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لقد ُصممت هذ9 �لكتيبا4 ح2 ما تساعدنا كقا() للنمو # ثال� جو�نب:
# عالقتنا �لشخصية مع يسو$ �ملسيح، � لك من خال� �لكتيب �أل��: مس#" شخصية مع    (١)  

�لر  يسو� �ملسيح.   
��ية للحيا) ��خلدمة من خال� �لكتيب �لثا�: ! ية للحيا" ��خلدمة.  (٢)  

مها��تنا # �لعمل مع �لطلبة من خال� �لكتيب �لثالث: �أل���  �لال�مة لقيا�" �لطلبة.  (٣)  

�هذ9 �لكتيبا4 يسهل تطبيقها كجز% من �جلد�� �لزم" للخدمة # كنيستك. �قد صّمم كل كتيب 
ليستخد/ ع. مد) �ثنا عشر +سبوع' �يتضمن +حد عشر جلسة للمناقشة * مشر�ع' )اعي'.

�يركز كتيب ”مس#" شخصية مع �لر  يسو� �ملسيح“ على �لنمو �لر�حي �فيه نكتشف كيف نكتسب 
�لثقة # عالقتنا بالر� يسو$ ، كيف ننمو # شخصياتنا كقا() ��حيني. نكتشف +يض' كيف نسلك 

بالر�#، �كيف نقضي �قت خلو) مع �هللا # (��سة �لكتا� �ملقد! ��لصال) �حفظ �آليا4.

+ما �لكتيب �لثا� ”! ية للحيا" ��خلدمة“ فهو يضع +سس خدمة �لطلبة. �فيه نتعلم كيف نب" �ستر�تيجية 
للخدمة يكو  �و�ها هو �ملسيح �كيف نب" فريق قيا() �ر� �لطلبة �و �لنضج من خال� �لتلمذ). 

هذ� �لفريق سيختر' حو�جز �لثقافا4 �ملختلفة كما +نه سيعد �لطلبة ح2 ما يؤثر�  تأث$# "!ابي' على 
+صدقائهم. 

+ما كتيب ”�أل���  �لال�مة لقيا�" �لطلبة“ فهو يز�(نا بالتد�يب �لعملي. من خال� هذ� �لكتيب ننمي 
مها��تنا كقا() للشبا� مثل �ضع +هد�� حلياتنا �خلدمتنا �كيفية تنظيم �لوقت، �فهم ��ستخد�/ مو�هبنا 

�لر�حية �قيا() �لطلبة لقبو� �ملسيح �مساعدִדم على 
�لنمو # "ميا!م �قيا()  موعا4 �لتلمذ) �تقدمي �ملشو�) 

للطلبة �كيفية �التصا� مع �آلبا% ��ألمها4 ��لرعا) �قا() 
�لكنيسة.

�بينما ند�! هذ9 �لكتيبا4 سنكتشف +!ا تتضمن (��سة 
شخصية �مناقشا4 )اعية. ففي �جلز% �لشخصي سنقضي 
�لوقت # قر�%) كل جلسة �تطبيق �حلقائق �ملوجو() على 
حياتنا �خدمتنا. * جتتمع �ملجموعة مر) # �ألسبو$ مع 

قا() %خرين للشبا� (�يدعى فريق �لقيا()) ح2 يشجعو  
بعضهم �لبعض �يناقشو  �لد�! �يصلو  مع' �يتد�بو  

على ما تعلمو�. "  هذ� سيتحد) كل �مكانياتنا!

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄflá‘fl

تد�يب قا() �لشبا� �لبالغني على:
+  يكونو� +كثر �لتز�م' �و �ملسيح.  •

+  يكونو� +كثر �لتز�م' �و بعضهم �لبعض.  •
+  يكونو� +كثر �لتز�م' �و خدمة �لطلبة من   •

خال� قو) �لر�# �لقد! ملجد �هللا.
(�نظر يوحنا٢٠:١٧-٢٦)

ZÒÜbÓ‘€a@’Ìãœ@“áÁ



كيف تستفيد .ك,  ستفا'* من '& سة هذ   لكتا�؟

علينا .4 نتأكد .ننا نتمتع بعالقة شخصية مع يسوC  ملسيح كمخلص 6&� قبل .4 نبد.. (6 5  كا4     •  
لديك .ية .سئلة حوU هذ   ملوضوC، تكلم مع قائد  لشبا� قبل .4 تبد.).   

   Y لوقت  لذ[ نقضيه  Uمن كل قلوبنا بفريق  لقيا'*. توقع .4 يصنع  لر� عجائب من خال dنلتز  •  
'& سة هذ   لكتيب.   

.طلب من  لر� .4 يعطينا 'عو* 6 ضحة، 6&غبة شديد* حh نعمل بأمانة مع  لطلبة سو f كانو      •  
   ملؤمنني .6 غn ملؤمنني.

4x .مانتنا Y '& سة هذw  لكتيباv سُيحدt تغيrn جذ&يY p حياتنا، o& Y6يتنا Y6 خدمتنا مع  لطلبة.
كما .نه سيد&بنا على  أل'v 6  ل| zتاجها لقيا'*  لطلبة حh ما يتبعو  يسوC 6ينمو  zو  لنضوY y  ملسيح.
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98 قضاB نصف يو? < �لصال; سيكو9 8ختبا45 قوي1 لك. سو- تتقابل مع �هللا. ستتو�صل معه #هو سيتو�صل 
معك. ستعمق عالقتك مع �هللا. #هذ� �ألمر سيمنحك �لفرصة لكي تفكر فيما تعلمته حI ما تطبق كل شئ 
 W�Xال5شا� Zلسليم. �ستخد? هذ� Zلتالية ستجعلك تبد` < �الجتا� W�X�5ستك #�إل5شاX من dكتشفته خال�

لتسديد 8حتياجاتك �خلاصة.

�خلطو� �أل��: مقدمة (٢٠ Xقيقة)

تقابلو� مع1 كفريق ملناقشة �جلد#d � #"ِِّ� كل �ملو�X #`جب عن `ية �سئلة � �ختم هذ� �لوقت بالصال; مع �لفريق.

�خلطو� �لثانية: صال; فرXية (٣ساعاW #X١٠قائق)

�ختر على مكا9 تقضي فيه #قت1 مبفر�X مع �هللا.   

5تب #قتك حI ما تغطى ثالثة جو�نب 5ئيسية:   

�نتظر �لر!. تأكد من حضوZ5. �عتر- �طايا�. `عبد يسو�.  .١   

صل من `جل �آلخرين. تشفع بطلباW $دX; من `جل �حتياجاW �آلخرين.  .٢   

صل من `جل نفسك. �طلب ألجل 8حتياجاتك �خلاصة. تكلم مع �هللا بأمانة #�نفتا%.  .٣   

   .Wلبعض �لوقت � صلَّ < صمت. 8قر` �آليا dٍعا Wهذ� �لوقت. صلَّ بصو dنشطتك خال` > � نوََّ   
  dل, يريد� �لر! `9 تتخذها. 8فعل كل ما تشعر `نه +# قيمة #فائد; خال� Wخطط #نظم ، �كتب �خلطو�   

هذ� �لوقت �خلا/ مبفر�X مع �هللا.   

�حتفظ مبذكر�W لصلو�تك. قد ترجع �ليها فيما بعد، �5جع صلو�تك بعد #قت #�نظر كيف �ستجاֲדا �هللا.   

�خلطو� �لثالثة: X5 �لفعل (X٣٠قيقة)

�جتمعو� كفريق. �طلب من كل شخص `9 يقوd لباقي �لفريق شيئ1 `# شيئني تأثر ֲדما من #قت �لصال;.
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�شيا' &ختيا$ية �خر��ساسية �شيا' مساعد(

• �لكتا� �ملقد�

• نوتة مذكر�+ *( نوتة   
(قضا9 يو7 خلو4 مع �هللا).  

• هذ� �لكتا� (لكي تتأمل فيما  
قد تعلمته).  

• قلم.

• ساعة *( منبه 

• بطاقا+ حلفظ �آليا+

• كتب للتأمل / للصال4

  U ا9 �لطلبةVقائمة بأ •
خدمة �لشبا�  

• تقومي للسنة �لقاYمة

• قائمة باألهد�[ �لشخصية  
/ �لقر��b+ �لa `ب *_    

تتخذها  

• شر�ئط *( �سطو�نا+  
4Yة للعباeمد  

pbƒy˝fl
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كا; طو- عضو7 بفريق كر? )لقد= !كا; مشهو(7 !6بوب3. !لكن طو- ,ختا( ,ختيا()' خاطئة !!جد نفسه 
يندمج K حفال' Qكثر !تعاطى بعض )ملخد()'. !QثناN Fلك تو(K L عالقة خاطئة مع صديقة له. !جاF ,ليك 

 (Nخدمة هذ) )لشا]؟ ما K QبدQ نفسك ”كيف K تضطر] !تفكر 'Qلك قصته. !بد aطالب3 )ملساعد? !سر
)ستطيع Q ;Qقد= له؟“

,نك K حاجة ,g معونة ,fية! فإN) كا; يريد حقQ 3; يضع حياته 
على )ملسا( )لصحيح !mتl )لشفاF من )جلر!j )لQ iصابته !Qصابت 
 qتاr سلك فيها فإنه iآلخرين !يتغلب على )إلختيا()' )خلاطئة )ل(
,g )هللا. !ميكنك مساعدته بأ; تكو; لديك )لثقة K )هللا ملساعدته. 

!ستحتاg, q )ستر)تيجية لتقوa~ للمسيح، لينمو }و )لنضوq !ترسله 
بعد Nلك ملساعد? )آلخرين.

لقد قابل طو- شخص3 يعر� كيف mدمه. !بدQ جا� K تكوين 
عالقة معه. فدعا~ جا� ,g كنيسته. !Qصبح عضوK 7 �موعة 
 K ~!lصغ�? مكونة من طلبة �خرين تعرفو) على )ملسيح !,خت

 K طو- ينمو Q(كو) ما )لذ� تعنيه تبعية يسو�. !بدaQ! حياִדم
هذ) )لوسط. !)ليو= بعد �Q ;Qى a()سا' K )ملشو(? !�Qى a()ساته 

)لالهوتية، فهو يعمل مع طلبة يشبهونه عندما كا; K )ملد(سة. 
ما Q(!� !Qعجب Q; يتقابل شا] مع يسو� )ملسيح !يتقد= K )لنضج فيه !هو )آل; يقوa �خرين للر] يسو� 

)ملسيح.

!,N) جا�F نفس هذ) )لطالب )ملضطر] طالب3 مساعدتك فهل تكو; مستعد7 ملساعدته؟ ,; � تكن مستعد7 فما 
)لذ� �ب Q; تفعله ملساعدته؟ ,Q (N(Q 'a; تعر� )ملزيد عما �ب Q; تفعله K هذ) )ألمر. فإ; )ألسابيع )لقليلة 

)ملقبلة هي من Qجلك! )ستكشف كيف تب� )ستر)تيجية 6و(ها )ملسيح للتأث� K حيا? )لطلبة. !)لسطو( )لتالية تقد= 
لك نظر? عامة عن )ملبا�a )خلمسة )ألساسية لتكوين )ستر)تيجية 6و(ها يسو� خلدمة )لشبا].
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;هذ# "الستر"تيجية Fلق جوC من "لصال? "لقوية ;بعد 7لك تب4 على 0سة مبا), +ئيسية )"خل هذ# "لبيئة. �� 
 L Mستخدمها يسو" Pترتكز على "لكنيسة تب4 "ستر"تيجية مؤسسة على "ملبا), "ل Pهذ# "خلدمة "لطالبية "ل

خدمته.

�*خل '& �لعمق مع �ملسيح  
 Mعالقة �يمة ;قوية مع يسو L كيف تنمي عالقتك مع "ملسيح ;تعكس شخصه لآلخرين؟ بالدخو� �� "لعمق

;7لك بأ� حتيا هذ# "لعالقة بأ� تطيعه ;تعكس شخصيته لكل من حولك. (مرقس٧:١-٨)

كوِّ� قا*�  
كيف تكو� قا)? مؤهلني خلدمة طويلة "ملد#؟ جهِّز !شخاص� بالغني لديهم قلب ;مها+"� ليصلو" �� "لطلبة 

;يتلمذ;)م. (مرقس١٦:١-٢٠)

تلمذ طلبة  
 L كيف تتلمذ طلبة لديهم شغف +;حي مؤثرين +;حي� على !صدقائهم؟ حتدَّ "لطلبة ليتحركو"  �و "لنضج

عالقتهم مع يسوM من خال� #موعا� "لتلمذ? "لصغ"?.     (مرقس١٣:٣-١٥)

'ختر� �لثقافة  
كيف حتر� قا)تك ;طالبك ;تدفعهم إلختر"� ثقافة "لطالب؟

"7هب �� مكا� تو"جد "لطلبة ;�قِض ;قت� مع ثقافتهم ;جهزهم للوصو� �� !صدقائهم ;�� ثقافتهم. 
(مرقس٤٠:١-٤٢)

خلق فر� للكر���  
كيف تصمم فر� كر"�? للطلبة لكي يوصلو" ألصدقائهم +سالة "الجنيل؟ "خلق فرص� تتناسب مع "لبيئة لكي 

�ضر;" !صدقائهم ليسمعو" "الجنيل ;ل";" جسد "ملسيح ;هو يعمل. (مرقس١:٤-٢)
.Mعونا نلقي نظر? !عمق على هذ# "ملبا), "خلمسة "ألساسية "ملأخو7? من حيا? ;خدمة "لر� يسو(

�*خل '& �لعمق مع �ملسيح (سيا)? يسوM) لقد "ستحو7 يسوM على قلو� تالميذ#. ;سيأ# ;قت فيه   
سيجثو "جلميع !مامه (فيل�٩:٢-١١). لقد )عانا "هللا لكي �ضع لسلطانه ;سيا)ته على حياتنا. ;هذ "ألمر !ساسي 

;ها# L حيا? كل قائد للشبا�. ;ال ميكننا �ال !� نأخذ "لطلبة �� "لعمق "لذ  ;صلنا �ليه �ن. ;عندما �ضع 
!نفسنا لسيا)? "ملسيح على حياتنا سنستمر L "لنمو L عالقتنا معه. �� عمق عالقتنا مع "ملسيح ستتحد$ بصو� 

عاِ� للطلبة عن حقيقة عالقتهم بيسوM "ملسيح !كثر من !  شئ &خر نفعله.

تكوين قا*� (فريق "لقيا)?) لقد (ع يسوM تالميذ#. ;علمهم !� يتبعو# ;يقو);" &خرين (م)١٩:٤). ��   
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.عد&, فريق من قا,+ شبا' بالغني كي يصلو& .: نفس &6د4 3مر جوهر0. .� قا,+ &لشبا' &ملرشحني �تاجو� 
.: تدZيب مستمر Jتشجيع حT ينمو شخصيJ Rلكي يساعدJ& &لطلبة على معرفة &ملسيح J&لنمو فيه. .� فريق 

&لقيا,+ يقد_ 6ذ& &لفريق &لبيئة &ملناسبة J&لتدZيب لقا,+ &لشبا'.

تلمذ طلبة (jموعاi &لتلمذ+) كا� للمسيح عد, كبg من &لتالميذ ـ 3كثر من .ثb عشر! J.`,&, &لعد,   

من .ثb عشر .: .ثنني Jسبعني .:١٢٠ J.: ٥٠٠ .:٥٠٠٠ 3Jكثر (لوقا١:١٠-٣). �J &لوقت &لذ0 فيه 
جند j �3موعاi كثg+ من &لشبا' ينقصهم &ليو_ &الهتما_ باألموZ &لرJحية، فإ� &ملجموعاi &ل" .نتهجت 

خدماi &لتلمذ+ تز,&, � &لعمق &لرJحي 3JيضR � عد, &لطلبة &ملشتركني. .� &لتلمذ+ هي مفتا( &لنمو &لرJحي 
J&لعد,0. .� &لطالب ”&لتلميذ“ يتعلم كيف ينمي عالقته مع يسو0 &ملسيح بقضا/ Jقت مميز مع jموعة &لتلمذ+ 

يتأثر بعالقته &لعميقة بعالقة مع قائد بالغ. .� هؤال/ &لطلبة يتعلمو� �3 يكونو& مؤثرين JZحيJ Rيبد�J3 � قيا,+ 
3صدقائهم للمسيح.

$ختر  �لثقافة (&لكر&`+ &لشخصية) كا� يسو0 يلمس حيا+ &لنا8 كل يو_ ألنه كا� معهم.   

(مرقس١٢:١ ،١٧) �Jب علينا كقا,+ شبا' �3 �ر� 3نفسنا Jطالبنا خا�Z جدZ&� &لكنيسة، Jنذهب .: 
 iتكوين عالقاJ iلكليا&J 8 &لثانويةZ&قاִדم. عندما يبد3 قا,+ &لشبا' � &لذها' .: &ملدJ3 حيث يقضي &لطلبة

مع &لطلبة Jملس حياִדم فإ� حيا+ هؤال/ &لطلبة ستتغJ .gهكذ& فإ� طالبنا سيأخذ�J &ملبا,Z+ بالتكلم مع 3صدقائهم 
.RحيJZ جنهز طالبنا لكي يكونو& مؤثرينJ عن يسو0 &ملسيح. .ننا نريد �3 #تر" ثقافة &لطالب

 
خلق فر� للكر��� (صالi كر&`ية) لقد جذ' يسو0 &جلمو0 (مرقس١:٤-3٢). لكي نؤثر على &لطلبة   

فإننا �تا� �3 جنذ' &جلمو0 مثله. عندما توضع &ملبا,� &ملذكوZ+ �نفا � مكا�ا Jتصبح عاملة فإ� كثg من 
&لطلبة سو4 ينجذبو� خلدماتنا. ميكننا �3 نركز على �3ية �3 يدعو &لطلبة 3صدقا/هم. Jهنا� سو4 تقد_ 6م  

حقائق &إلجنيل Jسو4 تكو� لديهم &لفرصة إلقامة عالقة شخصية مع يسو0.

� &جللساi &لتالية سند8Z بالتفصيل كل مبد3 من &ملبا,� &خلمسة &ألساسية خلدمة شبا' "وZها &ملسيح. &طلب 
من &هللا �3 يساعد� لكي تبد3 � بنا/ &ستر&تيجية شخصية تسفر عن خدمة مغg+ حليا+ &لطلبة.



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @QP @

ÚÓ„br€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

:قرD �لفصوA �أل@بع �أل5> من :جنيل مرقس �5كتشف �ستر�تيجية يسو+ للخدمة. �ستخر" �آليا� �ل�     .١
تدعم كل مبدD من �ملباIJ �خلمسة �ألساسية:  

ZHÊÏèÌ@ÒÜbÓéI@|Óèæa@…fl@’‡»€a@∂g@›ÇÜa
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ZHÒÜbÓ‘€a@’ÌãœI@ÒÜb”@ıb‰i
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ZHÒâ‡‹n€a@pb«Ï‡™I@Ćbi˝†@â‡‹m
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ZHÚÓóÉì€a@Òåaãÿ€aI@Úœb‘r€a@÷6Ça
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ZHÚÌåaã◊@pbjéb‰flI@Òåaãÿ‹€@ôãœ@’‹Ç
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف تعكس حياتك �لشخصية 5خدمتك هذ" �ملباIJ �خلمسة �لرئيسية؟ �كتب فيما يلي �انب كل عنصر    .٢
ما �لذ0 تفعله حالي2 طبق2 لالستر�تيجية 5ما�لذ0 حتب D. تعمله , �ملستقبل.  

 

ÊŁaĆ̋ j‘nèfl

@|Óèæa@…fl@’‡»€a@∂g@›ÇÜc

HÊÏèÌ@ÒÜbÓéI

HÒÜbÓ‘€a@’ÌãœI@ÒÜb”@ıb‰i

HÒâ‡‹n€a@pb«Ï‡™I@Ćbi˝†@â‡‹m

@Òåaãÿ€aI@Úœb‘r€a@÷6Çc

HÚÓóÉì€a

@pbjéb‰flI@Òåaãÿ‹€@ôãœ@’‹Ç

HÚÌåaã◊



QQ @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

٣. كيف تطبق كنيستك هذ(  ملبا&%  خلمسة  ألساسية؟

ÊŁaĆ̋ j‘nèfl

@|Óèæa@…fl@’‡»€a@∂g@›ÇÜa

HÊÏèÌ@ÒÜbÓéI

HÒÜbÓ‘€a@’ÌãœI@ÒÜb”@ıb‰i

HÒâ‡‹n€a@pb«Ï‡™I@Ćbi˝†@â‡‹m

HÚÓóÉì€a@Òåaãÿ€aI@Úœb‘r€a@÷6Ça

@pbjéb‰flI@Òåaãÿ‹€@ôãœ@’‹Ç

@HÚÌåaã◊

٤. Bيل  لصو9  آلتية 7 كتب  => ;و 9 كل 7صف

قائد خدمة  لكشافة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاN O مشكلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شخص 9ياضي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Vشخص خجو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Bيل  آل^ كل شخص dكرته كما سيبد7 بعد aس سنني من  آل^.  كتب بإختصا9 عن توقعك ملستقبل كل 
شخص.

…”Ïn€a òÉì€a



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @QR @

ما �لذH ميكنك EA تفعله Aنت <كنيستك ملساعد8 كل شخص 4كرته ليصبح مثل �لطالب �ملذكو! � بد�ية    .٥
هذ] �جللسة: شخص عرX �ملسيح <نضج <Aصبح تابعU مثمرS ليسوR؟ صف ما تعتقد Aنك حتتاجه لكي     

^د[ هذ� <ملا�4؟  

ما Aحتا_ A EAعمله:  

ما حتتا_ كنيسEA a تعمله:  

٦. �حفظ مرقس١٧:١ �ستمر � قر�fتك �ليومية من �جنيل مرقس.



QS @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

HfiÎ˛a@ıçßaI@biä@ÊÏèÌ@àb¶g @

Úr€br€aÚè‹ßa @

/'جع بذ/كرتك !? �<= يو; عمل لك. كيف كنت تشعر؟ هل /ستطعت �� تعمل فو'& كل شئ !حتجت �� 
تعمله؟ هل هناU شخص قا; بتد'يبك؟ كم �خذO من /لوقت ”لكي تصبح مناسبE لعملك“؟

!� تعلم تبعية يسوa يستغر_ �يضE <قتE. <[تا\ !? �� يد'بنا �حد /ألشخاZ /لذY يعرX ما ينبغي عمله. 
يسوa هو ”معلمنا“ j مسiتنا /ملسيحية. <عندما يصبح سيد& على حياتنا فإ� 'غبة قلوبنا ستكو� !طاعته 

<!'ضائه �كثر من �Y شخص kخر.

لكن قبل �� جنعل يسوa سيد& فإننا [تا\ �� نكرمه <نبجله. هل هو مستحق لكل تكرمينا؟ ملاp/ يستحق �� 
يكو� سيد& على حياتنا؟ ألنه ميتلك كل /ملؤهالO لذلك.

 aهو كلمة /هللا /حلي. /قر� يوحنا١:١-٥ مستبدًال ”/لكلمة“  بـ ”يسو aملؤهل �أل��:  لقد خلقنا. يسو�  
/ملسيح“. قا'� هذ/ /لنص j يوحنا مع كولوسي١٥:١-١٦. !� يسوa باالشتر/U مع /آل� </لر<� /لقد� قد 

خلق /لعا� <خلقنا.

<ألنه خلقنا فإنه يعرX هويتنا. !قر� مزمو'١٣:١٣٩-١٦. !� يسوa يعرX كل شئ عنا. <معرفته غi "د!  
تؤهله لكي يكو� سيدنا.

�ملؤهل �لثا�: لقد /حتد بنا. ّ)يل p jهنك قصة �مi شا� شجاa �نقذ بلد& من حاكم شرير. لقد كا�   
رِّيِر َحَسَب  يسوa هذ/ /ألمi /لشجاa. صا' !نسانE  " ”َبَذَ= َنْفَسُه َألْجِل َخَطاَياَنا، لُِيْنِقَذَنا ِمَن /ْلَعاَلِم /ْلَحاِضِر /لشِّ

ِ!َ'/َ!ِ  /ِهللا َ<�َِبيَنا“ (غالطية٤:١).

<مبا �� يسوa عا, كإنسا� ملد  ثال+ <ثالثني سنة، فإنه يعرX /لصعوباO </لتجا'� /ل& نو/جهها كل 
يو; ”َألْ� لَْيَس لََنا َ'ِئيُس َكَهَنٍة َغْيُر َقاِ!ٍ' َ�ْ� َيْرِثَي ِلَضَعَفاِتَنا، َبْل ُمَجرٌَّ� ِفي ُكلِّ َشْي0ٍ ِمْثُلَنا، ِبَال َخِطيٍَّة“ 

(ع3/نيني١٥:٤). !� /ملسيح يستحق �� يكو� 'بE علينا ألنه </جه نفس /ملشاكل /ل& تو/جهنا <لكن بال خطية.

�ملؤهل �لثالث: لقد فد/نا. جا0 يسوa !? عاملنا <عا, حيا  كاملة <ماO ألجل خطايانا. <مبوته �بطل   
سلطا� /لشيطا� على هذ& /أل'� !? /ألبد. !� /خلالZ يع� ”�� ينقذ“ �< ”�� يفدY“. هناU تعريف kخر 

للخالZ هو ”/ستعا!  /مللكية بدفع �ن غاٍ=“. لقد �خذ يسوa ملكية حياتنا بصو'  شرعية من /لشيطا�. �صبح 
له كل /حلق j �� يكو� 'بE ألنه /شتر/نا بثمن غاٍ= �ال <هو !مه. ”َ�ْ; َلْسُتْم َتْعَلُموَ� َ��َّ َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل 

لِلرُّ<ِ� /ْلُقُدِ� /لَِّذY ِفيُكُم /لَِّذY َلُكْم ِمَن /ِهللا َ<�َنَُّكْم َلْسُتْم َألْنُفِسُكْم؟ َألنَُّكْم َقِد /ْشُتِريُتْم ِبَثَمٍن....“ (كو'نثو� 
/أل<?١٩:٦-٢٠). 



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ QT @

01 -ملسيح يسوC له كل -حلق = >0 يكو0 ;ب9 على حياتنا. فما4- يع3 هذ- لنا؟ 01 هذ- يتوقف على تعريفنا لكلمة 
”;M“. هناV ثالS كلماR يونانية = -لعهد -جلديد تصف يسوC ”-لرL .“Mعونا نفحص كل كلمة Hما 

يو-Xيها = -للغة -لعربية.

 Yغ Cأل0 قو] يسوH “.[LHد] Yهذ` -لكلمة تصف شخص9 لديه ”قو] غH (سيد)  Despotes يسبوتس 

.�Hعلى >� ظر� من -لظر Lفإنه يستطيع >0 يسو [LHد]

بيزيليو� Basileus  (ملك) Hهذ- شخص لديه ”كل -لقو] H-لسلطا0“ 01 كلمة -مللك هي قانوH .0يسوC فو" 

كل -مللوV -آلخرين أل0 كلمته ليس فقط قانونH 9لكنها L-ئم9 حق Hعد�. Hسلطانه هو -لسلطا0 -ملطلق.

كو�يو� H (M;) Kurios-لشخص -لذ� هو ”;M“ هو -ملالك. Hتد� كلمة كو;يو  على -لسلطاH 0لكن 

>يض9 تنم على -حلكمة H-حلب. Hعندما ميلك -ملسيح على حياتنا فهو -ملالك -حلكيم H-ملحب.

Hيع" -لرسو� بولس عن سياH [Lسلطا0 -ملسيح من خال� ما فعله -هللا كنتيجة ملوR -ملسيح LHفنه Hقيامته ”ِلَذِلَك 
َماِ% Hََمْن َعَلى -َألْ;ِ#  ْن ِفي -لسَّ َ;فََّعُه -ُهللا >َْيضHَ ،9َ>ْعَطاُ̀ -ْسم9 َفْوَ" ُكلِّ -ْسٍم ِلَكْي َتْجُثَو ِباْسِم َيُسوCَ ُكلُّ ُ;ْكَبٍة ِممَّ

Hََمْن َتْحَت -َألْ;ِ#، Hََيْعَتِرَ� ُكلُّ ِلَسا0ٍ َ>0َّ َيُسوCَ -ْلَمِسيَح ُهَو َ;Mٌّ ِلَمْجِد -ِهللا -آلMِ“. (فيل٩:٢2-١١).

01 يسوC يستحق >0 يكو0 ;بنا. له كل -حلق = هذ-. لقد ُ>عطى سلطان9 من -هللا >0 يسوL على حياتنا. Hهو 
 ; 1ختا; >0 يكو0 -ملالك -حلكيم H-ملحب حلياتنا. H-لسؤ-� -لذ� 7ب >0 جتاMH عليه ببساطة هو ”هل >نا >قدِّ
يسوC بد;جة كافية جتعل3 >خضع كل حيا= لسلطانه؟“ 01 1جابتنا على هذ- -لسؤ-� ضرH;ية جد9 لعالقتنا 

-لشخصية مع يسوH CحتدL >يض9 قد;تنا على >0 نقوL -آلخرين ;Hحي9. 41- < يكن يسوC ;ب9 على حياتنا، فكيف 
ميكننا >0 نقوL -آلخرين لعالقة >عمق معه؟ Lعونا نأخذ هذ- -ألمر @دية قبل >0 نكمل.



QU @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

Úr€br€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

#0جع 0لتعريفا= 0لثالثة 0لسابقة لكلمة ”#"“ 7 0كتب تعريفك 0لشخصي عما تعنيه كلمة ”#"“ بالنسبة    .١
لك.  

ميكنك LF تفعل شيئني 0آلL لكي تكوL لديك 0لرغبة LF M يكوL يسوJ #بI على حياتك. EFًال كن     .٢
   Wُر. َعِطَشْت ]ِلَْيَك َنْفِسي َيْشَتاُ[ ]ِلَْيَك َجَسِد مشتاقI. كتب M hE0h 0ملز0مd ”َيا 0ُهللا ]َِلِهي Fَْنَت. ]ِلَْيَك Fَُبكِّ  

ِفي vٍ#ْFَ َناِشَفٍة Eََياِبَسٍة ِبَال َماuٍ“ (مزمو#١:٦٣). كيف تولد لديك هذk 0لد#جة من 0الشتيا[؟ عندما تشعر    
  Lحينئذ ستسمح هللا بأ ،|hحياتك مبفر M تعبك ”عندما تشعر بالتعب من سعيكE بالزهق نتيجة ملرضك  

يعمل هو بطريقته. هل Fنت مشتا[؟ 0لطريقة 0لثانية 0ل� تولد لديك 0لرغبة هي LF تركز على يسوE .Jكلما    
 .IمينF غبتك للمسيح. كن# Lقيِّم 0آل .kتعبدE لديك لكي ترضيه h0h0لرغبة ستز Lيته على حقيقته فإF#  



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @QV @

بعد "لرغبة B سياA@ "ملسيح على حياتك 9ب 47 تقر/ بأ4 جتعله /ب- ,سيد*. عندما فقد "لرسو� بولس     .٣
: «7ََنا   ُّKَّقائًال:“َمْن 7َْنَت َيا َسيُِّد؟“ َفَقاَ� "لر Xمشق، صرA ]^ طريقه B يته نو/ "ملسيح ,هوbنتيجة لر dبصر  

   "fََما ُّK/َ َصْعٌب َعَلْيَك 4ْ7َ َتْرُفَس َمَناِخَس». َفَسَأَ� َ,ُهَو ُمْرَتِعٌد َ,ُمَتَحيٌِّر: «َيا .dُ7َْنَت َتْضَطِهُد nلَِّذ" pَُيُسو  
  qبالطاعة هو ^نعكا d/"مشق. ,كا4 قرA ]^ هبf فعل بولس؟ لقد "fُتِريُد 4ْ7َ 7َْفَعَل؟“ (7عما�٥:٩-٦) ما  

لفهمه ملا يعنيه 47 يكو4 يسوp /ب- على حياته. ما هي خطو"� "لطاعة "ل� حتتا~ 47 تتخذها لتعطي "ملسيح    
"لسياA@ "لكاملة على حياتك؟  

^�ذ هذd "خلطو@ "آل4 باالميا4. ,كلما 7طعت "ملسيح كلما �"�A /غبتك B 47 يكو4 سيد* على حياتك. ^نه 
سيكر� طاعتك. "مأل "لبيا4 "لتا�:

٤. ,لكي تتشجع B "ستجابتك لسياA@ "ملسيح "حفظ فيل�٩:٢-١١

"ليو� ("لتا/يخ)  ـــــــــــــــــ / ـــــــــــــــــ /  ـــــــــــــــــ  �7ذ خطو"� "لطاعة 
"لتالية كرA فعل لسياA@ "ملسيح على حيا�:

"لتوقيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



QW @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

HÔ„br€a@ıçßaI@biä@ÊÏèÌ@àb¶g @

Ú»iaã€a@Úè‹ßa @

غالبC ما يقر@ 'لنا? < بد'ية كل سنة جديد# �� يتخلصو' من 'لعا)'& 'لسيئة ��� يكوِّنو' عا)'& جيد# يبد��� ֲדا 
'لعاW. �لكن هذT 'لنّيا& 'لصاحلة غالبC ما يتم نسياPا < منتصف يناير. �M قر'@نا بأ� جنعل 'ملسيح @بC على حياتنا 

ن من �Y'تنا < بد'ية 'لسنة 'جلديد#. هو قر'@ له �بعا) �عمق بكث_ من ^ا�التنا 'لشخصية �� ُنحسِّ
لقد )عانا يسوj كي نكو� متميزين < س_نا معه. �لكن هذ' 'لتميز يأg من قوته هو 'لf تعمل فينا نتيجة 

لطاعتنا له. ماY' ستكلفنا هذT 'لطاعة؟ )عونا نلقي نظر# صا)قة.

Â‡r€a@…œÜ

لقد شر# يسوj لتالميذT "ن تبعيته ”ِحيَنِئٍذ َقاَ  َيُسوjُ لَِتَالِميِذMِ» :Tِْ� َ�َ@'َ) َ�َحٌد َ�ْ� َيْأِتَي َ�َ@'ِئي َفْلُيْنِكْر 
َنْفَسُه َ�َيْحِمْل َصِليَبُه َ�َيْتَبْعِني َفِإ�َّ َمْن َ�َ@'َ) َ�ْ� ُيَخلَِّص َنْفَسُه ُيْهِلُكَها َ�َمْن ُيْهِلُك َنْفَسُه ِمْن َ�ْجِلي َيِجُدَها“. 

(م٢٤:١٦2- ٢٥) لقد 'ستخدW يسوj عبا@'& قوية لتصف ما تعنيه تبعيته. Mنه يطلب منا �� Pلك �نفسنا من 
�جله. كيف ميكننا �� نفعل Yلك؟

+هال) �نفسنا يتضمن نسيا! �نفسنا. هنا9 تر8ا& 7تلفة 6ذ' 'لنص تستخدW عبا@# ”Mنكر نفسك“. �هذ' يع5 
�نه �ب �� نستبد  تركيزنا على �نفسنا �طموحاتنا 'لشخصية بالرغبة < �� نرضي يسوj 'ملسيح. 'لعا� يقو  
”�ب �� تكو� )'ئمC < 'ملقاW 'أل� “ لكن يسوj يقو  ”Mنَس 'ملقاW 'أل�  ألنه هو �خذ على عاتقه مسئولية 

 Tتم مبصاحلنا 'لشخصية، فإ� هذP بنا. ال�ب �� نقلق (�� ح2 نفتكر) حلياتنا. �هو يعلم �نه عندما Wالهتما'
'الهتماما& 'ألنانية هي 'لf تقوW بتوجيهنا.

+هال) �نفسنا تع� �! �مل صليبنا. لقد @سم 'لرسو  بولس صو@# �'ضحة عن 'لشخص 'لذ$ #ل صليبه. 
لقد حفظنا بالفعل فيل�٩:٢-١١ 'لf توضح كيف �َّد 'هللا يسوj. لكن < 'آليا& 'لسابقة 6ا < فيل�٥:٢- ٨ 
يصف بولس ما فعله يسوj قبل �� يتمجد. لقد �خلى نفسه "خذ! صو@# عبد ��ضع نفسه ��طاj ح2 'ملو&. 

لقد #ل يسوj صليبه كعبد مطيع ألبيه. �%ن %مل صليبنا بنفس 'لطريقة، بأ� نر$ �نفسنا كال شئ باملقا@نة مع 
'هللا، ��� نصبح عبيد! �'ضعني �نفسنا �مطيعني حYM 2' �'جهنا 'ملو&.

+هال) �نفسنا تع� تبعية يسو�. �M تبعية يسوj تع5 �� نس_ خطو# 'طو# معه �برفقته. �لكي نفعل هذ'، فإننا 
%تا� �M �� نتفق مع �هد'� يسوj حلياتنا، �نكو� مستعدين للخضوj يوميC 6ذT 'ألهد'�. �كلما �)@كنا 

@�عة 'هللا كلما �M)')'& @غبتنا < �� �ضع له.



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @QX @

paåbÓnfl⁄a@Û‹«@fiÏó®a

82 نسياA 8نفسنا ><ل صليبنا >تبعية يسو& سيكو8 ”7ن 5خولنا“ 012 كنا سنجعل يسو& %ب# على حياتنا. 
>لكننا سنحصل على 2متياG0H عديدE من C2ا1نا يسو& %ب# على حياتنا:

سنتخذ Aفضل 0لقرG%0. عندما يكو8 يسو& %ب# على حياتنا، سوT نعيش R ملE50%2 Q 0هللا. >كنتيجة Oذ0 فإننا 
عندما نتخذ قرG0%0 فإ8 0هللا سيمنحنا 2%شاb5 خاص#. (Aمثا_٥:٣- ٦)

سيكو& لدينا  كتفاً�. فكر فيما يشعر به فمك عندما تكو8 بالفعل عطشا8. 82 يسو& هو 0لذh ير>h عطشنا 
0لر>حي (يوحنا١٠:٤-١٤). يسو& هو ”�ر 0حلياE“ 0لذh يفيض فينا >يسد5 كل 2حتيا� لدينا.

ستتغ� شخصيتنا. ”َ>َنْحُن َنْعَلُم 8Aََّ ُكلَّ 0َألْشَياQِ َتْعَمُل َمع# لِْلَخْيِر لِلَِّذيَن ُيِحبُّو8َ 0َهللا 0لَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّ>8َ َحَسَب 
َ ُصوَ%Eَ 0ْبِنِه لَِيُكو8َ ُهَو ِبْكرb َبْيَن 2ِْخَوEٍ َكِث�ِيَن“.  َقْصِدِ�. َأل8َّ 0لَِّذيَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم لَِيُكوُنو0 ُمَشاِبِهني

(%>مية٢٨:٨-٢٩) >كوننا ”َمْدُعوُّ>8َ َحَسَب َقْصِدِ�“ تع# بكلماA Gخر" ”Aنه %! على حيا “ >“ُمَشاِبِهَني 
ُصوَ%Eَ 0ْبِنِه“ تع# 8A يسو& هو 0لعامل فينا لكي نعكس شخصيته من خال_ حياتنا.

سيكو& ملستقبلنا �جا�. هنا, AشياQ كث�E قد جتعل حياتنا صعبة: فقد80 شخص عزيز، 0لشعو% بالرفض بسبب 
2مياننا، عد� >جو5 عمل...�0. >مهما كانت صعوبة 0ألمو% فإنه سيأ  >قت يتمم فيه 0هللا مو0عيد� >سنملك مع 

0ملسيح 2# 0ألبد. (تيموثا>! 0لثانية١١:٢-١٢)

سنكو& منتصرين. لقد جعلنا يسو& منتصرين R حياتنا >منتصرين على 0ملوG ”َ>َلِكْن ُشْكرb ِهللاَِّ 0لَِّذh ُيْعِطيَنا 
0ْلَغَلَبَة ِبَربَِّنا َيُسوَ& 0ْلَمِسيِح“. (كو%نثو! 0أل>#٥٧:٥) عندما يكو8 يسو& %ب# علينا فإننا سنشتر, R 0نتصا%� 

.h0ألبد

%كز على م�٢٤:١٦-٢٥ من يهلك نفسه من Aجلي �دها. كا8 جيم 0ليوJim Elliot G  مرسًال >قتل بيد 
O0نو5 عا� ١٩٥٥ >كتب R يومياته: ”2نه ليس A<ق# من يعطي ما ال يستطيع 0حلفا! عليه ح� يربح ما ال 

يستطيع فقد0نه“.

فكر فيها ֲדذ� 0لطريقة. 2ننا نعطي ليسو& صفحة حياتنا 0لفا%غة >هو يعطينا شيك# على بيا#. 2ننا جنعله يكتب 
على صفحتنا ما يريد� من حياتنا. >R 0ملقابل ميكننا 0ستخد�0 هذ0 0لشيك 8A R نصرT >عدb بعد >عد قدمه لنا. 

2قرA %>مية٣٢:٨، Aفسس٣:١ >بطر! 0لثانية٣:١ لكي تكتشف بعض# من >عو�5.
82 عهو5 0لسنة 0جلديدE ال تكتمل، >لكن تقدمي حياتنا للمسيح سيستمر. �2ا 0لطريقة 0لوحيدE إل%ضائه >هي 

0لسبيل 0لوحيد لكي ,صل على ملQ قوته فينا.
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&F1 G1Hمية١:١٢-٢، &?ث عن طر; عملية لكي جتعل يسو2 1ب' عليك &نت شخص'. &%كرها فيما يلي.  .١

  Iعندما قا “IFأل& Nتكف ”عن &لبحث على &ملقا VW جابة على كيف ميكنكZ 'يضW مية١:١٢-٢F1 Nتقد  .٢
بولس ”قدمو& WجساHكم“ فإنه كاV يعc &نه aب VW ُنخضع ليسوW 2%هاننا Fمشاعرنا 1Fغباتنا WFجساHنا.    
Fعباq1 ”%بيحة حية“ تعVW c منوo عن كل جو&نب حياتنا &لm نضعها قبل &هللا. Zقِض على &ألقل٣٠ Hقيقة    

Fفكر t طر; xدqH ماwلت تتطلع فيها VW uZ تكوV 1قم F&حد. فكر t &جلو&نب &لتالية:  

�فكا�� (تيموثاGF &لثانية٢٢:٢، م{٢٧:٥- ٢٨)  

هل تقرW كتب' �FالFW o تشاهد Wفالم' تث� لديك Wفكا�1 غ� طاهرq؟ هل تد2 %هنك يفكر W tفكا1     
شهوq جتا" &جلنس &آلخر؟  

عالقاتك (م{٢٣:٥-٢٤، ١٢:٦-١٤)  

&%كر &ألشخا  &لذين ترتبط معهم بعالقة خاطئة. هل حتمل طغينة ضد Wحد؟ هل عالقتك جيدq مع     
F&لديك؟ مع شريك حياتك؟ مع &ألFالH؟ مع Wفر&H &لعائلة &آلخرين؟  

�جتاهاتك (Wفسس٣١:٤-٣٢، فيل#١٤:٢-١٥)   

هل لديك &جتا" سئ �و Wحد &ألشخا ! هل تشتكي؟ هل تتذمر؟ هل تنتقد؟ هل تكذ�، FW تسر;     
FW تغش؟  

Ú»iaã€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @RP @

�غباتك (م&٣٣:٦، كولوسي٩:٣-١٠)  

هل تو5 �ملمتلكا  �ملا0ية ,.ية ,ك+ من �لال()؟ (�ملالبس، �لسيا!� ، �ع �ملا�)  

جسد� (كو!نثو= �أل;:١٩:٦-٢٠)  

هل ִדمل جسد�؟ هل لديك عا�0  تسئ !: جسد� ,; تضعفه؟  

!قر, ;!0!= فيل٣:٢2-١١. لديك 1هن �ملسيح. فما �لذ- حتتا+ ,* (د) لك لكي تتحو� ,فكا!�     .٣
;عالقاتك ;�جتاهاتك ;!غباتك ;جسد� !: فكر6 ;عالقاته ;!جتاهاته؟ ;ما �لذ- يريد6 �هللا من جسد�؟  

�كتب فيما يلي خطو? ;�حد? عملية تعتقد ,* �هللا يريد� ,* تتخذها > كل جانب من هذ6 �جلو�نب. ما هو    
.Cذ� �لتصرE عمل حتتا+ ,* تقو) به ؟ �كتب فيما يلي �لنتيجة �لفو!ية �;,  

  

�حفظ م&٢٤:١٦ ;�ستمر > ,;قا  خلوتك > !جنيل مرقس  .٤

تذكر: عندما منو  عن ,نفسنا، فإ* �هللا باملقابل سيضع حياته فينا.

›‡»€aÚÌÏ€Î˛aÚvÓn‰€a
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HfiÎ˛a@ıçßaI@Ćaáˆb”@|jóm@Ûny @

Úèflb©a@Úè‹ßa @

هل تنتابك حAB @3نت تعمل مع "لشبا; فتسأ8 نفسك ”ملا4" 3عمل هذ"“؟ ,"جع "ألنشطة  "لتالية "ل� حتبطك � 
بعض "ألحياH @3نت تعمل مع "لطلبة.

.Jبعد "الجتماعا Jملشر@با"@ Jتقدمي "ملأكوال  □  

"حلفا! على "لطلبة بعيد� عن "ملشاكل � @قت مؤمتر "لكنيسة.  □  

قيا A "لسيا,A @3نت توصل "لطلبة مبوسيقى عالية جد� قد حتطم نو"فذ "لسيا,A � 3ية حلظة.  □  

"لقيا� بالطهي � مؤمتر"J "لكنيسة  @H3 H يقو8 لك 3حد ”شكر�“.  □  

"لتد,يس � مد",� "ألحد لطلبة ال يرغبوH � "لتو"جد فيها.  □  

قيا A �موعة شبا; لديهم �حسا� بامللل مسا� كل يو� "ألحد.  □  

قيا A تر"نيم عندما ال يرمن "أل@ال .  □  

هل فكرJ مرH3 � A ”هنا� بالتأكيد � خدمة "لشبا;، 3مو, تفو� ما قد �خت�ته: �4" كاH "ألمر كذلك فأنت 
�H4 � "ملكاH "لصحيح. �H "لقيا A تتضمن 3كثر من H3 تكوH طاهي  3@ مقد� ملشر@باJ مثلجة 3@ سائق  حلافلة. 
�H كل نشا+ من هذ* "ألنشطة ها� @لكن ال شئ فيها بديل عن H3 تصبح قائد� ,@حي  للطلبة � كنيستك @� 

�تمعك.

يعر2  قامو� @بستر Webster  "لقيا A بأ1ا ”"لقد,A على توضيح "لطريق 3@ قيا A خطو"J شخص ,خر 
بالذها; 3مامه 3@ 7انبه“. عندما نفحص هذ" "لتعريف فإH شيئ  يتضح لكونك قائد�. ال ميكننا H3 ند8 شخص  

,خر على "لطريق "لذ= يسلك فيه "إل �4" كنا ;ن منشي � نفس هذ" "لطريق @بكلماJ  3خر8 فإH طريقة 
حياتنا @نوعيتها ستحد  مد8 تأثBنا. @عندما Aد� "لطلبة @ب H3 نتمسك مبفهو� ”�4" "هتممت 3نا بعمق حيا< 

"لر@حية، فإH "هللا سيهتم مبد8 �تساD خدم�“. @ببساطة فالقيا A هي 3سلو; حياA. يستطيع "هللا H3 يستخدمنا 
للتأثB � "آلخرين @لكن تأثBنا سيكوH متناسب  مع "ألسلو; @"لطريقة "ل� نقو  ֲדما.

كاH ليسوD 3سلو; حياK Aد A جد� � "لقيا A ميكن شرحه � 3,بع عبا,"J: (١) 3نا 3عملها (٢) 3نا 3عملها 
@طلب� معي (٣) طلب� يعملو1ا @3نا معهم (٤) طلب� يعملو1ا @3نا � "خللف 3شجعهم.  عونا نفحص "لعبا,تني 

"أل@لتني � هذ* "جللسة @"الثنني "ألخBتني � "جللسة "لتالية.



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @RR @

bË‹‡«c@b„c

قاJ يسو":“ ....... َألنِّي ِفي ُكلِّ ِحٍني Cَْفَعُل َما ُيْرِضيِه (5هللا 5آل3)“(يوحنا٢٩:٨). لقد كا& يسو" ملتزم� متام� 
 Lيكو& لدينا نفس 5لشعو &C QتاR ن 5آلخرين بطريقة فعالة، فإنناR Zبأ& يفعل كل ما يطلب 5هللا منه. ]لكي نقو

Rو 5هللا.

”LCيد يا hdي C &Cفعل 5Zئم� ما يرضيك“. C &dسلو3 حياتنا bتاC Q& يكو& 5ألسلو3 5لذ_ نريد C& يتبعه 
 iياj شخصية ]حفظ oخلو p معه qقت كل يو[ sنرضيه بقضا &C p نرغب [C نسر مع 5هللا w 5xd .&[5آلخر
]مشاLكة 5مياننا d [CظهاL 5ملحبة لآلخرين، فإنه ال ميكننا 5& نتوقع هذ| 5ألشياs من 5ألشخا} 5لذين نقوZهم. 

]عندما نرضي 5هللا 5آل3 فإ& 5آلخرين س�غبو& d pتباعنا. لقد كانت لد� بولس ثقة كاملة p عالقته 5لشخصية 
مع 5هللا فقاJ لآلخرين ”متثلو5 �“. (كوLنثو� 5أل]�١:١١). ميكن C& تكو& لدينا نفس 5لثقة عندما نطيع ما 

يطلبه منا 5هللا.

Ô»fl@Ôi˝†Î@bË‹‡«c@b„c 
dقرC يوحنا١:١٣-١٠. d& هذ| 5آلياi تظهر يسو" كإنسا& كا& لديه 5لرغبة ]5الستعدZ5 أل& �دq تالميذ|. 

 &d .قد5مهمC خلدمة لتالميذ| مثل غسل |Z5ستعدdظهرC 5ملو5قف 5ليومية p[ ..لقد عمل هذ5 بطريقة ]5ضحة متام�
5آلخرين سيتعلمو& Cكثر منا عندما "دمهم بطر! تكشف 5جتاهاتنا.

C &d)ية ”C& نكو& ]5ضحني: Cصبحت ]5ضحة & عندما كنت Cتلمذ تلميذ% بالصفو$ 5لعليا يدعى كنت. لقد 
 sشياC )هنا &C كنبة من 5حلائط  5كتشفنا J[C م,&. ]عندما سحبنا p .يساعد0 لنقل بعض 5ألثا &C طلبت منه

كث�o سقطت خلفها (بو5سطة 5ألطفاJ) مثل فوطة تنظيف، بعض حباi 5لزبيب، لعب 2تلفة ]CشياC sخر�. 
.“oL5ا من قذhكنت ]عرفت ما 5لذ_ كا& يفكر فيه بالضبط ”قمامة، يا �d iنظر

نزلنا C �dسفل لنأخذ كنبة سرير لنضعها مكا& 5لكنبة 5أل]� ]عندما ]ضعناها p مكا3ا قمنا بفتحها فسقط منها 
 &C 5ستطعت[ .Q6. ]قف كنت هنا( مذهوًال ]على ]جهه 5بتسامة تنم على 5حلرL5السفنج 5لد5خلي على 5أل

CقرC ما 9وJ 8اطر| ”ياhا من كنبة Lخيصة“.

]كانت هنا( كنبة Cخر� 9ب R &Cركها لكن p هذ| 5ملرo 9ب C& نقوq :ساباi قياسية. فهذ| 5لكنبة كانت 
مبقا�٨٠*٣٥ ]لكن 5لبا3 5لذ_ Rا]Zd Jخاhا من خالله كا& مبقا�٧٩*٢٩ حا]لنا C& ندفعها ]لكن 5لعر! 
تصبب منا ]Cصبنا بتشنج C pيدينا كما Cصابنا 5إلحبا@ ]5لغضب. 5نكسر جزs من 5حلائط شعرi بالغضب. 
]فيما بعد طلبت منه C& يغفر &. لقد شاهدC[ 0نا CصاL". لقد شاهدC[ 0نا ”Cفسد 5ملوقف“. ]بدC ير05 

.iضعفا[ sخطاC يض� كشخص لديهC مو5هب ]لكن[ oكشخص ليس فقط لديه نقا@ قو



RS @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

عندما نقوB "حد 9ألشخا= فإ! 9مليل 9لطبيعي هو "! 4ا#3 تغطية ", شئ يوضح ضعفنا. #"! كل شئ حتت 
9لسيطرL. #لكننا نعرT حقيقة "نفسنا. #لسنا R حاجة "! Qفي هذO .9! جانبا من قياLB 9آلخرين هو "! نكو! 
 Uنا ماسك بزما^ كل 9ألمو[“ قد يقو3 9لشخص 9لتابع لنا ”ال ميكن"” bم. عندما نعطيهم 9النطباe مكشوفني

"بدq "! "كو! مثله“. #على جانب lخر فإننا عندما نكو! منفتحني #صرiني فإ! هذ9 9لشخص سيقوO” 3نه ليس 
كامًال #من w ميكنv]" !" U نفسي معه! [مبا ميكنU "نا "يضr "! "تبع 9ملسيح“.

عندما ير9نا 9لنا� R مو9قف 9حلياR# L مشاكلها #كل ما يتصل ֲדا حينئذ ميكننا "! نتحقق مما كا! يعنيه بولس 
بقوله ”َفَقا3َ ِلي: ........ َفِبُكلِّ ُسُر#ٍ[ َ"ْفَتِخُر ِباْلَحِر,ِّ ِفي َضَعَفاِتي....“ (كو[نثو� 9لثانية٩:١٢). لقد علم 

بولس #4ن "يضr نعلم "! قوL 9هللا تكمل R ضعفاتنا. 

O! 9لقياLB هي "سلو� حياL ـ حياتنا ـ بأ! نقد^ 9لقد#L #9لقياLB 9خلاBمة.  #هذ� 9لنوعية من 9لقياLB ستتر� 
تأث�9B qئمR r حياL 9لطلبة.

 
  

قبل هذ� 9جللسة. ما 9لذ, ¥كرته كأ#3 ثال¤ مسئوليا£ eا "¢ية قصوv بإعتبا[� قائد شبا�؟ هل تريد    .١
"! تغ� قائمتك نتيجة لد[9ستك eذ� 9ملحاضرL؟  

B9[� يوحنا١:١٣-١٠ #هو "سلو� 9لقياLB 9لذ, قدمه يسوb. ملا¥9 يعت¨ هذ9 9ألسلو� هامr بالنسبة لنا؟  .٢

هل "نت مرتا® #"نت تقو3 للطلبة ”متثلو9 ¬“؟ ملا¥9 نعم؟ #ملا¥9 ال؟  .٣

Úèflb©a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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ما هي بعض 8ألنشطة 8ل@ تقو= ֲדا مبفر9( 8آل,، 45 $3 منها ميكنك $, تشر( طالبك؟ $#كر ثالثة على     .٤
8ألقل.  

.١

.٢

.٣

   Pلديك؟ ما 8لذ3 تفعله لكي تزيل هذ V5كيف تشعر بأ, تكو, ”قائد\ #5 شفافية“؟ ما هي 8ملخا  .٥
8ملخاV5؟  

8حفظ كوnنثوm 8لثانية٩:١٢ 85ستمر 4 $5قاf خلوتك مع 8هللا 4 8جنيل مرقس.  .٦
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HÔ„br€a@ıçßaI@Ćaáˆb”@|jóm@Ûny @

ÚéÜbè€a@Úè‹ßa @

فكر < جتربة قيا�� خاصة بك < "أليا> "لسالفة حيث شعر5 بأ# ال $حد كا# يتبعك. من "لو"ضح $# "لقيا�� ال 
ينبغي $# تكو# هكذ". عندما تقو� Sب $# يتبعك "آلخرين. Pعندما نطبق "ملبد$ين "للذين ناقشناGا < "جللسة 
"ألخ�d، فإ# "لطلبة سيتبعوننا أل# $سلوa حياتنا سيجعلهم يرغبو# $# يكونو" مثلنا. Pعندما ننمي "لصد"قة مع 
"لطلبة سdغبو# < jاi ما نقوله أل# لدينا $سلوa حيا� يؤيد $قو"لنا. g# "ملبد$ين "ألPلني ”$نا $عمله“ P ”$نا 

$عمله Pطالn معي“، سيساعد "لشباa على معرفة كيف تكو# لديهم عالقة نامية مع "لرa يسوi "ملسيح من 
خالu مثالنا "لشخصي Pقيا�تنا "خلا�مة. P"ملبدr# "لتاليا# يغd"# تركيزنا على كوننا "لقدpg �P مساعد� طالبنا 

.vخد"مP �Pلكي يصبحو" هم $نفسهم قد

قد يقوu $حدهم: ”ميكنك $# تصطا� jكة Pتطعم شخصv كل يو> $P ميكنك $# تعلم شخصv كيف يصطا� 
ح هذ" |ال} < مبد$يه  "لسمك Pيطعم نفسه طو"u حياته“. لقد فعل يسوi هذ~ "ألخ�d مع تالميذ~. لقد Pضَّ

"لتاليني للقيا��: ”g# طالn يعملونه P$نا معهم“، P“طالn يعملونه P$نا من �P"ئهم $شجعهم“.

N·Ë»fl@b„cÎ@È„Ï‹‡»Ì@Ôi˝†

بعد $# �$� "لتالميذ يسوP iهو �د>، حا# "لوقت لكي �دمو" هم بد�Pهم. P< "لبد"ية $�سل يسو٧٢i تلميذ� 
gثنني gثنني ”ِمْثَل ُحْمَالٍ# َبْيَن ِ+َئاaٍ“ ليذهبو" $ما> Pجهه َحْيُث َكاَ# ُهَو ُمْزِمعv َ$ْ# َيْأِتَي“. (لوقا١:١٠-٣). لقد 

 uبعيد� عنهم. لقد $عطاهم "خل/� لعمل "ألشيا} "ل. قا v0 يكن مطلق iكانو" < حقل "خلدمة هنا1 لكن يسو
5م $# يعملوها. كا# يسوi يريد $# "حلقائق P"لقد�"5 "ل. علمهم gياها تصبح مثبتة < قلوֲדم بأ# يضعو" هذ~ 

.vعملي v5م تد�يب < "حلقائق P"لقد�"5 موضع "لتنفيذ. لقد قدَّ
g+� ما+" علمهم ؟ ما+" كانت "لنقطة "جلوهرية < كل مرحلة من "ملر"حل "أل�بع "خلاصة باخلدمة ؟ �عونا نتفحص 

هذ~ "آليا5. 

< gشعيا}١:٦١-٣. "ملسيا 5r لعمل ثال; خدما5 ١ـ يكر: باألخبا� "لسا�� ٢ـ يعصب منكسر8   •  
"لقلوa ٣ ـ ينا�8 للمأسو�ين باحلرية.

< لوقا١٨:٤-١٩ جا} يسوi كاملسيا Pمتم نبو� gشعيا}١:٦١-٣. لقد جا} لكي ١ـ يكر: باألخبا�   •  
"لسا�� ٢ـ يعصب منكسر8 "لقلوa ٣ـ ينا�8 للمأسو�ين باحلرية. Pعندما نقلب صفحا5 "إلجنيل، فإننا نر� 
يسوP iهو يعمل هذ". Pكا# تالميذ~ معه Pهم ير"قبو# كل حركة. كانو" يرP# كل يو> "لرسالة "ل. يكر: ֲדا، 

.#Pلذين ֲדم شياطني يتحر�"P ،#ميشو Cلعر"،#Pلعمي يبصر"



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @RV @

Gنظر 9آل� /E مرقس١٢:٦ ،١٣. من يعمل ”هذ9“ 9آل�؟ /نه ليس يسو0. /منا تالميذ%. فهم ١- يكر���   •  
 .(I9حد� Lليس شيطان�) PQرجو� شياطني كثW م ٣ـYلكي يتوبو9 ٢- ميسحو� 9ملرضى بزيت �يشفو fللنا

/Yم يعملو� ”هذkG “9 خدمة يسو0.

/� ما سيأ} بعد zلك يتسم بالثوxية! v يوحنا١٢:١٤ قاp يسو0 ”.... َمْن ُيْؤِمُن ِبي َفاَألْعَماpُ 9لَِّتي Gََنا   •  
Gَْعَمُلَها َيْعَمُلَها ُهَو GَْيضL َ�َيْعَمُل Gَْعَظَم ِمْنَها َألنِّي َماٍ� /َِلى Gَِبي“ من ميكنه �G يعمل خدمة يسو0؟ كل شخص! 
هل هذ9 يع� Gنا �Gنت؟ نعم بالتأكيد. لألسف لقد ُسلبنا هذ% 9لفرصة v كنائس كثPQ. لكن هذ9 9لوعد هو � 

�لك! 

v 9لو9قع! /9z � نفعل خدمة يسو0 فإننا لن نصل GبدE/ I جيل 9لطلبة 9لذين ال يعرفو� 9لرسالة. �قد حتطمت 
قلوֲדم ��تاجو� للشفا�، �Gصبحو9 من مدم� 9لكحوليا�، �9ملخد�9x �9جلنس. بد�� خدمة يسو0 لن يكو� 

لديهم ”xجا�“ £ب �G ¡قق ”هذ9“!

·Ë»víc@Ôÿ€@·Ë–‹Ç@b„cÎ@\aâÁ^@ÊÏ‹‡»Ì@Ôi˝†

 v نفسهمG 9 هم�G9لثال� سنو�9 9ل� كانو9 فيها معه، /خت� 9لتالميذ 9ملعجز�9 9ل� عملها يسو0. � بد pخال
صنع هذ% 9ملعجز�9 بسلطا� يسو0. لكنهم �9جهوG 9يضG Lك� خيبة Gمل �هي 9لصليب.

لقد /خت� 9لتالميذ مع يسو0 9حلياP 9لفائقة لكن كانت هنا  خطوG PخPQ �تاجو� �G يتمموها ح� تكتمل 
خدمة يسوv 0 حياִדم. عندما صعد يسوE/ 0 9لسما� بعد 9لقيامة، �عد تالميذ% بأ� �xحه 9لقد�f سيعطيهم 

9لقوP ��ركهم (لوقا٤٨:٢٤-٤٩ ، Gعما٨:١p) � xGسلهم لكي يتممو9 خدمته على 9أل�x بقوP 9لر�# 
 �Gسلَّمهم 9خلدمة. �من هنا بد � Pلقد مألهم بقو .xخلف 9لستا E/ 0(م�١٨:٢٨-٢٠). 9نتقل يسوf9لقد

9خلدمة من خالp تالميذ% عندما /متأل�9 من 9لر�# 9لقدf. �من خالp قيا(ִדم � يصبح 9لعا� كما كا� من قبل. 
ليتنا نكو� قا(P ممتلئني بالر�# 9لقدf مثلهم.

عندما نكو� كذلك، فإ� Gعظم فر# هو �G نر- 9هللا �هو يستخدمنا v قيا(P 9لطلبة ح� يصلو�G E/ 9 يكونو9 
خد9مL. ياله من /متيا�! ياله من حتِد!.
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باستخدA GAلكتاA EملقدC 2كتب Aلتفاس=، تتبع منو حيا5 بطر2 كقائد. -بد, باألناجيل عندما "عا� يسو�    .١
A MلبدAية Cتتبع منو� ح[ ,عما]٢ حيث Yمن٣٠٠٠ شخص بعد كرRAته. (OAث M قاموA 2لكتاE حتت    

Aسم ”بطرA (“2كتب AلنقاA fلرئيسية Aلe توصلت -ليها فيما يلي:  

من خال] "Alستك حليا5 بطر2، ,جب عن Aألسئلة Aلتالية:  .٢
ـ ما Aلذq كاp بطر2 يفعله قبل ,p يتقابل مع يسو� Cيتبعه؟  

ـ ما هي مهاA tAlلقيا"AC 5لتدlيب Aلe تعلمها بطر2 من يسو�؟  

ـ م[ ,صبح بطرy 2فزA" vخليw ألp يكوp قائدv؟  

ÚéÜbè€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @RX @

فكر D &ملبا�A &أل@بعة ألسلو> قيا�; يسو9 8 &كتب ما تعتقد �نه /صف �قيق للطريقة &ل$ تريد �� تقو�    .٣
.Iد�J ֲדا. كن  

فكر ملد; �قيقة D &لطلبة &ملوجو�ين X Dموعة &لشبا>. هل هناQ شخص معني تريد �� تبد� D تطوير     .٤
صد&قة عميقة معه؟ من هو؟ قف &آل� /صلي �� مينحك &هللا فرصة جيد; لكي حتقق [لك. ^[& كا� &هللا يسمح   

لك بأ� تقو� هذ& &لشخص فكيف ستفعل هذ&؟ (فكر D &ألشياl &ل$ تعلمتها خالh هاتني &جللستني).  

&حفظ يوحنا١٢:١٤ /&ستمر D قر&l&تك &ليوD s &جنيل مرقس.  .٥
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HfiÎ˛a@ıçßaI@xÏõ‰€a@ÏÆ@Új‹İ€a@ŸÌã• @

Ú»ibè€a@Úè‹ßa @

كم شخصD كانو$ ; Cموعة $لشبا@ عندما كنت ; $ملرحلة $لثانوية؟ ما هي نسبة هؤال* $ألشخا% $لذين تعتقد 
NOم ماM$لو$ يسJKL مع $ملسيح؟

 JO توضح QRلطو$ئف $إلجنيلية $لك$ QحدY من ZحصائياY [ال. لكن هنا Jمبا يكو^K Dتقدير] سليم Jمبا يكو^
 Jحلضو^ بإنتظا` عندما يذهبو$ ; JKلكنيسة ; $ملرحلة $لثانوية يستمر$ JKضرf ستة باملائة من كل $لطلبة $لذين
kY $جلامعة KO للعمل. Kمثل هذi $إلحصائية توضح JO $لذين ”يكJKR ; $لكنيسة“ ليسو$ بالضرh^K هم $لذين 

.Dننا نفتقد شيئO ملسيح. البد$ ; Jينمو

JY معظم خدماZ $لشبا@ ”عرضها ميل Kعمقها بوصة“. NYا ִדتم بالR$مج Kليس باألشخا%. تركز على 
$ألنشطة K$ملناسباK Zبر$مج $لتسلية. بالتأكيد البد JO يكوJ هنا] شئ Oكثر من هذ$! نعم هنا]! فهي تتضمن 

تكوين تالميذ. JY $لتلمذh شئ فريد ألJ من خال|ا تصبح $حلياh $ل} تتغLحقيقة.

hَ $ْبِنِه“. (^Kمية١٩:٨)  َ̂ JY حياh $لطلبة تتغL من خال� $لتلمذ�K .hب JO نكوJ كمسيحيني ” ُمَشاِبِهَني ُصو
KبكلماO ZخرQ �ب JO ننضج ; $ملسيح kY $حلد $لذ� نبدO فيه بأJ نكوJ مشاֲדني للمسيح. لقد فهم يسو� 

.hفضل ; �يط $لتلمذO h^د� بصوf $هذ JO بولس DيضOK

âÓfl˝m@ÂÌÏÿn€@ÚÓ‹‡«@ãñb‰«

 hخطو �Kلتيموثا ` لقد فهم بولس قيمة $لتلمذK hعلَّم JO تلمذh $آلخرين هي $ملفتا� $لرئيسي للنمو$لرKحي. Kقدَّ
عملية لطريقة تلمذh $آلخرين ”َفَتَقوَّ Oَْنَت َيا $ْبِني ِبالنِّْعَمِة $لَِّتي ِفي $ْلَمِسيِح َيُسوَ�. Kََما َسِمْعَتُه ِمنِّي ِبُشُهوٍ" َكِثLِيَن، 
KْOَِ"ْعُه OَُناسOُ Dَمَناَ*، َيُكوُنوOَ Jَْكَفاً* JْOَ ُيَعلُِّمو$ %َخِريَن OَْيضD“ (تيموثا�K $لثانية١:٢-٢). "عونا نلقي نظرh فاحصة 

.hد" بعض عناصر $لتلمذ(K على ما قاله بولس

�لعنصر �أل��: $ستقبا� ” َفَتَقوَّ Oَْنَت َيا $ْبِني ِبالنِّْعَمِة $لَِّتي ِفي $ْلَمِسيِح َيُسوَ�“.  

 JY .خر% Jمكا �O ; KO مل��، ; $ملد^سة، ; $لكنيسة$ ; .Jمكا �O ; �^Kمر ضرO خلق $لبيئة $ملناسبة JY
خلق $لبيئة $لصحيحة Oمر ها` عمليD للتلمذh. $لبيئة $ل} نريد JO نوجدها هي بيئة $لنعمة.

ملا�$ يتر] $لكثL من $لطلبة $لذين ترعرعو$ ; $لكنيسة � حصلو$ على ^خصة قيا"KO h على شها"h من $ملد^سة 
$لثانوية، ملا�$ يتر] KOلئك ”YمياNم“ خلفهم؟ fد� هذ$ ألJ $لرسالة $ل} تصل kY $لطلبة من $لكنيسة هي JO $تبا� 

$ملسيح هو عبا^h عن قو$نني صا^مة Kتدين Kحضو^ $لكنيسة بدًال من $حلقيقة JO $تبا� $ملسيح هو Oمر "يناميكي 
يعتمد على عالقة !يمة مع $لر@ يسو�.
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لقد نسينا ”/لنعمة“. ما هي /لنعمة؟ ”/لنعمة هي قد:9 /هللا /لفائقة للطبيعة، /ل. تعمل فينا لتغيِّرنا من خال� 
/لصليب L/لقيامة“. /لنعمة هي :NL /هللا /حلي فينا L/لذJ مينحنا /لقد:E FG 9يا حيا9 /ملسيح.

لقد قدمت /لكنيسة للشبا[ ما \تاجوX Fليه من معرفة LتفكXL YمياL Fكيف يسلكوL .FيكوR F هذQ /حلالة 
 R `لقد/ NLنطلب /لر FG لتركيز على /لد/فع /خلا:جي. لكن /لنعمة تركز على /لد/فع /لد/خلي. كيف ميكننا/
 Jلشئ /لذ/ ghعتقا/ R نسأ� هذ/ /لسؤ/� ”ما هو FG ميكن Fيعملو /kم ماm نقو� FG بدًال منL حيا9 طالبنا؟

يطلبه منك /هللا؟ ”FX هذ/ /لسؤ/� /لبسيط سيساعد /لطلبة على /xاk /لقر/:/w /خلاصة ֲדم. سوs يكوF لديهم 
/قتناعاh w/خلية خاصة ֲדم. FX /لفر/ئض L/لتدين لن تسمح Gبد| للطلبة بأF }اطرL/ بأF تكوm Fم Gفكا:هم 

/ملتفر9h ح� Lلوكانت ال تتماشى مع بقية /لطلبة. FX جو /لنعمة هو /لذJ \رِّ� /لطلبة على /عطا~ /لرNL /لقد` 
/حلرية R حياִדم، ح� ما يب� Gفكا:| صحيحة بد/خلهم.

�لعنصر �لثا�: عالقاw (Lما �عته م�).  
 wGية، بدhليهو/ R س� للدخو�:h يأخذ Gنه بدG عندما �عتL .�ّموعة للتلمذ9 لد� �LG R |عضو Lee � Fكا

Gعيد تقييم جتربة /ملجموعة بعد G FG#يت فصل /لتلمذL .9قد Lضحت � تصرفاته بأF �موعة /لتلمذ9 ! تؤثر 
فيه. Xن� Gعلم FG /ملا9h /ل. قدمناها كانت جيدL 9لكننا قدمناها كأ#ا h:` مد:سي. ! نأخذ Lقت� R تكوين 

 .wعالقا
تقابلت مع � ألفهم منه ما /لذJ حد* خطأ.. LبدGنا نتقابل مع� بإنتظا'. Lعلى مد/: /لشهرين /لتاليني تطرقنا 

X. بعض /ملشاكل /ل. كانت لد� � -صو, عالقته مع /هللا. Lعندما Lضحت /ألمو: hG:كت Gنه ! يتقابل مع 
/ملسيح من قبل. Lمن خال� عالقتنا /xذ قر/:| باتبا/ /ملسيح. Lعلى مد� /لسنتني /لتاليتني ساعدته ح� ما ينمو 

Lيصبح تلميذ| مثمر|. L/ليو' Gصبح � ناشر| ألكثر /ملجالw /ملسيحية /نتشا:| G Rمريكا.
من خال� هذQ /لتجربة تعلمت FG /لتلمذ9 حتد* R جو من /حلب L/لقبو�. LهذQ /لنوعية من /لبيئة ميكنها فقط 

FG تنمو من خال� /لعالقة /لشخصية /لقريبة عندما نسكب حياتنا R شخص 3خر.

�لعنصر �لثالث: /نعكا` ”hLGعه..“.  
عندما نذهب X. /لبنك لكي نأخذ شيئ� من خزينة /يد// /ألماناw فإننا ال نستطيع FG نقو' ֲדذ/ مبفرhنا. فباإلضافة 

ملفتاحنا، Eتا� X. موظف /لبنك لكي يفتح /خلزينة.

عندما قا� بولس لتيموثاhLG” `Lعه“ فإL Fجهة نظرQ كانت FG يب� عالقة Lثيقة فيها }ر� كل ِغَنى /ملسيح من 
  FG فإنه "ب ،Qمن تقدمي /ملسيح من خال� عالقة مثل هذ `Lيتمكن تيموثا FG يسلمه لشخص 3خر. قبلL خلزينة/

يوh/ شخص /ملسيح R حياته، L/جتاهاته GLفكا:GL Qعماله Lعاh/ته.

FX /ملؤمنني مدعوFL لكي يكونو/ مر93 ”تعكس بوضوN �د /هللا“ (كو:نثو` /لثانية١٨:٣). هذQ /لعبا:9 قدمية 
لكنها حقيقية:“/ملسيحية عدL �Lليس h:س�“. فإk/ كاF علينا كقاE FG 9hمل /ملسيح X. 3خرين، فإF حياتنا 

"ب FG تعكس /ملسيح mم.
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عندما يتمثل بنا 'لنا, + عملية 'لتلمذ!، فإننا:  

نعلِّم ح; يكتسبو' معرفة.   

ند@Eِّ ح; Dصلو' على مها@'?.   

نبL ح; تقوI شخصياִדم.   

نرسل ح; ميكنهم D PQملو' @سالة 'ملسيح.   

�لعنصر �لر�بع: 'لو'قع ”بشهوV كثTين“.  
%P هذ$ 'لعبا@! تعL ”+  سط مو'قف 'حليا! 'لو'قعية“  هذ' ي�هن مر! تلو 'ألخرPQ I 'لنا, يستجيبوQ Pفضل 

للقاV! 'لو'قعيني. %نQ Lجد نفسي + بعض 'ألحياQ” Pفشل“ مع 'لنا,. لكنL  جد? PQ ما يهم هو كيف Qتعامل 
مع هذ' 'لفشل  ليس 'ملهم QنL قد فشلت. كوننا  'قعيني يقرE بيننا  بني 'آلخرين.

تشجع مبا قاله بولس بأP نكوP  'قعيني ”َ Qََنا ُكْنُت ِعْنَدُكْم ِفي ُضْعٍف َ َخْو4ٍ َ ِ@ْعَدٍ! َكِثTٍَ!. َ َكَالِمي َ ِكَر'0َِتي 
َلْم َيُكوَنا ِبَكَالAِ 'ْلِحْكَمِة 'ِإلْنَساِنيَِّة 'ْلُمْقِنِع َبْل ِبُبْرَهاPِ 'لرُّ ِ< َ 'ْلُقوَِّ! ٥ِلَكْي َال َيُكوPَ ِ%ميَاُنُكْم ِبِحْكَمِة 'لنَّاِ, َبْل ِبُقوَِّ! 

(٣:٢-٥F كو@نثو, 'أل) “ِهللا'

.(IمناQ ,ناQ...) لعنصر �خلامس: جتنيد�  
 Aالعب كر! قد Pلطلبة  كا' Vئيس� الحتا@ Pملر'? مع  لد كا' Iمن هم 'لذين تتلمذهم؟ عملت + %حد

مشهو@%.  كاP يبد  من 'خلا@# Qنه مرشح جيد للتلمذ!.  قد عبَّر عن @غبته لإلشتر'  + 'لتلمذ!.  لكنL كنت 
 !Vر# خسر 'إلمتيا0 'لذ& كانت تقدمه له قيا' PQ خلي� ) يكن جائع� هللا.  بعد'V نهQ ?شعر Lجل *لك ألن+Q

 .Iألخر' Iكثر من كل 'ألشياQ يطلب 'هللا Qحالة 'نكسا@  بد + Pتركته صديقته.  كا  ،Aلطلبة  كر! 'لقد' Vحتا'
 Qصبح + *لك 'لوقت جاهز% للتلمذ!.

 P% .#@لطالب من 'لد'خل  ليس كما يبد  من 'خلا' Iنر PQ %عندما يصبح 'لشخص تلميذ%، فمن 'ملهم جد 
'لتالميذ 'ملرشحني /ب PQ يكونو':

�منا� ـ يريد P ما يريد$ 'هللا.   

متو�جدين ـ يأخذ P  قت� للنمو.   

قابلني للتعلم ـ لديهم 'ستعد'V للتعلم.   
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لقد IJK بولس تالميذ لديهم هذA 1لصفا< = كنيسة تسالونيكي.“َنْشُكُر 1َهللا ُكلَّ ِحٍني ِمْن ِجَهِة َجِميِعُكْم، 
 Mَبََّنا َيُسوJَ ،َجاِئُكْمJَ َصْبَرQَ ،َتَعَب َمَحبَِّتُكْمQَ ،ميَاِنُكْمVِ َعَمَل Mٍِريَن ِبَال 1ْنِقَطا َ\1ِكِريَن Vِيَّاُكْم ِفي َصَلَو1ِتَنا، ُمَتَذكِّ

(٢:١-٣cQتسالونيكي 1أل) “َِبيَناfQَ 1ِهللا gََماfَ ،1ْلَمِسيَح

�لعنصر �لسا��: 1لتكاثر ”يكونوf 1كفاl ألk يعلموj 1خرين“.  

كانت لد& بولس J%ية للتلمذ$ ال تتضمن فقط تيموثا1Q !Qألشخا� 1لذين تلمذهم بنفسه لكن fيض� 1ألجيا� 
1لقاKمة. لقد كتب بولس عن Jfبعة مستويا< للتلمذ$ = تيموثاQ! 1لثانية٢:٢

1ملستو& 1أل�Q: بولس.   

.!Q1ملستو& 1لثا*: تيموثا   

.lمناf !ناf :1ملستو& 1لثالث   

1ملستو& 1لر1بع: jخرين.   

Vننا -اجة cV نفس هذA  1لر%ية = تكوين تالميذ.

تقابلت مع بيل Q Billبدf >fتلمذA عندما كاk طالب� باجلامعة. fQثناl هذ1 1لوقت fصبح بيل صديق� لف/ يدعى 
 K4 مع 1الحتاKتتلمذ على يد بيل عندما كانا مع� = برنامج تباQ مؤمن� من خال� صد1قتهما kصبح جوfQ .kجو

1لسوفي7 قبل kf تنهاJ 1لشيوعية.

Q\هبا = يوg 1ألحد cV كنيسة معمد1نية = موسكو، Qبعد 1نتهاl 1خلدمة VقترI منهما شاQJ Iسي كاk قد 8ع 
Cfما fمريكياQ ،kألنه كاA kيد 1لتحد@ باإلجنيليزية kf K1Jf يتكلم معهما. عندما بد1Qf = 1حلديث، 1كتشف بيل 

Qجوkf k هذ1 1لشاI 1لرQسي حضر cV 1لكنيسة ليبحث عن هدQ EمعD حلياته.

fQخذA بيل QجوcV k حجرִדما Qهناf Gمضى جوk بقية 1ليوg يشاGJ 1ملسيح مع هذ1 1لشاQ .Iلكنه F يكن 
مستعدM الLا\ قرJ1 بقبو� 1ملسيح. بعد تلك 1ألياg كتب 1لشاI 1لرQسي cV جوk قائًال Vنه قد fصبح مؤمن�.

 =Q !1ملقد I1لكتا = IJ1لواليا< 1ملتحد$ ليتد cV هب\Q NQخر $Oسي بأعجوبة على تأشQ1لر Iحصل 1لشاQ
Tا� 1التصاال<. fQصبح لديه برنامج V\1عة ملد$ سنو1< يكرS فيه باإلجنيل لعشر$ R Qfسة عشر مليوk شخص 

.gسي كل يوQJ
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BC %لتلمذ< غالب7 ما تنتج تكاثر9 8"حي7 0كثر من توقعاتنا 0" /يالتنا. "*د( %لتكاثر %لر"حي عندما:

يتضاعف *ميا) 'حد  ملؤمنني  لناضجني  
5 مؤمنني ناضجني 3خرين   

ح? يكونو  قا;:ين على ') يتضاعف *ميا7م    
5 مؤمنني 3خرين ناضجني.      

"هذ% %لتكاثر هو عالمة %لتلمذ< %لصحيحة.

BC تكلفة مساعد< %لطلبة لكي ينضجو% ) %ملسيح عالية من حيث %لوقت "%لطاقة "%اللتز%�. BC عملية تكوين 
تالميذ 0قو8 جد9 من بر%مج %لشبا4 "لكن %لنتيجة %لنهائية هي حيا< متغ1<. ليس هنا/ %لعديد من %لنا. لديهم 
 B0 على تغي1 %لعا;. هل تريد 0نت B"هذ% %لثمن سيساعد Bيدفعو% @ن %لتلمذ<، لكن %لذين يدفعو B0 A%الستعد%

تكوB "%حد9 منهم؟

 

%آلB "قد بدG0 ) %لتفك1 ) %لتلمذ< كشئ ”يغ1 %حليا<“ "ليس DرA %كتسا4 معرفة. Cقر0 ملد< Aقائق     .١
%لفصلني %أل"لني من 8سالة تسالونيكي %أل"M. "%كتب %ملباKA %لJ جعلت بولس يكوB ”مغ91 للحيا<“.  

عندما تفكر ) تكوين عالقاG "طيد< مع %لطلبة، ما هي %ملشاكل %لJ تو%جهك، "ما هي %لفرP %ملتاحة  .٢
لك؟  

Ú»ibè€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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فكر / موقف حديث شعر= فيه بأنك ”قد فشلت“ 5ما4 �لطلبة / كنيستك. ما �لذ& حد#؟ مبا�� كنت    .٣
تشعر؟  

  Hئم�K Lتكو L5 بN بأنك OPشعو QصوS آلية� Uنثو[ �لثانية٩:١٢. ما �لذ& تقوله لك هذPكو Lقر5 �آل^  .٤
مسيحيH“سوبر“؟ كيف ميكن هللا L5 يستخدb5 4قا= �لفشل / منو �لشخصية / حياتك bحياa �لطلبة �لذين    

تعمل معهم؟  

ما هي خز�ئن غ�vملسيح �ملوجوaK / خزينة �يد�p 5ماناتك �لo تريد L5 متنحها لتالميذO؟  .٥

��كر طالبH 5منا~ bنافعني للتعلم / |موعة �لشباz لديك. من منهم تريد L5 تتلمذU؟  .٦

هل تريد حقL5 H تكوL صانعH للتالميذ؟ ملا�� نعم bملا�� ال؟  .٧

�حفظ تيموثاb[ �لثانية٢:٢. �ستمر / b5قا= خلوتك �لشخصية مع �هللا. b/ قر�~تك الجنيل مرقس.  .٨
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@HÔ„br€a@ıçßaI@xÏõ‰€a@ÏÆ@Új‹İ€a@ŸÌã• @
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فّكر C �ألشخاG �لذين -ثر�D عليك C طفولتك. ? <ختر شخص8 من بينهم كا1 له -عظم تأث) عليك. ملا!� تعتقد 
-نه كا1 له مثل هذ� �لتأث) عليك؟

dDن كقاbc لدينا تأث) �Dضح على �لطال[. �Dلر[ يسو] قاY لنا كيف ميكننا -1 نؤثر بعمق Dباستمر�R على 
حياb �آلخرين. <قر- م١٨:٢٨q-٢٠ ? �Rسم �cئرb حوY كلمة ”Dتلمذ�D“ أل1 هذh هي �لكلمة �ملحوRية C هذ� 

�لنص.

تضمنت �جللسة �لسابعة ستة عناصر تتأسس عليها خدمتنا dDن نتلمذ vخرين. Dهذh �جللسة تتحدt عن 
�خلطو�� �لعملية �ل~ سنقوc من خال{ا �لطلبة لكي ينضجو� C �ملسيح.

Òâ‡‹n€a@Êbİ‹é

 “�ِRَْعَلى �َألDَ �َِما <1 نقطة �لبد�ية C �لتلمذb هي �لسلطا1. قاY يسو]:“ cُِفَع <َِليَّ ُكلُّ ُسْلَطا1ٍ ِفي �لسَّ
(م١٨:٢٨q). Dأل1 �ملسيح كا1 لديه هذ� �لسلطا1، لذلك فإ1 له كل �حلق C -1 مياR$ قوته مستخدم8 كل 
 bحيا C هللا �لفائقة للطبيعة تعمل� bأل1 قو bتتميز بتغي) �حليا b1 �لتلمذ> .�Rعلى �ألD لسما�� C إلمكانيا��

�لنا$. Dقبل -1 تتلمذ vخرين ينبغي -1 يكو1 لدينا �لسلطا1 �ملؤسس على قوb �ملسيح �لفائقة للطبيعة.

/ يكن يسو] هو �ملالك �لوحيد لسلطا1 �هللا، <! قاY لتالميذh ” َها -ََنا ُ-ْعِطيُكْم ُسْلَطان8“. (لوقا١٩:١٠). <1 
ولت له هذ� �لسلطاD .1نفس هذ� �ملبد- ينطبق على  سلطا1 �لقاضي C �ملحكمة يأ0 من �لقوb �ألعلى �ل~ خَّ

�ملؤمنني. لدينا �لسلطا1 �لذ1 فوضه �ملسيح لنا ألنه يسكن فينا.

 C bلقو� hمتاحة لنا. ملا!� <!1 ال 4ت3 معظم �لنا$ هذ �Rأل�D أل1 لدينا سلطا1 �ملسيح، فإ1 <مكانيا� �لسما�D
حياִדم؟ <1 �ملشكلة تنبع من عد7 �لنضج �لرDحي. <1 �هللا ال يريد -1 تكو1 لنا قوb ال ميكننا -1 نسيطر عليها. فكر 
C عالقة بني -[ D<بنه �ملر�هق مثًال فيما 4ص قياbc �لسياbR. يريد �البن سلطة -ك3 لكن ينقصه C بعض �ألحيا1 

�لنضو< �لال=7 ليحسن �ستخد�7 �حلرية. لذلك فإ1 �آل[ مينحه هذ� �إلمتيا= تدR>يD .8باملثل فإ1 سلطا1 يسو] 
مينح بنسبة تتفق مع مستو�نا C �لنضو<. Dعندما ننضج كمؤمنني فإ1 قوb يسو] تنسا[ منا <? �آلخرين.
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كقاG! شباE لدينا سلطاA Bخذنا? من �ملسيح:“�:هبو� 2تلمذ�2“. 2بالتا0 سنتمكن من �لتأث& % حيا! �آلخرين 
من خالR �لتلمذ! سيؤNO PG نضوجهم. 

% هذ? �جللسة سندaA baبع خطو�_ ^تاجها كل قائد شباE لكي يساعد طلبته على بلوV �لنضوU. 2كل 
خطو! تبg على �خلطو! �لسابقة eا.

 
�خلطو� �أل��: �كرi.  قاR يسوh ”�:هبو� 2تلمذ�2“.  

 BA كنا نريد �:O 2ًال. لذلكA يصبح هو نفسه تلميذ� BA ينمو كتلميذ، البد BA لطالب قبل� BA كالمه B2مضمو
نتلمذ فيجب علينا 2Aًال BA نعر( كيف نساعد شخص& على معرفة �ملسيح. 2كقاG! ميكننا BA نتبع مثاR �لكنيسة 

 N2لكنيسة �أل� BO :GaكسفوA 2هو مؤلف معر2( 2مبشر من Michael Green مايكل جرين Rقا .N2أل�
”كانت تتكلم كث&� عن �إلجنيل“. كاB يسوh موضوh �حلديث ألB �ملؤمنني % �لكنيسة �ألN2 كانو� مقتنعني 

بأB كل شخص ^تاBA U يعر( يسوh �ملسيح.

 !ِaَِبِبَشا iُُكلََّها �2َْلُقَر: ُيَعلُِّم ِفي َمَجاِمِعَها 2ََيْكِر Bََيُطوُ( �ْلُمُد hَُيُسو Bَ2ََكا” .!iمثاًال للكر� hلقد قد> لنا يسو
 َ ا Aَaَ: �ْلُجُموhَ َتَحنََّن َعَلْيِهْم Oِْ: َكاُنو� ُمْنَزِعِجني ْعِب. 2ََلمَّ �ْلَمَلُكوِ_ 2ََيْشِفي ُكلَّ َمَرٍ@ 2َُكلَّ ُضْعٍف ِفي �لشَّ

 Gِْلَحَصا� ِّEaَ َفاْطُلُبو� ِمْن.Bََكِثٌ& 2ََلِكنَّ �ْلَفَعَلَة َقِليُلو Gُلَِتَالِميِذِ?: «�ْلَحَصا Rَِعَي َلَها. ِحيَنِئٍذ َقا�aَ 2َُمْنَطِرِحَني َكَغَنٍم َال
.(٣٥:٩-٣٨Kم) .“?ِGَِِلى َحَصاO ُيْرِسَل َفَعَلًة BْAَ

BO توصيل Oمياننا لآلخرين ينبغي BA يكوB جز�N من AسلوE حياتنا. BO2 كاB �ألمر كذلك فنحن بالفعل على 
EaG �لتلمذ!. T BO2 يكن �ألمر كذلك فأطلب من �هللا BA يضع فيك �لرغبة BA تتكلم عنه. A Qطلب من Aحد 

�ألشخاBA V يريك كيف تشاUa �ملسيح مع �آلخرين.

�خلطو� �لثانية: Aسس.  قاR يسوh“تلمذ�2 .....2عمد2هم“.  

 BA غبتهa لقد كانت .hمع يسو bيربط �لنا Gلعما� BA ية هوGيربط �لتلمذ! باملعمو hجعل يسو Pلسبب �لذ� BO
يتحد به �لناb على �لفوa. 2لكي يصبح �ملؤمن ثابت& بقو! % Oميانه فإB يسوh كاB يعلم Aنه �ب BA ”نرفع �لر�ية“ 

حK ما يعلن عن عالقته مع يسوh. فاملعموGية هي عالمة خاaجية للحق �لد�خلي بأنك تلميذ.

بعد �لعماG يأ  �لنمو. فاأل2الG �لصغاa يكتسبوB عا�G_ �2جتاها_ من �2لديهم �ص عائلتهم. 
2بنفس �لطريقة فإ2A BالG �هللا ^تاجوBA B ينمو� حK ميكنهم BA يعكسو� Oجتاها_ 2عا�G_ �ملسيح 

.(٧:٢ ، ١١-١٢N2نظر تسالونيكي �ألA)

 Bيرتبطو Gجلد� Bملؤمنو� Bلرسل �ألصحا& �لثا% بينما كا� RعماA % ئعة�a هذ? 2ضحت بطريقة Uعملية �لنضو BO
 BO .!ية. 2أل(م �لتزمو� بتعليم �لرسل فقد كانو� )اطني 'و �لشركة 2كسر �خلبز �2لصالGملعمو� Rباملسيح من خال

�لتالميذ �لذين تكّونو� على Aسس �إلمياB هذ? يكونوA Bكثر �ستعد��G للنضج.
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�خلطو� �لثالثة: جهز . قا) يسو% ”تلمذ " ...... علموهم“.  

كا( يسو% يريد من /تباعه /( يتحركو" /بعد من /ساسيا- *ميا+م. *( جز)' من عملية "لنمو هو "إلعد"� ” ِلَعَمِل 
"ْلِخْدَمِة، لُِبْنَياِ( َجَسِد "ْلَمِسيِح“ (/فسس١٢:٤).  بعد /( نثبِّت "ملؤمنني "جلد� بقو7 = *ميا+م، فإ( "خلطو7 "لتالية 

هي /( نعدهم  نساعدهم لكي Tهز " Sخرين.

لقد/صبح "لتالميذ ُمعدين ملساعدS 7خرين متام_ كما يتعلم جناZ مبتد^ كيف يصبح جناY 'ZترX من خال) 
"لتدZيب.  لقد كا( تالميذ يسو% يشاهد ( حياته  يستمعو( لتعليمه e يطيعو(  صاياd.  قد قبلو" /يض_ Z حه 

ين. /�Zكت "لكنيسة "أل j /يض_ /iية "إلعد"�. لقد *ختاZ " ”َسْبَعَة Zَِجاٍ)  "لقد l. لقد صاZ " ُمعدين  ُمعدِّ
ِمْنُكْم َمْشُهو�' َلُهْم َ َمْمُلوِّيَن ِمَن "لرُّ qِ "ْلُقُدlِ“ (/عما)٣:٦). كا( هؤال) "لرجا) ُمعدين متام_ ملساعد7 "آلخرين 
على "لنضوx. *( *حدw "لعالما- "أل لية لتلميذ متكامل هي /( vدu "آلخرين.  "لطريقة "لt نعلم ֲדا /حد "لطلبة 

كيف vدu "آلخرين هي /( ندعه ير"نا  �ن نقوu ~دمة "ملسيح ("نظر "جللسا-١٧ـ١٨).

 
�خلطو� �لر�بعة: *نتشاZ. قا) يسو% ”تلمذ " كل "ألمم“.  

لقد كا( هذ" "ألمر = �هن "ملسيح كهدX مستمر خلدمته "ألZضية. كا( يعلم /نه سيتر� كل عمله = /يد� 
تالميذd.  لكي يذهب تالميذd  يتلمذ " كل "ألمم فإنه علم /نه Tب /( يتعلمو" كيف يوسعو( خدمتهم.  من 

"لو"ضح /+م تعلمو" جيد' من "لر  يسو% ألنه = /عما) "لرسل "ألصحاحا-١ـ٥ كانت "لكنيسة تضم كث�ين 
*j عضويتها  من هذd "لنقطة تز"يد- "لكنيسة  *خت"- منو' متز"يد'.

 عندما يتحر� /حد "ألشخا$ ملستوw "النتشاZ فإ( "لعالقة بني "ملعلم  "لتلميذ ستتغ�.  قد  صف /حد "لطلبة 
هذ" "ألمر قائًال:“عندما بد/نا كانت عالقتنا عالقة ”/   "بن“. كا( "لقائد يقوu بتحفزينا  تعليمنا  قيا�تنا. 
لنا مبسئولية خدمة "آلخرين.  خال) هذ" "لوقت حتركنا من عالقة "أل  بابنه *j عالقة   مبر Z "لوقت بد/ ,مِّ
”"لشريك“. /تذكر /ننا كنا نقو) غالب_ *( مسئولية "لتلميذ هي /( يعمل ح. يستطيع /( يستقيل من عمله.

عندما ننتقل *j عالقة ”"لشريك“. مع تالميذنا، فإننا نوسع نطا2 خدمتنا من خدمة شخص  "حد *j خدمة 
كث�ين.  عند هذ" "ملستوw نكو( على "لطريق إلمتاu "إلZسالية "لعظمى.

 عندما نساعد "آلخرين على /( يز�"� " = "لنضج من خال) عملية "لتلمذ7 فإننا سنخت" "5دX "أل4ى = خدمتنا 
 uََلْسُتْم /َْنُتْم /َْيض_ َ/َما uْ/َ َنا؟Zَِجا8َُنا َ َفَرُحَنا َ ِ*ْكِليُل "ْفِتَخاZَ للطلبة  سيمكننا "لقو) مع بولس "لرسو): ”َألْ( َمْن ُهَو

.(١٩:٢-٢٠j تسالونيكي "أل) “بَِّنا َيُسوَ% "ْلَمِسيِح ِفي َمِجيِئِه؟ َألنَُّكْم /َْنُتْم َمْجُدَنا َ َفَرُحَناZَ
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�8جع �خلطو. �أل?< ـ =كر> ـ 9و�8 كل صفة من صفا2 حيا. �لر* يسو& % م#٣٥:٩-٣٨ �كتب    .١
كيف تستطيع تطبيق هذP �لصفاN? 2نت تعمل مع �لطلبة.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �8تَبَط مع �آلخرين   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Yكا^ شاهد\ شخصي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كانت لديه شفقة   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلي من Nجل �لعاملني معه   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلب منا N^ نصلي   

=قرN Nعماk �لرسل٤١:٢-٤٧. كيف بدN �ملؤمنني �جلدl % �لنمو % �لقر^ �أل?k للكنيسة؟ باستخد�g �لرسم    .٢
�لتاx �كتب �آلية N? �آليا2 �لw تناسب كال منها.  

Ú‰flbr€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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)قرG تسالونيكي )أل=٤:١9-١٠ =)نظر "9 )لبيا8 )لتا6. صف كيف ثبَّت بولس )ملؤمنني # "ميا�م. ما هي    .٣
)لطريقة )لعملية )لX ميكن ֲדا تطبيق كل مبدG من هذR )ملباG= PQنت تتلمذ )لطلبة؟  

(١) قاa bم ملا`) ()آلية) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيف ثبتهم بولس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيف تطبق هذ) )ملبدG؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(٢) dG)هم كيف ()آلية) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيف ثبتهم بولس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيف تطبق هذ) )ملبدG؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(٣) =ضعهم على نقطة )لبد)ية ()آلية) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيف ثبتهم بولس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيف تطبق هذ) )ملبدG؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(٤) علمهم )الستمر)dية ()آلية) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيف ثبتهم بولس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيف تطبق هذ) )ملبدG؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(٥) علمهم )لتكاثر )لر=حي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيف ثبتهم بولس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيف تطبق هذ) )ملبدG؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @TP @

%قر� تسالونيكي %أل>٤:٢B-١٢ >%&كر :س متطلبا6 لتصبح معد1 آلخرين. ,شر( ملا&% تعتقد �نه من     .٤
%لضر>N� OP تعد شخصK Lخر >%كتب %لسبب  

(Pلكر%\]، %لتأسيس، %لتجهيز، >%النتشا%) عملية %لتلمذ] على تالميذ_؟ fما تأث  .٥

ما هي %لطرl %لk تطبق ֲדا كنيستك عملية %لتلمذ]؟ >ما هي %لطرl %لk تقصر j حتقيقها؟  .٦

,حفظ م}١٨:٢٨-٢٠ %ستمر j قضاx >قت خلو] مع %هللا j %جنيل مرقس.  .٧

bËnÓ‡Ác pbj‹İnæa

 (١)

 (٢)

 (٣)

 (٤)

(٥)



TQ @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

HfiÎ˛a@ıçßaI@k€bİ€a@Úœb‘q@÷a6Çg @

Ú»ébn€a@Úè‹ßa @

">جع بذ"كرتك AB @يا? <>"ستك باملد>سة "لثانوية، "كتب قائمة ببعض "ألشيا* "ملألوفة % $لك "لوقت. كيف 
كانت موضة "ملالبس؟ ما نوP "لسيا>"U "لM كاT "لناS يقو<QRا؟ ما نوP "ملوسيقى "لM كنت تستمع "ليها؟ ما 

"لذ\ كنت تفعله % لياc "لعطلة "ألسبوعية؟ مانوP "حلفالU "لM كنت تذهب Bليها؟ ما "لذ\ كاT يشكل بالنسبة 
لك ”موعدi هامh“؟ ما "لذ\ تغe منذ @يا? "ملد>سة "لثانوية؟ Rما "لذ\ g يتغe؟

 % Mسر % ֲדو "ملد>سة "لثانوية "ل .Ueلذ\ تّغ" lحدR لكن لستR !Ueنه @نت "لذ\ تغB ،جه هذ" "ألمر"R
منطقتك، Rستالحظ @T ثقافة "لطالب قد تغUe بالقد> "لذ\ تغUe @نت به. 

 T@ كيف ميكنناR ؟Uالحتياجا" tلت باقية كما هي. ما هي بعض هذ"vلطلبة "ألساسية ما" UحتياجاB لكن
نسد<ها؟

Új‹İ€a@pbubÓnyg

(لطلبة $تاجو� ألبطا�. هل هذ" "ألمر يبدR غR< eحي؟ @R خا� باملر"هقة؟ كال. خال� فتر� "ملر"هقة ينمى 

 TB .*"سعدR مؤثرينR ،م  ناجحنيQRعن @شخا� يعت� Tساليب حياִדم. يبحثو@R لطلبة قيمهم "لشخصية"
"لشبا" يريدT@ TR يتمثلو" ֲדؤال* "ألبطا� % حياִדم.

 hطبقR .تتسم باملحبة Mل" Uلعالقا" % �Rقد AB لطلبة $تاجو� للحب. 'تا& "لطلبةعلى "ملستو% "ألعمق)

لإلحصائياU فإT @فر"< "لعائلة يقضوT @قل من ٣٨<قيقة @سبوعيh % مناقشاU"$ U مع�. Rنقص "لتو"صل هذ" 
يوحي للطلبة @Qم ليسو" مهمني. Rهناl طلبة كثTRe 'يوT مع @حد "لو"لدين فقط RيفتقدTR تكوين عالقة عميقة 

مع "آلخر. Rهناl شبا" كثTRe يعيشوT مع "لو"لدين لكنهم نا<>i ما #ت�TR عالقة تتسم باملحبة بني "أل" 
R"أل?. Rنتيجة لكل هذ" فإT كثie من "لطلبة ليس لديهم @<% فكر� عن "ملع� "حلقيقي للحب. 

(لطلبة $تاجو� �� �جا�. هناl طلبة كثTRe "ليو? يد>كوT "حلق "ملوجو< % @مثا�١٢:١٣ ”"لرََّجاُ* "ْلُمَماَطُل 

ُيْمِرُ� "ْلَقْلَب ....“. TB "ملد">S "لثانوية ممتلئة بشبا" يشعرTR باإلحبا� من عائالִדم R@صدقائهم Rمن "حليا� 
  T@ فقط يستطيع Pح  "النتحا>. يسو R@ جلنس" R@ U"<ر" باستخد"? "ملخد"" TلوRبعضهم 'اR .نفسها

مينحهم >جا* ”ال #ز%“. (>Rمية٥:٥)

(لطلبة $تاجو� �د�. QBم يبحثوT عن @جوبة ألسئلة هامة مثل:“من @نا“؟ Rملا$" @نا هنا؟“ ”AB @ين @نا 

$"هب“؟ R"إلجاباU ليست سهلة. TB "لطلبة 'تاجوT@ T يسمعو" @T لديهم بديًال @فضل من ”@T يعيشو" 
فقط“. QBم 'تاجوT ملعرفة @T ""د� "لد"ئم موجو< % يسوP "ملسيح. Rعندما يد>كوT ”َألْعِرَفُه، Rَُقوََّ� ِقَياَمِتِه“ 

(فيل�١٠:٣) حينئذ سيفهموQ@ Tم قد خلقو" "د� ها?.



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @TR @

عندما �1جه يسوK LحتياجاI مماثلة، قا?: ”٣٧ِحيَنِئٍذ َقاَ? لَِتَالِميِذ9ِ:«�ْلَحَصا6ُ َكِث3ٌ 1ََلِكنَّ �ْلَفَعَلَة َقِليُلوَ%. َفاْطُلُبو� 
ِمْن fgَِّ �ْلَحَصاVَ 6ِْ% ُيْرِسَل َفَعَلًة Kَِلى َحَصا9ِ6ِ».(م`٣٧:٩-٣٨). هذ9 �آلية حقيقة �ليوV Xكثر من UV 1قت مضى. 
K% �لطلبة �ليوV Xكثر Kنفتاحr للتغي3 من Up قبل. o1 هذ9 �جللسة سنفحص Kحدl �لطرj �لر�ئعة إلgسا? ”فعلة“ 

.Xحلقو? �ملبيضة“ جليل �ليو�” vK

ÚÌÏ”@pb”˝«@ıb‰i

1إلختر�j ثقافة �لطلبة "ب على �لبالغني V% يكوِّنو� عالقاI مع �لطلبة. K% بنا� �لعالقاI هو �ملفتا�. فمن خال? 
�لعالقاI ميكننا V% نقدX للطلبة �حليا( �ألفضل o �ملسيح يسوL. 1لكي نب% عالقاI البد V% نتو�جد حيث 

.fلشبا�

ما هي 0اI �لشخص �لذU يب% عالقاI مع �أل1ال6 بذهابه V vKماكن تو�جدهم؟

 vK نصل %V 6ناgV �pK .(لوقا١:١٥-٢ ، يوحنا١٤:١) تكو# لديه �لرغبة بأ# يكو# مع �لشبا� #/   
 1V لثانوية� �gعا� �ملد� vK منطقة �لر�حة �1ألما% �خلاصة بعا� �ملر�هقني 1ندخل �gنتحر� خا %V ب" ،fلشبا�
�ألماكن �ل" يتو�جد1% فيها. قد يقو? Vحدهم بعد !ياg( �ملدgسة �لثانوية ”K% �لتفكo 3 �لدخو? vK عاملهم Vمر 
)يف 1عندما تفكر o عد6 �لطلبة �ملوجو6ين هنا� فإنك ستشعر باخلو%. �pK1 تسألت فيما �pK كانو� سيقبلونك 

1V س3فضونك فإنه سينتابك خو% Vك+. لكن عندما pVهب vK هنا� فإن% �حتقق من �لتأث3 �لذU لنا على 
��لطلبة. لقد فوجئت من كم �لعالقاI �جلديد(  �ل" ميكن بنا-ها ملجر6 1جو6نا �6خل �ملدgسة“.

/# تكو# لديه �لرغبة � �كتسا� صد�قة �لشبا� (تسالونيكي �أل٨:٢v1). K% قضا� 1قت مع �لطلبة    
هو مفتا� بنا� �لعالقاK .I% �لطلبة ينظرvK %1 �حلب على Vنه Kعطا� 1قت. 1عندما نبدU �هتمامنا ֲדم كأفر�6 

 jختر�K %K“:fحد قا6( �لشباV ?حتياجاִדم، فإ% صد�قتنا مع �لطلبة ستتعمق. قاK1 نعر% �هتماماִדم %V ?1�1ا
ثقافة �لطالب متنحنا مصد�قية مع �لطلبة �لذين هم خا�g �لكنيسة. K% 1جو6نا o �ملد��g �لثانوية "عل �لطلبة 

يشعر1% بأننا �تم ֲדم. �Kم على حق. فهم مهمو%!“.

/# تكو# لديه �لرغبة � /# ير$ �لشبا� !هم يبد/!# عالقة حقيقية مع �ملسيح (م`٩:٤) K% تو�جدنا    
1حساسيتنا إلحتياجاI �لشباf سيتيحا% لنا �لفرصة ملشاgكة �ملسيح بانفتا� 1بشجاعة 1مبحبة. قا? Vحد 

�لقا6(:“ال شئ �متع من V% جتلس مع طالب على Kنفر�6 1تكلمه عن يسوL �ملسيح 1تساعد9 على V% يطلب 
�ملسيح o حياته“.

/# تكو# لديه �لرغبة � �بة �لطلبة كما هم (لوقا١٢:٥-١٦). K% �لطلبة لديهم �ليوK Xحتيا� gهيب    
للحب. ال �ف من تصرفاִדم، 1ال تغضب من متر6هم، 1ال حتبط من عدK Xكتر�ثهم. K% �لطلبة يبحثو% بل 

1يتوقو% من خال? سلوكياִדم vK عالقة صا6قة حقيقية. ��1ر�طك o �خلدمة مع �لطلبة مينحك �لفرصة للتعامل 
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مع مشاعرG @لتبد- Eبة صا;قة معهم. @قد خلص خا;9 شبا8 هذ� قائًال: ”فإن/ -شعر بعاطفة قوية جتا! �لطلبة. 
نتيجة إلشتر�كي ^ خدمة �ملد�\] �لثانوية WV ما YتاجوV Wليه حقS هو �حلب @�لتشجيع @شخص يستطيع حل 

مشاكلهم“.

فكر ^ �لطلبة ^ ;�ئرi خدمتك. -طلب من �هللا -W مينحك حبه bم. 
ما هي بعض �ملو�هب �لفريدi �لq متلكها @تساعدG على �لتو�صل مع �لطلبة؟ -طلب من �هللا -W يظهر لك كيف 

ميكنك -W تبد- ^ �ستخد�9 هذ! �ملو�هب خلدمة �لطلبة.
 

ما هي بعض خصائص ثقافة �لطلبة ^ @قتنا �حلاt؟  .١

Vقر- لوقا١٢:٥-١٦ ما �لذ| مييز يسو~، @ما �لذ| جعله يلمس �لرجل بالرغم من مرضه؟  .٢

Ú»ébn€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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ما  لذ8 تتعلمه من لوقا١٢:٥-١٦ عن  لتالمس مع حيا"  لطلبة؟  .٣

من هم  لطلبة  لذين ميكنك KB تصل Dليهم بالذهاB CD ِFماكن تو جدهم؟  .٤

هل تشعر برغبة من جانبك لبناZ عالقة مع  لطلبة  لغX  ملؤمنني؟ ملاS ؟ UملاS  ال؟  .٥

٦.  حفظ م٣٧:٩h-٣٨  ستمر a خلوتك  ليومية مع  هللا aU قر Zتك إلجنيل مرقس.
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HÔ„br€a@ıçßaI@k€bİ€a@Úœb‘q@÷a6Çg @

Òãíb»€a@Úè‹ßa @

J لنا �لرسوG يوحنا عالجC كامًال للتغلب على 9ية 7ا60 قد تنتابنا 0/ن ندخل ( ثقافة �لطالب: "!ا �ملحبة  قدَّ
 :L7تلفا Lيوحنا له تطبيقا Jكال L" (١٨:٤T0يوحنا �أل) “XٍZِلكاملة.“�ْلَمَحبَُّة �ْلَكاِمَلُة َتْطَرُ_ �ْلَخْو6َ "َِلى َخا�

09ًال kبتنا للمسيح ستدفعنا كي نعمل كل ماهو ضرgZ0 لكي نقوe �لطلبة "T �ملسيح. ثانيُا: عندما نبد9 ( 
 mجة 9ننا سنشعر بالر�حة معهم. 0فيما يلي بعض �لنصائح �لZبتهم لدk ) لتعر6 على �لطلبة فإننا سننمو�

ستساعدنا على �الستعد�e لتكوين عالقة مع �لطلبة على Z9ضهم:

 gهو �لشخص �لوحيد �لذ xيسو L" (١٣:٤zفيل) .ملسيح }يا فينا� Lشئ أل g9 نفعل L9 ميكننا . صلِّ   
 J0معونته.  0صل من 9جل سال �eلثانوية. 9طلب 0عو� �Zملد�� T" يساعدنا على �لتغلب على �خلو6 من �هابنا

 .(٦:٤-٧zفيل) eهللا %صو$ مقابلة �لطلبة �جلد�

فكر بطريقة قد تكو$ ضد طبيعتنا. "eZ G09 L فعل لذهابنا "T حيث يوجد �لطلبة قد يكوL ”هذ� ضد    
شخصيm“، 0/ن كمؤمنني مدعوL9 L0 نكوL صياge �لنا�“ (م�١٩:٤) فالصياe ال يتوقع L9 تقفز �لسمكة ( 
 gميسك به ( شبكته. 0هذ� هو 9حد �ألسبا    �لذ L9 "بدها G0ملركب، لكنه يذهب حيث يوجد �لسمك 0}ا�

 �0eيذهبو� ليصطا L9 T" Lتاجو{ Lلشبا  �لشجعا� Jخد� L" .حيث يوجد �لطلبة T" نذهب L9 Xمن 9جله /تا
�لطلبة!

كن متد�خًال. ' يكن لد& يسوx خو6 من �خلطا%. لقد تكلم معهم 90كل معهم. 0عندما نتد�خل مع    
�لطلبة، فسنندهش من L9 7ا0فنا قد تبد�e . "ننا نركز على "حتياجاִדم بدًال من �لتركيز على 7ا0فنا.

 L9 ح� ميكنه Lكإنسا �Zأل� T" "هو 9نه جا x9عظم شئ عمله يسو L" .ضع نفسك مكا$ �لطلبة   
ُيظِهر �هللا لنا (يوحنا١٤:١) 0بنفس �لطريقة فإننا /تاL9 T" X نشا�Z �لطلبة �جلر0حا� �0ملشاكل �0ألفر�_ 

�0النتصا��Z ح� ميكننا L9 نظهر يسوx �م.

جتا�� �ساسية. كانت لد& يسوx قدZ% غ� عاeية لإلحسا� بإحتياجا� �آلخرين. 0قد }تاX �لطلبة    
 Lنكو L9 عليه. ميكننا L0شخص يعتمد T" 09 عليه Lكتف يبكو T"09 بت على �لظهرZ T"0 فئ�e حضن T"

�لك �لصديق. 

��هب بثقة. 9ظهر بولس نفسه كخاJe كممثل هللا سو�" ��Z �لنا� هكذ� 09 ' ير�0.    
(كوZنثو� �لثانية٢٠:٥) لقد عر6 هويته 0مستقبله.قد ال يفهم �لطلبة �eئمC ما نفعل لكننا كسفر�" �ملسيح نعر6 

L9 �هللا Z9سلنا.
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$عِنت باألشخا�. لقد قضى بولس >قته مستثمر8 حياته 4 "آلخرين. -حب بولس مثلما حتب "أل� طفلها.    
>قا5 ”كنا نرضى -2 نعطيكم ال .جنيل "هللا فقط بل -نفسنا -يض&“ (تسالونيكي "أل>#٢:١: ٧-٨). عندما نعمل 

مع "لطلبة فلن يكو2 هنا< شئ -كثر -;ية من -2 تكو2 لدينا عالقا8 7يمة معهم.

ÚÌaáj€a

مبجر� ما نبد- 4 مما'سة هذ% "ملبا�# مع "لطلبة، سنجد -2 �ا>فنا قد تبد�8 >حتولت .# �بة حقيقية. .�" كيف 
نبد- 4 .ختر", عا+ "لطالب؟

�خلطو# �أل"!: �طلب �إل��. .�" كنا نبد- من "لصفر >نريد -2 /د� 4 "ملد"'. "لثانوية، -ب -2 حتد�   
موعد8 مع مدير "ملد'سة لتشر� له من �ن >ما "لذ� نريد -2 نفعله. نبد- بأ2 تقو5 له بأنك ִדتم بالطلبة >تريد -2 
تساعدهم. تطو$ للمساعد# بأية >سيلة تستطيعها. .2 كنت >" -مر فالبا! سيكو2 مفتوح& بالفعل. >.2 + تكن 

>" -مر فإ2 طريقة "القتر"! هكذ" ستفتح "لبا!. .2 تقدمي "لطلبا8 لن جتد� نفع& ح' لو كا2 "لسبب يستحق 
مثل �'"سة "لكتا! ->عقد "جتما$. 

>ح' لو كانت "ملد'سة مغلقة -ما� كل /"ئر� "ملد"'. "لثانوية، فإ2 هذ% "ملحا>لة نافعة. >.�" كنا نتطلع خليا'"8 
خالقة تتعلق بأنشطة "لطلبة خا'2 "ملد'سة (مما'سة لعبة كر# "لقد�، تد'يب فريق "لتمثيل، توصيل "لطلبة .# 

منا/5م، -لعا! "لكر#، مما'سة "لغنا4 >"لتمثيل.."3) فسيكو2 من "لسهل -2 نتو"صل مع "لطلبة.
ميكننا -2 جند "لوسيلة للتقابل مع "لطلبة -ينما يكونو2.

�خلطو# �لثانية: �ختر �لوقت �ملناسب. >ضعه 4 جد>لك "ليومي >"ألسبوعي >هنا< بعض "إلختيا'"8   
"ملمكنة:

قبل "ملد'سة. قم بتوصيل "لطلبة .# مد'ستهم. تقابل معهم عند "ملد'سة >سر معهم .# "لفصل.   
-ثنا4 "لغذ"4. تنا>5 "لطعا� مع "لطلبة 4 مطعم "ملد'سة. حد� موعد8 لتنا>5 "لطعا� مع شا! من      

كنيستك. >هذ" "ألمر يقد� لك سبب& >جيه& للذها!. � ميكنهم -2 يقدمو< ألصدقائهم. -> خذ �موعة     
من "لطلبة لتنا>5 "لطعا� 4 "خلا'2. تأكد من -�م قد حصلو" على "إل�2 بالذها!.   

-نشطة خا'2 "لد'"سة. ميكنك -2 تصبح مد'ب& للرياضة ->'"عي& لفريق.... "3 "حضر مبا'يا8      
>"جتماعا8 >-نشطة "ملد'سة "ألخر�.   

بعد "لد'"سة/ -مسيا8. كن ”منتظم&“ 4 -ماكن تو"جدهم >"قض >قت& مع "لطلبة.   

�خلطو# �لثالثة: لتكن عالقاتك �اطة بالصال#. �ن !اجة .# -2 نصلي باستمر"'. 'كز على "لصال# قبل   
>خال5 >بعد "الجتما$ مع "لطلبة. .2 "لصال# ال تساعد< فقط  على "حتو"4 �ا>فك لكنها تسمح هللا بأ2 يعد 

"لطريق لتسديد .حتياجا8 "لطلبة.
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�خلطو/ �لر�بعة: �ستمر ) مقابلة �لطلبة �جلد�. 5ننا منيل 45 لقا2 -لطلبة -لذين نعرفهم $#بهم . ال تسقط   
> هذ- -لفخ. 9ب "$ تد67 نفسك على "$ تقضي $قت� مع -تلف -ملجموعا% $"$ تقابل "شخاص� جد�� 

باستمر-7.

�خلطو/ �خلامسة: ال تطلب  قت# من ! قا� �لد��سة !  حجر/ من حجر�� �ملد�سة. تكمن -لتجربة >   
(ا$لة -حلصو& على حجر$ للتأمال%، "$ لنا�  مسيحي، "$ > طلب $قت لعمل -جتما�. قا$� -لتجربة! $5 

-حلجر -أل$& هو بنا2 عالقة $ثيقة مع �5-7$ -ملد7سة. 9ب "$ يكو$ لدينا باستمر-7 سبب لتو-جدنا  > -ملد7سة 
-لثانوية. ال تذهب عندما تكو$ -لد7-سة منعقد$ -إل بإ/$ من -إل�-7$ "$ حلضو7 مناسبا% خاصة مثل -الجتماعا% 

$-ملناسبا% -لعامة.

سو-2 كنت �-خل -ملد7سة "$ خا7جها تذكر -لنصائح -ألساسية -لتالية:

-6ث عن $سائل خلدمة -لطلبة   

ال ִדتم فقط باملفضلني لديك   

تد67 على حفظ -أل9ا2   

كن على طبيعتك   

لتكن خفيف -لظل بد$$ "$ جتر> "حد� $بد$$ نقد    

كن متاح� للطلبة   

-بن عالقا%. ال تقم بالدعاية للكنيسة. ال تشا7@ -ملسيح > -ملد-7? -لثانوية بل خذ -لطلبة 45 "ماكن (ايد$ 
لتقدمي -ملسيح. سد� 5حتياجا% -ملد7سة $-لطلبة .

 C .غبو$ > معرفة -لشخص -لذ  نعرفهGصد-قا% مؤسسة على -ملحبة $-لقبو& $-لثقة فإ$ -لطلبة س I5/- كنا نب
كل ما نريد "$ نعمله هو "$ نتكلم 5ليه عنه.
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كيف تستخدF مباCD 2لكتاA 2ملقد< =2ل; تعلمتها 6 هذ3 2جللسة ح- تتغلب على خوفك من �� تقيم   .١
عالقاV مع طلبة غR مؤمنني =على �Nضهم؟

ما هي 2خلطوV2 2ل; عليك �� تتخذها ح- تتقابل مع بعض غR 2ملؤمنني �سبوعي] 6 2ملدNسة �= خاNجها؟  .٢

2بد� 2آل� 6 2ستكماc 2ملعلوماV 2لتالية عن 2ملدNسة =2لطالA 6 منطقتك   .٣

عدD 2لطلبة 6 2ملدNسة:  

�iاh قاgD 2لطلبة:  

�iاh 2لقاgD 2إلN2Dيني:  

2ل2nمج 2لرياضية:  

�iاh 2ملدNبني:   

تعليماV 2لز2ئرين:  

�iاh مستشاqN 2ملدNسة:  

:qD22لنو  

2ملصطلحاV 2ملحلية:  

Òãíb»€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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È‰«@oqá•bfl Êbÿæa o”Ï€a ÑÌäbn€a k€bİ€a@·éa

ما هي -أل3قا� 3-ألنشطة -ل, تناسبك لتكوين عالقا�؟  .٤

Dكتب فيما يلي NDاM ثالثة طلبة غI مؤمنني تعرفهم. Dكتب معلومة بسيطة عن كٍل منهم.   .٥

.١   

 .٢   

.٣   

-حتفظ ببيا_ إلجتماعاتك مع -لطلبة خالZ -لسنة -لدX-سية. ضمنه -ملعلوما� -لتالية:  .٦

-حفظ تسالونيكي -أل٨:٢g3 -ستمر 3D eقا� خلوتك مع -هللا  .٧
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Új‹İ‹€@ÊÏèÌ@·Ìá‘m @

ãì«@ÚÌÜb®a@Úè‹ßa @

ر H "لطلبة "لذين تعرفهم. Bكتب قائمة باألنشطة "ل9 ير62ا مسلية 2مث0/. هل ستكتب من بينها ”"لذها� ��  فكِّ
"لكنيسة“؟ غالبV ال. �Q "لذها� لكنيسة غالبV ال Uذ� "لطلبة، �ال �R" كاQ هناP شخص Lترمونه 2يطلب منهم 

"لذها� �� "لكنيسة؛ QB 2B تكوQ "لكنيسة \ا ]عة 6Bا ”"ملكاQ "لذU Yتذ� "لشبا�“.

2ميكن ألية كنيسة QB تصبح“"ملكاQ "لذU Yتذ� "لشبا�“ عندما كاQ يسو` يتحدb �� "جلمو`، كاQ يقو^ 
بعمل Bشياp مث0/. لقد جذ� "نتباههم 2"كتسب "حتر"^ سامعيه. 2ميكن لكنائسنا QB جتتذ� "آلخرين بنفس 

"ألسلو�. 

R�2" جعلنا كنيستنا جذ"بة، سيتشجع "لطلبة "ملؤمنني على tعو/ Bصدقاpهم غ0 "ملؤمنني.

_@ÚÌåaãÿ€a@Ú‹‡®a@ÔÁ@bfl

"حلملة "لكر"�ية هي عبا�/ عن "جتما` تعر� فيه شخص يسو` "ملسيح. لقد "ستخد^ يسو` كل مو"قف "حليا/ 
لتقدمي نفسه لآلخرين. كاQ ”"ملاp "حلي“ للمرB/ عند "لبئر. كاQ ”صياt! للنا “ بالنسبة ألند�"2  2بطر  

(صياtين). كاQ ”"لر"عي "لصا)“ 2 ”"لطبيب "ألعظم“. 2"ليو^ &تا% QB نقد^ "لر� يسو` للطلبة بالصو�/ "ل9 
يستطيعوQ فهمها 2"لتجا�2 معها.

 Bهب �ليه يسو`، كانت "جلمو` تنجذ� "ليه. نقرR Qحلملة "لكر"�ية تضم ,موعة من "لطلبة. ففي كل مكا"
ِفيَنَة 2ََجَلَس َعَلى "ْلَبْحِر  H �جنيل مرقس:“ْبَتَدB BََْيضV ُيَعلُِّم ِعْنَد "ْلَبْحِر َفاْجَتَمَع �ِلَْيِه َجْمٌع َكِث0ٌ َحتَّى �ِنَُّه tََخَل "لسَّ
2َ"ْلَجْمُع ُكلُُّه َكاQَ ِعْنَد "ْلَبْحِر َعَلى "َألْ�ِ�“ (مرقس١:٤). �Q "حلملة "لكر"�ية تع6 حشد ”5و`“ من "لطلبة.

"حلملة "لكر"�ية تشجع "لطلبة "ملؤمنني على tعو/ Bصدقائهم غ0 "ملؤمنني.لقد tعا يسو` عشا�! "]ه الY2 لكي 
 Y2ِيتقابلو" مع يسو` ”2ََصَنَع َلُه َال QB صدقائهB م>له ح; ميكن لكل H 2ليمة Y2يتبعه ليصبح تلميذ!. 2عمل ال
اِ�يَن 2َ@َخِريَن“. (لوقا٢٩:٥) 2بنفس  َ َمَعُهْم َكاُنو" َجْمعV َكِث0! ِمْن َعشَّ ِضَياَفًة َكِب0ًَ/ ِفي َبْيِتِه. 2َ"لَِّذيَن َكاُنو" ُمتَِّكِئني

هذD "لطريقة فإQ "حلملة "لكر"�ية تقد^ مناخV مبهجV للطلبة "ملؤمنني لكي يدعو" Bصدقائهم غ0 "ملؤمنني.

_@ÚflbÁ@ÚÌåaãÿ€a@Ú‹‡®a@á»m@aàbæ

�Q "حلملة "لكر"�ية تقد^ "جتماعV متو"فقV مع فكر "لشبا�. ال ينبغي QB �طط �لة كر"�ية لتسديد �حتياجا� 
 Q� .(ملجموعا� مهم" Dحلصو� على تعضيد هذ" QB مع)  خرB موعا� سنية, YB 2B ،!لس "لكنيسة 2"لشيو,
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:لشباA عندما يشعر>0 بالر:حة 7 6يطهم سيكونو0 متحمسني !كثر لدعو# !صدقائهم
>هذX :حلملة تركز على :لكر:U#. :ستخدR :لوقت >:ألمو:O :لN تصرL على !موK ترفيهية !خرG >!نفقها على 

 .#U:ملؤمنني. >هذ: ^عل :حلد\ مركز] على :لكر: aخدمة تقدمي :ملسيح لغ

فرصة :خلدمة تشجع :لطلبة :ملؤمنني. lmا ليست فقط فرصة خدمة للطلبة لكي يقضو: >قتh يتحدثو0 فيه عن 
يسوr، >لكنها !يضh >قت ير>0 فيه !صدقائهم >هم يتعرفو0 على :ملسيح. 

 0m .sلتلمذ# لكي يتو:صلو: مع :ألصدقا: tموعاu 7 فرصة عظيمة للطلبة :ملنتظمني Rية تقدU:0 :حلملة :لكرm
 Oم على قبوl<م >يساعدlم >ينصحوlدموw< ،مx :<Uلطلبة :لذين يتتلمذ>0 ميكنهم !0 يدعو: !صدقائهم >يكر:

:ملسيح. >بعد }لك يستطيعو0 متابعتهم.

فرصة :خلدمة جتمع معh كل جو:نب :ملبا{~ :ألساسية :خلمسة للخدمة. عندما يصل :لقا{# :لبالغني (uموعة 
 tحينئذ تصبح :حلمال (#لتلمذ: tموعاu) مlمياm 7 عندما ينمو :لطلبة< .(ترقو0 ثقافتهمw) لطلبة: �m (#}لقيا:

:لكر:Uية !{:# قوية لقيا{# :لشباA للمسيح.

0m جنا� :حلمالt :لكر:Uية ال �د\ بالصدفة. 0m :لطريقة :لN جنهز ֲדا للحملة ستحد{ جنا� :خلدمة !> فشلها. 
هنا� !شياs عديد# ميكن !0 تقضي على :حلملة قبل !0 تبد! مثل:

 
عندما ال يعر/ *لقا,+ *لبالغني &% طلبة غ� مؤمنني. 0m :حلملة :لكر:Uية ال ִדدL للوصو�m O :ملؤمنني.    
m}: كا0 قا{تنا ال ^د>0 >سيلة ملشاKكة :ملسيح مع :لطلبة غa :ملؤمنني فإ0 :لطلبة :لذين نتلمذهم سوL ينتهجو0 

مثل هذ: :ملوقف >لن تكو0 لديهم :لرغبة 7 :لوصو�m O !صدقائهم.

*(* ) يتتلمذ *لطلبة *ملؤمنو  لن يكو  لديهم *حلما� للشها,+. لنو:جه هذ: :ألمر. لن يتعرL :لطلبة    
غa :ملؤمنني على :ملسيح mال من خالO طلبة مؤمنني لديهم جر!# ملشاKكة :ملسيح معهم. عندما يتتلمذ :لطلبة فإlم 
لن ينمو: فقط :لقدK# على مشاKكة mمياlم، >لكنهم !يضh سينالو0 قو#، >تكو0 لديهم :جلر!# :لN مينحها :لر>� 

:لقد� للتأثa على !صدقائهم. حينئذ فقط سيكو0 تأثaهم على !صدقائهم لكي يقبلو: :ملسيح.

_@ÚÌåaãÿ€a@Ú‹‡®a@cáj„@Ûnfl

0m :لعاملني u 7اO :لشباA قد يقعو0 7 فخ :لتخطيط حلمالt كر:Uية فقط. فبالرغم من !0 هذX :لفر� قد 
جتذA عد{] كبa] من :لشباm ،Aال !0 هذX :لطريقة ميكن !0 تفشل على :ملدG :لطويل أل0 :ملؤمنني :جلد{ نا{K] ما 
يرتبطو0 �سد :ملسيح mال من خالO :لتبعية >:لتلمذ#. لذلك ^ب !0 توضع حجاK# :ألسا� 7 مكاlا قبلما �طط 

للحملة :لكر:Uية. >m}: � تكن حجاK# :لبناs موجو{# 7 مكاlا فإ0 :حلملة ستفشل.



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @UR @

حجر �ألسا� �أل��: 0ب -( يكو( %لقا'& %لبالغني مشتركني.  

3تا� فريق %لقيا'& -( يعر1 %ملوعد %لذ- تكو( فيه %خلدمة مستعد& حلملة كر%#ية. ما هي %لترتيبا� %ل� حتتا� 
للقياG ֲדا؟ هل هؤالD %لقا'& مستعد=( الستثما@ %لوقت =%ألمو%; %ل� حتتاجها %خلدمة؟ هل %لعناصر %ل� تتضمنها 

%ملبا'S %خلمسة %ألساسية %ل� ترتكز عليها %ستر%تيجية خدمة شباM Nو@ها %ملسيح تنفذ بكفاD&؟ 0ب %إلجابة على 
 .T@%قبل -( يتخذ فريق %لقيا'& قر Vألسئلة =%ألسئلة %ألخر% Tهذ

حجر �ألسا� �لثا�: على %لطلبة %الشتر%X Y %لتلمذ&.  

�( %لتلمذ& تتيح عمق$ =@#ية عما ميكن -( يعمله %هللا من خال�م. �( منوهم X �موعا� %لتلمذ& سيجعلهم 
يريد=( @#ية طلبة (خرين يتعرفو( على %ملسيح. �( %لتلمذ& %لفعالة ُتنتج X %لطالب %لقو- @غبة X خلق فر% 

كر%#ية.

حجر �ألسا� �لثالث: 0ب -( تكو( لدV %لطلبة @غبة X مشا@كة �ميا+م.  

لن تكو( لدV %لطلبة @غبة X %لكر%#&، ح� يشعر=( بتثقل لدعو& -صدقائهم �� �لة كر%#ية. =%لسؤ%; هنا هو: 
كيف نعد طالبنا على مشا@كة �ميا+م؟

حجر �ألسا� �لر�بع: 0ب على %لقا'& =%لطلبة -( #ترقو% ثقافة %لطالب.  

كيف ميكننا -( نتوقع -( يأ� %لطلبة غ� %ملؤمنني للحمال� %لكر%#ية �( � نكن قد بنينا عالقا� معهم؟ �( 
�ختر%" %لثقافة هو %جلسر بني %لكنيسة = %لشباN غ� %ملؤمنني. =كقا'& =طلبة يصلو( �� %لطلبة X مد%@سهم 

%لثانوية، 0ب -( يفتحو% قنا& من خال�ا يستطيعو( -( 0ذبو% %لطلبة للحملة %لكر%#ية.

حجر �ألسا� �خلامس: �( تعضيد قا'& %لكنيسة للخدمة هو -مر X غاية %أل#ية.  

 Tقدمها للر%عي =لقا'& %لكنيسة. ֲדذ � (٣-٤ صفحا�X) خلمسة %ألساسية بأكملها% S'كتب �ستر%تيجية %ملبا%
%لطريقة سيعرفو( %جتاT %خلدمة. قدG �م @#ية.

حجر �ألسا� �لسا��: -طلب حضو@ %هللا %لو%ضح X %حلملة.  

�( %هللا لديه %ملوهبة -( يتدخل X -'" %لتفاصيل بطريقة ال ميكن -( متاثلها -فضل %لتخطيطا�. صل من %لبد%ية ح� 
%لنهاية! -'� %هللا ح� ما يتدخل X عملية %لتخطيط =%طلب منه -( يتجلي بقو& X %حلد� نفسه.

��% كا( %حلد� يستحق %لتعب فأعمله بطريقة صحيحة. %حسب %لنفقة قبل -( تبد-.



US @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

 
4@جع بذ4كرتك B CBختبا@? كمؤمن. ما هي 4ملناسبة 4ل2 حضرִדا /تتذكرها على &'ا &ثر# " حياتك؟ ما    .١

4لذM جعل هذJ  4ملناسبة قيمة بالنسبة لك؟  

ما 4لذM جعل 4حلملة 4لكر4[ية 4ملذكو@N " ملو? 4أل/٢٠:١٨Y-٤٠ فرصة مثNO؟  .٢

قيِّم Bحتياجا# طالب غO مؤمن تعرفه. كيف ميكن للحملة 4لكر4[ية &a تساعدJ ؟  .٣

هل تشكل 4حلملة 4لكر4[ية فرصة جيدN لكنيستك 4آلa؟ مع /ضع كل جد/Y /قتك /&/لوياتك هل 4لوقت    .٤
مناسب؟  

ما 4لذM حتتاجه من BعاNw تقييم &/ترتيب &/لويا# 4ألنشطة 4ألخر4sB t ما قر@# &a تقوp qملة كر4[ية؟  

4حفظ يوحنا٣٧:٧-٣٨ /4ستمر " خلوتك 4ملنفرNw مع 4هللا " 4جنيل مرقس.    .٦

ãì«@ÚÌÜb®a@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



|ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ UT @

Ćb»fl@¯í@›◊@…Ó‡§ @

ãì«@ÚÓ„br€a@Úè‹ßa @

C %جللساA %ألحد عشر> %ملاضية :)سنا %لعو%مل %ألساسية %ل3 تصلح خلدمة شبا* (و)ها %ملسيح !يث تكو� 
صحية Eمتزنة: سيا:> %ملسيح، فريق %لقيا:>، PموعاA %لتلمذ>، %لكر%H> %لشخصية E%حلمالA %لكر%Hية. Eقد حا� 

%لوقت %آل� لطر_ Pموعة من %ألسئلة E%إلجابة عليها:

ما هو هدh %هللا بالنسبة f كقائد؟   
ما هو هدh %هللا من خدمتك للشبا*؟   

Eهذ%� %لسؤ%ال� مرتبطا� كال منهما باآلخر m)تباطE nثيقlm ..nما C %لو%قع متد%خال�. فهدفك كقائد Eهدh %هللا 
من خدمتك للشبا* ميكن �z يكونا نفس %لشئ Eيشكال� هدفE n%حد}. Eتساعدنا zفسس١١:٤-١٦ على حتديد 

.hل3 تصف هذ% %�د% A%(كتب %لعبا%E لنص% zقرm . hهذ% %�د

Òã‡ræa@Úflá©a@wˆbn„

عندما نفهم هدh خدمتنا كما تصفها zفسس١١:٤-١٦ Eنفحصها بالتدقيق فإنه ميكننا �z  نتوقع بعض %لنتائج:

�m %ملجموعة سُتب  Eتتوحد معn ككل C %إلميا� CE %ملعرفة (zفسس١٢:٤).   
�m %ألفر%: ”سينتهو� (يصلو�) +يعm nَِلى Eَْحَد%ِنيَِّة %ِإلميَاِ� Eََمْعِرَفِة %ْبِن %ِهللا. mَِلى mِْنَساٍ� َكاِمٍل. mَِلى ِقَياِ$     

َقاَمِة ِمْلِ- %ْلَمِسيِح“ (zفسس١٣:٤).   
Eستقو. خدمة %لشبا* بإعد%: قا:> (zفسس١١:٤).   

Eبعد 2لك فإ� كل %لنا$ %ملشتركني C هذ1 %خلدمة ()%عي %لشبا*، %ملتطوعني، %آلبا- E%لطلبة) سيصبحو� 
ناضجني C %ملسيح (zفسس١٣:٤).

xÏõ‰€a@pbfl˝«

لكي نكو� ناضجني فالبد �z  د� تغي�“َكْي َال َنُكوَ� ِفي َما َبْعُد zَْطَفاًال ُمْضَطِرِبَني Eََمْحُموِلَني ِبُكلِّ ِ)يِح 
َتْعِليٍم“ (zفسس١٤:٤). Eسوh نصبح ”َصاِ:ِقَني ِفي %ْلَمَحبَِّة“. Eهذ% %حلق Eهذ1 %ملحبة سيبلغا� بالفريق كله 

 nب (%جلسد) mَِلى 2َ%َ$ %لَِّذ# ُهَو %لرzَُّْ$: %ْلَمِسيُح (zفسس ١٥:٤) Eهذ1 هي %لطريقة %ل3 سيكو� ֲדا %لفريق ”ُمَركَّ
َمعn“ (zفسس١٦:٤).

ياله من هدm !hعد%: قا:> (شبا* بالغ، متطوعو�، )با- Eطلبة) ح' يتحر$ كل فر: &و %لنضو% Eيتحر$ 
%لفريق ككل &و %لنضو%.



UU @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

ç◊ãfl@“áÁ

)هذ� يعو4 بنا 01 �السئلة �ملطر)حة & بد�ية هذ� �جللسة.

”ما هو هدE �هللا بالنسبة A كقائد“؟ )�إلجابة �ملحو8ية هي:
!EدH� ֲדذ� ستجد مكانك & هذ� .Oكمثا Rنظر 01 يسوT UT( ،خلمسة �لرئيسية� Y4ملبا� Oعد قا4[ من خالT UT

)�آلU 1قض بعض �لوقت & �لصال[. Tشكر �هللا على طرقه �لT eعدd ֲדا ملساعد[ �آلخرين ”ليصبحو� ناضجني“. 
 lحياتك )& خدمة �لشبا & oفسس١١:٤-١٦ مطبقة متامT wتر Uيضع فيك 8غبة عميقة بأ UT طلب منه�

�ملوجو4[ & كنيستك. �طلب منه UT يريك كيف تستخد{ هذ� �ملباY4 �خلمسة �الستخد�{ �ألقصى إلمتا{ هذ� 
.EدH�

 

   UT ميكن e؟ ما هي �خلطو�� �ل�هل تد8بت �لتد8يب �لكاE لتدl8 �آلخرين ح� يصلو� 01 �لنضو  .١
تتخذها على )جه �لتحديد كي تصبح معد� 1عد�T 4فضل؟  

عندما تفكر بشأU خدمة �لشباl & كنيستك على ضو� Tفسس١١:٤-١٦ )�ملباY4 �خلمسة �ألساسية،     .٢
كيف تقيِّم خدمتك؟ )عندما تنتهي من �لك قاU8 1جابتك مع 1جابا� �لسؤ�O �لثا� من �خلطو[ �لعملية &    

�جللسة �لثانية.  

ãì«@ÚÓ„br€a@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

@ @|Óèæa@ÒÜbÓé

@ @ÒÜbÓ‘€a@’Ìãœ

@ @Òâ‡‹n€a@pb«Ï‡™

@ @ÚÓóÉì€a@Òåaãÿ€a

@ÚÌåaãÿ€a@p˝‡®a

_@ÊŁa@o„c@ÂÌc_@ÊÏ◊c@Êc@ÜÎc@ÂÌc



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @UV @

كيف تقيِّم &لطلبة &ملشتركني � خدمتك للشبا;؟ كو7ِّ قاعد4 بيانا/ لكل &لطلبة &ملشتركني � خدمتك.    .٣
&عمل قائمة مماثلة ألAلياD &ألموA B&ملتطوعني.  

  

 
من بني &لطلبة &ملؤمنني AMAلياD &ألموA B&ملتطوعني &ملوجوQين � خدمتك للشبا; كيف ميكنك 7M تصنفهم؟  

  

(Aهذ& سيوفر لك نقطة بد&ية لتحريكهم مما هم عليه WX ما Vتاجو7M 7 يكونو& عليه).  

ÊÏ‰fl˚æaµ‰fl˚æa@7ÀĆaá◊dnfl@oè€

áÌáu@Âfl˚flâ‡‹nnÌ@fiaåbflÂÌãÇe@â‡‹nÌ



UW @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

'مأل خطة 'لعمل 'لشخصية فيما يلي  .٤

ها! للتذكر: كن متأكدE من Aنك قد A@يت كل 'لو'جبا; من كتا7 56ية للحيا3 2'خلدمة. 

 � Aتبد �A قبل (2قا; خلو3 مبفر+* مع 'هللا، حفظ 'آليا; 2'لد6'سا; 2'ملشر2عا; 'ألسبوعيةA)

كتاA 7+2'; ال/مة لقيا+3 'لطلبة.

ÚİÇ
›‡»€a

@ÒÜbÓé
|Óèæa

@’Ìãœ
ÒÜbÓ‘€a

@pb«Ï‡™
Òâ‡‹n€a

Òåaãÿ€a
ÚÓóÉì€a

@p˝‡®a
ÚÌåaãÿ€a

'حفظ Aفسس١١:٤-١٣ 'ستمر � 2Aقا; خلوتك مبفر+* مع 'هللا 2قر'�3 مرقس.  .٥

@>€a@“aáÁ˛a@ÔÁ@bfl
_bË‘‘•@Êc@xbn•

@>€a@paÏİ©a@ÔÁ@bfl
@’Ó‘zn€@bÁâÉnm@Êc@k∞

_ŸœaáÁc

@ŸmÏİÇ@ÔÁ@bfl
@Ûnfl@_∂Î˛a
_bÁâÉnné

@pb”Ï»æa@ÔÁ@bfl
_bËËuaÏné@>€a

@ÍâÁ@ÛİÉnné@—Ó◊
@—Ó◊@_pb”Ï»æa

@Âfl@’‘znm@Êc@Ÿ‰ÿ∫
@_‚á‘m@åaãyg



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @UX @

Úì”b‰æa@›Ó€Ü

مبا 34 هناH 4شخاصC Dتلفني سيقو%<3 !ملجموعة، فيمكنك كقائد 34 تساعدهم بتوجيههم '& %ليل !ملناقشة 
!ملناسب W هذ! !ألسبوU. <ستساعدH !ألسئلة <!القتر!حاQ على 34 يدNكو! جوهر كل جلسة. '3 هذ! !لدليل ال 
 W Y%ملا!> Uخلاصة بك ما%!] !ملوضو! Qلتطبيقا!> Nألسئلة <!ألفكا! Hملناقشة. 4ضف من عند! aفر> Y%د من ماb

.cجللسة هي !ألسا!

HÔ«bª@ÊÎãìflI@∂Î˛a@Úè‹ßa

!تصل بكل شخص قبل هذ! !الجتماU !خلاa للتأكد من 4نه سيحضر.  .١

!*ع !لطلباQ !لشخصية للصالY من 4جلها قبل !مليعا% بوقت كاِ% <!عمل منها نسخD (بعد 34 تستأ"3 من   .٢
!ألفر!%) لكي تو/عها W نصف يو] !لصالY. شجع كل شخص على 34 يصلي من 4جل هذ. !لطلباQ خال, <قت 

”!لصالY من 4جل !آلخرين“.

!كتب 4موعة من 4سئلة !لتقييم الستخد!مها عندما 3تمع !لفريق بعد نصف يو] !لصالY (هل كانت هذ.   .٣
جتربة مفيدY، <'3 كانت كذلك فما !لذ: مينعنا من قضا9 <قت 4كثر من "لك؟ <كيف ميكننا 34 نفعل "لك 

بطريقة منتظمة؟)

!*ع !ملو!% !ل= قد تكو3 مفيدY ألعضا9 !لفريق خال, نصف يو] !لصالY. (!نظر !لقائمة W !جللسة !أل<&   .٤
 cN!ملد! W بنيNلشبا? !آلخرين <!ملعلمني <!ملد! Y%كنيستك، <لقا W ?قو!ئم للشبا Dمنها) '*ع 4يض Y%لإلستفا

حA يصلي !لفريق من 4جلهم.

ÚÓ„br€a@Úè‹ßa

 Qسا!Nحياته/ حياִדا من خال, !لد W جعل كل شخص يكتب � يع�للفريق عن ثالثة <سائل عمل ֲדا !هللا!  .١
4< خال, جلساQ !لفريق.

م !ملجموعة '& N4بعة فر#. <حد% لكل فريق 34 يدcN فصًال <!حد! من !لفصو, !ألNبعة !أل<& W !جنيل  قسِّ  .٢
.Dكو! معNخدمته. '*عهم <تشا W ل= !ستخدمها! Uمرقس. !طلب منهم 34 يبحثو! عن مبا%% يسو

!شر+ *م !ملبا%% !خلمسة !لرئيسية ”خلدمة شبا? (وNها !ملسيح“. كن Cتصر!. %عهم يعرفو3 34 !لفريق   .٣
سيتعلم كيف يطبِّق هذ. !ملبا%% W عالقاִדم !لشخصية مع !لشبا? طو!, !ألسابيع !الثنA عشر !لقا%مني.



UY @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

%طلب من %لفريق 89 7تا� طالب2 1%حد+ مذكو�+ * %خلطو& %لعملية �قم٣  .٤

ناقش معهم: هل خدمتنا �حلالية للشبا9 قا567 على �نتا2 هذ/ �لنوعية من �لطلبة؟ ملا�� نعم؟ ملا�� ال؟  .٥

ناقش معهم كيف 89 مبا0/ ”خدمة شبا- ,و�ها %ملسيح“ ميكن 89 تأخذ هذ% %لطالب من مكانه %حلا  ��   .٦
89 يكو8/ تكو8 قائد+ * Dموعة %لشبا- (فكر * مقد%� منوA خال@ %ألسابيع %لثال8 عشر& * فريق %لقيا0&).

ما هي %لتغيL%M %ألساسية %لK حتتاجها خدمة %لشبا- لكي تطبق مبا0/ ”خدمة شبا- ,و�ها %ملسيح“؟  .٧

Úr€br€a@Úè‹ßa

ناقش: ما هو �لشئ �لذ1 جتيد/؟ /كيف توصلت *) '$ تكو$ با6ع# فيه؟ (بالتد6يب، بالتمسك به،   .١
باإلميا$ به...��)

%سأ@: ما �لذ1 "ب '$ تفعله لكي تكو$ ”ثابت#“ � تبعية �ملسيح.  .٢

%نقسمو% �� ثالثة فر# 1حد0 لكل فريق �حد! %لنصو� %لتالية: كولوسي١٥:١-١٦؛ ع�%نيني١٥:٤؛   .٣
كو�نثو, %أل١٩:٦�1-٢٠. ( %جتمعو% 1%طلب من %ملجموعاL 89 يتحدثو% عما %كتشفو& عن قد�& يسو% 

لتحمل مسئولية حياتنا.

%جعل كل 1%حد يد�, 9عما@ %لرسل١:٢٢-١٦ مبفر0& 1* هد�1. قل �م: عندما تفكر � سيا57 �لر9   .٤
يسو� �ملسيح على حياتك. كيف تتأكد '$ �ملسيح ميكنه '$ "ا/بك عندما تسأله:“ما�� سأعمل يا96؟“ %�ع 

%جاباִדم 1ناقشها.

6 يسو�؟ %قر19% كمجموعة فيل�٩:٢-١١ ( تناقشو% فيها. ناقش: هل تكر� /تقدِّ  .٥

بعد هذ& %ملناقشة. قل: كيف ميكنك '$ حت� 6'سك /تعتر� بفمك 'نه هو �لر9؟ %كتب فيما يلي 9ك�   .٦
معطل �و@ بينك 1بني سيا0& %ملسيح على حياتك؟

قف 1%جته �� كل شخص * %ملجموعة. %سأ@ كل 1%حد 89 يع� عن هذ% %ملعطل. 1%طلب من %لر�1 %لقد,   .٧
89 يشفيه 1ميأل هذ% %جلز� من حياته.



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @VP @

Ú»iaã€a@Úè‹ßa

%جعل كل شخص يصف قر%)+ مضحك1 '! متهو)+ %*ذ� ( )'& %لسنة !� ينفذ�.  .١

%شر�: A@ 6لقر636< 6ل= تتخذها 9 783 6لسنة نا234 ما تتحقق. -,لك ألنه عندما ”نقلب صفحة   .٢
جديد/“ جندها متسخة على 6جلانب 6آلخر. A@ تبعية يسو% ال تع# ”8@ نعمل حسن�“ لكن ”8@ �لي 8نفسنا“.

%قر' )!مية١:١٢-٢ ناقشو% كفريق %خلطو%* %لعملية %ل) قدمها بولس لكي يصبح %ملسيح !يظل سيد+ على   .٣
حياִדم.

%قر' م٢٤:١٦9-٢٦ !ناقشو%%ألسئلة %لتالية:  .٤

ما 6لذ� يعنيه 8@ تنكر نفسك؟

ما 6لذ� يعنيه �ل صليبك؟

ما 6لذ� يعنيه 8@ تتبع يسو%؟

ما 6لذ� كا@ يعنيه يسو% حني قا" ”من 4638 8@ !لص نفسه يهلكها -من يهلك نفسه من 8جلي �دها“؟

شجع كل !%حد على '� يستمر ( %لتعب# بطلبة صال�  د�� تتعلق بسيا�� %ملسيح على حياته. )مبا تكو�   .٥
هي نفسها طلبة %ألسبو. %ملاضي.%جعلهم يصّلو� من 'جل بعضهم %لبعض *صو( هذ� %ملوضوعا* %سبوع1 
بعد 'سبو.. )مبا حتتا6 45 '� يكتب كل شخص طلباته على بطاقا* !يتم بعد 2لك تبا�0ا. صلو% من 'جل 

%لطلبا* %ل) تشا)كو% فيها كمجموعة '! كمجموعا* صغ#�. (ملحوظة: 25% )'يت '� شخص1 ما9%8 يصا). 
( موضو. سيا�� %ملسيح على حياته، تقابل معه خال8 %ألسبو. لتكلمه *صو( هذ% %ملوضو. !تصلي معه. %25 

كا� هذ% %ملوضو. 'كE منك، فإقتر� '� تذهب مع هذ% %لشخص للتحدC مع %لر%عي).

 

Úèflb©a@Úè‹ßa

'عط  لكل !%حد طبق1 من %لو)� !بعض %أللو%�. %جعل كل شخص يرسم صو)� مركبة للعامل %ملتوسط (   .١
خدمة %لشبا� � فسر هذ% %لرسم للمجموعة.

%قر' يوحنا٢٩:٨. ناقشو% كيف ميكن للنا& '� يبنو% ثقتهم ( 'نفسهم كقا�� بإتبا. 'سلو� يسو.؟  .٢



VQ @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

+قر) يوحنا١:١٣-١٠ � �سأ�: كيف عبَّر يسو6 عن ”سيا2ته /ل- ,د* (كيف ميكننا !� نفعل نفس   .٣
/لشئ؟

�طلب من كل شخص )+ 5تا3 طالب1 0 �لكنيسة يو( )+ يصا(قه هذ� �ألسبو%. تقابل مع هذ� �لطالب.   .٤
)طلب من �هللا )+ يرشدG لكي تصبح �لقائد �خلا(A @ذ� �لطالب كما كا+ يسو% مع تالميذ=.

�جعل كل شخص يشرR ملا�P يريد )+ يتقابل مع هذ� �لشاN على Kجه �لتحديد.   .٥

ÚéÜbè€a@Úè‹ßa

�جعل كل شخص يتكلم عن Kقت معني شعر فيه )نه قائد غ� كفؤ.  .١

قل: كانت لد0 بطر, ضعفا* كث)� شخصية (قيا2ية لكنه !صبح (/حد  من !عظم قا�2 /لعا�. 2عونا   .٢
نتتبع تغي) بطر, من &نكا%$ للمسيح ح# !صبح قائد  ممتلئ� قو�. /قر! !عما�٢ (�ستخدA فرخ1 كب�� من 

�لو�3 لكي توضح �لتغي� �لذ� طر) على بطر�).

�سأ�: م# تعتقد !� بطر, !صبح لديه حافز  2/خلي�؟ ناقشو/: هل لديكم حافز  2/خلي� �رككم؟ م#   .٣
حد� هذ/؟ (كيف حد� هذ/؟

�3جع �جلمل �أل3بع لسيا(� يسو% �ملذكو�3 0 هذ= �جللسة �Kجللسة �لسابقة. ناقش كل مبد) متسا�ًال: كيف   .٤
ميكنك !� تضع هذ/ /ملبد! موضع /لتنفيذ؟

(% كل شخص يتكلم عن �جتماعه مع )حد �لطلبة هذ� �ألسبو%.  .٥

�جعلهم يصفو+ كيف ميكنهم )+ يصبحو� ”قا(� خا(مني“ @ذ� �لطالب. شجعهم على �الستمر�3 0 هذ=   .٦
�لعالقة. �سأ� هل تعتقد !نه ميكنك !� تأخذ هذ/ /لطالب خال� كل خطو/* /لقيا�2 /أل%بع؟

Ú»ibè€a@Úè‹ßa

+قر)�K مع1 تيموثا�K �لثانية١:٢-٢ بصو� عاٍ�. �جعلهم يرجعو+ +� �لنص �Kد(K+ �ملبا(� �لستة للتلمذ�.   .١
�كتب هذ� �ملبا(� على سبو�3 )K على لوR من �لوP�) �3كر �ملبا(� 0 عامو( منفصل)، � ناقشو� �لتركيز 

�ألساسي لكل مبد). �كتب �لنقطة �لرئيسية �ل# تركز على كل مبد).



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @VR @

ناقشو& هذ+ &ألسئلة &خلاصة بكل مبد�:  .٢

”&ألخذ“ هل حتيا كنيستك J جو &لنعمة؟ ?Gموعة &لشباD؟ كيف يبد? هذ&؟ ما &لذ= حتتاجه لكي 5لق هذ&   •
&جلو؟

”&لعالقا�“ ما @لذ< جتد; !كثر سهولة 5صو3 تكوين عالقا+ *يمة؟ (ما !صعبها؟ ما !�ية تنمية   •
عالقا+ *يمة مع @لطلبة؟

”&نعكا�“ كيف ميكنك !� تنمي عالقة ثقة مع @لطلبة؟ ما هي @لعقبا+ @ل  ميكن !� تو@جهها؟  •

”&لو&قع“ هل ميكنك !� تتذكر (قت! فشلت فيه !ما� @لطلبة؟ ما @لذ< حد�؟ كيف كنت تشعر؟ كيف   •
ميكنك !� حتوِّ& هذ@ @ملوقف !$ !ختبا" ! ا�؟ هل تريد !� تكو� شفاف! ((@ضح! مع طلبتك؟

”�عد&�“ ما هي !�ية !عد@- طلبة جاهزين متام!؟ من هم @لطلبة @جلاهزين @لذين تعرفهم؟  •

”تكاثر“ (!نت تفكر   @ملبا-# @لستة للتلمذ!   تيموثا(� @لثانية١:٢-٢ �يل كيف ميكن هللا !�   •
يستخدمك   تلمذ! طلبة بطريقة تؤثر على @ألجيا& @لقا-مة؟

&سأ� كل شخص: ملا!@ تعتقد !� تلمذ! @آلخرين !مر مهم جد�؟   .٣

Ú‰flbr€a@Úè‹ßa

&قر�?& مع& م%١٨:٢٨-٢٠. &كتب على فر  من &لو�� �? على سبو�� &جلو&نب &أل�بعة للتلمذ�.  .١

ناقشو& خطو� ”&لكر&��“ بقر&�� م%٣٥:٩-٣٨. ?&سأ�: كيف جتا(� @ملسيح مع @(لئك @لذين كانو@   .٢
م�عجني (منطرحني كغنم بال "@عي؟ كيف نتجا(� مع @لطلبة مثلما جتا(� يسو� مع @جلمع؟

ناقشو& خطو� ”&لثبا�“ بالنظر �� شكل &لعجلة. &سأ�: ما!�ية كل عنصر من هذ; @لعناصر؟ كيف ميكننا   .٣
!� نستخد� نفس هذ; @خلطو@+   تثبيت طلبة   !ميا�م بيسو� @ملسيح؟

ناقشو& خطو� ”&إلعد&�“ بأ� ينقسمو& �� Gموعتني.  .٤
Gموعة تد�� تسالونيكي &أل?�٤:١-١٠ ?تد�� �ميا�م. 

?&ملجموعة &لثانية تد�� تسالونيكي &أل?�٤:٢-١٢ ?تد�� كيف �سسهم بولس J &الميا�.



VS @Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @

ناقشو" خطو' ”"إلمتد"!“ بأ� تسأ�: ما هو �لتأث4 �لذ3 سيحد/ من هذ+ �خلطو�) �ملتتالية لتلمذ! �لطلبة   .٥
على �لشبا� � �موعتك؟

Ú»ébn€a@Úè‹ßa

"نقسمو" 45 فريقني. فريق من "لقا!' "ألك1 سن" 0"لفريق "آلخر من "لقا!' "ألصغر سن". "جعل كل �موعة   .١
تقدK عرض" عما كانت عليه "حليا' عندما كانو" D "ملدBسة "لثانوية. "@ح <مس >0 عشر !قائق لإلعد"!. شجع 

على "ألفكاB "جلديد' مع "ستخد"K "أل!R"0 "ملتاحة. ال Oب >� يطو� >M عرL عن !قيقتني.

"جعل نفس "لفريقني يكتبو" تعريف" ملا يعنيه ”5ختر"\ "لثقافة“ 5]عهم مع" 0"طلب من كل فريق >� يذكر   .٢
تعريفه.

.(٤٥ - ٤٦ Rنظر صفحا") جللسة" fهذ D لعملية" R"عّين شخص" لإلجابة 0ملناقشة كل سؤ"� عن "خلطو  .٣

"طلب من كل شخص >� rضر معه كتاp "ملدBسة "لسنوM 0صحيفة "ملدBسة من "ملد"oB "لm nدK "لطلبة   .٤
 nسة "لBبالصال' من >جل كل طالب من طلبتهم 0من >جل "ملد uفيها. "حضرها للجلسة "لقا!مة."ختم "الجتما

mدمو� فيها.

Òãíb»€a@Úè‹ßa

.Kطلب من كل شخص >� يكتب قائمة <مسة >0صا� ميكنه >� يستخدمها لوصف ثقافة "لطالب "ليو"  .١

ناقش: ما هي �ملخا'& �ل% تنتابك "صو  تعرفك على �ملر�هقني؟  .٢

"طلب من كل شخص >� mتاB عامًال إلختر"\ "لثقافة تعتقد >نه "ألصعب. 0ما "لذM يعتقد >نه "ألسهل؟  .٣

 Bع >ك1 قد[" (لتقومي >0 "لصحيفة" ،Mسة "لسنوBملد" pكتا) قمت بتجميعها nسة "لBمو"! "ملد K"باستخد  .٤
ممكن من "ملعلوماR عن "ملد"D oB منطقتك ("نقسمو" 45 �موعاR صغ '. كل �موعة ميكنها >� متثل مدBسة).

"سأ�: ما هي �خلطو! �أل'! �ل% حتتا� �� تتخذها لكي تتعر& على �لطلبة غ4 �ملؤمنني؟ "جعل كل   .٥
.uسيتخذها هذ" "ألسبو nشخص يصف "خلطو' "ل

"جعل كل شخص يذكر "سم طالب غ  مؤمن ميكنه >� يتعر� عليه. قرB بأ� تقوK بنشا� معني لكي   .٦
تشتر� من خالله D حيا' هذ" "لطالب.



Úflá©a@Î@ÒbÓz‹€@ÚÌ˙ä @VT @

ãì«@ÚÌÜb®a@Úè‹ßa

ناقش: 6 ثقافة )لطالب )ليو1 ما )لذ- ,ب على )لطلبة #" يفعلو�؟  .١

ناقش: هل ميكننا #" نأخذ )جلو)نب )إل.ابية ,ذ� )ألنشطة (نستخدمها 6 )حلملة )لكر)�ية )ل� تركز على   .٢
)ملسيح ()ملصممة لتوصيل )إلجنيل للطلبة؟

�سأ�: ما )لذ- .ب #" نغيِّر� لكي نصل حق% (بإجنيل )ملسيح) بطريقة مناسبة للطلبة غ! )ملؤمنني؟  .٣

ناقش: هل كنيستنا (قيا�� خدمة )لشبا� لدينا معّد(" لعمل �لك؟  .٤

�سأ�: ما هي )لتغي!)  )ل� �تاجها 6 خدمتنا ح� نقد1 يسو� )ملسيح بطريقة �ببة #كثر؟ ما هي   .٥
)خلطو)  )ل� �تاجها كقا�� شبا� لكي �د� هذ� )لتغي!)  بالفعل؟

�9جع <حجا9 �ألسا> �لضر:9ية لكي تصمم 3لة كر�2ية (�نظر صفحة ٥٥) * كل حجر منها قيِّم ما تفعله   .٦
.Bكنيستك لتسديد هذ� �إلحتيا

ãì«@ÚÓ„br€a@Úè‹ßa

�قر< بصو" عاٍ� <فسس١١:٤-١٦ على �ملجموعة. ناقشو�: هل �ن جاهزين لعمل ما (صفه بولس 6   .١
هذ� )ألعد)�؟ �" � يكن )ألمر كذلك فما )لذ- �تاجه لكي جنهِّز #نفسنا؟

&% كل شخص يناقش ”خطة عمله �لشخصية“ �ل  ستجعل خدمته للشبا� �و9ها �ملسيح موضع �لتنفيذ.   .٢
حتد�هم * �لنقا1 �لغ/ عملية :�لغ/ �د&.. �جعلهم يقر9:) �خلطوتني �أل:لتني �للتني *ب <) يبد<:� ֲדما.

قيِّم �لطلبة * خدمة �لشبا� لديك مستخدم6 <عضا5 4موعتك * �إلجابة على <سئلة �خلطو. �لعملية 9قم٣   .٣
(�نظر صفحة ٥٨).

ناقشو� كمجموعة تقييم �جلو�نب �ملختلفة خلدمة شبا� �و9ها �ملسيح بالتسا�� عن:“#ين �ن )آل"؟ #ين   .٤
.ب #" نكو"؟

مبشا9كة �ملجموعة كلها �طلب منهم <) يصفو� �9يتهم عن خدمة �لشبا� * �لكنيسة.  .٥

�لتز  بالصال. من <جل هذ� �ألمر * �ملجموعة، �طلب منهم <) يصلو� من <جل �لك هذ� �لر�ية طو��   .٦
�ألسبو%.


