة ﷲ ف ي ش ركة العب ادة؟ م ا ھ ي
األش
ذه
ھ
ن
م
أي
.
دة
الجدي
ك
ت
كنيس
زراعة
االعتبار
بعين
خذ
ِ
ِ
األشكال التي في تقليدك الطائفي الذي قَ ْد يَ ُكون مالئما أيضاً؟ أي واح دة يمك ن أن تك ون غي ر مالئ َم ة لجمھ ورك المس تھدف؟
ك َمع مد ّربِك أَو مرشدك.
ناقشُ نتائ ُج َ
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الكنيسة  --خطة تدريب 17
كيف تقود شركة العبادة :التخطيط واإلعداد لخدمة العباد ِة
أطلب من قادة عبادة لديھم الخبرة في التدريب ليشاركوا ف ي الكيفي ة الت ي يَقُ ودونَ بھ ا العب ادةً .إذا ك ان باإلمك ان ،ادع وا ق ادة
كنائس ھم و َكي ف
العبادة الذين لديھم خبرة من خارج التدريب لكي يأتوا ويشاركوا مع المتدربين كيف يَ ْعملونَ َم ع الرع اة ف ي
ِ
يُخطّطونَ ويَستع ّدونَ للعباد ِة .في مجموعات صغيرة ،ناقش األسئلةَ التالية:
ت :عاب د ،مق درة
ف ّك رْ بق ادة العب اد ِة األكث ر فاعلي ِة م ن ال ذي ت َع رفھم َك ْي فَ تُق يّ ُم ھ ذا الش
خص م ن ناحي ة ھ ذه النوعي ا ِ
ِ
موسيقية ،حسّاسية روحية ،تواضع حقيقي ،قدرة على قيادة اآلخرين في العباد ِة؟
ب المعبّ ر ِة ،ش ھادات ،وم ا ش ابه(
ھ ل توج د أنم اطَ للتعبي ِر )ومث ال عل ى ذل ك - :ش عر ،مس رحية ،رق ص ،ق راءة الكت ا ِ
استخدمت كثيراً في ثقافتِ ِك والتي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُ ْد َم َج في عبادتِك؟ كيف يُ ْم ِكنُ أَ ْن تستخدم أنماطَ
التعبير العبادة؟
ِ
ما ھي أھمية ْأخ ُذ الوقّ ُ
ت في التَخطيط للعبادة؟
ماذا يجب أن يَ ُكونُ دو ُر الراعي في التخطيط للعبادة؟ ماذا يجب أن يَ ُكونُ دو ُر قائد العبادةَ؟
ص ْ
ف مجريات العبادة التي لھا معنى كبير بالنسبة إليك؟ أَ ّ
ي عنصر من عناص ر الخدم ِة َك ان أكث ر فاعلي ة؟ م اذا يمك ن
ِ
أَ ْن تَتعلّ ُم ِم ْن ھذه الخدم ِة ل ُم َسا َعدَتك في تخطيط العباد ِة لزرع كنيستِكَ؟
تمرين في التخطيط لخدمة العبادة
الخطوات التالية يمكن أن تستخدم ل ُم َسا َعدَتك في كسب خبرة في التخطيط للعبادة مع فري ق زرع الكن ائس الخ اص ب ك.
ت التالي ِة وخطّ ْ
ْ
شارك بخط ة خ دمتك
ط لخدمة.
في صف التدريب ،قسم الصف إلى مجموعات صغيرة .ناقشْ ُك ّل ِم ْن الخطوا ِ
ت األخرى.
مع المجموعا ِ
أ .الخطوة  :1اختا ُر الموضوع
ُ
ُ
دروس
ي
ف
ال،
المث
بيل
س
ى
عل
.
ة
الحاج
تناس
ة
للوعظ
ة
ي
الرئيس
ة
ر
الفك
ون
تك
ا
تغالب
؟
ة
اد
العب
م اذا َس يَ ُكونُ موض و َع
ب
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ّ
الوعظ في ھذا تدريب أن ت أع ددت موعظ ة م ن أفس س  .21-15 :5إن الفك رةَ الرئيس ية لھ ذا المقط ع" :ﷲ يُري دُنا أن نمتل ئ
بالروح ".إذا كان ھذا يوم خ اصّ ،
بالروح ألنه حكي ُم ويقود إلى حياة الفرح ".إذا موضوع العباد ِة يُمكنُ أَ ْن يَ ُكونَ " :كن ممتلئا
ِ
ِ
ك َسيَدُو ُر موضوعك حول من ھذه المناسبة.
مثل عيد الميالد ،أَو عيد الفصح ،موضوع َ
صة
ب .الخطوة  :2اختار الترانيم والموسيقى وأحداث خا ّ
بالموضوع ويكون كالھما ُمعاصر وتقلي دي .أيض اً،
أَ ّ
ي الترانيم والتراتيل َستَستخدم في العباد ِة؟ اختار ترانيم لھا عالقة
ِ
يكن متأ ّكدا من سرعةَ إيقاع الموسيقى مناس با للترنيم ة وج و العب ادة .ھَ لْ َس يكونُ ل ديك أ ّ
ي موس يقى خاص ة ،مث ل ص وت أَو
ّ
عزف منفرد ذو دور فعّال؟ ھَلْ َسيَ ُكونُ ھناك مسرحية تُص ّو ُر سمةَ الوعظة؟ ھَلْ َسيكونُ لديك أ ّ
ي ش ھادات؟ ك ن متأك دا م ن
بالموضوع.
أن الشھاداتَ التي تَختارُھا لھا عالقة
ِ
ج .الخطوة  :3حدد فقرات العباد ِة
ُ
ْ
ح دد وق ت الب دء والخت ام .تض ّمن ك ّل مج االت العب اد ِة  -الت رانيم وال وعظ وأح داث خا ّ
ص ة والص الة وق راءة الكت اب
المقدس ،الخ .يمكن أن يستخدم ھذا التخطيط من قبل قائد وراعي العبادةَ ك إشارة للقيَاْدَة الحقيقية للخدم ِة.
د .الخطوة  :4ضع قائمة باألجھزة الالزمة
اكتب قائمة ب ُك ّل األجھزة التي َستَحتا ُج إليھا في العباد ِة ،مثل جھاز العرض ،جھاز عرض الت رانيم وأوراق الت رانيم أَو
ي أجھ زة خا ّ
كتب الترانيم ،مكبّرات الصوت وأ ّ
ص ة للمس رحي ِة ،ال خ .ح دد م ن ال ذي َس يَ ُكونُ مس ئول ع ن االجتم اع وتش غيل
األجھز ِة قبل ذلك وأثناء الخدم ِة.
ه .الخطوة  :5حدد تاريخ ووقت األداء
ّ
ُ
حدد متى ستؤدي العباد ِة .كن متأكدا بأن ك ّل المشاركون يعرفون وقت األداء وقادرون على ال ُحضُور.
صالة من أجل العبادةَ
و .الخطوة  :6اقض وقت لل َ
َ
ّ
لعب ادَة ال رب .ص ّل م ن أج ل غي ر
الن
ب
و
قل
ل
أج
ن
م
ل
ص
.
ادة
العب
ه
وجي
ت
و
اد
اطلب ِم ْن ال رب اإلرش
اس لك ي يتھيئ وا ِ
ِ
ِ
ﱠ
الكنائس لديھا فر ُ
ق ص ال ِة تَص لّي م ن أج ل العب اد ِة أثن اء
ْض
ع
ب
.
للرب
مفتوحة
قلوبھم
تكون
بأن
المؤمنين الذين قَ ْد يَحْ ضرُوا
َ
ِ
ّ
ً
العبادة .الكنائس األخرى لديھا فر ُ
ق صال ِة تأتي للكنيسة مبكرا وتقض الوقتَ
للصالة من أجل الخدمةَ وتَصلي من أجل نوعي ة
َ
الناس الذين يدخلون مكانَ العبادة.
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ز .الخطوة  :7تُقيّ ُم العبادةُ
َ
ْ
بعد الخدم ِة ،خذ وقتا في تقييمھا .كيف َكانت مجريات وج ّو العبادة؟ ما ھي األشياء التي يجب أ ْن تتغيّر؟ م ا ال ذي يج ب
أن تستخدمه ثانيةً؟ ھَلْ تقابل ﷲ مع العابدين عَلى نَح ٍو خاصّ ؟ ھَلْ تأثر العابدين أثناء العبادة؟ ھَلْ طل ب أح د الخ الص؟ ض ع
ما تعلمته في تقييمك في العباد ِة المستقبلي ِة.

خطة العمل

خط ط وجھ ز العب ادة .بع د الخدم ِة ،ق يّ ُم تأثي َرھ ا .م اذا ُع ِم َل؟ م اذا تَحت ا ُج للتَ ْغيي ر؟ ش ار ُ
ج م ع م د ّربِكَ أَو
ك بھ ذه النَت ائِ ِ
مرشدك.
ظ العب ادةَ والح ْ
إذا كان باإلمكان ،قم بزيارة كنائس أخرى ف ي أَو قُ رْ ب منطقت ك المس تھدفة .الح ْ
ظ أش كا َل العب اد ِة .م اذا
ك لتطبقھا في الكنيسة التي تزرعھا؟
يمكن أَ ْن تَتعلّ ُم ِم ْن مالحظاتِ َ

الكنيسة  --خطة تدريب 18
الكنيسة المحلية وجسد المسيح الكامل )الكنيسة في كل العالم(
العمل معا كشركاء في الخدمة
أوال .الحالة للشراك ِة
ما الذي تُخبرُنا به ھذه اآليات عن وجھ ِة النظر الكتابية للشراك ِة في جسد المسيح؟ )يو  ,21-20 :17أف  ،6-3 :4غل
(28-26 :3
ق ّ
• ھَلْ تُواف ُ
بأن ھناك حاجة لتعاون الكنائس اإلنجيلية معا لتحقيق المأمورية العظمى في بال ِدك؟
الكنائس في أغلب األحيان؟
• لماذا يوجد قصور الشراكة الشراك ِة بين
ِ
ثانيا .مستويات االلتزام في الشراك ِة
اإليمان والرؤي ِة
مثل
األخرى
الخدمات
في
الوعي
عدم
(
أ .المستوى  :1جھل )ال تعاونَ
ِ
باإلحساس في المجتمع
ب .المستوى  :2ا ْعرف اآلخرين وابدأ
َ
ُ
صالة من أجل بعضھم البعض
ج .المستوى :3
حين آلخر لمشاركة األخبار وال َ
مجموعات المشورة تجتمع من ٍ
َ
ت والمشاريع المشترك ِة.
المعلوما
في
لالشتراك
و
أ
منظمة
عمل
شبكة
د .المستوى :4
التعاونَ
ِ
ْ
َ
َ
ب لكل الطوائف أو كلية الھوت.
ه .المستوى  :5الشراكةَ أو التعاونَ إلطالق مركز تدري ِ
ما مستوى االلتزام في الشراك ِة في منطقتِكَ؟
ت للشراك ِة الف ّعالة
ثالثا .عشَر نوعيا ِ
ُ
 .1الشراكات الفعّالة تبْنى على أساس الثقة ،واالنفتاح واالھتمام المتبادل.
الشراكات أكثر ِم ْن تنسيق وتخطيط وإستراتيجيات ووسائل.
 .2الشراكات دائما تَحتاج غلى مسھّل أَو منسّق.
أعطي أن يقوم بتفعيل الشراك ِة ويَبقيھا مشتعلة.
باإلجماع،
يكون ھذا الشخص
َ
ِ
ت الفعّال ِة تطور لكي تُنج َز رؤية أَو مھ ّمة معيّنة.
 .3الشراكا ِ
الشراكات الناجحةُ على )أھداف( بدالً ِم ْن كيف )التركيب( .الشك ُل يتبع الوظيفةَ دائماً.
ُ
تُر ّك ُز
 .4تَبْدأُ
الناس الذين تم الوصول غليھم أَو الذين ي ُْخدَمون.
بين
ت
الحاجا
َمييز
ت
ب
ة
ّال
ع
الف
ت
الشراكا
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ،أولوي ات الملك وت ،موان ع إل ى اإلنج ازات الروحي ِة،
ال يبدءون بكتابة البي ان الالھ وتي المش تركِ .م ْن ھ ذه الحاج ا ِ
المصادر الواقعيةَ المتوفرةَ أَو المطلوبةَ
للعمل يجب ْ
ق عليھا.
وأولويات
أن تفلتر ويُتﱠف َ
َ
ِ
يس حدثاً.
َ
ت ھي عملية ول َ
 .5الشراكا ِ
البدء واالستكشاف ومراحل تشكيل الشراكة في أغلب األحيان تأخذ وقت طوي ل .حت ى االجتم اع االس تطالعي المب ّك رة
جداً َسي ْقت ُل إمكانيةَ الشراكة .الثقة الشخصية والتي تَأْخ ُذ الوقتَ لبنائھا مطلوبة بشكل مطلق.
ت الفعّال ِة صعوبة المحافظة عليھا أكبر ِم ْن صعوبة بدءھا.
 .6الشراكا ِ
ً
ْ
ّ
تَأْك د م ن إبق اء الرؤي ِة حي ة ،والتركي ز واض ح ،واالتص ال جي د ،وإنج از النت ائج يأخ ذ تركي زا عظيم ا والتزام ا طوي ل
المدى.
ُ
نُ
الشريك المحددة والرؤي ِة الواضح ِة.
ات
خدم
من
و
ك
ت
ّالة
ع
الف
ت
الشراكا
.7
ّ
ِ
ِ
َ
ْ
ُك ّل الش ركاء يَ ِج بُ أ ْن يك ونَ ل ديھم بي انُ مھ ّم تُھم الخ اصُ والواض ُح ويَ ِعيش ونَ بواس طته .وإال لَ ْن يَفھم وا كي ف يس دون
المشترك.
الثغر ،ويُساھ ُموا في الصور ِة العا ّم ِة ،أَو يَستفيدُوا من الجھد
ِ
ت الفعّال ِة تَعت رفُ بالفض ل ،وتحتف ُل  ،واالختالف ات ف ي ت اريخ ش ركائِھم ورؤي تِھم وخ دماتِھم .لك ن ف ي النھاي ة،
 . 8الشراكا ِ
الشراكات يَ ِجبُ أَ ْن تُر ّك َز على األشياء المشتركة عندھم ،مثل الرؤي ِة والقِيَ ِم ،وأھداف الخدمة ،بدالً ِم ْن اختالفاتھم.
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ت الفعّالة بالتَركيز على أھدافِھا النھائي ِة أَو رؤيتِھا.
 .9تستمرﱡ الشراكا ِ
الوسائل" بدالً ِم ْن "النھاية".
ّھل في أغلب األحيان التَركيز على "
غير مشوشين بالمتطلبا ِ
ِ
ت اليومي ِة .من الس ِ
المشاكل وتُخطّطُ مسبقا لھا.
ت الفعّال ِة
 .10تَتوقّ ُع الشراكا ِ
ِ
ت ،واالستثناءات ،واالحباطات ،وااللتزامات الغير منفذة،
كنُ متأ ّكدا أن العملية مبنية على الشراك ِة للتَ َعا ُمل مع التغييرا ِ
وببساطة غير متوقّعة.
َ
ْ
َ
ْ
ت" أخذ ِمن رسالة قدمھا شخص اسمه فِل بتلر.
ُمالحظة :موضوع"عشرة نوعيا ِ
في مجموعات صغير ،ناقش األسئلة التالية 30 :دقيقة
ت العشرة للشراك ِة الف ّعال ِة.
قيّ ْم منطقتَ َك من جھة النوعيا ِ
ت األخ رى ف ي
• ما ھي بَعْض
ت وتَبْني الثقةً َمع الم ؤمنين ف ي المجموع ا ِ
العالقا ِ
الطرق التي يُ ْم ِكنُك أَ ْن تَبْدأَ بتَأسيس ِ
ِ
منطقتِ ِك؟
َ
ُ
ْ
ْ
اون
التع
ن
م
تفيدوا
يس
ن
أ
ھم
ن
ك
م
ي
المدينة
في
ة
المختلف
الطوائف
ن
م
الكنائس
زارعو
فيھا
التي
ّنة
ي
المع
الطرق
• ما ھي
ُ
ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الكنائس؟
في تضاعف
ِ
ت المسيحي ِة اإلنجيلي ِة؟
المجموعا
بين
ة
للمنافس
ﷲ
نظر
وجھة
• ما ھي
ِ
ِ
َ
ّ
• كيف يَ ِجبُ على اإلنجيليين أ ْن يَتعلقُوا بالمجتمع ات غي ِر اإلنجيلي ِة ف ي منطق تِھم ،خصوص ا ً الكن ائس ال ُمؤَ سﱠس ة مث ل
أرثوذكسية وكاثوليكي ِة؟

خطة العمل

تك( ،ال دائرة الثاني ة )مجموع ات
خذ بعين االعتبار الكنائس أَو الوك االتَ ف ي منطقتِ ِك المالئم ة ل دائرتَك الداخلي ةَ )كنيس ِ
إنجيلية أخرى( ،الدائرة الثالثة )مجموعات غير إنجيلية(.
َ
ك وأدرجْ
الكنائس أَو والخدمات النشيطةَ ھناك.
راج ْع
البحث )تخطيط روحي( على منطقتِ َ
َ
الدوائر األول ى والثاني ِة واب دأ بتَأس يس عالق ة َمعھ م .اب دأ ب ُس ؤالھم ع ن
في
ت
المجموعا
قادة
ع
م
الشخصي
باالتصال
قُ ْم
ِ
ِ َ
ِ
رؤيتِھم للمنطق ِة.
َ
ْ
ّ
ْ
بالكنائس.
ك
ت
منطق
باع
ش
إ
على
زت
ك
ر
شراكة
و
أ
العمل،
شبكة
المشورة،
إطالق
االعتبار
خذ بعين
ِ ِ
ِ
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الشخصية الروحية  --خطة تدريب 14
خدمة المصالحة :حل النزاع
النزاع )غل (15 :5
أوال .األفكار األولية حول حل
ِ
أ .النزاعات ھي أمر حتمي بسبب عدم كمالنا -ما ھو المطلوب لكي نكون بال نزاع بحسب يع 2 :3؟
النزاع؟
ب .صعوبات المواجھة ) -أف  - (29-25 :4ما ھي المفاتيح ل ُم َعالَ َجة
ِ
ت ماذا يَ ْح ُ
النزاع؟
ب التَ َعا ُمل مع
دث عندما نَتجنّ ُ
ج .نَتائِج ت ََجنﱡب َح ّل نزاعا ِ
ِ
المواضيع السابقة 15) :دقيقة(
ت صغير ِة ،ناقشُ األسئلةَ التاليةَ التي تَتعام ُل مع
في مجموعا ِ
ِ
ت؟
 .1أما ھي نتائج عدم كمال اإلنسان في أكثر النزاعا ِ
الفشل في ُم َوا َجھَة شخص يوجد بينك وبينه نزاع؟
 .2ما ھو سبب
ِ
النزاع في ُك ّل ِم ْن األمثل ِة التالية؟ُ
ﱡ
ْ
 .3ماذا يَ ْنت ُج ِمن ت ََجنب
ِ
مثال 1#
ت التي يصعب ال َعيْش معھا .وھو يحاول مع جميع أعضاء الكنيسة
شخص في كنيستِكَ ال َم ْزرُوع ِة حديثا ً لَه بَعْض العادا ِ
العالقاتَ لكن بدون نجاح .في النھاية ،عرف بأنّه غير مقبولْ وتوقّف عن المشاركة في الكنيس ِة أَو انتقل إلى
لعمل أصدقاء وبناء ِ
أخرى.
مثال 2#
امرأة في كنيسة َكانَ لديھا مشكلة صحية .احتاجت لشخص ما للتحدث َمعھا حول ھذا الموضوع .عندما اقترب منھا
األعضاء الذين في كنيستِھا ،كان عمل ذلك صعبا وكان يشكل خطورةَ .كانَ يمكنُ للمرأة أَ ْن تَ ُكونَ غاضبة جداً ومحرجة جدا.
كن ُع ِم َل ذلك بمحبة وقد َك ْ
لَ ﱠ
انت قادرة على قبوله .عَنى الحبﱡ االقتراب من ھذه المرأة لكي يساعدَھا وليس إبعادھا.
ُ
ُ
ّ
َك ْيفَ تواجهُ الشخص في كل من ھذين المثالين؟ ما ھي الكيفية التي يرتبط بھا المثال األول بـِ مت 44 ,41-40 :5؟
النزاع ھو قضية إنجيلية
ثانيا .حل
ِ
النزاع
اإلنجيل يحررنا للتَ َعا ُمل مع
ِ
إذا اتفقنا مع التصريح بأن " ّ
بأن الرب يسوع ھو الذي يَعطي التبرير والسمعة الحسنة " ،لماذا توجد لدينا مخاوفُ من أن
نكون على خطأ أو خسران المعركة أو الرفض أو بما يفكر به اآلخرون عنا أَو من ردود فعلھم؟
ھَلْ علينا أن نتذكر مركزنا في المسيح عندما ت ْ
َظھ ُر المخاوف؟ لِماذا؟
النزاع أف  ،16-11 :2فِل 1 ,8-2 :2بط (18 :3
يقدم لنا اإلنجي ُل النموذج ل َح ّل
ِ
ما الذي سيكون عليه الوضع إذا اتخذنا موقفَ المسيح في التضحي ِة بحقوقه من اجل اآلخرين؟
بمثال كان في التواضع سببا في حل النزاع؟
ھَ ّل يمكنك أَ ْن تُف ّك ُر
ِ
النزاع
حل
ثالثا .تعليم العھد الجدي ِد في ِ
ِ
ومثل العبد
الخروف الضال يسبق ھذا النص
أ .مت  17-15 :18ما ھي مبادئ حل
النزاع في ھذه اآليات؟ الحظ بأن مث َل ِ
ِ
ِ
السياق بالنسبة لألعداد 17-15؟
ھذا
به
يخبرنا
الذي
ما
.
النزاع
اللئيم يأتي بعد ھذه التعليمات على
ِ
ِ
ب2 .كو  21-17 :5ماذا يعني أن نكون سفرا َء للمسيح في خدمة المصالح ِة؟
رابعا .محبة اآلخرين ) -ر  (21-14 :12ماذا علينا أن نفعل ألولئك الذين يُعارضوننا؟
النزاع
خامسا .المساعد ِة العملي ِة لحل
ِ
ْ
النزاع؟ جواب (1) :اعرف دواف َعكَ الخاصةَ (2) ،ال تَفترضُ بأنّك تَ ْفھ ُم الوضع كامال(3) ،
ن
م
أ .كيف يَ ِجبُ أَ ْن ت
َ
َقترب ِ
ِ
ح ّدد الكيفية التي آذيتَ بھا اآلخرينَ ) (4ابدأ بشجاعة.
ب .كيف تَتقب َّل انتقادا ِم ْن اآلخرين؟ جواب (1) :ا ْنظ ُر إليه بِموضوعية (2) ،تأكد أوال من صحة النق ِد (3) ،أنظر إلى
الضعفات الحقيقية والخطايا ومن ثم تب عنھا.
النزاع.
أعط أمثلةَ على
ِ
ِ
َ .1كيفَ تطبق األفكار "المساعد ِة العملي ِة" السابقة على ھذه األمثل ِة؟
 .2لماذا يَتر ّد ُد الناسُ في ُم َوا َجھَة اآلخرين؟
 .3متى كانت مواجھة شخص ما َمعك سبب بركة حقيقية؟
ب ال ُم َوا َجھَة مع أَ ّخ أَو أخت في المسيح من جھة إھانة ما؟
 .4ما ھو الضرر الذي يسببه تجنّ َ
َ
 .5ما ھي بَعْض األشيا ِء التي يُ ْم ِكنُك أ ْن تفعلھا لتَسھيل عملية المواجھة؟
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خطة العمل
ك الشخصية:
التمرين التالي َسيُساعدُك على ُم َما َر َسة حل النزاعات في ِعالقاتِ َ
راج ْع ِعالقاتَكَ وانظر إن كان ھناك أشخاص أھانوك أَو أھينوا منك.
ْ
النزاع وتعاملْ مع القضايا األساسية.
أساس
اعرف
َ
ِ
ْ
ك.
تكلّ ْم َمع
الشخص وابحث عن المصالح ِة والحلﱟ لنزاعاتِ َ
ِ

الشخصية الروحية  --خطة تدريب 15
االستقامة األخالقية لزارعي الكنائس :التعامل مع المال والجنس والسﱡلطة
ك الشخصية والتي تظھر االستقامة األخالقي ِة؟
س أَو ِم ْن تجربتِ َ
ما ھي األمثلة التي تَعْرفُھا ِم ْن الكتاب المق ّد ِ
أوال .الثالثي الشائع :المال والجنس والسلطة
َ
أ .األمالك ما ھي التحذيرات التي يُ ْم ِكنُ أ ْن ن َِجدَھا في ھذه النصوص؟  -تك 1 ,30-28 :1تي 10 :6
النصوص؟  -مت 1 ,11-1 :4تي  ،8 :5لو 30-18 :18
ما ھي العادات المقترحة في ھذه
ِ
َ
ب .الطھارة الجنسية  -ما ھي التحذيرات التي يُ ْم ِكنُ أ ْن ن َِجدَھا في ھذه النصوص?1-كو  ,10 :5أف 3 :5
النص؟  -تك .39
ما ھي العادات المقترحة في ھذا
ِ
َ
ْ
ج .السلطة والق ﱠوة -ما ھي التحذيرات التي يُ ْم ِكنُ أن ن َِجدَھا في ھذه النصوص؟  -مر 42 :10
النص ِ◌؟  -مر 45-43 :10
ما ھي العادات المقترحة في ھذا
ِ
َ
المواضيع السابقة 15) :دقيقة(
ت صغير ِة ،ناقشُ األسئلةَ التالية التي تَتعام ُل مع
في مجموعا ِ
ِ
ك ھدية راتب َسنَة واحد دون قيد أو شرط .ما ھي الطريقة التي ستستخدم بھا ھذا المال؟
 .1افترض شخص ما أعطاَك وعائلتَ َ
َك ْيفَ ستؤثر فكرة "حيث قلبك ھناك يكون كنزك" على قراركَ؟
قراركَ؟
َكيفَ سيؤثر معرفة أن "كل ما لديك ھو ملك " على
ِ
 .2ما ھي األشياء المھمة التي تعلمتھا لتجنب إغرا ِء الشھوة؟
الشخصي؟
والطموح
ب
َ .3ك ْيفَ يَعْرفُ القائد بأنه يستخدم السلطةَ والقوة للمكس ِ
ِ
ِ
ً
 .4أصبح بَعْض القادة المؤمنين يرون أتباعھم كأطفال وأنفسھم ككائنات متفوّقة جدا .ما ھو الخطر في ھذا؟ ما ھو االستخدام
المالئم للقوة؟
ثانيا .مبادئ عامة لالستقامة األخالقي ِة
تغلّبْ على اإلغرا ِء عب 15 :4؛ المحاسبية جامعة 10-9 :4؛ ركز نظرك إلى ما ھو فوق عب 2 :12؛ الخدمة الخارجية
عب 15-14 :12؛ الرجاء األمامي عب 28 :12
ثالثا .ما ھي فوائد االستقامة األخالقي ِة؟ جواب :حياة السالم وحياة منضبطة واالحترام ،وميراث إيجابي.
رابعا .االستقامة األخالقية يُمكنُ أَنْ تَ ُكونَ مكلفة تك 20-12 :39
المواضيع السابقة 15) :دقيقة(
ت صغير ِة ،ناقشُ األسئلةَ التاليةَ التي تَتعام ُل مع
في مجموعا ِ
ِ
أفكاره ورغباتِه؟
 .1ماذا تَقُو ُل لشخص قا َل بأنّه َسيَتمتّ ُع فقط بعالقة جنسية واحدة إلبْعادھا عن
ِ
ُ
القات جنسيةُ لكي تساعد صحتَه وحالته؟
 .2ماذا تَقُو ُل لشخص يَقُو ُل بأنّه يَحتا ُج أَ ْن يَ ُكونَ لديه ِع
الروح )المحبة والفرح والسالم ،الخ ( .تَغني الحياةَ أكثر
 .3ھل صحيح أن الشخص العديم األخالق جنسيا ً ال يؤمن بأن ثمار
ِ
بكثي َر ِم ْن إرضا ِء الرغب ِة؟ وضّح.
اآلخر؟
الخادم
َكيفَ يؤثر الفشل الفردي في االستقامة األخالقي ِة على الخدمة العا ّم ِة؟ ماذا ع َْن معرفة خطية
ِ
ِ
الناس في ناحية واحدة ھَلْ يكون من المحتمل أن يفشلوا في نواح أخرى؟ كيف يُ ْم ِكنُ ألنموذج في التقوى في ناحية واحدة
إذا فَش ُل
َ
تُساع َد على ضمان االستقامة في النواحي األخرى؟
ھَلْ المحافظة على االستقامة األخالقي ِة سيكون أسھ َل كلما انشغلت بالخدمة أكثر؟
َك ْيفَ تساعد المحاسبية القوية بين المؤمنين على تَطوير والمحافظة على االستقامة األخالقية؟
المالئم ،ماذا يمكننا أن نفعل لنقلل من المساومة المستمرة على
األخالقي
السلوك
بينما يَصرﱡ مجتمع ما على تَغيير القواع ِد حول
ِ
ِ
ِ
القِيَ ِم المسيحي ِة؟
والجنس والسلطة .خذ بعين االعتبار وناقشْ الرابط المحتمل بين ھذه المشاكل وغيرھا من نواح
المال
مشاكل
لقد تحدثنا عن
َ
ِ
ِ
االستقامة األخالقي ِة :األمانة ،واإلخالص ،والتوازن ،والرحمة ،وضبط النفس ،والحكمة ،والفرح ،والثقة ،والتح ّمل.
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اسأل شريك حياتك و /أَو واحد أو اثنان ،من أصدقاءك المقربين " ما ھي الناحية من نواح االستقامة األخالقي ِة التي تُالحظُ
بأنھا أقل كثيراً في حياتِي؟ "
ّ
ّ
ي من ناحيتك( صلي وخطط إلستراتيجية قصيرة والتي تَتض ّمنُ
بحسب ما تعلمته) ،أَو بحسب حث ﷲ بعد
التحقيق الجد ﱢ
ِ
صيتكَ  .ربما ھذه ھي منطقةُ
الفشل ،باألحرى قَ ْد يَ ُكون أحد ممارساتكَ الخاصةَ التي
االنضباط المعيّنَ لتَ ْق ِوية أقل عنصر في شخ ِ
ِ
لح ّد اآلن لَ ْم تُؤثّ ُر على اآلخرين.
ْس ِم ْن الضروري أَ ْن يَ ُكونَ ھذا معقّداً ،لكن يَ ِجبُ أَ ْن يَ ُكونَ قويا ً.
نفّ ْذ اإلستراتيجيةَ خالل أسبوعين على األقل .لَي َ
ّ
متَ
ملتَ
والذي تَعل في العملي ِة.
ّج( وعلى األقل صديقان واحد واثنان الذي َع
أخبرْ زو َجكَ )إذا ُمتَ َزو ِ
شھور .
افعل ما سبق ذكره من الدراسة األصلية خالل ثالثة
ِ

الصـــالة  --خطة تدريب 10
تسھيل عملية الصالة لحركة زرع الكنائس:
مساعدة اآلخرين للصالة من أجل رؤية إشباع الكنائس
ما ھي الخطوات التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تَأْخ َذھا لل ُم َسا َعدَة على حشد الصال ِة في طائفتِكَ  ،أو مدينتك ،أو منطقتك ،أَو شعبك؟
َ
ت الصال ِة التي تَحْ ُ
ي من معلومات االتصال أَو المصاد َر التي تَتعلّ ُ
ھل أنت مدرك أل ّ
دث في مدينتِك أو منطقتِك أو بال ِدك؟
ق بحركا ِ
أوال .عملية البحث يُ ْم ِكنُ أَنْ تُخب َرك ما الذي يجري حاليا ً في الصال ِة في منطقتِكَ .
ثانيا .اختيار الرؤي ِة  -ماذا يُري ُد ﷲ لمنطقتِنا وشعبنا؟ َك ْيفَ تُطَبَق رغبته في تَوجيه أعمالِنا؟ ما ھو الدور الذي تلعبه الصالةُ في
ھذا العمل؟
َ
َ
المواضيع السابقة 25) :دقيقة(
مع
ل
َتعام
ت
التي
ة
التالي
ة
األسئل
،
ة
صغير
ت
عا
في مجمو
ُ
ناقشُ
ِ
ِ
ِ
 .1ما ھي التجربة الشخصية التي لديك في حشد الصال ِة إلشباع زرع الكنائس؟
 .2ھَلْ تَعْرفُ أ ّ
ي شبكة صالة وطنية أَو إقليمية أو في مدينة؟
ُ
ْ
 .3ھَلْ تَعْرفُ َمن الذي َسيكونُ قائدا جيدا
الشخص المھمة لھذه
لفريق الصال ِة لھذه الحرك ِة؟ إذا كان األمر كذلك ،ما ھي صفات
َ
ِ
الخدمة؟
ً
ُ
ُ
َ
ك ،كم عدد الكنائس اإلضافية المطلوبة بحسب
 .4إذا كان يجب أن تكونَ ھناك كنيسة إنجيلية لك ّل  1000شخص في منطقتِ َ
توقعك؟
ُ
ْ
 .5ھَلْ
ّ
شخص يصل إلى كنيسته ماشيا؟
ل
ك
ليجعل
كاف
الكنائس
ن
م
د
العد
ھذا
سيكون
ِ ِ
ِ
ِ
ك لديھم رؤية إلشباع المنطقة بزرع الكنائس؟
 .6ھَلْ تعتقد بان قادة الكنائس اإلنجيليون في منطقتِ َ
 .7ما مدى أھمية الصالةَ بحسب فكرك إلشباع المنطقة بزرع الكنائس؟ لِماذا؟ ھَلْ ليك شاھد كتابي على ذلك؟
صالة من أجل إشباع المنطقة بزرع الكنائس -طرق الصال ِة ال ُمش َّجع ِة
ناس لل َ
ثالثا .د ّر ْب وج ّھ ْز ال َ
ّ
ت ِم ْن ثالثة أشخاص(
مجموعا
في
ي
صل
الصالة الثالثية )
ِ
صالة التَمشي في المنطقة المستھدفة
تطوير فريق يدعم بالصال ِة الجھد المبذول في زرع الكنائس
الحرب الروحية
ت الصال ِة والكرازة والجھد المبذول في زرع الكنائس
ت بين مجموعا ِ
المشاركة بالمعلوما ِ
حلقات الصال ِة
أيام الصالة الوطنية
الصالة والصوم
رابعاِ .ج ْد شبكة قادةَ للصالة  -صفات قادة الصال ِة
المواقف الخاضعة والمتواضعة
ت الصالة بشكل جيد
يسھلون للقاءا ِ
االلتزام القوي للمسيح
ت الروحي ِة
مخلص في المجاال ِ
الناس
العالقة الجيدة َمع
ِ
السمعة الجيدة
لليس ثرثارا
متزن عاطفيا ً
يفھ ْم ِزراعَة الكنائس
ت الصال ِة
منسّق بين مجموعا ِ
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ك وخدمتك في زرع الكنائس؟
ما ھي الطرق التي فيھا تحافظ عل اتصاال جيداً بين
فريق صالتِ َ
ِ
إلشباع ِزراعَة الكنائس وإمكانية الصالة مع
اقض في الصف وقتا ل ُمنَاقَ َشة َكيف أنك كزارع كنائس يُ ْم ِكنُ أَ ْن تشارك في الرؤي ِة
ِ
الكنائس األخرى ومع كافة كنائس طائفتك.
ِ
ق لك ْ
أن َحضرتَ اجتماع صالة أَو حلقات صالة؟ كيف كان؟ َك ْيفَ تُنظّ ُم حلقة صالة في مدينتِك أو بلدتِك؟
ھَلْ َسبَ َ
ما ھي إرادة ﷲ من جھة الصالة في حياتِك؟ ھل الصالة لھا أولوية ,وھي قضية غير قابلة للتفاوض عند القادة؟
لماذا الصالة لَ ْ
يست ھي الجزء األكثر حيوية في حياتِنا وخدمتنا؟

خطة العمل

إلشباع زرع الكنائس .حدد ما ھي الخطوات التي يجب أن تتخذھا للمساعدة على
راج ْع المجاالت المختلفةَ لحشد الصال ِة
ِ
ك.
حشد الصال ِة لمدينتِكَ أو منطقتِكَ أَو بال ِد َ
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حلقة الصالة :الشكر ألجل أمانة ﷲ
خطط لكي يكون ھذا الدرس لمدة ساعتين
خطّ ْ
أشخاص للمشاركة في ال َكيفية
ط بعناية ل َع َمل حلقة الصال ِة ھذه لتكون وقت مشجع وبركة واحتفال .اختر ثالثة أو أربعة
َ
ك الرب كنيستَھم في الجھد المبذول لزرع الكنائس .ث ّم قسم إلى مجموعات صغير ِة إل ْعطاء األشخاص وقت أكثر
التي بھا بار َ
للمشاركة .أخيراً ،ارجعوا معا لقضاء فترة من الوقت في التسبيح والعبادة والعباد ِة.
ليكن لديك خريطة البال ِد و قائمة بالمجموعات التي لم يتم الوصول إليھا الستخدامھا أثناء حلقة الصال ِة .أستعمل تاريخ
لمواضيع التسبيح على أمانة ﷲ للناس في ھذه البال ِد ورغبتِه ل َم ْلئ الشعب بمج ِده.
شعوبك المسيح ِية كمصدر
ِ
ُ
ال ُمالحظة :مزمور  67مزمو ُر ممتاز لالستعمال كموضوع لھذه الحلق ِة ِم ْن الصال ِة.
أوال .سبح ﷲ ألج ل أمانت ه --رنم وا مع ا ع دد ِم ْن الت رانيم أَو الق رارات الت ي تُر ّك ز عل ى ش كر ﷲ ألج ل أمانت ه .اطل ب ِم ْن
س والتي تَتعلّ ُ
المتدربين التَفكير بأ ّ
ق بأمان ة ﷲ ولقِراءتھ ا للمجموع ِة م ا يخط ر
ي جزء من األجزاء القصيرة في الكتاب المق ّد ِ
بذھنھم.
ثانيا .تذ ّك ْر بركاتَ الرب الماضيةَ
أ .إلى ُك ّل منّا شخصيا ً
ك.
شارك بشھادات قصيرة َك ْم عَم َل الرب في خالصك
الشخصي ونمو َ
ِ
ب .إلى عائالتنا
شارك بشھادات قصيرة َك ْم عَم َل الرب في عائلتِ ِك.
ج .في خدمتك بزرع الكنائس
أطلب من ثالثة أو أربعة أفرا ِد يشاركون مع بقي المجموع ِة الطرق التي فيھا َرأوا الرب يُبار ُ
ك خدمتھم بزرع الكن ائس
الدروس التي علّ َمھم إياھا الرب أثناء دور ِة التدريب ھذه.
أَو
َ
ُ
ت التي نالھا من الرب.
ت صغير ِة ،ا ْس َمح لك ّل شخص يرغب في المشاركة في البركا ِ
في مجموعا ِ
د .إلى الكنيس ِة التي في شعبك
نجيل إلى بال ِدكَ .
• اشكر ﷲ للمب ّشرين
األوائل الذين َجلبوا اإل َ
ِ
اإلنجيل.
األوائل الستالم
ب المؤمنين
• اشكر ﷲ لتَ ْھيِئة قلو ِ
ِ
ِ
ك.
• اشكر ﷲ من أجل الشھدا ِء المسيحيين الذين ماتوا من أجل إيمانَھم في بال ِد َ
العالم.
ك إلى أجزاء أخرى ِم ْن
• اشكره من اجل المب ّشرين الذي ب ُِعثوا ِم ْن بال ِد َ
ِ
حفظه الكنيس ِة خالل التاريخ.
• اشكر ﷲ بسبب
ِ
• اشكر ﷲ من أ ذاته ،ومن أجل بركاته الماضية ،وبركاته المستقبلية
العمل المستم ِر ل ِزراعَة الكنائس
ثالثا .ص ّل من أجل
ِ
ّ
منُ
بعض .ص ّل م ن أج ل تق ّد ِم ملك وت
ال
بعضھم
خدمات
أجل
من
صل
ي
أن
المتدربين
أطلب
صغيرة،
مجموعات
في
ونَ
َ
ِ
اإلنجيل.
والمناطق حيث يعمل زارعو الكنائس .ص ّل من أجل الحري ِة والصراح ِة إل ْعالن
ﷲ في ال ُمد ِن
ِ
ِ
ّ
ّ
تمر وتو ّس ِع ملكوت ه الخت راق ُك ّل فئ ات
المس
و
النم
ل
أج
ن
م
ل
ص
.
عب
الش
ل
ك
ل
أج
ن
م
وا
صل
كبيرة،
مجموعة
في
ِ
الشعب .ص ّل ّ
بأن اإلنجي َل َسيَختر ُ
ق مجموعاتَ
الناس التي لم يتم الوصول إليھاِ .استخدم خريطة البال ِد وقائمة الناس الذين لم
ِ
ت من الصال ِة.
يتم الوصول إليھاِ لت َساع َد ھذا الوق ِ
بصالح ﷲ في الترنيم والعبادة
رابعا .احتفل
َ
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إطالق القادة

ب أَنْ يُطلقوا اآلخرين للخدمة
أوال .زارعو الكنائس يَ ِج ُ
أ .مثال يوحنا المعمدان )مر  ،5 :1يو (36-35 :1
ت صغير ِة .أطلب من شخص ما في كل مجموع ِة أن يقرأ يو .30-22 :3
قسم إلى مجموعا ِ
ْ
ضايقت تالميذ يوحنا في اآلية 26؟
ما ھي المشكلة
لماذا بحسب اعتقادك كانوا مھتمين؟
بحسب اعتقادك َكيفَ توقّعوا أن يجيب يوحنا؟ لِماذا؟
ما ھي الكلمة التي استخدمھا يوحنا في اآلية  29ل َوصْ ف موقفِه حول ھذه الحالة؟
ما رأيك في الخالص ِة التي قدمھا يوحنا في اآلية 30؟ ھَلْ كان مخلصا؟ أَ ّ
ي نوع من العاطف ِة تَعتق ُد بأنّه شعر بھ ا عن دما
صرﱠح بھذا البيان؟
ف الطبيع ي للق ادة الم ؤمنين ال ذين تَ ْع رفُھم عن دما تب دأ خدم ة ش خص آخ ر
كي ف يش ابه أو يختل ف َر ّد يوحن ا ع ن الموق ِ
بالتفوق عليھم؟
ب .مثال بولس
بعد ھذه ال ُمناقش ِةَ ،ستَ ْقرأُ المجموعة فِل  18-15 :1وتُناقشُ األسئلةَ السبعة التاليةَ.
ص ْ
جن ،بحس ب اآلي ات  .17-15م ا ھ و
ِ
ف اثنين م ن أن واع التبش ير ك ان اآلخ رين يَعْملونَھ ا عن دما ك ان ب ولس ف ي الس ِ
ْ
األنواع ِم ْن الخدمات؟ لِماذا؟
ھذه
حول
شعورك
ِ
ما ھو الشيء الذي َكانَ له أكثر أھميةً بالنسبة إلى بولس ،بحسب اآلية 18؟
بدوافع حقيقية؟
ماذا َكانَ ر ّد فعل بولس على الكرازة التي تتم
ِ
ماذا َكانَ ر ّد فعل بولس على الكرازة التي تتم بدوافع خاطئة؟
ھَلْ تعتقد بأن الدواف َع َك ْ
انت مھمة بالنسبة إلى بولس؟
ّ
َكيفَ بحسب اعتقادك كان بولس قادرا على ال َرد بھذه الطريقة؟
َ
اإلنجيل بطريقة ال تُواف ُ
ق عليھا ،أو عندما تتساءل عن دواف َعھم؟
ما ھو ر ّد فعلكَ عندما شخص آخر يكرز
َ
ْ
ُ
ت القصير بتدريب القادة ،وبعد ذلك يَنتق ُل ويَترك لھم المسئولية؟ ال م يك ن قلق ا
َك ْيفَ تمكن بولس أن يَ ْقضي مثل ھذا الوق ِ
بأنّھم قَ ْد يَعملونَ شي ُء خاطئُ؟
ثانيا .مشاكل اإلطالق
ْ
الخوف ّ
بأن القائد سيَع َم ُل عمال رائعا
أ.
َ
ً
ُ
ھَلْ يمكن حقا أ ْن يَكونَ ھذا مشكلة لزارع الكنائس في ھذه المنطقة؟ لِماذا؟
ْ
الخوف ّ
بأن القائد سيَع َم ُل عمال سيئا
ﱡ
ما ھو المفتاح للتَ َغلب على ھذا القلق؟
لإلطالق
ثالثا .مبادئ
ِ
أ .ط ّورْ وحافظ على ِعالقاتَ عميقةَ 1--تس 2 ,8 :2تي 10 :3
ب .تأ ّك ْد بان القادة المستقبليينَ يستمرون في امتِالك الرؤية
ج .ال تُنتظرْ طويال جداً لإلطالق
د .توقّ ْع األخطا َء مت 21-17:19
ه .ثق با لل َع َمل من خالل اآلخرين يو 12 :14
و .تفاد االعتمادية
َ
َ
ت صغير ِة ،ناقشُ األسئلة التالية التي تَتعام ُل مع موضوع ديفيد وصموئيل 20) :دقيقة(
في مجموعا ِ
َمل ف ي مجتمع ه عل ى تَأس يس مجموع ة خلي ة وعل ى تغذي ة نموھ ا.
ديفيد زارع كنائس يعمل على زرع كنيسة جديدة .ع َ
عل منه قائدا مس اعدا اس مه ص موئيل .أَخ َذ ديفي د وص موئيل الب دء ف ي قي ادة مجموع ة خلي ة ثاني ة .اآلن ،ديفي د
َوج َد شخصا َج َ
يُحاو ُل أن يأخذ قررا في إذا ما كان الوقت قد حان إلطالق صموئيل في قياد ِة مجموع ِة الخلي ِة الثاني ِة كليﱠا أم الً.
المبادئ الستّة السابقة؟
ما ھي األسئلة التي يَ ِجبُ أَ ْن يسألھا ديفيد لنفسه لكي توجھه في تَطبيق ُك ّل مبدأ ِم ْن
ِ
لماذا اإلطالق مھم جداً؟
ك لديھم مسؤولية عن خدمات؟
ما ھو عدد األشخاص الذين في كنيستِ َ
اصلَة في عمل الكنيس ِة الجديد ِة؟
ما ھي المدة التي عادة ما عمل بھا الرسول بولس َمع المؤمنين قَب َْل أَ ْن
ينتقل ويأتمنھم لل ُم َو َ
َ
ماذا يَحْ ُ
دث لو رفضت كنيستك األم أَ ْن تُطلق قادة ج ّد َد إلى الخدمات الجديدة؟
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متى وكيف تُخطّطُ ْ
إلطالق القائد المتدرب؟ ھَلْ تَراه يُ َسيْطر على بعض مسؤولياتِك السابقة ،أَو يُط ّو ُر خدمته الخاص ةَ؟
ْ
ضع خطة ،وابْدأُ العم َل على إطالقه لل ُوصُول إلى إمكانيته الكامل ِة

مجموعات الخلية  --خطة تدريب 12
الخاليا التي تُشبع من خالل الكنيسة المحلية
ت الخلي ِة مقبولة لكنيستِكَ؟
أوال .التقييمَ -ھ ْل تُ ْعتَبر مجموعا ِ
ت الخلي ِة مس تخدمة ل دعم وتُش ّج ْع
أ .الرؤية  --ما ھي الرؤية التي لدى قادة الكنيس ِة؟ ھَلْ من المحتمل أن تكون مجموعا ِ
ھذه الرؤية؟ على افتراض ﱠ
تَ ،ك ْيفَ يمكن للمجموعات التي تتك اثر أن تس تخدم
دثان في المجموعا ِ
أن الكرازة والنمو يَحْ ِ
في إستراتيجي ِة الخدمة؟
ت؟
المجموعا
خدمة
على
بالتشديد
بااللتزام
راغبون
ب .االلتزام  -ھَلْ القادة
ِ
محتمل بين الخدمات الموجودة ومجموع ات الخلي ة؟ ھَ لْ تحت اج بع ض الخ دمات
نزاع
ج .الخدمات الحالية  -ھَلْ يوجد
ِ
ِ
الموجودة إلى التغيّير أَو اإللغاء إذا استخدمت المجموعات؟
ت ص عب القب ول م ن قب ل
د .التقليد مقابل
األفكار الجديدة  --ھَلْ سيكون المبدأ األساسي للكرازة العالئقي ِة في المجموعا ِ
ِ
بعض أعضاء الكنيسة؟
ه .الموقع  -على افتراض ﱠ
أن المجموعات تَ ْنمو وتتضاعفُ  ،أين ستجتمع المجموعات الجديدة؟
و .القيادة  -ھَلْ من الصعب إيجاد قادة الخاليا في كنيستِكَ؟ ھَلْ يَحتاجونَ إل ى الت دريب؟ ھَ لْ يوج د ش خص م ا راغ ب
وقادر أن يكون مرشدا لقادة مجموع ِة الخلية ويرغب في االجتِماع بالقادة على األقل مرة كل شھر ،باإلضافة إلى تق ديم
المستمر؟
والتشجيع
التدريب
ِ
ِ
ت الخلي ِة.
ثانيا .التخطيط والتطبي ُ
ق  -يَ ِج ُ
ت الستخدام مجموعا ِ
ب على القادة أَنْ يَتﱠبِعوا ھذه الخطوا ِ
أ .خطوة  - 1طوّر رؤية خدمة تَتض ّمنُ مجموعاتَ الخلية.
ب .خطوة  - 2ابدأ بم َشاركة الرؤية مع األعضاء
ج .خطوة  - 3اختا ُر القادة ودرّبھم
د .خطوة  - 4ابدأ مجموعاتَ الخلي ِة الجديد ِة
ه .خطوة  - 5زوّد تقييما ً وتعديال مستمراً لخدمات مجموع ِة الخلي ِة
ت الخلي ِة في مجال الشركة ,التلم ذة ،تط وير القي ادةَ والك رازة ،لم اذا ال تس تخدم
باألخذ بعين االعتِبار ُك ّل فوائد مجموعا ِ
ُك ّل كنيسة مجموعات الخلية؟
ك قر ْ
دعن ا نَفت رضُ ب ّ
ت الخلي ِةَ .ك ْي فَ تَتف ادى "المنافس ة" ب ين خ دمات التلم ذة
أن كنيس تَ َ
ّرت البَ ْدء باس تخدام مجموع ا ِ
والكرازة الموجودة حاليا وبين الخدمات نفسھاِ في مجموعات الخلية؟
ما ھي أھمية وجود مرشد لقادة مجموعات الخلية في الكنيس ِة؟ ما ھو دوره وما ھي مسؤولياته؟
تقبليين ف ي الكنيس ِة قب ل أن تب دأ أ ّ
ي مجموع ات
لماذا يجب على قيادة المجموعات أن تبدأ بين قادة مجموع ِة الخلي ِة المس
ِ
خلية جديدة؟ ما ھي فائدة انخراط قياد ِة الكنيسةَ في قيادة ھذه الخلي ِة؟
ما ھو الھدف العا ّم الستخدام مجموعة الخلي ِة في بناء الكنيس ِة الحالية؟

خطة العمل

ف ّكرْ بالكنيس ِة التي تَعتب ُر بأنھا ست ُكونَ كنيستك "البيتية" .ما ھي رؤية الكنيسة؟ ما ھي أھدافھا؟ م ا ھ ي األش ياء الممك ن
ت الخلي ِة لل ُم َسا َعدَة في ال ُوصُول إلى ھذه األھداف؟
استخدامھا في مجموعا ِ
َ
ُ
ت الخلي ِة؟
في ھذه الكنيس ِة نفسھا ،ما ھي المشاكل أو الصعوبات التي قد تَكون إذا استخدمت مجموعا ِ
ت الخلي ِة ف ي ھ ذه الكنيس ِة )أَو ف ي أ ّ
ي كنيس ة تعرفھ ا جي دا(َ .ك ْي فَ
ط ّورْ خطةً مختصرة ومكتوب ة الس تخدام مجموع ا ِ
تُطبّ ُ
ق ھذه الخطة؟
َ
ف ّكرْ
بالكنائس التي تَعْرفُھا والتي يُ ْم ِك نُ أ ْن تَس تفي َد م ن خدم ة مجموع ِة الخلي ِة .م ا ھ ي الكيفي ة الت ي س تقترح بھ ا عل يھم
ِ
ْ
َ
لْ
باستخدام مجموعة الخلي ِة لتق ِوية الكنيس ِة ول ُم َسا َعدَتھا في الوصول إلى أھدافھا؟ ھَ ستكون راغبا ف ي ُم َس ا َعدَتھم لك ي يب دءوا
خدمة مجموع ِة خلية في الكنيس ِة؟ قدما بَعْض األفكار بحذر والصالة.
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مجموعات الخلية  --خطة تدريب 13
اإلشراف على مجموعات الخلية :العناية والتنسيق لقادة المجموعات
شكلوا مجموعات صغيرة وأجيبوا عن األسئلةَ التالية مستخدمين حالة بيتر وساندرا ومايكل كسياق.
خص لل َس نَوات
فريق مؤلف ِم ْن ثالثة مرسلين )بيتر وس اندرا ومايك ل( يخ دمون ف ي مدين ة يس كنھا ح والي  35,000ش
َ
ت تض اعف ع ّدة ج دا .إذا نظرن ا إل ى ع د ِد
الثالث الماضية .بدا كل واحد منھم مجموعات خلي ة وال بعض ِم ْن ھ ذه المجموع ا ِ
بأن خدماتھم َك ْ
الناس الذين طلبوا الخالص ،سنرى ّ
انت ناجحةَ حتى اآلن.
ت التي تَجتم ُع وأعدا ِد
المجموعا ِ
ِ
ض ا َعفَة ،ك ان بيت ر وس اندرا ومايك ل يش عرون باإلحب اطُ .ك ّل
على أية حال ،بينما كانت المجموعات تُواص ُل النَ ُمو وال ُم َ
ُ
منھم َكانَ لديه مشاكل وتساؤالت محاولين تَطوير قادة جدد ومدربين ،وليس ھناك احد يلجئون إليه لكي ينصحھم .أص بح ك ّل
واحد منھم مشغول جداً وقليال ما يَرونَ بعضھم البعض  ،ويَبْدو ّ
بأن الكثيرين من األشخاص ينجذبون إلى خدماتھم المنفصل ِة
ْ
ّ
الخاص ِة .عندما بدأ كل من بيتر وساندرا ومايكل بالعمل أوالً في المدين ِة ،كان لدى بيتر رؤي ة لبَ دء ِع دة كن ائس جدي دة والت ي
تَستعم ُل الخاليا .مؤخراً ،أصبح ُك ّل واحد منھم مشغول بمجموعاتِه الخاص ِة التي لم يعد أحد يتحدث عنھا.
الذي لم يعرفه كل من بيت ر وس اندرا ومايك ل ھ و ّ
ت الجدي دة تواج هُ المش اك َل الت ي فق ط بع ض
أن العدي د ِم ْن المجموع ا ِ
ْ
ت تخطط ان للك رازة
ا
المجموع
ن
م
ان
اثنت
.
المساعدة
أحد
لھم
يقدم
لم
القادة األكثر خبرة يستطيعوا أَ ْن يُساعدوا في حلھا ،لكن
ِ
ِ
ق كبيرةَ ِم ْن البلد ِة بدون أ ّ
ي نوع من الكرازة بيسوع المسيح .كان بيتر مس رورا
في نفس المنطق ِة ِم ْن المدين ِة ،بينما تَبْقى مناط َ
ضا َعفَة ،لَكن بدا له ّ
بأن ھناك طريقة ما يُ ْم ِكنُ بھا أَ ْن يُنج زوا أكث ر إذا عمل وا مع ا بانس جام
من الخاليا التي تُواص ُل النَ ُمو وال ُم َ
أكثر.
الذي لم يدركه بيتر في ھذا السيناريو ھو ّ
بأن ھناك نواح إدارية غائبة عن خدمته في مجموعات الخلية .فھو يَحتا ُج إلى
ق جُھودَھا بينما ھم يكرزون لمدينتِھم.
شخص ما
لإلشراف على الخاليا لكي تُنظّ َم وتُن ّس َ
ِ
اإلشراف التي قَ ْد تَ ُكونُ مفيدَة جداً :التنسيق أم التوجيه أم المسؤولية ،أَم االستقامة؟
ما ھي مجاالت
ِ
وظائف قواعد اإلشراف التالية التي نحتاجھا أكثر من غيرھا :المشاكل في المجموع ِة أم النمو الروحي الشخصي أم
أيﱞ ِم ْن
ِ
َ
تطوير قادة مدربين وتخطيط ومسؤولي ِة أم مھارات وخدمات عملي ِة أم تشجيع أم صالة؟
ھَلْ توجد حاجة لمشرف في ھذه الحال ِة؟
ت الخلي ِة
أوال .اإلشراف على مجموعا ِ
ت (3) ،المحاس بية
اكل والص عوبا ِ
أ .ما ھو سبب االحتياج إلى المشرف؟ جواب (1) :تنسيق النشاطا ِ
ت (2) ،توجيه ف ي المش ِ
بين قادة مجموعات الخلية ،و) (4االستقامة مع كلم ِة ﷲ.
للنماذج المختلف ِة لخدمة مجموعات الخلية.
ثانيا .النظم اإلشرافية
ِ
أ .نموذج  :1مجموعات الخليةُ التي تبدأ كنيسة تقليدية بالخاليا
ف ي ھ ذه الحال ِة ،خلي ة واح دة أو أكث ر
تَ ْنمو وتُضاعفُ حتى تصبح قادرة عل ى
بَ ْدء كنيسة تقليدية جديدة .في ھذه الحال ِة
 ,النظام اإلش رافي َس يَ ُكونُ مطلوب ا قب ل
فت رة طويل ة م ن ب دء الكنيس ةَ .يس تلزم
منس ق لإل ْش راف عل ى خ دمات الخالي ا
الفردي ِة ول ُم َس ا َعدَة الق ادة لتنس ُ
ق جُھ َد
بَ ْدء الكنيس ِة الجديد ِة

شكل  13.2خاليا تبدأ كنيسة
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ت الخلي ِة
ب .نموذج  :2كنيسة حالية تَ ْبدأُ باستخدام مجموعا ِ

الشكل  13.3الخاليا التي تضاف على الكنائس

كنيس ة حالي ة قَ ْد تَ ْب دأُ باس تخدام
ت الخلي ِة للش ركة والك رازة
مجموع ا ِ
والتلمذة .نموذجياً ،النظام اإلشرافي ف ي
ھ ذه الحال ِة يس تخدم ق ادة الكنيس ِة
ق
أدوار المن ّس
اليين إل ْنج از
الح
ِ
ِ
ِ
والمشرف

ج .نموذج  :3خاليا تبدأ كنيسة من مجموعة خاليا
ّ
إن الكنيس ةَ مؤلف ة م ن الخالي ا
ُ
ُ
نفسھا ،وك ّل وظائف الكنيسة تَحْ دث ف ي
ُك ّل خلي ة ،يتض من ذل ك المعمودي ِة
والش ركة .تَج ي ُء الخالي ا تجتم ع مع ا
احتفال" .ھذا الوق ت ھ و وق ت
اجتماع "
ِ
جيع والش ركة والعب ادة والتعل يم.
التش
ِ
أوق ات كثي رة ،يك ون النظ ام اإلش رافي
لكنيس ة مجموع ِة الخالي ا بس يطا

شكل 13.4خاليا تبدأ كنيسة من مجموعة خاليا

د .نموذج  :4خاليا متعددة تغذي كنائس
شكل  13.5خاليا تغذي كنائس
مجموعات الخلي ِة قَ ْد تُع ّز ُز وتَق وّي
ائس محليّ ةَ حالي ةَ والت ي بم رور
كن
َ
ُ
ائس فرعي ة جدي دة.
الوق ت َس تَبْدأ كن َ
مجموع ات الخلي ِة ب دأت بش كل مس تقل
ائس الحالي ِة .ف ي ھ ذه الحال ِة،
م ن الكن ِ
أحد قادة مجموع ِة الخلي ِة يُ ْم ِكنُ أَ ْن يُنجز
دو َر المن ّس ق لك ي يُس اع َد عل ى تَنظ يم
ائس ف ي
جُھو ِد المجموعا ِ
ت لتَعزيز الكن ِ
تلك المنطق ِة.
نماذج خدمة مجموعات الخليةً؟
ما ھي نقاط القوى ونقاط الضعف لك ّل نموذج ِمنْ
ِ
النماذج على للعمل بھا في كنيستك  ،أَ ّ
ي منھا ستختار ولماذا؟
إذا أردت أن تختار أحد ھذه
ِ
َ
ك الخالي ا تفع ل م ا تش اء؟ م ا
ر
ت
ن
ال
م
ل
.
ة
الخلي
ة
مجموع
بخدمة
العمل
عند
اإلشرافي
النظام
أنوع
وضّحْ الحاجةَ لبَعْض
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فوائد امتالك نظام إشرافي؟
ك الخاص ِة وباختصار أُ ْذكر الوظيفة اإلداريةَ التي يَ ِجبُ أَ ْن تَحْ دث في أ ّ
ي خدمة مجموع ِة خلية نامية.
في كلماتِ َ
َ
ً
ُ
إذا كنت تَشتر ُ
دور المنسق لحد اآلنَ ،م ْن ھو ال ذي يُ ْم ِك نُ أ ْن
ك في حاليا خدمة مجموعات الخلية وليس ھناك احد ينجز َ
ْ
يكون منسّقا لديك؟ ھَلْ
ت ما في المستقبل؟
ھذا
جاز
ن
إ
ر
َعتب
ت
ُ
الدور في وق ٍ
ِ
ت الخلية؟
ھَلْ محتمل للمنسّقين والمراقبين أن يستمروا ليكونوا قادة مجموعا ِ

خطة العمل

اوين الت ي
وع النظ ام اإلش
رافي الض رور ُ
ياق خدم ة مجموع ِة خليتِ ِك ألمعين ه .ف ّك رْ بالعن ِ
ي في س ِ
ِ
ط ّورْ خط ة بس يطة لن ِ
ب .حتى إذا كان لديك ِع ّدة مجموعات خلي ِة ف ي الوق ت الحاض رَ ،م ْن ال ذي يُ ْم ِك نُ أَ ْن يُنج زَ
والمراق
ّق
ِ
وار المنس ِ
تستخدمھا ألد ِ
ْ
ُ
ك تَنمو وتتضاعفُ  ،كيف تق ّر ُر َم ْن ھم المن ّس قين
دو ُر المنسّق لھذه المجموعات؟ بينما الروح القدس يُواص ُل ال َع َمل ومجموعاتِ َ
وع
الن
ذا
لھ
ين
مھيئ
وا
يكون
ي
لك
َھا
ن
حتاجو
ي
س
ي
والمراقبين المستقبليينَ ؟ ِم ْن أين يَجيئونَ  ،وأي نوع من التدريب أَو الخبرة الت
َ
َ
ِ
ب ﷲ ف ي رؤيت ه يح دث ف ي مجموع ة
ِم ْن الخدمة؟ أي نوع من النظام اإلشرافي تَحتا ُج لالستمرار والتَرويج للنمو ال ذي يَرْ غ َ
وذج
اإلشرافي األفضل لتكمل ِة
ك ؟ ما ھو نوع النظام
خليتِ َ
ِ
نموذج الخدمة التي تعمل بھ ا؟ أرس م ف ي خطتِ كَ مخط ط بي اني للنم ِ
ِ
النموذج.
الذي تستخدمه وكيف يناسب النظام اإلشرافي الذي اخترته لھذا
ِ
الدرس.
ب ھذا
راج ْع خطتَ َ
ك للنظام اإلشرافي َمع مرشدك أَو َمع مد ّر ِ
ِ

خطة تدريب مساق األوميغا

TCCP 155

ألوعـظ  --خطة تدريب 1
الوعظ الكتابي :1فھم الرسالة
ما ھو الھدف العام من الرسالة .ھذا يعني  ،عندما تُعلّ ُم أو تعظ رسالة كتابية ،ما ھو التأثير الذي تريده على السامعين؟
ما ھ ي العوام ل الرئيس ية الثالث ة الت ي تُ ؤثّ ُر س واء أنج زت أَو ل م تنج ز ھ ذه األھ داف؟ ج واب (1) :الرس الة ) (2المس تمعين
) (3المتكلّم.
أوال .الدراسة االستقرائية -قاعدة متينة
ما ھي أفضل طريقة لنضمن بأنّنا نُق ّد ُم رسالةَ ﷲ وليس أفكا َرنا الخاصةَ؟
ثانيا .الفكرة الرئيسية للرسال ِة
ماذا يبني الواعظ الفعّال حول رسالتَه؟
ما الذي يجب أن يدعم الرسالة بشكل مباشر أو غير مباشر؟
ض ْح الفكرةَ الرئيسيةَ )الموضوع(
أ .و ّ
من المساع ُد في أغلب األحيان ِذ ْكر الفكر ِة الرئيسية للرسالة بتحديد العنصرين الضروريِين :الموضوع ،والتكملة.
بموضوع الرسالة؟
ماذا يقصد
ِ
ماذا يقصد بتكمل ِة الرسالة؟
ض ْع الجدول التالي على لوحة ودع طالبُ غرس الكنائس يقوم بتعبئة الخاليا.
ِ

الموضوع

التكملة

الفكرة الرئيسية

النص
يوحنا 17 :3
مزمور 1 :23
مزمور 1 :67
رومية 8 :5
ب .ق ّر ْر ما ھو ھدف الرسال ِة
إذا ميّ زتَ التج اوب أَو العم َل ال ذي تَعتق ُد ب أن ال رب يُري دُه ِم ْن الرس الة ،لق د ميّ زتَ ____________________.
جواب .غرض رسال ِة
ثالثا .بنية الرسال ِة
أ .المقدمة
ُ
ت
ما ھي
األغراض الثالثة من مقدم ِة الموعظة؟ جواب .تأمين االنتباه  ،تقديم الموض وع ،رْ ب ط ب ين الموض وع وحاج ا ِ
ِ
الجمھور.
ِ
ب .موضوع الرسالة
ما ھو موضوع العظة؟ جواب .المحتوى األساسي.
قلب الرسالة يَ ِجبُ أَ ْن يأتي ِم ْن ______________ .لِماذا؟ جواب .الكلمة
ج .الخاتمة
َ
ّ
ماذا تفعل خاتمة الرسال ِة؟ جواب .تلخصْ وتدعو للتجاوب أو االلتزام
ما ھي مكوّنات الخاتمة؟ جواب .الخالصة أو إيضاح أَو اقتباس يَجْ مع النقطةَ الرئيسيةَ؛ السؤال؛ الصالة؛ و /أَو توجي ه
معيّن أَو المناشدة للقيام بعمل ما
د .اإليضاحات
أكثر فھما ً أَو وضوحا.
الفكرة
جعل
.
جواب
؟
ت
اإليضاحا
استخدام
أغراض
ما ھي
ِ
ِ
َ
ً
ھَلْ استخدام اإليضاح الجيد يَ ِجبُ أ ْن يستخدم دائما إذا كان الوقت يسمح لذلك؟ لِماذا؟
 .1اإليضاحات الكتابية
ما ھي بعض األمثلة اإليضاحية التي استخدمھا الرب يسوع؟
ت الكتابية؟
ما ھي أنواع اإليضاحا ِ
ت الغي ِر كتابية
 .2أنواع اإليضاحا ِ
ت الغي ِر كتابي ة؟ ج واب .األح داث الحالي ة ،خلفي ات تاريخي ة ،ومالحظ ات عل ى
واع اإليض احا ِ
م ا ھ ي بَ ْع ض أن ِ
الطبيع ِة ،تجربة شخصية ،أَو حياة عادية.
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 .3دروس موضوعية
َ
ما ھو أكثر درسُ موضوعي فعّال قَرأتَ عنه ،أو َس ِمعْت عنه ِم ْن اآلخرين أو استخدمته؟
الرسائل
رابعا .أنواع
ِ
أ .تعليمي -يقدم حقائق وتعليم لتقديمھا
ص ْ
ف وعظة تعليمية.
ِ
ب .تعبدية -يتطلب تجاوبا ً روحيا ً
ما ھو غرض الرسال ِة العبادية؟
القصص
ج .القصصية -تبنى على
ِ
بعض القصص في الكتاب المقدس؟
ما ھي رسائل
ِ
د .استفھامية -تجيب على األسئلة الرئيسية
ص ْ
ف الكيفية التي تكون عليھا الموعظة االستفھامية؟ إذا كنت قد َسمعتَ واحدة ،تح ّدث عنھا.
ِ
ه.الدائرية أَو الخطيّة -تتسلسل نقطةً بنقطة ،يعود ثانية مراراً وتكراراً على نقطة رئيسية
ھَلْ أغلب المواعظ التي تَسْمعُھا دائريةَ أَو خطيّةَ؟ وضّح لِماذا تَقُو ُل ھذا.
اظ الذين َسمعتَھم .ما ھي المميزات التي تجعل مواعظھم مؤثرة؟ َكيفَ تجاوب الناسُ مع الوعظ؟
ف ّكرْ بشأن أحد أفضل الو ّع ِ
لماذا يجب أن تستند الموعظة على الدراسة الكتابية االستقرائية؟
ما ھي وظيفة الوعظ الكتابي؟ ھَلْ توجد أشكال مختلفة إل ْنجاز ھذه الوظيف ِة؟
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دروس تَرى بأنھا مستخدمة.
ت أَو مواضيع
اختر أحد
َ
األناجيل ،وبينما أنت تقرأ به ،ا ْكتب قائمة باإليضاحا ِ
ِ
َ
ﱠ
ُ
ُ
اخت ر غرف ة ف ي ش قتِ ِك أو بيتِ ك وانظ ر حولھ ا لتج د ش يئا قَ ْد يُ ونُ
دروس موض وعية ع ن حق ائق روحي ِة .ك ن مب دعا.
َ
مفاھيم كتابية صعب ِة بقوة.
افحص حتى األشيا َء البسيطةَ التي قَ ْد تَ ُكونُ قادرة على تَصوير
ِ

ألوعـظ  --خطة تدريب 2
الوعظ الكتابي  :2فھم المستمعين

أوال .وعظ العھد الجدي ِد
أ .وعظ الرب يسوع
َكيفَ كانت تختلف رسالة المسيح عندما كان يتحدث إلى الفريسيين بالمقارنة مع ما كان يتكلم به إلى التالميذ؟
الجمھور؟
ّف الرب يسوع إلى
ما الذي يخبرنا به مت  15-10 :13عن تكي ِ
ِ
ب .وعظ بطرس
َ
قارن أعمال  21-17 :2بأعمال .35-34 :10كيفَ كانت تختلف رسالة بطرس عندما كان يتحدث إلى اليھود بالمقارنة
مع ما كان يتكلم به إلى لوثنيين؟
ج .وعظ بولس
َكيفَ اختلف وعظ بولس إلى اليھود غير المؤمنين عن وعظه إلى األمم كما ھو مبين ف ي الج دول 2.1؟ لم اذا ك ان ھ ذا
االختالف؟
الرسالة
المقدمة
الجمھور
النص
41
16
:
13
أع
اليھود غير المؤمنين
تاريخ الشعب مع اقتباسات العھد القديم • الحاجة إلى التوبة
أع 31-22 :17

بسيدية أنطاكيا
األمم غير المؤمنين
األثينيين

• في معابدھم المحلية

أع 35-18 :20

شيوخ كنيسة أفسس في مليتيس

• حياة بولس بينھم

أع 12-1 :22

اليھ ود الغي ر م ؤمنين ق ي • خلفية بولس الفريسية
معسكر في أورشليم
• ومضطھد الكنيسة

• المسيح
• وجود ﷲ الكلي
• قيامة المسيح
• رغبة بولس في الخدمة
• مسؤوليتھم عن الرعية

أع 23-2 :26

اليھود الغير مؤمنين
الملك ھيرودس أغريباس

• تجديد بولس )شھادة(
• إرسالية بولس لألمم

• مدح أغريباس

• حياة بولس الماضية

• حياة بولس الماضية

• تجديد بولس
• الغفران من خالل المسيح
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ثانيا .ھدﱢف إلى جمھورك المستھدف
المستمعين؟ جواب .العُمر ،المستوى الروحي ،التعليم ،االھتمامات،
أ .ما ھي بعض الخصائص المھم ِة لجمھور
ِ
الخلفية العرقية ،الخلفية الدينية ،الحالة العائلية ،التوظيف ،والجنس.
ت الخليةَ أَو كنائس من أعضاء المجموعة من ناحية
صف الجمھو َر المثال َي في مجموعا ِ
في مجموعات صغيرةِ ،
الخصائص السابقة .ث ّم ،دعھم يُناقشونَ حاجاتَ ھؤالء المستمعين.
ِ
ب .ما يحتاجه المستمعين 1-كو 3:2
ما ھي المقاطع الكتابية التي تعبر عن حاجات المؤمنين.
طين؟
ما ھي المقاطع الكتابية التي تعبر عن حاجات المستمعين ال ُم ْختَلَ ِ
ما ھي المقاطع الكتابية التي تعبر عن حاجات غير المؤمنين؟
سا َعدَة الجمھو ِر على االكتشاف
ثالثاُ .م َ
لماذا يَ ِجبُ أَ ْن نَھت ﱠم بالوعظ؟
لم ال نعطيھم الكتاب المقدس ونتركھم ليقرؤوه؟
ما رأيك بالطريقة التي عالج بھا بولس قضية األوثان في أع  34-16 :17؟ َك ْيفَ تُق ّد ُم أنت تلك الرسال ِة إذا واجھت
نفس الحالة؟
ما ھي أفضل طريقة للحفاظ على التوازن في رسالة موجھة إلى مجموعة ُم ْختَلَطة؟
ما ھو بحسب رأيك طعام البالغين)لحم( وما ھو طعام األطفال )الحليب( في الرسالة؟
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جمھور المستمعين ،وبعد ذلك قيّم المجموعةَ التي تخدمھا .اكتبْ بيان قصير لتَلخيص ُك ّل نقطة
خصائص
اقرأ قائم ِة
ِ
ِ
بعالقتھا بمجموعتِك .ھَلْ ھناك أ ّ
الجمھور بشكل كاف؟ ما ھو
لوصْ ف
ي خصائص مھمة أخرى تَحتا ُج إضافتھا للقائم ِة َ
ِ
الشيء الذي ما ِزلتَ تَحتا ُج أن تتعلمه عنھم لكي تعظ بالطريقة التي تسدد احتياجھم عملياً؟
ثم ،قيّم أحد
الرسائل التي وعظتھا مؤخراً أَو حضرتھا لتعظھا قريبا ً .ھَلْ تالءم ھذه المجموعة؟ لماذا أَو لم ال؟ َك ْيفَ
ِ
تُح ّسنُھا ل َجعْلھا مناسبة أكثر للجمھور وممتعة ،وقابلة للتطبيق؟

ألوعـظ  --خطة تدريب 3
الوعظ الكتابي  :3فھم نفسك
ما ھي الطرق التي يُؤثّ ُر بھا المتكلّم على متقبلين الرسالة؟
أوال .القضايا الروحية
أ .كن نفسك
َك ْيفَ تَعْرفُ عندما "ال تَ ُكونَ نفسك؟ "
ھَلْ ت َِج ُد َر ﱠد ﷲ إلى موسى في خر  12-10 :4مساعدَا إليك؟
ب .انتبه إلى سلوكك مع الرب
َك ْيفَ تطبق 1تيم  16 :4على وعظك؟
ماذا يمكن أَ ْن نَتعلّ ُم ِم ْن أع  13 :4حول ما ھو مھ ُم للواعظ؟
ثانيا .القضايا العاطفية
أ .الخوف من التكلم علنا ً
في مجموعات صغيرة ،ناقش الحالةَ واألسئلةَ التالية 15) .دقيقة(
جون لديه خوف حا ّد ِم ْن التكلم أمام مجموعة .قَب َْل أَ ْن يَبْدأُ بال َكالم يكون عصب ٌي جداً .بعد بض عة دق ائق ِم ْن ال َك الم
يَجْ ﱡ
خبر بأنّه سيتحسن مع الخبرة .رغم ذلك وبعد ِع ّدة خطب لم يرى تحسنا.
ف فَ ّمه وتبرد أيديه وتصبح رطبة .أُ َ
ما ھي أسباب خوف جون؟
ما ھي بعْض األشيا ِء التي تَ ْنص ُح جون بھا لتخفيف خوفِه؟
ما الذي يمكن أن تعمله لتَفادي التَ َوتّ ِر الذي ينتج عن خوفِه؟
ب .الكبرياء )1تي (6 :3
ما ھو الخطر aالذي ينتج عن كبرياء المتكلم؟ َكيفَ تظھر الكبرياء عند المتكلّم؟

TCCP 158

خطة تدريب مساق األوميغا

ثالثا .القضايا الجسدية
أ .الصوت  (1) -الحجم (2) ،النغمة (3) ،الفصاحة (4) ،السرعة (5) ،التكيّفُ مع أجھزة الصوت التي في القاعة أو
ت ھذه ت َِجدُھا أكثر صعوبة؟ أكثر أھمية؟
الغرف ِة  -أي من
خصائص الصو ِ
ِ
ب .الظھور  (1) -اللباس (2) ،الوضعية (3) ،اإلشارات
الظھور ھذه ت َِجدُھا أكثر صعوبة لل َع َمل بھا بشكل جيّد؟ أكثر أھمية؟
خصائص
أي من
ِ
ِ
ج .القراءة التفسيرية
ضه .تعرف بعاطفة الق ّ
ؤلف.
افھم النص أوالً .اعرف غر َ
ص ِة أَو ال ُم ِ
خص  ،ض عيف أو متوس ط أو جي د م ن
فردي" ،ف ّك ُر بالمتكلم األكثر فاعلية من ال ذين َس معتَھم .ق يم ذل ك الش
كتمرين
ِ
ِ
ِ
جھة "الظھو َر" و"الصوتَ "".
ھَلْ َك ْ
الظھور للمتكلّ ِم جعلته أكثر فاعليةً؟ ما ھي ھذه النواحي ولماذا كانت
ت" أَو "
انت ھناك مناطق في "الصو ِ
ِ
فعّالة؟
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ليكن لديك صديق يستخدم المسجل )أَو آلة تصوير فيديو إذا أمكن( ليسجل ل ك الموعظ ة .ث ّم بينم ا تُراج ُع الش ريطَ ،ق يّم
ظھوركَ ولغة الجس د أيض ا ً.
ت طبقا ً لدرجات الصوت التي قدمت في ھذا الدرس .إذا كنت تَستعم ُل فيديو ،قيم
َ
استخدامك للصو ِ
إذا ِع ْندَكَ ببساطة مسجل ،أطلب من صديق ََ
ك الذي يُس ّج ُل أن يراقب ھذه األشيا ِء ويُقيّ ُمك.

ألعــائلة  --خطة تدريب 3
خدمة العائلة :ورشة عمل
األمثلةُ المقدمة ھنا مستخدمة للتَحفيز على ال ُمناقش ِة حول الحاج ِة لطل ب الت وازن ب ين خدم ة زرع الكن ائس وال زواج
والعائلة .رجا ًء اشعرْ بالحرية الستخدام أمثلتِكَ الخاص ِة وأسئلة مناقشتك لكن تَأ ّكد ّ
بأن ُمناقش ات َِك تَ ْم سﱡ القض ايا مث ل قض ية
ت ،ط رق مالئم ة إلظھ ار الح بﱢ لش ريك الحي اة ،ت ْقب ُل نق اط الق وة
قياد ِة العبد ،حل
نزاع ،اتخاذ القرارات الصحيحة في البي ِ
ِ
درس ِك طبق ا ً
ُ
والضعف عند شريك الحياة ،الخ .استع ﱡد لھذه الجلس ِة بعناي ة بق راءة ك ّل الس يناريوھات وبع د ذل ك ض ع وق تَ
ِ
ك المع ي ِّن .ف ي
ت س ياقِ َ
للقضايا المھمة للمتدربين .السيناريوھات واألسئلة المجھّزة قَ ْد تك ون أو ال تَ ُك ونُ كافي ة لت َْلبِي ة حاج ا ِ
ك.
ك الخاص ِة وأسئلتِ َ
ھذه الحال ِة ،ا ْشعر بالحرية لتَطوير أمثلتِ َ
الدرسُ .ك ّل مجموعة يَ ِجبُ أَ ْن تَتعام َل مع إحدى السيناريوھات فقط.
ت
َ
قسم إلى مجموعاتَ صغيرةَ في بِداية وق ِ
المبادئ الكتابية ألتي يُمكنُ ْ
أن تُطَبﱠق على الوضع.
قدم
ِ
ُ
ُ
ّ
ّ
ت المجموع ِة الصغيرة ،دعھم يشكلون مجموعة كبيرة ودع كل مجموعة تقد ُم نتائ َجھا.
في نھاي ِة وق ِ
أوال .سيناريو رقم واحد جيمس و لوبا
ً
أيام الماضية مليئة بالشغل أثن اء حلق ة
تأرجح بسبب اھتزاز
القطار ،ھدأ جيمس مرحبا بنوم الليل .بينما َكانَت الخمسة ِ
ِ
ً
ْ
َ
ائس
الكن
ء
د
ب
ل
:
ه
لدي
ي
الت
ة
الرغب
س
نف
ديھم
ل
ك
ذين
ال
اآلخرين
مع
والشركة
بالتعليم
ا
جد
متشجعا
انَ
التدريب الدراسي ِةَ ،كانَ
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
الجديد ِة .لقد َكانَ ھناك مثل ھذه الوحد ِة أثناء الحلقة الدراسي ِة .فَھ َم ك ّل شخصُ صراعه ومخاوفه بينم ا ھ م َك انوا ف ي المرحل ِة
الكنائس .أوقات الصال ِة َك ْ
انت ممتلئة بالعبادة ومشجعة.
األولي ِة لتَأسيس
ِ
ّ
اس
عر بس الم جمي ل وج دد اإلحس َ
بينم ا غ رق ج يمس ف ي النَ وْ م ،يَتأ ّم ُل ف ي اس تمرارية خدمت ه ف ي زرع الكن ائسَ ،ش َ
بحضور ﷲ القوي في حياتِه .وال يَستطي ُع أَ ْن يَنتظ َر لكي يشارك بأفكاره الجديدة مع فريق زرع الكنائس العامل في خدمته.
ِ
ت الذي َكانَ يغط به جيمس في النَوْ م ،كان في وس ط العائل ة مش اكل حص لت من ذ مغ ادر ِة ج يمس .ھ زت
في نفس الوق ِ
أشھر( بالھيجان .أصابت األنفلونزا ثالثة ِم ْن أطفالِھ ا ف ي الي ومين األخي رين واآلن الطفل ة
لوبا وشعرت ابنتھم )بنت بعمر 8
ٍ
ُ
ْ
َ
ف الم واد الناتج ة
وتنظي
ا
ھ
ل
ألطفا
تمرة
المس
ات
الحاج
.
دا
ج
ة
مرھق
ا
لوب
ت
كان
.
ّأ
ي
َتق
ت
انت
ك
و
الرضيعة كاتي ِع ْندَھا ُح ﱠمى قوية
ِ
ِ
عن األنفلونزا بال توقف جعلھا تستنزف كل قوتھا.
لكن األنفلونزا َك ْ
انت فقط آخر ِع ّدة مشاكل حدثت منذ مغادرة جيمس .باإلضافةً إلى العمل اإلضافي الذي حص ل بس بب
ائط غرف ةَ الجل وس أثن اء عاص فة
قف وأتل فَ ال بعض ِم ْن ورق ح ِ
غيابه ،ثالجتھم تعطلت عن العم ل ،وتس رّب الم اء ف ي الس ِ
مطرية أخيرة.
بَ ْع َد أَ ْن عا َشت في ھذه البلد ِة الجديد ِة لشھور قليلة فقط ،لم يكن لديھا أحد تلجأ إليه للمساعد ِة أَو حت ى لل َك الم مع هَ .كان تْ
ْ
روحھ ا
تتوق إلى عود ِة جيمس .مساعدته َستَ ُكونُ مرحبا بھا ،لكن بشكل أكبر
أرادت ال َكالم َمع شخص ما حول أعب ا ِء قلبِھ ا و ِ
األسھل.
ب الحياة
بما يتعلق بالمعيشة في ھذه المنطق ِة البعيد ِة ،بعيداً عن عائلتِھا وأصدقائِھا وعن أسلو ِ
ِ
األمامي كان كل من جيمس ولوبا مس رورين ج داً لرُؤي ة أح دھما اآلخ ر وھ و
ب
عندما تقابل أحدھما مع اآلخر عند البا ِ
ِ
ً
مشاكل أكثر إلحاحا والتي احتاج ت إل ى انتب اه
السابق ،لكن كان ھناك
ث األسبوع
َ
ال يَستطي ُع أَ ْن يَ َ
نتظر للتَ َح ﱡدث معھا عن أحدا ِ
ِ
جيمس.
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أسئلة لالعتبار
 .1ما ھي بعض األشياء الفوري ِة التي يمكن لجيمس يفعلھا لجعل الحال ِة تتحسّن؟
 .2كيف يَ ِجبُ أَ ْن يتجاوب جيمس مع الحال ِة التي وجدھا في البيت؟
 .3رجا ًء اذكر ما تفكر به من ناحية ما يريد أن يتحدث به جيمس عندما يَجْ لسُ ھو ولوبا معا.
 .4أَ ّ
ي نوع من األعبا ِء يُ ْم ِكنُ أَ ْن يَ ُكونَ لدى لوبا الرغبة لتشارك به مع شخص ما؟
ّ
ً
ً
ً
ُ
َ
ت كثي را أحيان ا ويص ل إل ى أس بوع كام لَ .ك ْي فَ يَ ْمن ُع ح دوث إرھ اق
 .5خدمة جيمس تَتطلبُ بأن يَكونَ بعيدا عن البي ِ
آخ َر مثل ھذا؟
َ .6ك ْيفَ يُش ّجعُھا ويُساعدُھا لرُؤية نفسھا كشريكه في الخدمة؟
ت
َ .7ك ْيفَ يمكن لغ ارس الكن ائس أن يع ين وقت ا كبي را للوق ت ال ذي يحتاج ه ف ي الخدم ة  /يَض َع جانب ا ً لالھتم ام بحاج ا ِ
عائلتِه؟
ثانيا .سيناريو رقم  - 2أندريا وروبرت
ْ
كانت أندريا فرحة جدا بأبيھا الشاب الذي طلب الخالص مؤخرا عندما قاده زوجھا روبرت إلى المس يحَ .كان ت أن دريا
سعيدة جدا ألن الرب استخدم روبرت بشكل رائع .في الشھور الستّة األخيرة ن ْ
َمت الكنيسة الجديدة ِم ْن عائلتين إلى  .15كانوا
ْ
متشجﱢ عين في ھذه الخدمة لكن أندريا ما زالَ ْ
أخبرت روبرت عن حاجتِھا للتحدث لَكنﱠه بَدا كما ل و أن هﱠ
ت لديھا مشاعر الخوف.
َكانَ دائما ً مشغول بخدمته التي لم تتيح لھم الوقت للتحدث .فقد كان يعود للبيت تقريبا ً ُك ﱠل َم َسا ٍء في وقت متأخر وأيض ا تَ ِع ب
الصباح
ت مبكراً في
ِج ﱠداً جداً .قا َل بأنﱠه سيَ ُكونُ من األفضل إذا تَكلّموا عندما يكون مرتاحا ويقظا ،لكنه استيقظ وخرج من البي ِ
ِ
لل ِذھاب إلى االجتماعات أَو للتحدث مع بَعْض المؤمنين الج دد أَو للتَعل يم ف ي أح د مجموع ات الخلي ِة الت ي َكان ْ
ت تَجتم ُع ف ي
حيﱢھم .إضافةً إلى مخاوفھا األولى ،أصبحت تشعر بالغيرة .خدمة زرع الكنائس أصبحت تس تنزف محب ة روب رت وأص بحت
ْ
أرادت أن تَ ُك ونَ مس اندة لروب رت وخدمت هَ .ك انَ ذل ك
تحل محلھا كليا في حياته .أصبحت تشعر بأش ياء لَ ْم تُ ر ْد ال ُش عُور بھ ا.
عرت بالعزلة .لق د َكان ْ
زوجھا .لَكنﱠھا َش ْ
ت ھ ذه المدين ة ب ال كنيس ة قَ ْب َل أَ ْن ي أتوا إليھ ا وحت ى
التزامھا من نحو الرب ومن نحو
ِ
فترة قريبة لم يكن فيھا مؤمنين .كان ھناك بَعْض األخوات اللواتي أصبحن مؤمن ات وحص لن عل ى التلم ذة لَك نﱠھم لَ ْن يَ ُكون وا
ْ
أرادت ال ُش عُور بأنھ ا ج زء م ن خدم ة روب رت ،لك ن إل ى ھ ذه اللحظ ة ل م تك ن قَ ْد
قادرون على فَھْم حياتِھ ا كزوج ة الراع ي.
اشتركت بالخدمة ولم يطلب منھا أَ ْن تَ ُكونَ مشاركة .ما الذي يمكن أن تعمله لجعل روبرت يھدأ لم دة تكف ي للتَ َح ﱡدث مع ه ع ن
ھذه األعباء التي على قلبِھا؟
األسئلة لالعتبار
ّ
َ
ِ .1م ْن وقائع الق ّ
ص ِة ھَلْ يَبْدو بأن روبرت كانَ على اتصال َمع أندريا من جھة حاجاتِھا كزوجة وأ ّم؟
 .2ھَلْ تعتقد بان روبرت َكانَ يُشرك أندريا في خدمة زرع الكنائس؟ ھَلْ َكانَ ھناك شراكة ووحدة في حياتِھم؟
 .3ما ھي األشياء التي كان فيھا روبرت فاشال كزوج؟
َ
ُصبح أفضل في االتصال َمع زوجتِه؟
 .4ما ھي النصيحة العملية التي يُ ْم ِكنُ أَ ْن تَقتر َحھا لتُساعد روبرت أ ْن ي
َ
الزواج؟
 .5ما الذي لديك لتقوله فيما يختص بـِ"االتزان" في ھذا
ِ
 .6كيف ابتعد روبرت عن تطبيق أف 26-25 :5؟
َ .7ك ْيفَ يمكن لروبرت ن يشرك أندريا عمليا ً في خدمته؟

