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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
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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.

ŸœáÁ@“bìn◊a @

∂Î˛a@Úè‹ßa @

قابلت حامت (6ليس هذ   �ه  حلقيقي) Y  ملد&سة. 6هو شا� .�ر طويل  لقامة 6مهندd، 6يتمتع بذكاf 6كا&يزما 
خاصة جتعل منه قائدr طبيعيp. 6قد كانت لديه صديقة �يلة جد5x6 .r  &�هم  لنا� معp، فإ�م يقولوx :4نه 6سيم 

6هي �يلة، 6حتمp سيستخدمهما  هللا .فضل  ستخد d 6بعد عشر سنو v،  نتهت حيا* حامت �x فشل تاd. لقد 
تزy6 من فتاته  جلميلة، 6تفر� خلدمة  هللا. 6لكن عالقته بز6جته تدهو&v 6تو&� Y عالقة مع  مر.* .خر�. 

 rًحياته مثل قطع  لد6مينو ـ فقد  �ا& �6 جه، 6تر�  خلدمة 6 نزلق بعيد Y تتد عى t ألحد  v.6بعد 5لك بد
عن  لطريق. 

6قد يفكر  لنا�، كيف ميكن .4 حتدt مثل هذw  ألمو&؟ 4x  إلجابة تكمن حتت مستو�  لسطح. 
لقد بد.v كل مشاكل حامت من حياته  ألنانية  ل| كانت تتركز Y تسديد  حتياجاته  لشخصية.

 ،Uبشلل  ألطفا wصغر Y (6ليس هذ   �ه  حلقيقي) £جتا� بأ�مة مشاֲדة. فقد .صيب هاx خر� pعر¥ صديق.
6.صبح معوقp جسديp من خصرw فما .سفل. 6تسببت هذw  أل�مة Y شعو&w باخلو¥ 6عدd  ألما4. 6فكر فيما 

عسى .4 يفعله لكي يتغلب على xعاقته ، 6لذلك قر& .4 يتفو¦ Y كل  جلو نب  ألخر� من حياته. فما&� 
 لتد&يباv  لرياضية حh .صبح  جلزf  ألعلى من جسمه Y شكل & ئع. 6.صبح مؤمنp ”& ئعp“ 6لكن بسبب 

xصر &w على .4 يكو4 شخصp متميزr، فإ4 ها£ .صبح فظp 6' ئم  لنقد لآلخرين  لذين © يصلو  لقامته  لر6حية. 
�x .4 6صل �x  لنقطة  ل| فيها �ح هللا .4 يفحص قلبه 6¬ر[ شفاrf ' خليY p حياته، بعدها .صبح يشتا¦ 

�x .4 يبد. xجتماعاv مع  لطال�، 6لكن كل ما كا4 يزعجه هو ما سيقوله  لطال� عنه 6هو  إلنسا4  ملعو¦ 
جسديp؟

Y6 هذw  للحظاv من  لصر C  لد خلي، حتوU ها£ �x  هللا 6بد. يطلب منه جديp: ”يا&�، ما هو هدفك 
 dخله .4 يقد ' Y 6بد. يشعر بإحلا .nلتغي  Y حياته v.حليا®؟“ 6عندما بد.  هللا يكشف خطته حليا* ها£، بد
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مالحظة: C *لد-,B *لسابقة تعرفنا على ما حتتاجه لتصبح قائد/ -,حي+. *لتزمنا بأسلو� حيا� 
يساعدنا على تعميق عالقتنا باهللا. ,كذلك توصلنا #$ #ستر*تيجية C *خلدمة تساعدنا لنكو� مؤثرين 

C حيا� طالبنا، ,C حيا� *آلبا4 ,*ألمها1 ,*ملتطوعني للخدمة.
,C *لد-,B *الث@ عشر *لتالية، فإ� *لتركيز سيتحو> #$ #;ا: *لوسائل ,*كتسا� *ملها-*1 *ل8 

تساعدنا لقيا:� طالبنا. ,C هذJ *لد-,B :عونا نتحدB Iنفسنا بأ� جنمع كل شئ مع+ ـ Bسلو� 
*حليا� + *ستر*تيجية *خلدمة + *ملها-*1. ,بينما نفعل Nلك فسنكتشف Bننا ” Lال1 قو� ” C يد *هللا 

يستخدمها لقيا:� *لطال�.

قابلت حامت (,ليس هذ* *Rه *حلقيقي) C *ملد-سة. ,هو شا� RBر طويل *لقامة ,مهندQ، ,يتمتع بذكا4 ,كا-يزما 
خاصة جتعل منه قائد/ طبيعي+. ,قد كانت لديه صديقة \يلة جد/. ,#L- *Nهم *لناB مع+، فإ]م يقولو�: #نه ,سيم 

,هي \يلة، ,حتم+ سيستخدمهما *هللا Bفضل *ستخد*Q ,بعد عشر سنو*1، *نتهت حيا� حامت #$ فشل تاQ. لقد 
 .IخرB �Bعالقة مع *مر C `-خلدمة *هللا. ,لكن عالقته بز,جته تدهو-1 ,تو aمن فتاته *جلميلة، ,تفر c,تز

,بعد Nلك بد1B *ألحد*h تتد*عى C حياته مثل قطع *لد,مينو ـ فقد *]ا- f,*جه، ,ترe *خلدمة ,*نزلق بعيدً/ 
عن *لطريق. 

,قد يفكر *لناB، كيف ميكن �B حتدh مثل هذJ *ألمو-؟ #� *إلجابة تكمن حتت مستوI *لسطح. 
لقد بد1B كل مشاكل حامت من حياته *ألنانية *ل8 كانت تتركز C تسديد *حتياجاته *لشخصية.

Bعرp صديق+ Lخر #جتاf بأfمة مشاֲדة. فقد Bصيب هاm (,ليس هذ* *Rه *حلقيقي) C صغرJ بشلل *ألطفا>، 
,Bصبح معوق+ جسدي+ من خصرJ فما Bسفل. ,تسببت هذJ *ألfمة C شعو-J باخلوp ,عدQ *ألما�. ,فكر فيما 

 B-من حياته. فما Iكل *جلو*نب *ألخر C qيتفو �B -يفعله لكي يتغلب على #عاقته ، ,لذلك قر �B عسى
*لتد-يبا1 *لرياضية حB rصبح *جلز4 *ألعلى من جسمه C شكل -*ئع. ,Bصبح مؤمن+ ”-*ئع+“ ,لكن بسبب 

#صر*-J على �B يكو� شخص+ متميز/، فإ� هاB mصبح فظ+ ,:*ئم *لنقد لآلخرين *لذين t يصلو* لقامته *لر,حية. 
 qصبح يشتاB حياته، بعدها C +شفا4/ :*خلي wيفحص قلبه ,;ر �B ح هللاR صل #$ *لنقطة *ل8 فيها, �B $#

 qجتماعا1 مع *لطال�، ,لكن كل ما كا� يزعجه هو ما سيقوله *لطال� عنه ,هو *إلنسا� *ملعو# Bيبد �B $#
جسدي+؟

,C هذJ *للحظا1 من *لصر*y *لد*خلي، حتو> هاm #$ *هللا ,بدB يطلب منه جدي+: ”يا-�، ما هو هدفك 
 Qيقد �B خله*: C zيشعر بإحلا Bلتغي}. ,بد* C 1 حياتهBبد ،mهللا يكشف خطته حليا� ها* Bحليا|؟“ ,عندما بد
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للطال� Eجنيل �هللا؛ هذ� �الجنيل �لذ= ساعد) على �لتغلب على 6ا5فه �ملتمركز/ حو- تفك() فيما سيقوله �لطال� 
عندما ير5نه ֲדذ) �حلالة. 5بدN �هللا يغ( نقد) �لالWX لآلخرين RE حب 5 حناP. 5قد Nصبحت عالقة هاH �لعميقة 
باهللا �5ضحة لكل من حوله. �5تسمت خدمته بالفاعلية لدgجة Nنه e شهر �5حد فقط قبل �ملسيح Nكثر من مائة 

l5سني طالبi من خال- خدمته.

 m n5 باألحرN) يستطيعا m ماqN rباحتياجاִדما �لشخصية ح wجة كب(/ جدg5حامت �هتما بد Hكًال من ها PE
يريد�) �gية هد� �هللا 5قصد) من حياִדما. 5كانت نتيجة Xلك مأسا/ شخصية e حيا/ Nحد}ا بينما طلب �آلخر 

.g�5لثما Wحياته بأ= �ن، 5لذلك �تسمت خدمته باإلشبا e يعر� قصد �هللا PN

@!a@áó”@Úœã»fl@k‹†

و� ِلَحَياِتُكْم ِبَما َتْأُكُلوPَ 5َِبَما  لقد حتد! �ملسيح عن Xلك بكل 5ضو  حني قا-:“ِلَذِلَك Nَُقوُ- َلُكْم: َال َتْهَتمُّ
َعاِ) �5َْلَجَسُد Nَْفَضَل ِمَن �للَِّباِ%؟ �ُْنُظُرE �5َِلى  َتْشَرُبوPَ 5ََال َألْجَساِ*ُكْم ِبَما َتْلَبُسوN .Pََلَْيَسِت �ْلَحَياُ/ Nَْفَضَل ِمَن �لطَّ
َما5ِ=ُّ َيُقوُتَها. Nََلْسُتْم Nَْنُتْم ِباْلَحِر=ِّ  َماِ-: Eِنََّها َال َتْزWُgَ 5ََال َتْحُصُد 5ََال َتْجَمُع Eَِلى َمَخاِ+N5َ Pََُبوُكُم �لسَّ ُطُيوgِ �لسَّ
 َّPَهِذِ) ُكلََّها َتْطُلُبَها �ُألَمُم. َأل َّPَنْلَبُس؟ َفِإ �Xَ5ْ َماNَ �َُنْشَر �Xَ5ْ َماNَ َنْأُكُل �Xَو� َقاِئِلنيَ: َما Nَْفَضَل ِمْنَها؟ ... َفَال َتْهَتمُّ

َما5ِ=َّ َيْعَلُم Nَنَُّكْم َتْحَتاُجوE Pََِلى َهِذِ) ُكلَِّها. َلِكِن �ْطُلُبو� 5Nًََّال َمَلُكو0َ �هللاَِّ 5َِبرَُّ) 5ََهِذِ) ُكلَُّها ُتَز�ُ* َلُكْم“.  Nََباُكُم �لسَّ
( ٢٥:٦-٢٦ ، ٣١-٣٣rم)

PE �هللا لديه قصد فريد �g5ئع لكل �5حد منا. 5لكننا نفقد) عندما نكوP منحصرين e �هتماماتنا �خلاصة. gمبا 
تكوP لدينا كل �إلمكانيا0، 5قد =قق جناحi عظيمi من حيث �ملا-، �5لقو/، �5لشهر/، �5ألسر/ ... �9 5لكن 

كل هذ� ?تلف عن �لنجا  من 5جهة نظر �هللا.

من �لغبا- Nال نعيش e قصد �هللا حلياتنا . فكأنك تشتر= قلمi كث( �لثمن 5لكنه ال يكتب فتقو-: ”حسنi، ال 
 A5ن �لقلم عشر/ قر� Pشتريته فقط ألظهر مبظهر جيد“. 5سو�- كاE جعل قلمي هذ� يكتب، فأنا قدN PN DحتاN
 PN يكتب. ال ميكننا PN لقصد من 5جو*) هو� Pلك ألX لقلم �لذ= ال يكتب ال فائد/ منه� Pسمائة جنيه، فإl 5N

نضع قصد �هللا e حيز �لتنفيذ Eال E �XEنتبهنا 5Nًال RE قصد �هللا من حياتنا.

@!a@áó”@“bìn◊a

 gغريب ـ �حليو�نا0، �لبحر، �ألشجا Wسفر �لتكوين كيف خلق �هللا كل �ملخلوقا0 بطريقة عجيبة 5بتنو e Nنقر
�5لشمس ... �9 5لكنه خلق �إلنساP فقط على صوgته 5مثاله. ملا�X؟ ألP له هدفi خاصi حليا/ �إلنساP. 5قد 

َر �ْلَمَساِكَني gْNََسَلِني َألْعِصَب  يِِّد �لرَّ�ِّ َعَليَّ َألPَّ �لرَّ�َّ َمَسَحِني ُألَبشِّ عبَّر Eشعيا- �لن� عن Xلك بقوله: ”5gُُ  �لسَّ
َ ِباْلِعْتِق 5َلِْلَمْأُسوgِيَن ِباِإلْطَالِ�. ُألَناِ*َ= ِبَسَنٍة َمْقُبوَلٍة لِلرَّ�ِّ 5َِبَيْوِ) �ْنِتَقاٍ) ِإلَلِهَنا.  ُمْنَكِسِر= �ْلَقْلِب ُألَناِ*َ= لِْلَمْسِبيِّني

ُألَعزَِّ= ُكلَّ �لنَّاِئِحنيَ. َألْجَعَل لَِناِئِحي ِصْهَيْوPَ ُألْعِطَيُهْم َجَماًال ِعَوضi َعِن �لرََّماِ* 5َُ*ْهَن َفَرٍ  ِعَوضi َعِن �لنَّْوِ  
gِ5ََ*�َ- َتْسِبيٍح ِعَوضi َعِن �لر5ُِّ  �ْلَياِئَسِة َفُيْدَعْوNَ Pَْشَجاgَ �ْلِبرِّ َغْرَ% �لرَّ�ِّ لِلتَّْمِجيِد“. (Eشعيا-١:٦١-٣ )

لقد فد�نا �هللا لكي نعلن  د). 5قد Nعلن �لر� يسوW �ملسيح خطة �هللا لإلنساP عندما صلى: ” Nََنا ِفيِهْم N5ََْنَت ِفيَّ 
ِلَني Eَِلى �5َِحٍد 5َلَِيْعَلَم �ْلَعاَلُم Nَنََّك gْNََسْلَتِني .............“ (يوحنا٢٣:١٧) لَِيُكوُنو� ُمَكمَّ

5يلقي بولس �لرسو- مزيدw من �لضو- على هد� �هللا لإلنساP فيقو-: ”5ََنْحُن َجِميعi َناِظِريَن َمْجَد �لرَّ�ِّ ِبَوْجٍه 
َمْكُشوٍ�....“ (كوgنثو% �لثانية١٨:٣)

e5 سفر �لر�يا يصف �لرسو- يوحنا كيف سنمجد �هللا طو�- �ألبدية: ”5ََنَظْر0ُ 5ََسِمْعُت َصْو0َ َمَالِئَكٍة َكِثِ(يَن 
ُيوِ$، 5ََكاPَ َعَدُ*ُهْم gََبَو�gَ 0َِبَو�N5َ 0ٍُُلوَ� Nُُلوٍ�، َقاِئِلَني ِبَصْو0ٍ َعِظيٍم: «ُمْسَتِحقٌّ  َحْوَ- �ْلَعْرAِ �5َْلَحَيَو�َنا0ِ �5َلشُّ

ا ِفي  ُهَو �ْلَحَمُل �ْلَمْذُبوُ  PْNَ َيْأُخَذ �ْلُقْدgََ/ �5َْلِغَنى �5َْلِحْكَمَة �5َْلُقوََّ/ �5َْلَكَر�َمَة �5َْلَمْجَد �5َْلَبَرَكَة». 5َُكلُّ َخِليَقٍة ِممَّ
َماِ- 5ََعَلى �َألgِْ% 5ََتْحَت �َألgِْ%، 5ََما َعَلى �ْلَبْحِر، ُكلُّ َما ِفيَها، َسِمْعُتَها َقاِئَلًة: «لِْلَجاِلِس َعَلى �ْلَعْرAِ 5َلِْلَحَمِل  �لسَّ

ْلَطاE Pَُِلى Nََبِد �آلِبِديَن». ” (�gيا١١:٥-١٣ ) �ْلَبَرَكُة �5َْلَكَر�َمُة �5َْلَمْجُد �5َلسُّ

@!a@áó”@∂g@fiÏzn€a

PE هدفنا كمؤمنني هو PN منجد �هللا. PN نعكس صوgته للعاm. �5ذ� �لسبب هو خلقنا، �5ذ� هو فد�نا. 5لكن 
وgَِ/ َعْيِنَها(صوg/ �لر�  كيف ميكننا PN ” نعكس  د �هللا“؟ ميضي بولس �لرسو- e قوله: ” َنَتَغيَُّر Eَِلى ِتْلَك �لصُّ

نفسه) ِمْن َمْجٍد Eَِلى َمْجٍد، َكَما ِمَن �لرَّ�ِّ �لر5ُِّ “ (كوgنثو% �لثانية١٨:٣ ).

َ ُصوgََ/ �ْبِنِه ........“ ( 5gمية٢٩:٨). 5يقو- Nيضi: ”َألPَّ �لَِّذيَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم لَِيُكوُنو� ُمَشاِبِهني

5يلخص بولس �لرسو- هدفنا حني قا-: ” َفِإ�Xَ ُكْنُتْم َتْأُكُلو5ْNَ Pَ َتْشَرُبو5ْNَ Pَ َتْفَعُلوPَ َشْيئi َفاْفَعُلو� ُكلَّ َشْيٍ- ِلَمْجِد 
�ِهللا“ كوgنثو% �أل٣١:١٠R5، فكل يو) لدينا �لفرصة لننمو 5نصبح شبه �ملسيح Nكثر.  5بينما يعمل �لر5  

�لقد% فينا ليتمم Xلك ، فإننا سنعكس  د) من خال- حياتنا.

e �لد5g% �لتالية سنركز على هدفنا e �حليا/ 5نرn كيف يؤثر هذ� ��د� على عالقتنا باهللا 5عالقتنا باآلخرين.
 



Y @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ُألَعزDَِّ ُكلَّ "لنَّاِئِحنيَ. َألْجَعَل لَِناِئِحي ِصْهَيْوَ: ُألْعِطَيُهْم َجَماًال ِعَوض& َعِن "لرََّماِ- َ.ُ-ْهَن َفَرٍ� ِعَوض& َعِن "لنَّْوِ� 
( ١:٦١-٣MشعياO) .“لِلتَّْمِجيِد ِّUَّلر" Vَْلِبرِّ َغْر" YَْشَجاZَ :ََتْسِبيٍح ِعَوض& َعِن "لرُّ.ِ� "ْلَياِئَسِة َفُيْدَعْو Mَ"-َYِ.َ

لقد فد"نا "هللا لكي نعلن kدj. .قد Zعلن "لرU يسوg "ملسيح خطة "هللا لإلنسا: عندما صلى: ” Zََنا ِفيِهْم َ.Zَْنَت ِفيَّ 
ِلَني Oَِلى َ."ِحٍد َ.لَِيْعَلَم "ْلَعاَلُم Zَنََّك YْZََسْلَتِني .............“ (يوحنا٢٣:١٧) لَِيُكوُنو" ُمَكمَّ

.يلقي بولس "لرسوv مزيدy من "لضوM على هدw "هللا لإلنسا: فيقوv: ”َ.َنْحُن َجِميع& َناِظِريَن َمْجَد "لرUَِّّ ِبَوْجٍه 
َمْكُشوwٍ....“ (كوYنثوV "لثانية١٨:٣)

.� سفر "لر�يا يصف "لرسوv يوحنا كيف سنمجد "هللا طو"v "ألبدية: ”َ.َنَظْرُ� َ.َسِمْعُت َصْوَ� َمَالِئَكٍة َكِثِ~يَن 
ُيوِ�، َ.َكاَ: َعَدُ-ُهْم Yََبَو"ِ� Yََبَو"ٍ� َ.ZُُلوZ wَُُلوwٍ، َقاِئِلَني ِبَصْوٍ� َعِظيٍم: «ُمْسَتِحقٌّ  َحْوvَ "ْلَعْرِ� َ."ْلَحَيَو"َناِ� َ."لشُّ

ا ِفي  َ� َ."ْلَكَر"َمَة َ."ْلَمْجَد َ."ْلَبَرَكَة». َ.ُكلُّ َخِليَقٍة ِممَّ ُهَو "ْلَحَمُل "ْلَمْذُبوُ� Zَْ: َيْأُخَذ "ْلُقْدYََ� َ."ْلِغَنى َ."ْلِحْكَمَة َ."ْلُقوَّ
َماMِ َ.َعَلى "َألYِْ� َ.َتْحَت "َألYِْ�، َ.َما َعَلى "ْلَبْحِر، ُكلُّ َما ِفيَها، َسِمْعُتَها َقاِئَلًة: «لِْلَجاِلِس َعَلى "ْلَعْرِ� َ.لِْلَحَمِل  "لسَّ

ْلَطاُ: Oَِلى Zََبِد "آلِبِديَن». ” (�Yيا١١:٥-١٣ ) "ْلَبَرَكُة َ."ْلَكَر"َمُة َ."ْلَمْجُد َ."لسُّ

@!a@áó”@∂g@fiÏzn€a

O: هدفنا كمؤمنني هو Z: منجد "هللا. Z: نعكس صوYته للعا�. .�ذ" "لسبب هو خلقنا، .�ذ" هو فد"نا. .لكن 
 Uلر" �Yَعْيِنَها(صو �ِYَو كيف ميكننا Z: ” نعكس kد "هللا“؟ ميضي بولس "لرسوv � قوله: ” َنَتَغيَُّر Oَِلى ِتْلَك "لصُّ

نفسه) ِمْن َمْجٍد Oَِلى َمْجٍد، َكَما ِمَن "لرUَِّّ "لرُّ.ِ�“ (كوYنثوV "لثانية١٨:٣ ).

َ ُصوYََ� "ْبِنِه ........“ ( Y.مية٢٩:٨). .يقوZ vيض&: ”َأل:َّ "لَِّذيَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم لَِيُكوُنو" ُمَشاِبِهني

.يلخص بولس "لرسوv هدفنا حني قاv: ” َفِإَ#" ُكْنُتْم َتْأُكُلوَ: Zَْ. َتْشَرُبوَ: Zَْ. َتْفَعُلوَ: َشْيئ& َفاْفَعُلو" ُكلَّ َشْيMٍ ِلَمْجِد 
"ِهللا“ كوYنثوV "أل.(٣١:١٠، فكل يو' لدينا "لفرصة لننمو .نصبح شبه "ملسيح Zكثر.  .بينما يعمل "لر.� 

"لقدV فينا ليتمم #لك ، فإننا سنعكس kدj من خالv حياتنا.

� "لدV.Y "لتالية سنركز على هدفنا � "حليا� .نر+ كيف يؤثر هذ" "�دw على عالقتنا باهللا .عالقتنا باآلخرين.
 



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @QP @QQ @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

∂Î˛a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

�كتب هد@ �هللا حلياتك. ع>َّ عن 8لك بطريقة 3تصر� 0يث ميكنك كتابتها # "لة ��حد�.  .١

بعد قر�K �Hفسس١٣:١-١٤ Kكتب فقر� توضح فيها ”من Kنت“ بناGH على عالقتك باهللا.  .٢

بعد قر��H فيل٦:١e صف مثالني `د_ين من حياتك لتوضح كيف بدK �هللا [قق بالفعل هدفه # حياتك     .٣
�8لك بأh ”يكمل عمله �لصاf فيك“.  

  jتلقي جانب hK �8 �ستطعتo .لك jئع�q لديه مستقبًال hK �_هللا لك بطريقة `د� sميا١١:٢٩-١٣ يقوq� #  .٤
كل �ملعوقا|، ما هي Kعظم Kحالمك ؟ كيف ميجد �هللا �8ته من خالs هذ� �حللم؟  

تأمل # هذ� �حللم خالs �لد��q �ألqبعة �لتالية، �فكر كيف ميكن �ذ� �حللم hK يصبح حقيقة!  .٥

�حفظ غيبj كوqنثو� �أل��٣١:١٠ � �ستكمل �قت خلوتك �ليومي مع �هللا.  .٦



QQ @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

بعد قر.CD فيل٦:١A صف مثالني :د9ين من حياتك لتوضح كيف بد/ .هللا ,قق بالفعل هدفه � حياتك     .٣
PQلك بأN ”يكمل عمله .لصاI فيك“.  

  Rتلقي جانب N/ ستطعت. .PZ .لك Rلديه مستقبًال \.ئع N/ C9هللا لك بطريقة :د. aميا١١:٢٩-١٣ يقو\. �  .٤
كل .ملعوقاo، ما هي /عظم /حالمك ؟ كيف ميجد .هللا P.ته من خالa هذ. .حللم؟  

تأمل � هذ. .حللم خالa .لد\tQ .أل\بعة .لتالية، Qفكر كيف ميكن rذ. .حللم /N يصبح حقيقة!  .٥

.حفظ غيبR كو\نثوt .أل٣١:١٠yQ w .ستكمل Qقت خلوتك .ليومي مع .هللا.  .٦



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @QR @QS @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ÚÓóÉì€a@“aáÁ˛a@—Ìã»m @

ÚÓ„br€a@Úè‹ßa @

بعد سنة "نصف من قبو@ للمسيح كمخلص شخصي. كنت 4جلس / غرف0 / كلية *(فيدسو#. "جا�� هاتف 
*(خلي يقوX: ”باI ،WIمبا ال Tب عليك 4# متاOI لعبة كرN (لسلة فيما بعد“ "لكنM فكرK بعدها: ”Iمبا 

تكو# هذ_ 4غ^ فكرN طرK4 على بالك“.

 / aعندما "صلت للصف (لر(بع كنت منتظم" .f"لسلة منذ كنت / (لسنة (أل) Nلعبة كر OI4ما K4لقد بد
(للعب مع فرp مشهوNI. "خالX فترN (لصيف (لسابق للسنة (لنهائية من (لدI(سة (لثانوية، كنت 4تدh iIا� 

.Mهq لذ( فقد نفضت هذ( (لفكر عن" .“N)Iملبا)” Xحو I"يد vكا# كل شئ / حيا" aيومي Kساعا
"لكن (ستمر هذ( (لفكر ير("*�. ”Iمبا ال Tب عليك 4# متاOI لعبة كرN (لسلة“. 

"/ 4حد (أليا� 4ثنا� قر(�v للكتاi (ملقدO توقفت عند م�٣٣:٦ ”َلِكِن (ْطُلُبو( 4َ"ًَّال َمَلُكوKَ (هللاَِّ َ"ِبرَُّ_ َ"َهِذِ_ 
ُكلَُّها ُتَز(ُ* َلُكْم.“ ”4طلب 4"ًال ما يريد_ (هللا“. هذ( ما قالته هذ_ (آلية @. "كا# علىَّ 4# 4قرلنفسي: ”باWI، لقد 

4صبحت مؤمنa منذ سنة "نصف "لكنك � تسلم كرN (لسلة للمسيح . �# كرN (لسلة هي هدفك "ليس (هللا“. 

"قد بد4 (هللا يسألM: ”هل تريد 4# تتبع 4هد(فك �4 4هد(/؟“ "كا# (لتخلي عن كرN (لسلة / 4ثنا� *I(س0 
(جلامعية X"4 خطوN  صعبة / (تبا� 4هد(� (هللا حلياv بدًال من 4هد(/ (خلاصة. "بينما كنت 4منو / فهمي 

ألهد(� (هللا حلياv، كا# يذكر� عندما ُطلَب من يسو� 4# يذكر 4عظم "صية، قاX: ” ُتِحبُّ (لرiََّّ �َِلَهَك ِمْن 
ُكلِّ َقْلِبَك َ"ِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َ"ِمْن ُكلِّ ُقْدIَِتَك َ"ِمْن ُكلِّ ِفْكِرَ¥“ "كذلك ”َ"َقِريَبَك ِمْثَل َنْفِسَك“. (لوقا٢٧:١٠ )

"عرفت 4# هد� (هللا / 4# يتمجد من خال@ ميكن 4# يتحقق �I )qكزK هد/ / 4# 4متم (لوصية (لعظمى بأ# 
4حب (هللا . "قد 4خ»نا يسو� كيف ªد© qلك، فقاX �# (هللا يطلب 4# 4حبه:

(aحي"I ) ¬من كل قل   

(aجتماعي) ) من كل نفسي   

( aهنيq ) Wمن كل فكر   

( aبدني ) vIمن كل قد   

هذ_ (ملجاالK (ألIبعة.

ĆbÓyÎä@!a@Új´

لكي نتعلم 4# �ب (هللا من كل قلوبنا فإننا �تا� �f مماIسة (النضبا�، qلك أل# حبنا هللا يعَّ» عنه بالطاعة. �# 
كنا �ب (هللا فإننا نريد 4# نعمل ما يرضيه. �# (لطاعة صعبة شأ�ا / qلك شأ# كل شئ له قيمة. "هنا¥ مقولة 

شه#N: ”ال Iبح بد"# �4“. كذلك فإ# (النضبا� (لر"حي، ليس "ر* قو(نني صاIمة نتبعها بل هو (لبو(بة 
للحرية. �نه يفتح لنا (لباi ملحضر (هللا. �نه Tعلنا / (لوضع (لذW يسمح هللا بأ# يغ#نا لكي نصبح ما يريدنا #4 

نكو# عليه.

قاX 4حد (لنحاتني ملساعد_: ”هل تر& هذ_ (لقطعة من (لرخا�؟ ��ا حصا#. �# *"WI هو 4# 4%لص من كل شئ 
فيها Tعلها ال تبد" كحصا#.“ كلما تعرفنا على (لرi 4كثر "4حببنا_ 4كثر، فإ# طاعتنا ستسمح له بأ# يقطع منا 

كل شئ مينعنا من 4# نتشبه به.

ĆbÓ«b‡nua@!a@Új´

كعضو / (ألسر (جلامعية، كا# علىَّ 4# 4"(جه بعض (لقر(K)I (لصعبة (خلاصة �ياv (الجتماعية. فكث# من 
�مالئي / (جلامعة كانو( ªتسو# (خلمر "يشتركو# / (حلفالK (لصاخبة.

"كا# (لقر(I (لذT Wب 4# 4%ذ_ هو(آلv: ”هل صد(قة �مالئي مهمة للدIجة (ل0 4ضحي فيها مبا يطلبه (هللا 
 M4صدقا� �خرين سيساعد"ن vحيا f� هللا بأنه سيصبح هو صديقي، "سيحضر) �)I4 ،؟“ "كنتيجة لذلكMم

"يشجعونM / �ميا�. "بعد (%اWq �ذ( (لقر(I، بدK4 4نظر �f (هللا ل#يM كيف 4حبه / كل جانب من جو(نب 
حياv (الجتماعية.

 Mلآلخرين "4# 4ب aحقيقي aألصبح صديق NIملقد) َّWجلامعية 4صبح هد/ هو 4# تكو# لد) Nألسر) / WIمن (ختبا"
صد(قاK عميقة، ليس على 4ساO ما يعمله (لناO ليساعد"نM، "لكن على 4ساO ما 4ستطيع 4# 4عمله 4نا ألهتم 

ֲדم. �# (هللا يوجهنا / 4هد(فنا من خالX تكوين صد(قاK خصوصa عندما يكو# هدفنا 4# �به من كل قلوبنا.

ĆbÌãÿœ@!a@Új´

بعدما (لتحقت باجلامعة، (كتشفت 4نM � 4عد متفوقa كما كنت / (ملرحلة (لثانوية. لقد حد*K بعض (ألهد(� 
(لدI(سية، مصممa على 4# 4حصل على (ألقل على تقدير جيد جد�. "كا# X"4 �ختباI @ هو / ما*N (لتاIيخ 
(لذI4 W*ته 4# يكو# %صصي (ألساسي. "كنت q4(كر *I"سي كاملجنو#، "لكن ملا ظهرK نتيجة (المتحا# 

.v4حصل على تقدير سئ مثل هذ( / حيا � .Xعلى تقدير مقبو W4  ٪نفسي حاصًال على٧٤ Kجد"

لذ( قرKI 4# 4ستعد 4كثر لالمتحا# (لتا@. "قضيت كل (لوقت (لذW ميكنM 4# 4قضيه / (ملذ(كرN. "� 4حصل 
على٪ ٧٤ *Iجة / تلك (ملرN "لكنM حصلت على٪ ٤٧. "كانت 4هد(/ (لدI(سية تنهاI بسرعة. "كأ# كل ما 

كنت 4عتمد عليه كا# يتالشى.



QS @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ĆbÓyÎä@!a@Új´

لكي نتعلم �G >ب 5هللا من كل قلوبنا فإننا >تا: �9 مما7سة 5النضبا1، /لك أل� حبنا هللا يعَّ% عنه بالطاعة. �� 
كنا >ب 5هللا فإننا نريد �G نعمل ما يرضيه. �� 5لطاعة صعبة شأUا T /لك شأ� كل شئ له قيمة. NهناL مقولة 

شهcd: ”ال 7بح بدG �N`“. كذلك فإ� 5النضبا1 5لرNحي، ليس [ر\ قو5نني صا7مة نتبعها بل هو 5لبو5بة 
 �G نا لكي نصبح ما يريدناdيسمح هللا بأ� يغ h5لوضع 5لذ T علناj ملحضر 5هللا. �نه mللحرية. �نه يفتح لنا 5لبا

نكو� عليه.

قاG wحد 5لنحاتني ملساعدt: ”هل ترu هذt 5لقطعة من 5لرخاr؟ �Uا حصا�. �� \h7N هو pG �Gلص من كل شئ 
فيها jعلها ال تبدN كحصا�.“ كلما تعرفنا على 5لرG mكثر GNحببناG tكثر، فإ� طاعتنا ستسمح له بأ� يقطع منا 

كل شئ مينعنا من �G نتشبه به.

ĆbÓ«b‡nua@!a@Új´

كعضو T 5ألسر 5جلامعية، كا� علىَّ 5NG �Gجه بعض 5لقر�575 5لصعبة 5خلاصة �يا� 5الجتماعية. فكثd من 
%مالئي T 5جلامعة كانو5 #تسو� 5خلمر Nيشتركو� T 5حلفال� 5لصاخبة.

Nكا� 5لقر75 5لذj hب pG �Gذt هو5آل�: ”هل صد5قة %مالئي مهمة للد7جة 5ل' Gضحي فيها مبا يطلبه 5هللا 
م(؟“ Nكنتيجة لذلك، 57G, 5هللا بأنه سيصبح هو صديقي، Nسيحضر �9 حيا� Gصدقا+ *خرين سيساعدNن( 

Nيشجعون( T �ميا,. Nبعد p5ا/h 0ذ5 5لقر75، بدG �Gنظر �9 5هللا لdي( كيف Gحبه T كل جانب من جو5نب 
حيا� 5الجتماعية.

Nمن 5ختباT h7 5ألسرc 5جلامعية Gصبح هدT هو �G تكو� لدhَّ 5ملقدc7 ألصبح صديق2 حقيقي2 لآلخرين G �GNب( 
صد5قا� عميقة، ليس على Gسا5 ما يعمله 5لنا5 ليساعدNن(، Nلكن على Gسا5 ما Gستطيع G �Gعمله Gنا ألهتم 

ֲדم. �� 5هللا يوجهنا G Tهد5فنا من خالw تكوين صد5قا� خصوص2 عندما يكو� هدفنا �G >به من كل قلوبنا.

ĆbÌãÿœ@!a@Új´

بعدما 5لتحقت باجلامعة، 5كتشفت Gن( ` Gعد متفوق2 كما كنت T 5ملرحلة 5لثانوية. لقد حد\� بعض 5ألهد�5 
5لد57سية، مصمم2 على G �Gحصل على 5ألقل على تقدير جيد جد�. Nكا� wNG �ختبا7 � هو T ما\c 5لتا7يخ 
5لذ7G h\ته �G يكو� pصصي 5ألساسي. Nكنت G/5كر \N7سي كاملجنو�، Nلكن ملا ظهر� نتيجة 5المتحا� 

Nجد� نفسي حاصًال على٧٤٪  hG على تقدير مقبوG ` .wحصل على تقدير سئ مثل هذT 5 حيا�.

لذ5 قرG �G �7ستعد Gكثر لالمتحا� 5لتا�. Nقضيت كل 5لوقت 5لذh ميكن( G �Gقضيه T 5ملذ5كرG `N .cحصل 
على٪ ٧٤ \7جة T تلك 5ملرN cلكن( حصلت على٪ ٤٧. Nكانت GهدT5 5لد57سية تنها7 بسرعة. Nكأ� كل ما 

كنت Gعتمد عليه كا� يتالشى.



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @QT @QU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ÚÓ„br€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
3@ يفد? -/ يكو/ شريكي ' "لغرفة -حد "لطلبة "ملتفوقني -3 -/ يكو/ -حد -صدقائي ' "ألسر# "جلامعية من 

"لطلبة "حلاصلني على منحة BH"سية بسبب تفوقه ' "لدB"سة.

3قد تسببت بد"ي\ "ملهزY3# ' "لكلية ' شعوXB بالد3نية. 3لكن بد- "هللا يوضح S "حلق "ملوجو3B ' Hمية ٢:١٢ 
ْهَر َبْل َتَغيَُّر3" َعْن َشْكِلُكْم ِبَتْجِديِد َ-dَْهاِنُكْم...“. ”3َ٢َال ُتَشاِكُلو"(ال تتمثلو")  َهَذ" "لدَّ

BH-3كت -نq عندما تعرفت على "ملسيح، -صبح S فكرv ( فيلu ٥:٢). 3بد-s -فهم -/ "هللا خلق dهq بالطريقة 
"ل\ -H"B -/ يكو/ عليها لكي يستخدمq تبعx للطريقة "ملتفرH# "ل\ خلقq عليها.

 zهللا، "ل\ هي -على جد" Bهو -/ -صل أل/ -فكر -فكا “X{/ هد' "لشخصي ' -/ ”-حب "لر} من كل فكر
 S 3توصيل ما علمه B"سة 3تطبيق كلمة "هللا باستمر"BH q({شعيا�٨:٥٥-٩). فمحبة "هللا من "لفكر تع XBمن -فكا

لآلخرين.

ĆbÌáèu@!a@Új´

@ تكن لدXَّ مشكلة ' -/ -حتفظ بقو"مي، ألنq كنت طو"� عمرB Xياضيx. 3لكن بعد �رجي من "جلامعة 
-BHكت {نq كنت -عتq بنفسي بد"فع خاطئ 3هو -/ -كو/ متميزz ' "لرياضة.

3لكن "هللا بد- يوضح S -/ هدفه من -/ -كو/ ' لياقة بدنية جيد# #تلف متامx. "هللا يريد? -/ -عتq  سدX ألنه 
هيكله ( كوBنثو& "أل%3 ١٩:٦).

 {/ "النضبا, "لبد? ها( جدz. فعن طريق مماBسة "لرياضة، 3"لنظا( "لغذ"ئي "ملتو"Y/، 3قضا� 3قت كا' من 
 .vمن خال� جسدنا ملجد �"H- جيد# ح/ .صل "هللا على -قصى #Bنا ' صوHلر"حة ميكننا -/ 0افظ على -جسا"

{/ تعريفنا ألهد"فنا ' كل 3"حد# من هذv "ملجاالs ليس "2د' منه -/ نشعر بالذنب -3 -/ يثقل كاهلنا باملزيد 
من "ألعبا�، 3لكنها طريقة "هللا "ل\ يقوHنا ֲדا لتحقيق "2د' من حياتنا.

 

تأمل ' "Bميا١١:٢٩-١٣. 3فكر ' "حللم "لذX 3صفته ' "جللسة "لسابقة ( ' "لسؤ"� "لر"بع من     .١
   #Bجللسة عن 8بة "هللا من كل "لقلب 3"لنفس 3"لفكر 3"لقد" vلعملية ). 3فكر كيف ميكن 2ذ" s"خلطو"  

-/ ينطبق على حلمك بأ/ متجد "هللا بأقصى BHجة. "كتب -فكاB: هنا.  

هل تترHH ' بعض "ألحيا/ ' -/ تضع“-هد"فx ملد? "حليا#“؟ {=ا ليست >رH -3ها(. قد تكو/ #يفة،     .٢
3لكنها قد حتوِّ� حلمك {% حقيقة. {/ 3ضع "ألهد"' سيساعد: ح/ تضع -حالمك ' صوB# ميكن     
قياسها. من "ملهم -/ تفكر على "ملد? "لبعيد. {d" كا/ "لتفكC“ملد? "حليا#“ طويل جدz بالنسبة لك.     

فكر ' "لعشر سنو"s "ملستقبلة. ال تستثقل هذv "ملهمة. {ننا سنعيد صياغتها 3نفتتها {% -هد"' سنوية ميكن    
.xִדا حلياتك يوميHقياسها. 3لكن  ' "لنهاية ستصل {% "ألهد"' "ل\ حد  



QU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ÚÓ„br€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

تأمل % �?ميا١١:٢٩-١٣. 0فكر % �حللم �لذ1 0صفته % �جللسة �لسابقة ( % �لسؤ�" �لر�بع من     .١
   C?بة �هللا من كل �لقلب �0لنفس �0لفكر �0لقدK جللسة عن� MذN لعملية ). 0فكر كيف ميكن� Tخلطو��  

bZ ينطبق على حلمك بأb متجد �هللا بأقصى \?جة. �كتب Zفكا?Y هنا.  

هل تتر\\ % بعض �ألحياbZ % b تضع“Zهد�فq ملدo �حلياC“؟ lmا ليست jر\ 0Zهاi. قد تكوh bيفة،     .٢
0لكنها قد حتوِّ" حلمك zm حقيقة. bm 0ضع �ألهد�x سيساعدY حv تضع Zحالمك % صو?C ميكن     
قياسها. من �ملهم bZ تفكر على �ملدo �لبعيد. ��m كاb �لتفك�“ملدo �حلياC“ طويل جد~ بالنسبة لك.     

فكر % �لعشر سنو�T �ملستقبلة. ال تستثقل هذM �ملهمة. mننا سنعيد صياغتها 0نفتتها Z zmهد�x سنوية ميكن    
.qل� حد\ִדا حلياتك يومي� xألهد�� zm قياسها. 0لكن  % �لنهاية ستصل  



QW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

Ÿmb”˝«@›‘ña @

Úr€br€a@Úè‹ßa @

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

ÚÓóÉì€a@“aáÁ˛a

< �جلدB2 �لتاA. فكر < �ملجاال: �لر2حية �2إلجتماعية �2لفكرية �2لبدنية من حياتك % �كتب على �ألقل    .٣
هدفN �2حدU تريد حتقيقه < كل QاB. �قِض 2قتN < �لصالK �2لتأمل IثناE Fلك.  

تأكد من WI ما تكتبه هو فعًال ما تريد WI حتققه.  

 

iحفظ غيبN م٣٦:٢٢f-٣٨ �2كمل `_�ستك للكتا[ من �جنيل مرقس.  .٤

ĆbÓyÎä@NQ

@ĆbÓ«b‡nua@NR

ĆbÌãÿœ@NS

@ĆbÓ„ái@NT

كاW لد*َّ كث) من �ألصدقاI FثناF `_�س& �لثانوية. 2لكن$ طاملا كنت IنانيN، 2كنت �ستخدمهم لتحقيق Iغر�ضي 
 :Iلر2- �لقد, بد� B2من خال ،A لتقيت باملسيح، فهمت حبه� WI حبهم حقيقة. 2لكن بعدI كنI 1 .لشخصية�

Iطبق 2صيته �لعظمى (I WIحب �لر[ من كل قل9، 2من كل فكر8، 2من كل قد_7) 2عندئذ تغيَّر موقفي 
من �آلخرين. 2بدI �جلزF �لثا< من �لوصية �لعظمى يدخل i= عمق حيا7 ببطF. 2بدI :Iحب قري9 كنفسي 

، I2خ& 2مع �جلنس �آلخر. (م٣٩:٢٢f). 2كاW هذ� �2ضحN بالذ�: مع �2لد*َّ

Wi �جلزF �لثا< من �لوصية �لعظمى ال يقل HIية عن �جلزF �ألB2 < متجيد �هللا. فقد قاB يسوD Wi Eبتنا بعضنا 
لبعض تشهد عن iنتمائنا للمسيح ”2َِصيًَّة َجِديَدI Kًََنا Iُْعِطيُكْم: WْIَ ُتِحبُّو� َبْعُضُكْم َبْعضN. َكَما Iَْحَبْبُتُكْم Iََنا 
ُتِحبُّوI Wََْنُتْم IَْيضN َبْعُضُكْم َبْعضN. ِبَهَذ� َيْعِرPُ �ْلَجِميُع Iَنَُّكْم تَالِميِذWْiِ :8 َكاWَ َلُكْم ُحبٌّ َبْعضN لَِبْعٍض“. 

(يوحنا٣٤:١٣-٣٥) �2حلب �لذ8 يصفه < هذQ �آليا: هو حب متمركز حوB �هللا.

2قد شر- بولس �لرسوB كيف ميكننا WI نضع حب �هللا < حيز �لتنفيذ بعضنا لبعض: ”َال(تفعلو�) َشْيئN ِبَتَحزٍُّ[ 
2ْIَ ِبُعْجٍب، َبْل ِبَتَو�ُضٍع، َحاِسِبَني َبْعُضُكُم �ْلَبْعَض Iَْفَضَل ِمْن Iَْنُفِسِهْم.َال َتْنُظُر�2 ُكلُّ �2َِحٍد iَِلى َما ُهَو لَِنْفِسِه، َبْل 

ُكلُّ �2َِحٍد iَِلى َما ُهَو آلَخِريَن IَْيضN.“(فيل٣:٢9-٤)

قبل WI نستكمل موضوعنا، `عونا نطلب من �هللا WI يعطينا تو�ضعN حf نعت] �آلخرين �2هتماماִדم Iهم منا. �هللا 
2حدQ هو �لذ8 يستطيع WI يعطينا هذ� �حلب لآلخرين.

›Á˛a@Z=Ìã”@Új´

D Wiبة �آلخرين تبدI بالبيت. فكيف ميكننا WI نع] عن Dبة �هللا ألنا, خا_� نطا� Iسرتنا �Ei 1 نتعلم WI نع] 
عنها `�خل �ألسرK؟ 2مع هذ�، قد يكوW هذ� هو Iصعب مكاI Wحب فيه �آلخرين. فكيف نع] �م عن Dبة �هللا؟.

فالز�2 لديه �المتيا� WI  ب �2جته كما Iحب �ملسيح �لكنيسة ـ Dبة مضحية (Iفسس٢٤:٥) �2لز2جة 
بد2_ها ميكنها WI تعبِّر عن حبها لز2جها باحتر�مه i2كر�مه (Iفسس٢٣:٥-٢٤). �2لو�لد�W يع]�W عن حبهما 

أل2ال`Hا بأW يربوهم < تأ`يب �لر[ i2نذ�_Q(Iفسس٤:٦). �2ألبناF يظهرW2 حبهم لو�لديهم بطاعتهم �م 
 W�2ألخو�:. �2أليتا"  تاجو Kحبهم �ألسر8 على �لو�لدين �2إلخو W2ز (Iفسس١:٦-٣)، 2غ) �ملتز2جني يركِّ

i= من يتبناهم من �لكنيسة.

ز 2نكوD Wد`ين 2عمليني بينما نبدi > Iظها_ �حلب < �ألسرK. فمثًال، مبا iن$ �I2 �2[، فإW �لكتا[  `عونا نركِّ
�ملقد, يقوi Bن$ مسئوًال _2حيN عن Iسر7. 2مبا iن$ مسئوB _2حيN فإن$ Iصلي من Iجل Iسر7 فيصبح I UEiحد 



QW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

Ÿmb”˝«@›‘ña @

Úr€br€a@Úè‹ßa @

كاJ لدIَّ كثG من �ألصدقاA �ثناA @?�س< �لثانوية. 0لكن7 طاملا كنت �ناني2، 0كنت �ستخدمهم لتحقيق �غر�ضي 
 Kبد� Mلقد� N0لر� O0من خال ،R لتقيت باملسيح، فهمت حبه� J� لشخصية. ] �كن �حبهم حقيقة. 0لكن بعد�

�طبق 0صيته �لعظمى (�J �حب �لرj من كل قلh، 0من كل فكرg، 0من كل قد?e) 0عندئذ تغيَّر موقفي 
من �آلخرين. 0بد� �جلزA �لثاr من �لوصية �لعظمى يدخل pq عمق حياe ببطA. 0بد�K �حب قريh كنفسي 

، �0خ< 0مع �جلنس �آلخر. َّIمع �0لد Kهذ� �0ضح2 بالذ� J(م{٣٩:٢٢). 0كا

Jq �جلزA �لثاr من �لوصية �لعظمى ال يقل ��ية عن �جلزA �ألO0 � متجيد �هللا. فقد قاO يسو� Jq �بتنا بعضنا 
لبعض تشهد عن qنتمائنا للمسيح ”0َِصيًَّة َجِديَدً� �ََنا ُ�ْعِطيُكْم: Jْ�َ ُتِحبُّو� َبْعُضُكْم َبْعض2. َكَما َ�ْحَبْبُتُكْم �ََنا 
ُتِحبُّوJَ �َْنُتْم �َْيض2 َبْعُضُكْم َبْعض2. ِبَهَذ� َيْعِرُ� �ْلَجِميُع �َنَُّكْم تَالِميِذJْqِ :g َكاJَ َلُكْم ُحبٌّ َبْعض2 لَِبْعٍض“. 

(يوحنا٣٤:١٣-٣٥) �0حلب �لذg يصفه � هذ� �آلياK هو حب متمركز حوO �هللا.

 jٍُّنضع حب �هللا � حيز �لتنفيذ بعضنا لبعض: ”َال(تفعلو�) َشْيئ2 ِبَتَحز J� كيف ميكننا Oبولس �لرسو N0قد شر
0ْ�َ ِبُعْجٍب، َبْل ِبَتَو�ُضٍع، َحاِسِبَني َبْعُضُكُم �ْلَبْعَض َ�ْفَضَل ِمْن �َْنُفِسِهْم.َال َتْنُظُر�0 ُكلُّ �0َِحٍد qَِلى َما ُهَو لَِنْفِسِه، َبْل 

(٣:٢-٤hفيل)“.َِلى َما ُهَو آلَخِريَن �َْيض2q ُكلُّ �0َِحٍد

قبل �J نستكمل موضوعنا، @عونا نطلب من �هللا �J يعطينا تو�ضع2 ح{ نعت¨ �آلخرين �0هتماماִדم �هم منا. �هللا 
0حد� هو �لذg يستطيع �J يعطينا هذ� �حلب لآلخرين.

›Á˛a@Z=Ìã”@Új´

Jq �بة �آلخرين تبد� بالبيت. فكيف ميكننا �J نع¨ عن �بة �هللا ألناM خا?� نطا� �سرتنا ��q ] نتعلم �J نع¨ 
عنها @�خل �ألسر�؟ 0مع هذ�، قد يكوJ هذ� هو �صعب مكاJ �حب فيه �آلخرين. فكيف نع¨ �م عن �بة �هللا؟.

فالز�0 لديه �المتيا  �J !ب  0جته كما �حب �ملسيح �لكنيسة ـ �بة مضحية (�فسس٢٤:٥) �0لز0جة 
بد0?ها ميكنها �J تعبِّر عن حبها لز0جها باحتر�مه q0كر�مه (�فسس٢٣:٥-٢٤). �0لو�لد�J يع¨�J عن حبهما 

أل0ال@�ا بأJ يربوهم � تأ@يب �لرq0 jنذ�?�(�فسس٤:٦). �0ألبناA يظهرJ0 حبهم لو�لديهم بطاعتهم �م 
 J�0أليتا% !تاجو .Kعلى �لو�لدين �0إلخو� �0ألخو� gحبهم �ألسر J0ز (�فسس١:٦-٣)، 0غG �ملتز0جني يركِّ

pq من يتبناهم من �لكنيسة.

 jلكتا� Jفإ ،j�0 �0  7نq ظها? �حلب � �ألسر�. فمثًال، مباq � د@ين 0عمليني بينما نبد�� Jز 0نكو @عونا نركِّ
�ملقدM يقوq Oن7 مسئوًال ?0حي2 عن �سرe. 0مبا qن7 مسئوO ?0حي2 فإن7 �صلي من �جل �سرe فيصبح �q* �حد 



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @QX @QY @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

,هد+7 هو ,. ,صلي بفاعلية من ,جل كل عضو7 عائل4 كل يو1. /. حتديد ,هد+* (د)' مثل هذ! يساعد� 
.Aعمله ألعبِّر عن ح, ., Iز على ما ,حتا ألMكِّ

 

ıb”áñ˛a@Z=Ìã”@Új´

#+آل. )عونا *ت( عالقاتنا خاIM ,سرنا. #هذ+ ”+آلخر“ مذكوM ,يض  7 +لوصية +لعظمى +ل4 ,عطانا /ياها +لر� 
يسو0 حني طلب منا ,. -ب قريبنا كأنفسنا.

#جند مثاًال عظيم  على +لصد+قة +حلقيقية 7 قصة )+#) #يوناثا. (صموئيل +أل#١:١٨8 -٤) #من هذ! +لصد+قة، 
 :Aمن عمق +لعالقا Aبعة مستوياM, نستطيع ,. نكتشف

(١) +جنذ+�: #هو +ملرحلة +ملبدئية لنتعر* ,حدنا على +آلخر.

(٢) عاطفة: مشاMكة +الختباA+M +ملبنية على +ألهد+* +ملشتركة.

 . Iتربط +آلخرين مع +هللا بشكل ,قو# L(٣) مسئولية:عمق +أللفة +ل4 تشجع #تعز

(٤) (بة غR مشر#طة: +الستعد+) للموA من ,جل +لشخص +آلخر.(عد)٤)

/. +لصد+قة +حلقيقية ميكن ,. حتدL, 7 V مستوI من +ملستوياA +ألMبعة. فبينما يركز شخصا. على +لتعبR عن 
.Xلتا+ Iملستو+ Y/ لصد+قة+ Iبة +هللا لبعضهما +لبعض، فإ. عالقتهما ستتجه من مستو)

-تاI ,. يكو. لدينا على +ألقل صديقا. نستطيع ,. نشاM^ معهما ,عمق ,موM حياتنا. #بينما نقيم صد+قاتنا 
+حلالية. )عونا نسأ8 ,نفسنا +ألسئلة +لتالية: ـ

(١) من هم ,صدقاcنا؟ هل ,حتاI ملزيد من +ألصدقاb؟ ما هو ,فضل مكا. لنلتقي ֲדم؟

ق صد+قاd؟ (٢) هل ,نا على +ستعد+) أل. ,عطى من d+e ألعمِّ

(٣) هل ,شاM^ ”/ختباA+M مشتركة مبنية على ,هد+* مشتركة“ مع ,صدقائي +حلاليني؟

(٤) هل ,نا ملتز1 جتا! ,L من ,صدقائي للدMجة +ل4 فيها ميكن ,. ,قد1 حياd من ,جله؟

ال تستهن بقيمة #,hية +لصد+قة. #البد ,. تدM^ ,. كل شخص نلتقي به هو فرصة /gية لتكوين صد+قة. #بينما 
نضع ,هد+فنا i 7ا8 +ألسر' #+ألصدقاb، سنشعر بإشبا0 ال ميكن ,. يتعد+! سوI +حلب +لذL *ت(! مع +هللا نفسه.

غالطية١٣:٥-١٤ ستساعدنا لنفهم ,. حبنا لألهل #+ألصدقاb ميجد +هللا بأقصى )Mجة.  .١
سجل ,فكاM^ عن كيفية +Mتباm حبك ألسرتك #,صدقائك مع ,هد+* حياتك.  

Úr€br€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



QY @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ال تستهن بقيمة �=Cية #لصد#قة. �البد => تد?< => كل شخص نلتقي به هو فرصة -,ية لتكوين صد#قة. �بينما 
نضع =هد#فنا _ ^ا[ #ألسر\ �#ألصدقاZ، سنشعر بإشباU ال ميكن => يتعد#J سوQ #حلب #لذL MتJK مع #هللا نفسه.

غالطية١٣:٥-١٤ ستساعدنا لنفهم => حبنا لألهل �#ألصدقاZ ميجد #هللا بأقصى b?جة.  .١
سجل =فكا?< عن كيفية #?تباv حبك ألسرتك �=صدقائك مع =هد#t حياتك.  

Úr€br€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @RP @RQ @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

3كتب 3هد+فك ملد. حياتك ,+ل( ستع& ֲדا عن حبك ألسرتك  .٢

3كتب 3هد+فك ملد. حياتك لصد+قاتك.  .٣

+حفظ غيبI يوحنا١٣:١٥ ,+ستمر B خلوتك +ليومية مع +هللا.  .٤
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Ú»iaã€a@Úè‹ßa @

_د^ ]جل 3عماX ,[,جته سوسن ]بة مW3, XY. ,كالUا سعيد مبا يعمله ,يشعر+Q3 Q +هللا قاP كل منهما 
لإلضطالf مبا يقوماQ به من مسئولياb . ,كالUا aب +لطلبة. 

 iملد]سة +لثانوية ليشاهد ,يشجع +لالعبني. 3ما سوسن فهي قائد+ pq د. من عمله، يتوجه_ sبعد 3نتها Wفكل يو
.iلتلمذ+ bموعا_ B مع +لطلبة Qكما يعمال iPفريق +لقيا Qإلثنا+ Pبالكنيسة. ,يقو yلشبا+ fجتماq

,كث� من +لنا� �د,Q صعوبة B +لتوفيق بني +لعمل , +خلدمة ,|لك بسبب }د,Pية +لوقت. ,لكن _د^ 
,سوسن qستطاعا Q3 �عال�ما يعمالQ معB I تناسق. فكيف جنحا B |لك؟ ,كيف ميكننا Q3 نعمل |لك؟

Qq _د^ ,سوسن 3نا� عاPيوQ. ,لكنهما قر]+ a Q3ققا +إل]سالية +لعظمى +ل( 3عطاها �ما +لرy يسوf مع 
ُد,ُهْم ِباْسِم  +لطالy 3ينما تو+جد,+ . كانت �خر ,صية للرy يسوf هي: ”َفاْ|َهُبو+ َ,َتْلِمُذ,+ َجِميَع +ُألَمِم َ,َعمِّ
 sَِِلى +ْنِقَضاq Wَِيْحَفُظو+ َجِميَع َما 3َْ,َصْيُتُكْم ِبِه. َ,َها 3ََنا َمَعُكْم ُكلَّ +َأليَّا Qْ3َ ِالْبِن َ,+لرُّ,ِ� +ْلُقُدِ�.َ,َعلُِّموُهْم+,َ yِآل+

ْهِر “ (م¤١٩:٢٨-٢٠ ) +لدَّ
فالوصية +لعظمى هي هدفنا +أل,X ,+إل]سالية +لعظمى هي هدفنا +لثا§.

 Xلرسل يسجل +إل]سالية +لعظمى. البد ,�3ا فعًال مهمة. ففي سفر +ألعما+ Xألناجيل +أل]بعة ,سفر 3عما+ Q3 مبا,
iً َمَتى َحلَّ +لرُّ,ُ� +ْلُقُدُ� َعَلْيُكْم َ,َتُكوُنوQَ ِلي ُشُهوªP ِفي 3ُ,ُ]َشِليَم  عبَّر عنها يسوf هكذ+: ”َلِكنَُّكْم َسَتَناُلوQَ ُقوَّ

اِمَرq,َ iَِِلى 3َْقَصى +َألْ]ِ».“ (3عماX +لرسل٨:١ ) َ,ِفي ُكلِّ +ْلَيُهوPِيَِّة َ,+لسَّ
فبالنسبة لنا، 3,]شليم هي +ملكاQ +ألقرy للبيت. �qا +ملكاQ +لذ^ نقضي فيه معظم ,قتنا. ,مثلنا مثل معظم 

+ملؤمنني +آلخرين، فإQ +ملكانني +للذين نلتزW ֲדما بعد بيوتنا Uا عملنا ,كنيستنا. ففي هذين +ملجالني �ب Q3 نضع 
+إل]سالية +لعظمى موضع +لتنفيذ.

 B خدمتنا B, عملنا Xا_ B نثبت تفوقنا Q3 سالية +هللا +لعظمى بطريقتني. 3,الًَ ميكننا[q قق¯ Q3 ن نستطيع¯,
 َ +لكنيسة. ,+لكتاy +ملقد� يوصينا بالتفو±: ” َ,ُكلُّ َما َفَعْلُتْم َفاْعَمُلو+ ِمَن +ْلَقْلِب، َكَما لِلرyَِّّ لَْيَس لِلنَّاِ�،َعاِلِمني

، َألنَُّكْم َتْخِدُموQَ +لرyََّّ +ْلَمِسيَح.“ (كولوسي٢٣:٣-٢٤). ,+لطريقة  ِ́ +نَُّكْم ِمَن +لرyَِّّ َسَتْأُخُذ,Qَ َجَز+sَ +ْلِمَ�+
+لثانية +ل( نضع ֲדا +إل]سالية +لعظمى موضع +لتنفيذ هي Q3 نستخدW عملنا ,كذلك خدمتنا B +لكنيسة كفرصة 

لكي نؤثر B +آلخرين للمسيح. مبع· Q3 نصبح ممثلني للمسيح B 3ماكننا . ,قد شر� +لقديس بولس كيف ميكن 
Q3 ¯قق |لك بقوله: ”ª|qِ َنْسَعى َكُسَفَر+sَ َعِن +ْلَمِسيِح، َكَأQَّ +َهللا َيِعُظ ِبَنا. َنْطُلُب َعِن +ْلَمِسيِح: َتَصاَلُحو+ َمَع +ِهللا.“ 

(كو]نثو� +لثانية٢٠:٥). Pعونا نلتفت pq +ملقترحاb +لتالية الستخد+W خدمتنا B +لكنيسة ,,ظيفتنا B +لعا¸ 
لنحيا +إل]سالية +لعظمى.



RQ @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ŸnfláÇ@·éäc @

Ú»iaã€a@Úè‹ßa @

CدB ;جل 'عما7 ,@,جته سوسن ;بة م78 ,'6. ,كال3ا سعيد مبا يعمله ,يشعر%& '& %هللا قا" كل منهما 
لإلضطالM مبا يقوما& به من مسئولياI . ,كال3ا Hب %لطلبة. 

 Pد^ من عمله، يتوجه \] %ملد;سة %لثانوية ليشاهد ,يشجع %لالعبني. 'ما سوسن فهي قائدC _فكل يو6 بعد 'نتها
.Pلتلمذ% IموعاC b كما يعمال& مع %لطلبة P"بالكنيسة. ,يقو" %إلثنا& فريق %لقيا fلشبا% Mجتما\

 BدC د,"ية %لوقت. ,لكنh لك بسببj, لتوفيق بني %لعمل , %خلدمة% b د,& صعوبةm nمن %لنا oكث,
,سوسن \ستطاعا '& mعالwما يعمال& معb v تناسق. فكيف جنحا j bلك؟ ,كيف ميكننا '& نعمل jلك؟

\& CدB ,سوسن 'ناn عا"يو&. ,لكنهما قر;% '& Hققا %إل;سالية %لعظمى %لy 'عطاها xما %لرf يسوM مع 
ُد,ُهْم ِباْسِم  %لطالf 'ينما تو%جد,% . كانت �خر ,صية للرf يسوM هي: ”َفاjَْهُبو% َ,َتْلِمُذ,% َجِميَع %ُألَمِم َ,َعمِّ
%آلfِ َ,%ِالْبِن َ,%لرُّ,ِ� %ْلُقُدnِ.َ,َعلُِّموُهْم َ'ْ& َيْحَفُظو% َجِميَع َما َ'ْ,َصْيُتُكْم ِبِه. َ,َها 'ََنا َمَعُكْم ُكلَّ %َأليَّا6ِ \َِلى %ْنِقَضاِ_ 

ْهِر “ (م�١٩:٢٨-٢٠ ) %لدَّ
فالوصية %لعظمى هي هدفنا %أل,7 ,%إل;سالية %لعظمى هي هدفنا %لثا�.

,مبا '& %ألناجيل %أل;بعة ,سفر 'عما7 %لرسل يسجل %إل;سالية %لعظمى. البد ,'wا فعًال مهمة. ففي سفر %ألعما7 
Pً َمَتى َحلَّ %لرُّ,ُ� %ْلُقُدnُ َعَلْيُكْم َ,َتُكوُنوَ& ِلي ُشُهو"¡ ِفي ُ',ُ;َشِليَم  عبَّر عنها يسوM هكذ%: ”َلِكنَُّكْم َسَتَناُلوَ& ُقوَّ

اِمَرPِ َ,\َِلى َ'ْقَصى %َألْ;ِ£.“ ('عما7 %لرسل٨:١ ) َ,ِفي ُكلِّ %ْلَيُهوِ"يَِّة َ,%لسَّ
فبالنسبة لنا، ',;شليم هي %ملكا& %ألقرf للبيت. \wا %ملكا& %لذB نقضي فيه معظم ,قتنا. ,مثلنا مثل معظم 

%ملؤمنني %آلخرين، فإ& %ملكانني %للذين نلتز6 ֲדما بعد بيوتنا 3ا عملنا ,كنيستنا. ففي هذين %ملجالني mب '& نضع 
%إل;سالية %لعظمى موضع %لتنفيذ.

 b خدمتنا b, ا7 عملناC b ن نستطيع '& ©قق \;سالية %هللا %لعظمى بطريقتني. ',الًَ ميكننا '& نثبت تفوقنا©,
 َ %لكنيسة. ,%لكتاf %ملقدn يوصينا بالتفو»: ” َ,ُكلُّ َما َفَعْلُتْم َفاْعَمُلو% ِمَن %ْلَقْلِب، َكَما لِلرfَِّّ لَْيَس لِلنَّاnِ،َعاِلِمني

%نَُّكْم ِمَن %لرfَِّّ َسَتْأُخُذ,َ& َجَز%َ_ %ْلِمoَ%ِ°، َألنَُّكْم َتْخِدُموَ& %لرfََّّ %ْلَمِسيَح.“ (كولوسي٢٣:٣-٢٤). ,%لطريقة 
%لثانية %لy نضع ֲדا %إل;سالية %لعظمى موضع %لتنفيذ هي '& نستخد6 عملنا ,كذلك خدمتنا b %لكنيسة كفرصة 

لكي نؤثر b %آلخرين للمسيح. مبع³ '& نصبح ممثلني للمسيح b 'ماكننا . ,قد شر� %لقديس بولس كيف ميكن 
'& ©قق jلك بقوله: ”ِ\j¡ َنْسَعى َكُسَفَر%َ_ َعِن %ْلَمِسيِح، َكَأ&َّ %َهللا َيِعُظ ِبَنا. َنْطُلُب َعِن %ْلَمِسيِح: َتَصاَلُحو% َمَع %ِهللا.“ 

 µلعا% b لكنيسة ,,ظيفتنا% b لتالية الستخد%6 خدمتنا% Iعونا نلتفت \] %ملقترحا" .(لثانية٢٠:٥% nكو;نثو)
لنحيا %إل;سالية %لعظمى.



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @RR @RS @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

Gعونا نطلب من 'هللا 34 تستحو/نا حقيقة ;:سالية 'ملسيح 'لعظمى. �34 نربط /لك بالوصية 'لعظمى، �عندئذ 
سنتمكن من حتقيق 'لتو'3P بني �ظائفنا �خدمتنا، هذ' 'لتو'3P 'لذM ميجد 'هللا �'لذM نبا:K به كل من حولنا.

 

كولوسي٢٣:٣ ستوضح كيف ميكن لوظيفتنا �خدمتنا بالكنيسة 34 حتقق حلمنا [ 34 منجد 'هللا ألقصى   .١
.eميكن 34 يلتقي فيها 'إلثنا3 مع kعن 'لكيفية 'ل K:جة. من 'لنص عبِّر عن 4فكا:G

:كز على 4هد'فك ملدr 'حلياp 'خلاصة بوظيفتك �عملك.  .٢

Ú»iaã€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

Z›‡»€a@O@Ú–Ó√Ï‹€@“aáÁc

صِل. عندما نصلي من 4جل �ظائفنا. فإننا نطلق قوp 'هللا لكي نؤMG 4عمالنا بكفاw� ،ptدP vمالtنا [    .١  
'لعمل، �نؤثر تأث�� ;�ابيe [ كل 'ملشر�عا~ �'ألنشطة �'ألحد'| 'لk تتم [ 'لعمل.   

  �'G:�. عندما نستقطع �قتe لكي wطط 4هد'فنا لعملنا، فسو� نستمتع بتركيز 4كثر �حساسية 4ك  .٢  
�فكر 4عمق.    

ُقد. بينما نعمل مع 'آلخرين، ميكننا 34 نشجعهم بطر� جتعلهم ناجحني. ;3 4سلو� قياGتنا [ 4عمالنا    .٣  
ليس جامد�، �ال هو 'لتز'v بال قلب بل باحلرM هو 'هتماv صا�G بكل 'ملحيطني بنا.   

'خدv . سو't كنا نعمل مع مؤمنني �4غ� مؤمنني، فيمكننا 34 نظهر ;هتمامنا باآلخرين. �سو't 4خذنا    .٤  
  rشا:كنا برسالة 'ملسيح مع غ� 'ملؤمنني �4 ساعدنا 'ملؤمنني [ 'لنمو [ 'ملسيح، �تا� 34 نر� p:Gملبا'   

4نفسنا كخد'v. �ميكن 'لتعب� عن خدمتنا بكلمة تشجيع بسيطة �4 بعقد ;جتما� كر'MP لد:'سة      
'لكتا� 'ملقد�.   

;3 �ا� ساعا~ من 'لعمل يوميe تصبح شيئe مث�� عندما نرr 4عمالنا على �4ا خدمة للر�.   

ZÚfláÉ‹€@“aáÁc

صِل: �ب 34 نصلي باالسم لكل 'لشبا� 'لذين حتت :عايتنا. كما �تا� 34 نصلي ألجل Pمالئنا     .١  
   kل' pلصال' p4جند ] pGلشبا� �كذلك لألنشطة 'لشبابية. ;هتم بكتابة طلبا~ �د' pGمن قا   

تكو3 معك �قت خلوتك � صِل ألشخا� �دGين [ 4ياv 'ألسبو� 'ملختلفة.   

'G:�: �تا� 34 نقضي بعض 'لوقت لنفكر �wطط �نضع 4هد'فe للتحض� للمسئوليا~ 'ملنوطة بنا     .٢  
.Pلتز'ماتنا بامتيا' MGح" نؤ   

ُقْد: ميكننا 34 �دG 4هد'فe ملسئولياتنا 'لقياGية، سو't كنا نشر� على ;عد'G 'لطعاv [ 'ملؤمتر'~ �4     .٣  
.pللتلمذ pموعة صغ�& pGقيا   

  �4 pمن 'لطلبة [ 'لتلمذ pموعة صغ�& G�4 كنت تقو pكنت تتحد| ;' &موعة كب� t'سو :vخد'  .٤  
كنت تلتقي بالطلبة بطريقة فرGية، فالبد 34 نسأ) 4نفسنا �Gمe هذ' 'لسؤ'): ”ما هو 'ملستوr 'لر�حي     

+ؤالt 'لنا�؟ كيف ميكن* 34 4ساعدهم ليتخذ�' 'خلطوp 'لتالية“؟   
�بينما wدv 'آلخرين سنصل ;' 4قصى ;مكانياتنا [ 'ملسيح �سنساعد 'آلخرين ليصلو' ;' 4قصى      

;مكانياִדم [ 'ملسيح.   

Ú–Ó√Ï€aÎ@›‡»€bi@ÚñbÇ@“aáÁc
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RS @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

Gعونا نطلب من 'هللا 34 تستحو/نا حقيقة ;:سالية 'ملسيح 'لعظمى. �34 نربط /لك بالوصية 'لعظمى، �عندئذ 
سنتمكن من حتقيق 'لتو'3P بني �ظائفنا �خدمتنا، هذ' 'لتو'3P 'لذM ميجد 'هللا �'لذM نبا:K به كل من حولنا.

 

كولوسي٢٣:٣ ستوضح كيف ميكن لوظيفتنا �خدمتنا بالكنيسة 34 حتقق حلمنا [ 34 منجد 'هللا ألقصى   .١
.eميكن 34 يلتقي فيها 'إلثنا3 مع kعن 'لكيفية 'ل K:جة. من 'لنص عبِّر عن 4فكا:G

:كز على 4هد'فك ملدr 'حلياp 'خلاصة بوظيفتك �عملك.  .٢

Ú»iaã€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

Ú–Ó√Ï€aÎ@›‡»€bi@ÚñbÇ@“aáÁc
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l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @RT @RU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

8"آل6 "فعل نفس "لشئ بالنسبة ألهد"' حياتك "خلاصة باخلدمة  .٣

 

A"جع Kهد"' حياتك 8"لنقاI "لعملية "لF كتبتها B "لدA@ "لثا? 8"لثالث 8"لر"بع.  .٤
"نقل هذX "ألهد"' B "جلدV8 "ملسمى ”Kهد"' حياT“ 8ضعها على "لثالجة حO ما تستطيع مر"جعتها     

.ZيA8\  

"حفظ Kعما٨:١V 8تذكر 6K تر"جع كل dياc "حلفظ "لسابقة بطريقة \A8ية 6K8 تلتز_ ^لوتك "ليومية.  .٥

Úflá©bi@ÚñbÇ@“aáÁc
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ÔmbÓy@“aáÁc
�K 6Kد "هللا B حياT (كوAنثو@ "أل٣١:١٠�8)

@HSXMSVZRRÛnflI@Û‡ƒ»€a@ÚÓñÏ€a@·∏c@Êc@fiÎ˛a@“á:a

ÚñbÇ@“aáÁc

ÚÓ‹ˆb«@“aáÁc
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RU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ÔmbÓy@“aáÁc
32 12د  هللا . حيا* (كو&نثو"  أل��٣١:١٠)

@HSXMSVZRRÛnflI@Û‡ƒ»€a@ÚÓñÏ€a@·∏c@Êc@fiÎ˛a@“á:a

ÚñbÇ@“aáÁc

ÚÓ‹ˆb«@“aáÁc

Q

R

S

T

ÚÓyÎä@NQ

ÚÓ«b‡nua@NR

ÚÓ‰Áà@NS

ÚÓ„ái@NT



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @RV @RW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

Ú‡ÿ¢@o”Ï€a@‚áÉnéa @

Úèflb©a@Úè‹ßa @

Dننا Cا)�A B نو��� بني حياتنا �لشخصية، )�ألسر8، )�ألصدقا3، )�لعمل، )�لكنيسة. )�الحتفا$ بالتو��� هو 
صر��X Yئم )لكنه غS مستحيل. فاملسيح عاO حيا8 متو��نة. فقد ”كا� يتقدJ K �حلكمة )�لقامة )�لنعمة عند �هللا 

)�لنا[“ لوقا٥٢:٢.

f �Dغبة �هللا هي C �Aيا حيا8 متو��نة. )�حليا8 �ملتو��نة تبدA مبعرفة Aين يريدنا �هللا �A نذهب، )ما هي خطته لنصل 
لذلك، )كيف نتمم خطته. )حo �آل�، �mD نظرنا kD كل �ألهد�j �لX i)نَّاها، قد نفكر هل نستطيع �A  نتمم 

كل mلك؟

 sمضبو Sلعدسة )يكو� �لتركيز غ� J عندما ننظر .�Sحيا8 متو��نة يشبه ضبط عدسة �لكام xسلوA حتقيق �D
فإنك تر~ صوfتني منفصلتني. )لكن لكي حتصل على صو8f سليمة ))�ضحة فإنك تستمر J حتريك �لعدسة 
حo تصبح �لصوfتا� متطابقتني فتحصل على صو8f )�ضحة. J خالB �لدf)[ �ألfبعة �لسابقة fكزنا عدسة 

 �fA هد�فنا علىA نضع �A سنناقش كيف ميكننا ]fهذ� �لد J( .جةfX حياتنا على حلمنا بأ� منجد �هللا بأقصى
�لو�قع J حياتنا �ليومية ـ كيف نستخدK )قتنا؟.

@Ú‡ÿ¢@o”Ï€a@‚aáÉnéa

 Kفانظر)� كيف تسلكو� بالتدقيق ال كجهال3 بل كحكما3 مفتدين �لوقت أل� �أليا” :Bلنا بولس �لرسو Bيقو
شرير8.“ (Aفسس١٥:٥-١٦) عندما يقوB �لرسوB“فانظر)�“ مبع� كونو� حذfين )�نتبهو� فإنه يقصد �A نقيس 

بالضبط )بدقة كيف نعيش. ميكننا �A نصل لذلك بأ� ”نستغل كل فرصة“. لذ� !ب �A نستخدK )قتنا ـ 
�لعطية �ملقدسة �لi منحها لنا �هللا #كمة.

D �Dستخد�منا لوقتنا Aهم بكثS من Dستخد�منا ألمو�لنا. ميكننا �A ندخر �ملا�A( B نستثمر% )Cصل على fAبا$ 
)نعيد Dستثماfها. )لكننا ال ميكن �A ندخر �لوقت، ألنه ينفق فقط.

�D �هللا Xعا كًال منا ليكو� )كيًال صاحل+ على �لوقت. �D قضا3 )قتنا #كمة له مميز�' D!ابية عديد8:

(١) ننجز عملنا J )قت AسرY )بالتا. يكو� لدينا )قت لعمل AشياA 3خر~.

(٢) يكو� لدينا شعوf باإلجنا� بدًال من �A نشعر بالذنب A) �لتبكيت بسبب �لطريقة �لi ضيعنا ֲדا )قتنا.

(٣) يكو� لدينا fDتيا$ بدًال من �لتخبط )�الfتبا2 فيما ينبغي �A نعمله بعد mلك.

pb”aáó‹€@“aáÁc

›‡»‹€@“aáÁc

HRPM@QXZRXÛnflI@Û‡ƒ»€a@ÚÓ€béä⁄a@·∏c@Êc@Ô„br€a@“á:a
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ÚfláÉ‹€@“aáÁc



RW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

Ú‡ÿ¢@o”Ï€a@‚áÉnéa @

Úèflb©a@Úè‹ßa @

Dننا Cا)�A B نو��� بني حياتنا �لشخصية، )�ألسر8، )�ألصدقا3، )�لعمل، )�لكنيسة. )�الحتفا$ بالتو��� هو 
صر��X Yئم )لكنه غS مستحيل. فاملسيح عاO حيا8 متو��نة. فقد ”كا� يتقدJ K �حلكمة )�لقامة )�لنعمة عند �هللا 

)�لنا[“ لوقا٥٢:٢.

f �Dغبة �هللا هي C �Aيا حيا8 متو��نة. )�حليا8 �ملتو��نة تبدA مبعرفة Aين يريدنا �هللا �A نذهب، )ما هي خطته لنصل 
لذلك، )كيف نتمم خطته. )حo �آل�، �mD نظرنا kD كل �ألهد�j �لX i)نَّاها، قد نفكر هل نستطيع �A  نتمم 

كل mلك؟

 sمضبو Sلعدسة )يكو� �لتركيز غ� J عندما ننظر .�Sحيا8 متو��نة يشبه ضبط عدسة �لكام xسلوA حتقيق �D
فإنك تر~ صوfتني منفصلتني. )لكن لكي حتصل على صو8f سليمة ))�ضحة فإنك تستمر J حتريك �لعدسة 
حo تصبح �لصوfتا� متطابقتني فتحصل على صو8f )�ضحة. J خالB �لدf)[ �ألfبعة �لسابقة fكزنا عدسة 

 �fA هد�فنا علىA نضع �A سنناقش كيف ميكننا ]fهذ� �لد J( .جةfX حياتنا على حلمنا بأ� منجد �هللا بأقصى
�لو�قع J حياتنا �ليومية ـ كيف نستخدK )قتنا؟.

@Ú‡ÿ¢@o”Ï€a@‚aáÉnéa

 Kفانظر)� كيف تسلكو� بالتدقيق ال كجهال3 بل كحكما3 مفتدين �لوقت أل� �أليا” :Bلنا بولس �لرسو Bيقو
شرير8.“ (Aفسس١٥:٥-١٦) عندما يقوB �لرسوB“فانظر)�“ مبع� كونو� حذfين )�نتبهو� فإنه يقصد �A نقيس 

بالضبط )بدقة كيف نعيش. ميكننا �A نصل لذلك بأ� ”نستغل كل فرصة“. لذ� !ب �A نستخدK )قتنا ـ 
�لعطية �ملقدسة �لi منحها لنا �هللا #كمة.

D �Dستخد�منا لوقتنا Aهم بكثS من Dستخد�منا ألمو�لنا. ميكننا �A ندخر �ملا�A( B نستثمر% )Cصل على fAبا$ 
)نعيد Dستثماfها. )لكننا ال ميكن �A ندخر �لوقت، ألنه ينفق فقط.

�D �هللا Xعا كًال منا ليكو� )كيًال صاحل+ على �لوقت. �D قضا3 )قتنا #كمة له مميز�' D!ابية عديد8:

(١) ننجز عملنا J )قت AسرY )بالتا. يكو� لدينا )قت لعمل AشياA 3خر~.

(٢) يكو� لدينا شعوf باإلجنا� بدًال من �A نشعر بالذنب A) �لتبكيت بسبب �لطريقة �لi ضيعنا ֲדا )قتنا.

(٣) يكو� لدينا fDتيا$ بدًال من �لتخبط )�الfتبا2 فيما ينبغي �A نعمله بعد mلك.



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @RX @RY @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

(٥) �حتفظ ب4نامج يومي ?كذلك بتقومي سنو8. 56 �ل4نامج �ليومي سيساعد* على حتقيق %هد�فك على �ملد�  
 .Gلقص�  

(٦) شاN* %سرتك ب4ناQك، ?طوN هذ� �ل4نامج حM يسدL �حتياجاִדم.

(٧) �صنع لنفسك قائمة ”ماالبد %5 %فعله“ ?�كتب فيها %هم _س %موN [ب عليك عملها خالX �ليوW بترتيب  
%iيتها.  

(٨) �ستخدW ?قت �النتظاu Nكمة. �حتفظ مبشر?r %? �ثنني معك باستمر�N. ميكنك %5 تعمل %شياm مثل: 5%   
z� .... {من كتا }تكتب مالحظة %? جتر8 مكاملة، %? تر�جع �يا{ �حلفظ، %? تقر% بضع صفحا  

(٩) �حذN من هذ� �ألموN �ل� تضيع �لوقت:
�لتلفزيو5    Wلنظا� Wعد   

�ملقاطعا{ بد?5 فائد� عدW �لتفويض بطريقة صحيحة    
تأجيل ?تعليق �ألعماX ��امة حضوN 6جتماعا{ ال �Lعي �ا    

قر��m �لرسائل �إللكتر?نية غG �ملهمة �إلNها�       
عدW �لدقة   

  
  

 
@

ما �لذ8 تأمرنا به كلمة �هللا عن �ستخد�منا لوقتنا؟  .١
١:٩٠-٢ ، ١٢Nمزمو

%فسس١٥:٥-١٦

كولوسي٥:٤-٦

Úèflb©a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

(٤) ميكننا �$ا% قر��N{ بناm على $طيط مسبق بدًال من سياسة �إل�N�L باأل ما{.

(٥) (تاN �لطريقة �ل� نريد ֲדا %5 نقضي %?قاتنا بدًال من %5 )دL لنا �آلخر?5 �لطريقة �ل� نقضي ֲדا %?قاتنا.

(٦) نعمل بناm على خطة.

(٧) نر� بوضو* �لبد�ئل �ملتاحة.

(٨) ال نقع فريسة لإلNها�.

56 �ستخد�W �لوقت uكمة هي مها�N 1تا0 %5 ننميها. فال ميكننا / �لتو %5 نتعلم كيف ندير %?قاتنا، ?لكن كلما 
 }�?Lكمة %كثر، كلما تولَّد لدينا �إلحسا2 بقيمة �لوقت. ?عندما نكتشف �ألu لوقت� Wزنا على �ستخد� Nكَّ

�ملتاحة لنا، فسنتمتع uرية %كثر / �ستخد�منا للوقت. ?�أل��L �ألساسية �ل� تساعدنا على �ستخد�W �لوقت uكمة 
هي %هد�فنا �لسنوية ?برناQنا �ليومي.

&هد�$ لسنة ��حد� - / �لد2N �ألخG، 6نتهينا من ?ضع“%هد�4 ملد� �حليا�“ ?�آل5 ميكننا %5 نأخذ هذ� 
 Xألهد�4 ?جنزئها �6 %هد�4 لسنة ?�حد�. ?عندما تنظر �6 كل ?�حد� من ”�ألهد�4 ملد� �حليا�“ 6سأ�

�لسؤ�X �لبسيط �لتا�: ”ما �لذ8 يريد� �هللا %5 %عمله هذ� �لسنة“؟ ?عند تسجيل كل هد4، �جعله قابًال للقيا2 
?حدL ?قت" !دL  لإلنتهاm منه.

�ل!نامج �ليومي - معظم �لنا2 ال يفضلو5 %5 يكو5 �م برنامج يومي !دL يتبعونه، ?خصوص" من هم %كثر 
�حتياج" 6ليه. ?لكن ?جوL برنامج يساعدنا على 6ستخد�W ?قتنا uكمة. 6نه مبثابة �خلاNطة �ل� تساعدنا لنعر4 

�لطريق �6 هدفنا %ال ?هو متجيد �هللا. ?هذ� �ملالحظا{ سو4 تساعدنا / 6ستخد�W %?قاتنا بطريقة فعالة:

(١) �كتب برناQك �لفعلي (?ليس ما تتم� %5 يكو5) / %جز�m من ٣٠ Lقيقة ملد� %سبوr (%نظر صفحة ٣٢)

.rألسبو� Xخال Nتتكر �(٢) ضع عالما{ على �اللتز�ما{ �ل

(٣) �سأX نفسك: ”هل كل هد4 له ?قت �صص من %جله؟“

(٤) �Nجع �ل4نامج �ألسبوعي تبع" ألهد�فك. ?جر} %لك ملد� %سبوr. %عد �لترتيب uسب �الحتيا0.   خطط  
كل %سبوr حوX ”�ل4نامج �ألسبوعي �لنمو%جي“.  



RY @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

(٥) �حتفظ ب4نامج يومي ?كذلك بتقومي سنو8. 56 �ل4نامج �ليومي سيساعد* على حتقيق %هد�فك على �ملد�  
 .Gلقص�  

(٦) شاN* %سرتك ب4ناQك، ?طوN هذ� �ل4نامج حM يسدL �حتياجاִדم.

(٧) �صنع لنفسك قائمة ”ماالبد %5 %فعله“ ?�كتب فيها %هم _س %موN [ب عليك عملها خالX �ليوW بترتيب  
%iيتها.  

(٨) �ستخدW ?قت �النتظاu Nكمة. �حتفظ مبشر?r %? �ثنني معك باستمر�N. ميكنك %5 تعمل %شياm مثل: 5%   
z� .... {من كتا }تكتب مالحظة %? جتر8 مكاملة، %? تر�جع �يا{ �حلفظ، %? تقر% بضع صفحا  

(٩) �حذN من هذ� �ألموN �ل� تضيع �لوقت:
�لتلفزيو5    Wلنظا� Wعد   

�ملقاطعا{ بد?5 فائد� عدW �لتفويض بطريقة صحيحة    
تأجيل ?تعليق �ألعماX ��امة حضوN 6جتماعا{ ال �Lعي �ا    

قر��m �لرسائل �إللكتر?نية غG �ملهمة �إلNها�       
عدW �لدقة   

  
  

 
@

ما �لذ8 تأمرنا به كلمة �هللا عن �ستخد�منا لوقتنا؟  .١
١:٩٠-٢ ، ١٢Nمزمو

%فسس١٥:٥-١٦

كولوسي٥:٤-٦

Úèflb©a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

@Ćb˜Óí@b‰‹‡«@ıaÏé@o”Ï€a@“ãó„@Âz‰œ@NÒbÓy@o”Ï€a@Êc@ã◊âm

@ÈnİÇ@·‡n„@Ôÿ€@b‰n”Î@‚áÉnè„@Êc@b„áÌãÌ@!a@N¸@‚c@ĆaáÓ–fl

Nb‰mbÓ®

@⁄áÌ@fiÎb‰nfl@¿@ÊÏÿÌ@Ûny@Ô«Ïjé˛aÎ@ÔflÏÓ€a@Ÿ€Îáu@Âfl@Ñè„@…iäc@Îc@t˝q@›‡«a@ZÚƒy˝fl

NÊÏjé˛a@fiaÏ†
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:$جع Bهد$فك ملد< $حليا! من $لد:9 $لسابق، 7 $مأل $لصفحة $خلاصة بأهد$* لسنة %$حد!. طبَّق كل     .٢
  Fلإلنتها KLدM NO:يث ميكن قياسها، %ضع تاW !هد$فك ملد< $حليا! على $ألهد$* لسنة %$حدB هد* من  
من كل منها (فمثًال fg$ كانت Bهد$فك ملد< $حليا! d $خلدمة هي ”bB جتعل $لكر$^! B%لوية بالنسبة لك“    
   mg nتاo $هذ% ،qسبوB د* لسنة %$حد! هو ”مشا:كة $ملسيح مع شخصني كلw$ bيكو bB فيمكن  

ساعتني). bg كتابة $ألهد$* لسنة %$حد! سيستغرy منك %قتN %فكرK، %لكنك عندما تنتهي منها ستكتشف    
كم هي مثمر!.  

gحتفظ �د%� ^م� يومي خال� هذ$ $ألسبوg .qنه سيساعد� لتر< كيف تصر* %قتك. ضع عالمة (√)    .٣
Bما& $ألنشطة $ل$ تعت# جزKF من Bهد$فك $لسنوية.  

gحفظ عن ظهر قلب Bفسس١٥:٥-١٦. %$ستمر d خلوتك $ليومية مع $هللا.  .٤

ÒáyaÎ@Ú‰è€@¿aáÁc
(٣١:١٠m%كو:نثو9 $أل) د $هللا�B bB : &د* $لعاw$

HSX@M@SVZRRÛnflI@Û‡ƒ»€a@ÚÓñÏ€a@’Ó‘•@@fiÎ˛a@“á:a

ÚÓóÉì€a@¿aáÁc“á:a@’Ó‘•@ÑÌäbm…”Ïnæa@o”Ï€a
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ÚÓyÎä@NQ
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“á:a@’Ó‘•@ÑÌäbm…”Ïnæa@o”Ï€a
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ت
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هد� عا�
'أل%لوية

HÔ«bª@ÊÎãìflI@wflb„5€bi@‚açn€¸a @

ÚéÜbè€a@Úè‹ßa @

�bدa من هذ� �لدP9 هو [\ نب] على �لنقاW �لعملية �ملوجوQ RS �لدP9 �لسابق Nنطو9ها. قم مبل3 برناFك 
.cعمل برنامج خلدمة �لشبا Q مع �ملجموعة hشتر� k لشخصي بنفسك�

_ÔóÉì€a@Ÿ™b„ãi@ıb‰ji@‚Ï‘m@—Ó◊

'خلطو( 'أل%): �صرa حو�� ١٥ Sقيقة لتر�جع [هد�فك لسنة �NحدR من �خلطو�� �لعملية Q �لدP9 �لسابق. 
Nقا9&ا باجلدN" �ليومي �لذ% عملته خال" �ألسبو  �ملاضي. �قض بعض �لدقائق Q �لصالR طالب� من �لرc حكمة 

Q �ستخد�مك لوقتك بينما تبد[ Q �لعمل على برناFك.

.cخدمة �لشبا Q قت� كافي� ملسئولياتكN ك لتتأكد من [نك خصصتFخلطو( 'لثانية: قيِّم برنا'

lbjì‹€@wflb„ãi@ıb‰ji@‚Ï‘m@—Ó◊

 aتقييم [هد� Q موعتكF عمل برنامج، فابد[ مع R9تتعلم مهاN خلطو( 'أل%): لكي تتعلم [\ تصقل [هد�فك'
Nبرنامج قائد �ملجموعة.

'خلطو( 'لثانية: !ب على �لقائد [\ يقد� �ألهد�a �خلاصة �دمة �لشباc. �عملو� على هذ� �ألهد�a �يث تكو\ 
عملية Nقابلة للقياP. فيجب [\ تعكس �9يتك �Nستر�تيجيتك.

'خلطو( 'لثالثة: !ب على �لقائد [\ يقد� برناFني مطبوعني مقترحني خلدمة �لشباc ـ �ألN" ملدR عا� كامل 
.cخدمة �لشبا a�9جع هذ� �ل�نامج لتتأكد [نه يعكس [هد�N ِّآلخر لكل [سبو . قيم�N

'خلطو( 'لر'بعة: بّين كيف تتالئم [هد�فك مع [هد�a خدمة �لشباN ،cكيف يتد�خل برناFك مع برنامج خدمة 
�لشباc. ناقش ما توصلت �ليه مع �ملجموعة.

هد� عا�
'أل%لوية

هد� عا�
'أل%لوية

هد� عا�
'أل%لوية

هد� عا�
'أل%لوية

هد� عا�
'أل%لوية

هد� عا�
'أل%لوية
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HÔ«bª@ÊÎãìflI@wflb„5€bi@‚açn€¸a @

ÚéÜbè€a@Úè‹ßa @

/IدH من هذ/ /لد'0 هو CD نبA على /لنقا> /لعملية /ملوجو34 2 /لد'0 /لسابق *نطو'ها. قم مبل! برنا�ك 
.Jمع /ملجموعة 2 عمل برنامج خلدمة /لشبا Pشتر/ S لشخصي بنفسك/

_ÔóÉì€a@Ÿ™b„ãi@ıb‰ji@‚Ï‘m@—Ó◊

�خلطو� �أل��: /صرH حو/� ١٥ 4قيقة لتر/جع Dهد/فك لسنة */حد3 من /خلطو/� /لعملية 2 /لد'0 /لسابق. 

*قا'(ا باجلد*$ /ليومي /لذ' عملته خال$ /ألسبو! /ملاضي. /قض بعض /لدقائق 2 /لصال3 طالب� من /لرJ حكمة 
2 /ستخد/مك لوقتك بينما تبدD 2 /لعمل على برنا�ك.

.Jنك خصصت *قت� كافي� ملسئولياتك 2 خدمة /لشباD خلطو� �لثانية: قيِّم برنا�ك لتتأكد من�

lbjì‹€@wflb„ãi@ıb‰ji@‚Ï‘m@—Ó◊

 H/هدD مع �موعتك 2 تقييم Dهد/فك *تتعلم مها'3 عمل برنامج، فابدD تصقل CD خلطو� �أل��: لكي تتعلم�

*برنامج قائد /ملجموعة.

 Cيث تكو� H/عملو/ على هذ� /ألهد/ .Jخلاصة �دمة /لشبا/ H/يقد� /ألهد CD خلطو� �لثانية: !ب على /لقائد�

عملية *قابلة للقيا0. فيجب CD تعكس '�يتك */ستر/تيجيتك.

�خلطو� �لثالثة: !ب على /لقائد CD يقد� برنا�ني مطبوعني مقترحني خلدمة /لشباJ ـ /أل*$ ملد3 عا� كامل 

.Jخدمة /لشبا H/هدD نه يعكسD سبو!. قيمِّ *'/جع هذ/ /ل�نامج لتتأكدD آلخر لكل/*

�خلطو� �لر�بعة: بّين كيف تتالئم Dهد/فك مع Dهد/H خدمة /لشباJ، *كيف يتد/خل برنا�ك مع برنامج خدمة 

/لشباJ. ناقش ما توصلت �ليه مع /ملجموعة.

Zã◊âm

2 معظم /ألحياC يستغر� 4D/! /ألعما$ *قت� Dكثر مما نتخيل.  

توقع CD حتد  بعض /ملقاطعا�، فابِن برنا�ك مبر*نة كافية.  
/الستخد/� /جليد للوقت هو عملية مستمر3 فاعمل بانتظا� على متحيص Dهد/فك *بالتا� جد*لك.  

/&ل Dهد/فك معك 2 جيبك 2 كتيب برنا�ك.  



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @ST @SU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ÚÓyÎã€a@ŸjÁaÏfl@“bìn◊a @

Ú»ibè€a@Úè‹ßa @

ما هي موهبتك 4لر/حية؟ :9 هذ4 4لسؤ4, قد 1لق !�/� -فعا, متباينة. فما هو !� فعلك؟

(١) ”ال -!يد -9 -جيب على هذ4. فاخلوK L 4ملو4هب 4لر/حية قد يؤ�G: H موضوعاD غB مطر/قة مثل   
4لتعامل مع 4ألفاعي“.  

(٢) ”-نا -فضل -9 -عز\ موسيقى 4لتر4نيم صباV 4ألحد“.

(٣) ”ليس لدd�- َّg فكرb عن `لك“.

(٤) ”-نا -تكلم بألسنة. :jا -هم موهبة“.

:9 من -كثر 4ألمو! خطو!K b 4لكنيسة 4ليوu هي قلة 4ملعرفة -/ 4لفهم 4خلاطئ فيما يتعلق مبوضوo 4ملو4هب 
4لر/حية. :`4 كنت غB مد!} ملوهبتك (-/ مو4هبك) 4لر/حية، فأنت لست /حد}. /:`4 كنت ִדتم 4هتمامx -كثر 
من 4لال�u بد/! 4ملو4هب 4لر/حية، فأنت لست 4لوحيد 4لذH تفكر ֲדذ� 4لطريقة -يضx. :نه من 4ملهم جد~ -9 تصل 

:G نظرb متو�4نة كتابية عن 4ملو4هب 4لر/حية ح� تستطيع -9 �دu 4لطال� �سب موهبتك 4لر/حية. 

!مبا ال تشعر باإل!تياV ملناقشة هذ4 4ملوضوo نظر~ خللفيتك 4لكنسية. -/ !مبا تعتقد -نك تعر\ كل ما حتتا� -9 
تعرفه عن هذ4 4ملوضوo. -يا كا9 4ألمر، فاملو4هب 4لر/حية تعت� مبثابة 4لعضالD 4ل� تعمل ֲדا 4لكنيسة. فحا/, -9 

تلقي جانبx كل ما لديك من -فكا! مسبقة �صو� هذ4 4ملوضوo /كن على 4ستعد�4 -9 تقبل ما يعلمه 4لكتا� 
4ملقد� عن هذ� 4أل�b4 4لفعالة K 4خلدمة.

_ÚÓyÎã€a@kÁaÏ‡‹€@xbnÆ@aàbæ

:9 4ملو4هب 4لر/حية هي جز� من مو4!� 4هللا لتتميم خدمته على 4أل!L. /ال �ب خلطها بامللكاD 4لطبيعية. 
فبعض 4لنا� لديهم من 4إلمكانياD /4مللكاD 4لطبيعية ما �عل 4آلخر/9 يركز/9 على 4لشخص 4لذH ميتلك 

مثل هذ� 4مللكاD. -ما 4ملو4هب 4لر/حية فهي ُتمنح لكل 4ملؤمنني عندما يقبلو9 4ملسيح.(4نظر!/مية٥:١٢-٨)؛ 
(كو!نثو� 4أل/٧:١٢G) 4ملو4هب 4لر/حية ال ُتمنح لتجذ� 4إلنتبا� للشخص نفسه، /لكنها باألحرg خلدمة 

4آلخرين. :jا هبة +انية فو* 4لطبيعية من 4هللا للمؤمن لتتميم عمل 4هللا.

_ÚÓyÎã€a@kÁaÏæa@ÔÁbfl

 oُ4٤:١٢-٦ ”َفَأْنَوG/كو!نثو� 4أل K من 4ملو4هب 4لر/حية Dيساعدنا بولس 4لرسو, لنميز بني ثالثة +موعا
َمَو4ِهَب َمْوُجوbٌ�َ َ/َلِكنَّ 4لرُّ/Vَ َ/4ِحٌد. َ/-َْنَوoُ4 ِخَدuٍ َمْوُجوbٌ�َ َ/َلِكنَّ 4لرَّ�َّ َ/4ِحٌد. َ/-َْنَوoُ4 َ-ْعَماٍ, َمْوُجوbٌ�َ َ/َلِكنَّ 4َهللا 

َ/4ِحٌد 4لَِّذH َيْعَمُل 4ْلُكلَّ ِفي 4ْلُكلِّ ”.

.xتلف# xهدف uمن 4ملو4هب كل منها 1د Dفيذكر 4لرسو, بولس ثال$ +موعا

(١) ففي عبا!b ”-نوo4 مو4هب“ 4لكلمة 4ليونانية هنا هي H- charis نعمة. فمو4هب 4لنعمة تعطينا 4لد4فع   
للخدمة. فهي تعمل كالد4فع 4لد4خلي 4لذH يضعه 4هللا K كل مؤمن من خال, 4لر/V 4لقد� ليب% كنيسته.    

/هنا} قائمة مبو4هب 4لنعمة مذكو!K b !/مية٤:١٢-٨.   

(٢) -ما عبا!b ”-نوo4 ِخَدu“ فهي تقدu مفهوu مو4هب 4خلدمة. /نستخدu هذ� 4ملو4هب لنقوH خدمتنا لآلخرين  
.٢٧:١٢-٣١G/فسس١١:٤، كو!نثو� 4أل- K b!4خل 4لكنيسة. /هنا} قائمة ֲדذ� 4ملو4هب مذكو�  

(٣) عبا!b ”-نوo4 -عما,“ تع� عن فكرb 4ملو4هب 4لعملية 4لعاملة. /هي عبا!b عن :ظها!D4 فو* طبيعية كنتيجة  
G/كو!نثو� 4أل K b!4لقد� 4لعامل من خال, حياتنا. /هنا} قائمة مبو4هب 4ألعما, مذكو V/للر  

.٧:١٢-١١  

/:+اًال فإ9 4ملوهبة 4ل� تدفعنا خلدمة 4آلخرين (موهبة 4لنعمة) تكو9 نتيجتها فرV عظيم عندما نستخدمها. /يؤكد 
.b(موهبة نعمة) /4حد b4لكتا� 4ملقد� -9 كل مؤمن -صل على موهبة ,فز

.(١٠:٤ G/١٤:٤-١٥، تيموثا/� 4لثانية٦:١، بطر� 4الG/٧:٧، تيموثا/� 4ألG/كو!نثو� 4أل)
/:`4 كا9 4لبعض -صلو9 على موهبتني -/ -كثر من 4هللا بينما -صل 4آلخر/9 على موهبة /4حدb، تصبح 4ملجموعة 

4أل/G معرضة لإلصابة بك�يا� !/حي. /لكن :`4 حصل كل /4حد على موهبة -ساسية /4حدb، فإ9 4لكل 
سيحصلو9 على بركة متسا/ية -تاجها جسد 4ملسيح خلدمة كنيسته. عندما ال يصبح -حد K جسد 4ملسيح -هم 
من 4آلخر، فإ9 `لك سيجعلنا نعتمد -حدنا على 4آلخر. /من موهبة 4لنعمة 4ل� -صل عليها كل مؤمن يستطيع 

 gتلفة من مو4هب 4خلدمة -/ 4ملو4هب 4لعملية 4لعاملة. /عندما ميا!� 4ملؤمن :حد# o4كل /4حد -9 -صل على -نو
مو4هب 4خلدمة فإH- 9 عد� من 4ملو4هب 4لعملية 4لعاملة ميكن -9 تظهر -ثنا� 4خلدمة. �عونا نلقي نظرb -عمق على 

مو4هب 4لنعمة 4ل� حتفزنا لعمل 4خلدمة.

_Ú‡»‰€a@kÁaÏfl@ÔÁ@bfl

هنا} على 4ألقل سبع مو4هب تند!� حتت مو4هب 4لنعمة /`لك طبقx لر/مية٤:١٢-٨

(١) 4لنبوb تعلن 4حلق، /تفضح 4لنو4يا /4لد/4فع غB 4ملقدسة، /�� عن -حد4$ 4ملستقبل بتقدمي كلمة 4هللا (4نظر 
.(٦:١٤-١٢G/كو!نثو� 4أل



SU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

_ÚÓyÎã€a@kÁaÏæa@ÔÁbfl

يساعدنا بولس �لرسوG لنميز بني ثالثة @موعا> من �ملو�هب �لر(حية 0 كو.نثو+ �أل()٤:١٢-٦ ”َفَأْنَو�ُ� 
َمَو�ِهَب َمْوُجوRٌSَ َ(َلِكنَّ �لرُّ(َ] َ(�ِحٌد. َ(Vَْنَو�ُ� ِخَدYٍ َمْوُجوRٌSَ َ(َلِكنَّ �لرXََّّ َ(�ِحٌد. َ(Vَْنَو�ُ� VَْعَماGٍ َمْوُجوRٌSَ َ(َلِكنَّ �َهللا 

َ(�ِحٌد �لَِّذa َيْعَمُل �ْلُكلَّ ِفي �ْلُكلِّ ”.

.cتلفg cهدف Yدh موعا> من �ملو�هب كل منها@ jبولس ثال Gفيذكر �لرسو

(١) ففي عبا.V” Rنو�� مو�هب“ �لكلمة �ليونانية هنا هي aV charis نعمة. فمو�هب �لنعمة تعطينا �لد�فع   
للخدمة. فهي تعمل كالد�فع �لد�خلي �لذa يضعه �هللا 0 كل مؤمن من خالG �لر(] �لقد+ ليبx كنيسته.    

(هنا� قائمة مبو�هب �لنعمة مذكو.R 0 .(مية٤:١٢-٨.   

(٢) Vما عبا.V” Rنو�� ِخَدY“ فهي تقدY مفهوY مو�هب �خلدمة. (نستخدY هذ� �ملو�هب لنقوa خدمتنا لآلخرين  
�Sخل �لكنيسة. (هنا� قائمة ֲדذ� �ملو�هب مذكو.V 0 Rفسس١١:٤، كو.نثو+ �أل()٢٧:١٢-٣١.  

(٣) عبا.V” Rنو�� VعماG“ تع� عن فكرR �ملو�هب �لعملية �لعاملة. (هي عبا.R عن �ظها.�> فو� طبيعية كنتيجة  
للر(] �لقد+ �لعامل من خالG حياتنا. (هنا� قائمة مبو�هب �ألعماG مذكو.R 0 كو.نثو+ �أل()  

.٧:١٢-١١  

(��اًال فإ� �ملوهبة �ل� تدفعنا خلدمة �آلخرين (موهبة �لنعمة) تكو� نتيجتها فر] عظيم عندما نستخدمها. (يؤكد 
.R(موهبة نعمة) (�حد Rكل مؤمن £صل على موهبة  فز �V +ملقد� Xلكتا�

(كو.نثو+ �أل()٧:٧، تيموثا(+ �أل()١٤:٤-١٥، تيموثا(+ �لثانية٦:١، بطر+ �ال() ١٠:٤).
(�¨� كا� �لبعض £صلو� على موهبتني V )Vكثر من �هللا بينما £صل �آلخر(� على موهبة (�حدR، تصبح �ملجموعة 

�أل() معرضة لإلصابة بك�يا© .(حي. (لكن �¨� حصل كل (�حد على موهبة Vساسية (�حدR، فإ� �لكل 
سيحصلو� على بركة متسا(ية £تاجها جسد �ملسيح خلدمة كنيسته. عندما ال يصبح Vحد 0 جسد �ملسيح Vهم 
من �آلخر، فإ� ¨لك سيجعلنا نعتمد Vحدنا على �آلخر. (من موهبة �لنعمة �ل� £صل عليها كل مؤمن يستطيع 

كل (�حد �V £صل على Vنو�� gتلفة من مو�هب �خلدمة V( �ملو�هب �لعملية �لعاملة. (عندما ميا.+ �ملؤمن �حد¯ 
مو�هب �خلدمة فإ� aV عدS من �ملو�هب �لعملية �لعاملة ميكن �V تظهر Vثنا© �خلدمة. Sعونا نلقي نظرV Rعمق على 

مو�هب �لنعمة �ل� حتفزنا لعمل �خلدمة.

_Ú‡»‰€a@kÁaÏfl@ÔÁ@bfl

هنا� على �ألقل سبع مو�هب تند.� حتت مو�هب �لنعمة (¨لك طبقc لر(مية٤:١٢-٨

(١) �لنبوR تعلن �حلق، (تفضح �لنو�يا (�لد(�فع غ� �ملقدسة، (�� عن Vحد�j �ملستقبل بتقدمي كلمة �هللا (�نظر 
كو.نثو+ �أل()٦:١٤-١٢).



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @SV @SW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

(٢) -خلدمة جتسد -ملحبة بأ9 تسد5 -الحتياجا/ -لعملية (&نظر غالطية١٣:٥).
(٣) -لتعليم هو توضيح -حلق &N -لتحقق من -حلق -ملقدI (&نظر كولوسي١٦:٣).

(٤) -لتشجيع يث] Zميا9 -آلخرين (&نظر عT-نني١٣:٣).
(٥) -لعطاg يستأمن -آلخرين على -ملو-5e المتد-5 -خلدمة (&نظر كوeنثوd -لثانية٦:٩-٨).

(٦) -لقياl5 توجه &نشطة -آلخرين لتحقيق &هد-j مشتركة (&نظر عT-نني١٧:١٣ ).
(٧) -لرrة تتعاطف مع Nتعزo -لذين هم m ضيق.

-هللا يريدنا &9 نكتشف مو-هبنا -لد-فعة فنعT عنها. Nلكن كيف نعرj -ملوهبة -لv &عطاها -هللا لنا؟ 

_ÚÓyÎã€a@ŸjÁaÏfl@—ìnÿm@—Ó◊

هنا� �سة عو-مل تلعب �eN5 حيوي� m -كتشاj مو-هبنا -لرNحية:

$ب &9 نصد" باإلميا9 &9 -هللا &عطانا مو-هب على &ساd ما قاله هو (&نظر يوحنا ١٦:١٥)   �إلميا�:   (١)  
Nعندما نتأكد من نو� موهبتنا، فالبد &9 نتصرj بإميا9 فننتهز -لفر� لنماde هذ� -ملوهبة.  

5عونا نطلب من -هللا فهم� Nمعرفة عن مو-هبنا، N"لك بأ9 نصلي ألجل هذ- -ألمر بالتحديد   �لصال�:   (٢)  
Nندde عن -ملو-هب -لرNحية (&نظر يعقو�٢:٤).  

�ملسئولية: مع -ملو-هب -لرNحية تأ� -ملسئولية. فقبل &9 نعمل على -كتشاj مو-هبنا، �تا� &9     (٣)  
يكو9 لدينا -إلستعد-5 أل9 نقوI باملسئوليا/ -لv تترتب على هذ� -ملو-هب   

(&نظر &عما� -لرسل٢:٦-٨ ، ٦:٨ ،١٢،١٣،٨:٢١).  

   o5يؤ oلذ- j9 -خلوZ .هاننا على ما يريد -هللا &9 مينحه لنا"&N ينبغي &9 نفتح قلوبنا �إلنفتا�:   (٤)  
e �Zفض  -ملو-هب eمبا بسبب Zختباe-/ سابقة &N بسبب جهل سيحرمنا من ֲדجة -ختباe -ملو-هب. eمبا     

.(١٨:١١٩eمزمو) “َعَجاِئَب ِمْن َشِريَعِتَك #eَ5: ”-فتح َعْيَنيَّ َفَأN-5 تا� &9 نصلي مع�  

9Z -شتياقنا، N-ختباe-تنا Nمشوle -آلخرين تقع كلها حتت عملية -إلكتشاj. ميكننا &9   �لتأكيد:   (٥)  
نستخدI هذ� -ألموe لتأكيد ما يكشفه -هللا لنا �صو� -ملو-هب -لرNحية.  

9Z -لكلمة -ليونانية للمو-هب -لرNحية هيcharismo، تع� &9 -هللا يعطينا -لرغبة N-لقوl لنصنع مشيئته. N-ملستخر� 
-ليونا� من -لكلمة N charisيع� &يض� ֲדجة. ففي خدمتنا للطال� Z"- -كتشفنا Nبد&نا مناde -ملو-هب -لرNحية 

فلن نشعر بكث] من -إلeها" N-إلeتبا� ZNمنا سنشعر بالكث] من -لفاعلية.  Nبالرغم من &9 هذ- -لدde ال يزيد عن 
 jكتشا- m &كافية لنبد leن� &مت  &9 نكو9 قد حصلنا على -ستناZ الZ ،o9 يكو9 مقدمة "ذ- -ملوضو� -حليو&

N-ختباe5N e-سة -ملو-هب -لرNحية.

[ كث] من -ملفاهيم -ملذكوm le هذ- -لدde مأخو"l من e5-سة لد9N كرNسالند] 

 

-de5 -ملقاطع -لتالية بعمق، N-ستخدe5 I-سة -لكتا� -ملقدm d -جللسة -لعاشرl من كتيب مس]l شخصية   .١
مع -لر� يسو� -ملسيح.

  ٢٧:١٢-٣٢�Nأل- dنثوeكو &فسس١١:٤   Neمية٣:١٢-٩  
٧:١٢-١١�Nأل- dنثوeكو

% ضع -ملوهبة m -خلانة -ملناسبة m -لصفحة -لتالية.

ما هي موهبة -لنعمة (-ملوهبة -ملحفزl) -لv عند�؟ ملا"-؟  .٢

5 بعض -لطر" -لv ميكن &9 متاde ֲדا -ملو-هب -ملحفزm l خدمتك للشبا�. كن &د�5. عدِّ  .٣

 

Ú»ibè€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



SW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

[ كث8 من %ملفاهيم %ملذكو&* 2 هذ% %لد&/ مأخو+* من '&%سة لد�" كر�سالند] 

 

%'&/ %ملقاطع %لتالية بعمق، �%ستخدF '&%سة %لكتاD %ملقد/ 2 %جللسة %لعاشر* من كتيب مس8* شخصية   .١
مع %لرD يسوP %ملسيح.

  ٢٧:١٢-٣٢Wكو&نثو/ %أل� ^فسس١١:٤   &�مية٣:١٢-٩  
٧:١٢-١١Wكو&نثو/ %أل�

e ضع %ملوهبة 2 %خلانة %ملناسبة 2 %لصفحة %لتالية.

ما هي موهبة %لنعمة (%ملوهبة %ملحفز*) %لi عندg؟ ملا+%؟  .٢

.n'دo كن .Dميكن ^" متا&/ ֲדا %ملو%هب %ملحفز* 2 خدمتك للشبا iل% uبعض %لطر ' عدِّ  .٣

 

Ú»ibè€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @SX @SY @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

"حفظ غيب7 كو6نثو3 "أل-١١:١٢1 -,كمل قر"(تك "ليومية من "جنيل مرقس.  .٤

Ú‡»‰€a@kÁaÏfl
HçÓ–zn€aI

XMVZQRÚÓflÎä

Úflá©a@kÁaÏfl
HÚflá©aI

QQZTêèœc

RXZQR∂Î˛a@ëÏr„äÏ◊

›‡»€a@kÁaÏfl
HpaäbË√⁄aI

QQMWZQR∂Î˛a@ëÏr„äÏ◊

@_|Óè‡‹€@Ćbj€b†@ÜÏ‘m@—Ó◊ @

Ú‰flbr€a@Úè‹ßa @

,عتقد ,? كل من سيد36 هذ" "لد36 سيقوQ Rنه يؤمن بالكر"LM -باإل6سالية "لعظمى. -لكن C "لو"قع فإ? 
"لكثeين ال ميا6سو? ما يؤمنو? به. قليلو? هم "ملؤمنو? "لذين يكرM-? للطلبة "لضائعني. ملاZ"؟

هناh سبعة معوقاg شائعة:

 Lتكو? لدينا معرفة جيد ?, jتاk عندما نتغلب عليها، فنحن qكلها ميكن "لتغلب عليها. -ح gملعوقا" rهذ
.sملسيح مع "لطال" h6ملقد3 -باألساليب "ملختلفة لتقدمي 6سالة "الجنيل قبل ,? نشا" sبالكتا

ما هي "أل|-"g "ل} kتاجها لكي نشاh6 "ملسيح؟

’ˆb»€a



SY @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

@_|Óè‡‹€@Ćbj€b†@ÜÏ‘m@—Ó◊ @

Ú‰flbr€a@Úè‹ßa @

Dعتقد �D كل من سيد0< هذ� �لد0< سيقو> ;نه يؤمن بالكر�34 &باإل0سالية �لعظمى. &لكن # �لو�قع فإ� 
�لكثTين ال ميا0سو� ما يؤمنو� به. قليلو� هم �ملؤمنو� �لذين يكر4&� للطلبة �لضائعني. ملا�H؟

هناY سبعة معوقاX شائعة:

هذe �ملعوقاX كلها ميكن �لتغلب عليها. &حc عندما نتغلب عليها، فنحن [تا\ �D تكو� لدينا معرفة جيد3 
.fملسيح مع �لطال� Y0نشا �D ملقد< &باألساليب �ملختلفة لتقدمي 0سالة �الجنيل قبل� fبالكتا

ما هي �ألX�&r �لq [تاجها لكي نشاY0 �ملسيح؟

’ˆb»€aÈ‰«@7j»n€a›®a

�العتر��. 0&مية١:٨ ؛ 
يوحنا �أل&�٩:١

هناY كثT من �ألمو0 �خلطأ # حيا� 
&ال 0Dيد D �Dكو� مر�ئي�. 

k„â€a

�لتأكيد. يوحنا٢٤:٥ ؛ 
يوحنا �أل&�١١:٥-١٣

Dنا غT متأكد من عالقq باملسيح 
فكيف Dكر4 لآلخرين؟

Ÿì€a

قو� �لر�� �لقد�. 
يوحنا٢١:٢٠-٢٢

Dخا� من �لفشل. ›ì–€a

�لد��فع �لصحيحة. 
مرقس ١٩:٤

Dخشى D �Dصبح متو0ط� # Hلك 
.3rبزيا

›èÿ€a

�الهتما�.
تسالونيكي �أل&�٨:٢

ال 0Dيد D �Dقتحم خصوصية �آلخر. xb«å¸a

�لتلمذ�.
بطر< �أل&�١٥:٣-١٦

ال Dعر� ماD �Hقو>؟ ما�H لو سأل� 
Dحدهم سؤ�ًال ال Dعر� ;جابته؟

Úœã»æa@Ú‹”

�لثقة � �ملسيح. 
كولوسي٢٧:١-٢٩

Dخشى مما قد يقوله �آلخر&� ع�. ùœã€a



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @TP @TQ @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ZbËubnÆ@>€a@paÎÜ˛a

�لتو�صل: A@ من �هم /ألسئلة /ل; نسأ8ا ألنفسنا عن كيفية /لشها*( هي: ”كيف �بد� حديث� مع �حد   (١)  
/لطال#؟“ �هم شئ هو �@ تكو@ صديق� حقيقي�. A@ /حلديث سينسا# بسهولة A!/ كا@ لديك Aهتما� �لص 
Aيا( /لطالب. ?لكي نبد� فإ@ /لنقا> /لتالية ستمدنا ببعض /ملوضوعا6 /ألساسية /ل; ميكن مناقشتها عن قضا2 

?قت مع /لطالب. 

�ألسر�   
��و�يا�   

�إلهتماما�  

�لد#�سة  

�إلحتياجا�  

�ملص).  

سؤ/!  خر شائع هو: ”كيف �نتقل من /حلديث عن Aهتماما6 /لطالب �A /حلديث عن /ملسيح“؟ 
عند نقطة مناسبة & /حلديث ميكننا �@ نقو! شيئ� مثل: ”هل فكر6 كث)' & /ملسيح؟“ �? هل ميكن% �@ �شا$# 

معك كيف غيَّر /ملسيح حيا3“؟ هذ1 تعت0 �سئلة بسيطة، ?لكن �طلب من /هللا /لشجاعة الستخد/مهما. Aحفظ 
/جلد?! /ملوجو* & ;اية هذ/ /لد$: عن:“كيف تقيم جسو$' من /لصد/قة“. ?باستخد/مه ستتدفق مناقشاتنا 

بطريقة طبيعية باجتا1 طر@ /ألسئلة /لصحيحة ?تقدمي /إلجابا6 /لصحيحة. 

�إلختبا#: Aختبا$نا /لشخصي هو قصتنا.ال ميكن ألحد �@ ينقص منها. *عونا نر/جع ما كتبنا1 &   (٢)  
/خلطو/6 /لعملية & /لد$: /لر/بع � نستخدمها كعالماA 6$شا*ية ستساعدنا �@ �كي قصتنا بفاعلية �كثر.

Aختبا$نا /لشخصي �ب �@ �ذ# /نتبا1 /لسامعني.   
/حتفظ به �تصر' ?ها*ف�.   

تكلم عن نفسك ?عن عالقتك باهللا.   
�عط تفاصيل  د*(.   

حتمس ملا تقو!.     
كن �Aابي�.   
كن جاهز'.   

ليكن Aختبا$# ?/ضح� & !هنك.    

�الجنيل: بعد �@ نشا$# باختبا$نا، ميكننا �@ نسأ! ”هل فكر6 & *عو( يسو% /ملسيح �A حياتك“؟   (٣)  
� له  A!/ �جا# /لشخص بنعم، فاسأله: ”هل � �@ �خ0# & بضع *قائق كيف �د� !لك“؟ A!/ ?/فق، قدِّ

/لرسالة بطريقة بسيطة. ?Aحد! /لطر  /لفعالة ملشا$كة /إلجنيل هي من خال! شر@ مكتو#، ?*% /لشخص 

يسأ! �# �سئلة. هنا# كتيب $/ئع باسم ”يسو%: هل من مثيل؟“ مت تصميمه خصيص� ملشا$كة /إلجنيل مع 
/لطال#. حا?! �@ جتعل  تويا6 هذ/ /لكتيب ?/ضحة & !هنك.

�لدعو�: بعد توضيح /لرسالة �? قر/2( /لكتيب، /سأ!: ”هل هنا# ما مينعك من �@ تقبل /ملسيح /آل@“؟   (٤)  
كن حساس� للر?@ /لقد:، ?�ب �@ تد$# �@ /حلر# /لر?حية */ئر( & حيا( /لشخص /لذ# تكلمه. فعلينا �@ 

نصلي من �جل هذ/ /لشخص �ثنا2 حديثنا معه. �عط هذ/ /لشخص /لفرصة لقبو! /ملسيح.
ر�@  قبو! /ملسيح يتضمن  ال تتو$> & موضو% ما A!/ كا@ /لشخص قد َقِبل /ملسيح & تلك /للحظة �� ال. ?تذكَّ

�كثر من  ر* /إلستما% �A $سالة /إلجنيل ?تال?( صال(. فيحتا� /إلنسا@ �@ يتخذ قر/$' ?/ضح�. �ما Aعد/* 
/لشخص �?/لتوقيت فهو من /ختصا! /لر?@ /لقد:.

�ملتابعة: عندما يقر$ �حد /ألشخا! �@ يتبع /ملسيح. فإ@ /ملتابعة /لفو$ية تصبح مهمة جد' لينجح   (٥)  
/ملؤمن /حلديث & مس)ته مع /هللا. ?كطفل ?ليد، فإ@ /ملؤمن /حلديث �تا� للحب ?/لغذ/2 ?/حلماية ?/لتد$يب. 

فإ@ �مكن، حد* موعد' & نفس /ليو� �? /ليو� /لتا�، ح� لو كا@ حديثكما تليفوني�.
& /حلديث & /ليو� /لتا�، حتد� عن:

$سالة /الجنيل:  $/جع /لرسالة /ل; قدمتها له & /ليو� /لسابق، ?�جب على �ية �سئلة.   
/لقر/$:  $/جع /لصال( مر( �خر! ?تأكد من �نه قد فهم مع� �@ يبد� عالقة مع /ملسيح.   

/لتأكيد:  Aقر� معه فقر/6 من /لكتا# /ملقد: يوحنا١٢:١، يوحنا٢٧:١٠-٢٨، يوحنا /أل?�١١:٥-١٣.   
عملية /لنمو:  يقد� كتيب ”يسو%: هل من مثيل؟“ بعض /خلطو/6 للمبتدئني. بعد !لك قد� لصديقك     

منها� ”/لبد2 مع /ملسيح ”.   
/لكنيسة:  /*% هذ/ /لشخص �A /جتما% مناسب له.   

@ZÚÓóÉí@ÚÓvÓma6éa

قبل �@ ند$# طالبنا على /لكر/�(، فإ@ مشا$كتنا إلمياننا �ب �@ تكو@ حقيقة & حياتنا �ن. ?هذ1 /خلطو/6 
/لعملية تساعد# على حتقيق !لك:

كوِّ@ فريق صال(. /نضم �A /ثنني  خرين من /لقا*( ?صلو/ باستمر/$ (يفضل ثال� مر/A 6سبوعي�) من     
�جل ثال� طلبة غ) مؤمنني.   

/بن عالقة مع /لطال# غ) /ملؤمنني بأ@ تقضي ?قت� معهم على /ألقل مر( ?/حد( Aسبوعي�.   

�عط تلميذ# بالتد$يج فرص� ليتد$# على مشا$كة Aميانه. Aبد� بأ@ جتعله يشا$# باختبا1$ � �* *?1$    
تد$�ي� ح� يصبح قا*$' على �@ يقو� مبشا$كة /لرسالة ?حد1.   



TQ @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

يسأC DC Eسئلة. هنا< كتيب $!ئع باسم ”يسو3: هل من مثيل؟“ مت تصميمه خصيص) ملشا$كة !إلجنيل مع 
!لطالV. حاTC EL جتعل QتوياP هذ! !لكتيب L!ضحة H Iهنك.

�لدعو�: بعد توضيح !لرسالة LC قر!`_ !لكتيب، !سأE: ”هل هنا< ما مينعك من TC تقبل !ملسيح !آلT“؟   (٤)  
 TC تكلمه. فعلينا Dحيا_ !لشخص !لذ I _حية �!ئرLلر! Vحلر! TC >$تد TC ب L ،!لقد! "Lكن حساس) للر

نصلي من Cجل هذ! !لشخص Cثنا` حديثنا معه. Cعط هذ! !لشخص !لفرصة لقبوE !ملسيح.
رTC  قبوE !ملسيح يتضمن  ال تتوI 5$ موضو3 ما H4! كاT !لشخص قد َقِبل !ملسيح I تلك !للحظة 0C ال. Lتذكَّ

Cكثر من 9ر� !إلستما3 84 $سالة !إلجنيل LتالL_ صال_. فيحتا7 !إلنساTC T يتخذ قر!L 6$!ضح). Cما 4عد!� 
!لشخص LC!لتوقيت فهو من !ختصا: !لرL" !لقد!.

�ملتابعة: عندما يقر$ Cحد !ألشخا: TC يتبع !ملسيح. فإT !ملتابعة !لفو$ية تصبح مهمة جد6 لينجح   (٥)  
!ملؤمن !حلديث I مس ته مع !هللا. Lكطفل Lليد، فإT !ملؤمن !حلديث �تا7 للحب L!لغذ!` L!حلماية L!لتد$يب. 

فإC Tمكن، حد� موعدI 6 نفس !ليوLC 0 !ليو0 !لتا"، ح! لو كاT حديثكما تليفوني).
I !حلديث I !ليو0 !لتا"، حتد$ عن:

$سالة !الجنيل:  $!جع !لرسالة !ل) قدمتها له I !ليو0 !لسابق، CLجب على Cية Cسئلة.   
!لقر!$:  $!جع !لصال_ مر_ Cخر* Lتأكد من Cنه قد فهم مع( TC يبدC عالقة مع !ملسيح.   

.١١:٥-١٣8Lملقد! يوحنا١٢:١، يوحنا٢٧:١٠-٢٨، يوحنا !أل! Vمن !لكتا P!معه فقر Cلتأكيد:  4قر!   
عملية !لنمو:  يقد0 كتيب ”يسو3: هل من مثيل؟“ بعض !خلطو!P للمبتدئني. بعد Hلك قد0 لصديقك     

منها7 ”!لبد` مع !ملسيح ”.   
!لكنيسة:  !�3 هذ! !لشخص 84 !جتما3 مناسب له.   

@ZÚÓóÉí@ÚÓvÓma6éa

 P!هذ� !خلطوL .حياتنا �ن I حقيقة Tتكو TC مشا$كتنا إلمياننا  ب Tطالبنا على !لكر!�_، فإ V$ند TC قبل
!لعملية تساعد< على حتقيق Hلك:

كوTِّ فريق صال_. !نضم 84 !ثنني �خرين من !لقا�_ Lصلو! باستمر!$ (يفضل ثال$ مر!P 4سبوعي)) من     
Cجل ثال$ طلبة غ  مؤمنني.   

!بن عالقة مع !لطالV غ  !ملؤمنني بأT تقضي Lقت) معهم على !ألقل مر_ L!حد_ 4سبوعي).   

 �$L� �� ! �$جتعله يشا$< باختبا Tبأ Cعلى مشا$كة 4ميانه. 4بد V$عط تلميذ< بالتد$يج فرص) ليتدC   
تد$ ي) ح! يصبح قا�$6 على TC يقو0 مبشا$كة !لرسالة Lحد�.   



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @TR @TS @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

مالحظة: ملزيد من 4لتد(يب !طلب من !حد 4لذين 0يد,� مشا(كة &ميا#م !� يعلمك. 
 

ما هي !كثر 4ألمو( 4لH تعوF شهاCتك للمسيح؟ ملا?4؟  .١

&بد! مع فريق 4لصالX 4خلاa بك مستخدم_ 4جلد,[ 4لتا\. &بد! Z 4لصالX مع ,من !جل هؤالR 4لناP. ,فيما   .٢
 eيسو f4لر g4الستر4تيجية مبنية على تعليما mمثلك. ,هذ Xفريق صال Z بعد سيكتشف طالبك كيف يصلو�

Z م١٨:١٨u-٢٠ تقابلو4 مع_ لكي تصلو4 من !جل:

Ú‰flbr€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

Ćb»fl@µ‰fl˚fl@ıb”áñc @

ĆbÓflÏÌ@paãfl @aÏ‹ib‘m @

|Óèæa@ÊÏubn±@ıb”áñc @›uc@Âfl@aÏ‹óm@Ôÿ€@

_·Ë»fl@Ô‹óné@ÂÌâ€a@Úq˝r€a@ıb”áñ˛a@·Á@Âfl

|Óè‡‹€@µubn0a@µ‰fl˚æa@7À@ıb”áñ˛a

ك:
v4 (١)

4السم



TS @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

_·Ë»fl@Ô‹óné@ÂÌâ€a@Úq˝r€a@ıb”áñ˛a@·Á@Âfl

_·Ë‹uc@Âfl@Ô‹óné@ÂÌâ€a@µ‰fl˚æa@7À@ıb”áñ˛a@·Á@Âfl

|Óè‡‹€@µubn0a@µ‰fl˚æa@7À@ıb”áñ˛a

ك:
�� (١)

(٢
)

(٣)
(١)

(٢
)

(٣)

(١)

(٢)

(٣)

�إلجر�3 �لذ1 ميكن�حلالة �لر'حية�السم
�الستجابةطلبة �لصال;89 �7ذ6



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @TT @TU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

C هذ* *ألسبو? حتد= >; غ8 *ملؤمنني مستخدم0 *ملوضوعا+ *ل) 'كرناها من قبل �هي:  .٣
*ألسرQ ـ *Pو*يا+ ـ *إلهتماما+ ـ *لدM*سة ـ *إلحتياجا+ ـ *ملص8.

.M*هنا نتيجة *حلو Tِّ�V

*كتب *ختباM` مستخدم0 *لنقا^ *لتالية: (*ستخد\ �Mقة ]خرY لذلك)  .٤
( * ) كيف عشت قبل ]T *لتقي باملسيح؟  

(i) كيف *لتقيت باملسيح؟  
كيف تغ8+ حياk بعد ]T *لتقيت باملسيح؟  (n)  

>'* كنت قد كتبت *ختباM` من قبل، فيمكنك مر*جعته �حتسينه، جهزs tيث ميكنك تقدميه V Cقيقتني ]�    
ثالثة.  

من *لذ~ تريد ]T تطلب منه ]T يعلمك كيف تشاM` >ميانك بفاعلية؟  .٥

صِل لكي يرشد` *هللا للطالب *لذ~ ميكن ]T تتخذt تلميذ� لك. من هو؟  .٦

*حفظ غيب0 لوقا١٠:١٩ �*ستمر C قضا� �قت خلوتك مع *هللا كل يو\.  -٧

Ú”aáó€a@äÏèu

iكيف تب� صد*قة مع ]حد *لطال

äaÏ®a@fiğÏy@@@@@@ çuaÏ®a@ãè◊a@@

”هل ميكن� ]T ]شاM` معك 
]هم ماحد= C حياk“؟

(`Mباختبا `Mشا)

    كيف تفكر C ...  خّبر� عن خلفيتك

    هل تو*فق مع *لر]~ ...  هل نشأ+ C *لكنيسة؟

”هل تعلم يقينT< 0 كنت 
تابع0 للمسيح، ]\ ]نك ما�لت 
C *لطريق؟“ (شاM` برسالة 

*الجنيل)

Mألمو* C هل تفكر  
  *لر�حية؟

.... C يك[M ما    

  قيَّم *هتمامك *لر�حي على
Qمقيا$ من �*حد >; عشر  

    ما هو شعوM` جتاt..؟

هذ* *جلسر ميكن عبوC tM لقا� �*حد ]� قد &تاn >; فترQ �منية.



TU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

Ú”aáó€a@äÏèu

كيف تب) صد�قة مع "حد �لطال�

äaÏ®a@fiğÏy@@@@@@ çuaÏ®a@ãè◊a@@

”هل ميكن) "  "شا�� معك 
"هم ماحد( ) حيا'“؟

(شا�� باختبا��)

    كيف تفكر ) ...  خّبر4 عن خلفيتك

    هل تو�فق مع �لر"= ...  هل نشأ9 ) �لكنيسة؟

”هل تعلم يقينB C  كنت 
تابعC للمسيح، "G "نك ماFلت 
) �لطريق؟“ (شا�� برسالة 

�الجنيل)

  هل تفكر ) �ألمو�
  �لرOحية؟

    ما �"يك ) ....

  قيَّم �هتمامك �لرOحي على
Sعشر TB حد�O من Uمقيا  

    ما هو شعو�� جتاV..؟

هذ� �جلسر ميكن عبو�V ) لقا�O Zحد "O قد YتاTB X فترF Sمنية.

ÔyÎã€a@Èflb‡nÁa@Òäbqhi@·”



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @TV @TW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

sÌá®a@Âfl˚æa@Ïπ @

Ú»ébn€a@Úè‹ßa @

@جناJ #ألطفاH يغيِّر حياC #إلنساA. @نه ال يقتصر على #لشهو6 #لتسعة #ملطلوبة لكي يولد طفل & هذ# #لعا�. �لكنه 
 Hألطفا# A@ .ملطلوبة# Lكذلك تسديد كل #لنفقا�  – Pيك Qֲדذ# #لطفل ح Sباإلهتما Cحليا# Vملد Wيتضمن #لتز#م

#لر�حيني kتاجوi@ A نفس هذ# #اللتز#S طويل #ملدV. فالكتاJ #ملقدPe fنا عن #ملؤمنني #جلدa قائًال: 
.(٢:٢iأل�# fبطر) “ ْشَتُهو# #للََّبَن #ْلَعْقِليَّ #ْلَعِدَمي #ْلِغشِّ ِلَكْي َتْنُمو# ِبِه# Aَيَن #آلaَِمْوُلو Hٍَ�َكَأْطَفا ”

 i@ Aتاجوk فإ|م Hها ألنفسهم، �مثل #ألطفا�aيسد A� Aمعينة ال يستطيعو Lلديهم #حتياجا aجلد# Aفاملؤمنو
�#لدين يسدA�a #حتياجهم للحب �#لغذ#� �#حلماية �#لتد6يب.

�حلب: @A #ملؤمنني #جلدk aتاجوA ألA يعرفو# #ألماA #لذ� ينتج عن شعو6هم بالقبوH �#العتنا� ֲדم، �توصيل   

#حلب ليس بالكالS فقط �لكن باألفعاH �يضW. �#ملسيح نفسه �عطانا مفتا� �لك حني قاH: ”َهِذِ� ِهَي َ�ِصيَِّتي 
Aْ�َ ُتِحبُّو# َبْعُضُكْم َبْعضW َكَما َ�ْحَبْبُتُكْم (يوحنا١٢:١٥). @A !بة #ملسيح لتالميذ� كانت تتميز باستعد#�a للعطا�. 

 Aمستعدين أل Aنكو A� Wنوّصل نفس نوعية !بته للمؤمنني #ألحد#'، فيجب علينا %ن �يض A� كنا نريد #�@�
نعطي من �قتنا، �من موa6#نا �حQ من �نفسنا. �بالنسبة للمؤمن #حلديث فإA هذ# #لنو( من #حلب يبد� بصد#قته 

لشخص مثلنا.

 A� لغذ��: #ملؤمن #حلديث مثله & �لك مثل #لطفل #لوليد يعتمد & غذ#�� على شخص .خر. من #جلهل�  

 Sملطبخ �يعد لنفسه طعا# i@ يذهب A� ملؤمن #حلديث بتغذية نفسه، �كأنك تتوقع من طفل �ليد# Sيقو A� نتوقع
@فطاA@ .�6 شخصW .خر عليه �A يطعمه �يهتم بصحته. �kد' هذ# عندما يكوA: ” ُمَتَربِّيW ِبَكَالSِ #ِإلميَاAِ َ�#لتَّْعِليِم 

 ( ٦:٤ iأل�# fتيموثا�) .“ْلَحَسِن #لَِّذ� َتَتبَّْعَتُه#

�حلماية: يشتر! #ملؤمنوA #ألحد#' �#ألطفاH حديثي #لوالCa �#لغنم & بعض #ألمو6. عندما يتطلب #ألمر   

�A يد#فعو# عن �نفسهم،  فإ|م يكونوA قليلي #حليلة . @A #ملؤمنني #ألحد#' kتاجوA للحماية ”ُ#ْصُحو# َ�#ْسَهُر�# 
َألAَّ @ِْبِليَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َ�#ِئٍر، َيُجوHُ ُمْلَتِمسW َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو“ (بطرf #أل�٨:٥i ). فاملؤمن #حلديث ال يعر� 

.fلر�� #لقد# Cيتعلم كيف يعيش & قو A� i@ Cتا� للمساعدk عد� #خل�. @نه Lكيف يتعامل مع هجما

�لتد�يب: كما �A #لو#لدين يد6بوA ��الaهم ملو#جهة حتدياL #حلياC  كذلك على #آلبا� #لر�حيني �A يد6بو#   

 i@ aجلد# Aتا� #ملؤمنوk .(كولوسي٧:٢) .“ ِِAِديَن ِفي #ِإلميَا َ ِفيِه، َ�ُمَوطَّ َ َ�َمْبِنيِّني ِلني ��الaهم ليكونو# ”ُمَتَأصِّ
 J6#سة #لكتاa� Cيا فيهم، #لعالقة #حلميمة مع #هللا عن طريق #لصالk ملسيح# A� يقني :Lيتد6بو# & #ألساسيا A�
 Aبة #هللا �غفر#نه، #الستمتا( بالعالقة �#ملحاسبية مع #ملؤمنني #آلخرين، كيف يشا6كو! A�Pتe كيف ،fملقد#

@ميا|م مع #آلخرين، �كيف يعيشوA #حلياC & طاعة #ملسيح. عندما يغذ� �حدهم #ملؤمن #حلديث  ֲדذ� #لطريقة، 
فإA طريقه للنضو� & #ملسيح سيصبح �كثر سهولة.

ZÚjÓÁã€a@ÚÓ€Ï˜èæa

@A تغذية #ملؤمنني #ألحد#' حتتا� @i #اللتز#S �#لوقت �#إلعد#a. فلما�# نقبل هذ� #ملسئولية #لرهيبة؟
فكر & هذ� #ألسباJ #أل6بعة:

١) ألننا جز� من �الaִדم #لر�حية. فمهمتنا ال تنتهي عندما نقوa شخصW للمسيح. �لكن هذ# #لشخص   
kتا� ملعونتك حQ يثبت & #إلمياA. �نرV مثاًال لذلك & �عماH #لرسل٢١:١٤-٢٢. فبعد �A كر� بولس 

.Aيشجعهم ليكملو# & #إلميا� aليقو� #ملؤمنني #جلد Wللجمع، حتمل #ملسئولية �قضى �قت

٢) ألA علينا مسئولية كأعضا� & جسد #ملسيح. فإ�# �6ينا �حد #ملؤمنني #ألحد#' بد�A من يهتم به،   
فإA مسئوليتنا هي �A نساعد� على #لنمو. �قد �ضح بولس #لرسوA� H مسئولية كل مؤمن هي: ”... َتْكِميِل 
يِسَني، ِلَعَمِل #ْلِخْدَمِة، لُِبْنَياAِ َجَسِد #ْلَمِسيِح، @َِلى Aْ�َ َنْنَتِهَي َجِميُعَنا @َِلى َ�ْحَد#ِنيَِّة #ِإلميَاAِ َ�َمْعِرَفِة #ْبِن #ِهللا. @َِلى  #ْلِقدِّ

َ ِبُكلِّ 6ِيِح َتْعِليٍم،  َ َ�َمْحُموِلني @ِْنَساAٍ َكاِمٍل. @َِلى ِقَياfِ َقاَمِة ِمْلِ� #ْلَمِسيِح. َكْي َال َنُكوAَ ِفي َما َبْعُد َ�ْطَفاًال ُمْضَطِرِبني
 :fُ�َِّْقَني ِفي #ْلَمَحبَِّة، َنْنُمو ِفي ُكلِّ َشْيٍ� @َِلى َ�#َ! #لَِّذ� ُهَو #لرaَِبْل َصا .Hَِال ِبِحيَلِة #لنَّاfِ، ِبَمْكٍر @َِلى َمِكيَدCِ #لضَّ
بW َمعW، َ�ُمْقَتِرنW ِبُمَؤCِ6َ�َ# ُكلِّ َمْفِصٍل، َحَسَب َعَمٍل، َعَلى ِقَياfِ ُكلِّ ُجْزٍ�،  #ْلَمِسيُح، #لَِّذ� ِمْنُه ُكلُّ #ْلَجَسِد ُمَركَّ

ُل ُنُموَّ #ْلَجَسِد لُِبْنَياِنِه ِفي #ْلَمَحبَِّة.“ (�فسس١١:٤-١٦) ُيَحصِّ

٣) ألننا %ب #ملسيح. @A #هتمامنا مبن هم للمسيح هو خ� aليل على حبنا للمسيح. & يوحنا١٥:٢١-١٧   
طلب #لرJ من بطرA� f يعبِّرعن حبه له بأA يرعي غنمه (�� #الهتماS بزمالئه #ملؤمنني).

٤) ألA #ملسيح �مرنا بذلك. فقد �مرنا قائًال: ”َفاْ�َهُبو# َ�َتْلِمُذ�# َجِميَع #ُألَمِم“ (م١٨:٢٨Q-٢٠). الحظ   
#ختيا�6 للكلماL. فهو � يقل @�هبو# �#نشر�# aيانة. "ب علينا �A نصنع تالميذ. �ناسW ملتزموA باتبا( #ملسيح. 

 & (Wناضج ) كامًال Wضر @نسان% A� ” هدفه Sنصبح  جز�$ من #متا A� هللا !  ميكننا# aنعت& بأ�ال A� ياله من #متيا�
#ملسيح“. (كولوسي٢٨:١ )

_›»–„@aàbfl

@A قياCa شخص للمسيح �مر مهم جد$ �لكنها #خلطوC #أل�i فقط. �#لتحد� #ألعظم هو �A تقوa هذ# #لشخص 
@i #لنضج. �kتا� #ملؤمن #حلديث @i معونتنا @A� i يتعلم �A يكمل عمل #هللا فيه.

#تبع #خلطو#L #لتالية عندما تعمل مع مؤمن حديث:



TW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

IمياGم مع "آلخرين، Cكيف يعيشو= "حليا> ; طاعة "ملسيح. عندما يغذ1 0حدهم "ملؤمن "حلديث  ֲדذ# "لطريقة، 
فإ= طريقه للنضوO ; "ملسيح سيصبح 0كثر سهولة.

ZÚjÓÁã€a@ÚÓ€Ï˜èæa

I= تغذية "ملؤمنني "ألحد"* حتتاI O) "اللتز"$ C"لوقت C"إلعد" . فلما�" نقبل هذ# "ملسئولية "لرهيبة؟
فكر ; هذ# "ألسبا0 "أل/بعة:

١) ألننا جز8 من Cال ִדم "لرCحية. فمهمتنا ال تنتهي عندما نقو  شخص4 للمسيح. Cلكن هذ" "لشخص   
GتاO ملعونتك حF يثبت ; "إلميا=. CنرE مثاًال لذلك ; 0عماB "لرسل٢١:١٤-٢٢. فبعد 0= كر< بولس 

للجمع، حتمل "ملسئولية Cقضى Cقت4 ليقو1 "ملؤمنني "جلد  Cيشجعهم ليكملو" ; "إلميا=.

٢) أل= علينا مسئولية كأعضا8 ; جسد "ملسيح. فإ�" /0ينا 0حد "ملؤمنني "ألحد"* بدC= من يهتم به،   
فإ= مسئوليتنا هي 0= نساعد# على "لنمو. Cقد Cضح بولس "لرسوB 0= مسئولية كل مؤمن هي: ”... َتْكِميِل 
يِسَني، ِلَعَمِل "ْلِخْدَمِة، لُِبْنَياِ= َجَسِد "ْلَمِسيِح، Iَِلى 0َْ= َنْنَتِهَي َجِميُعَنا Iَِلى Cَْحَد"ِنيَِّة "ِإلميَاِ= Cََمْعِرَفِة "ْبِن "ِهللا. Iَِلى  "ْلِقدِّ

َ ِبُكلِّ ِ/يِح َتْعِليٍم،  َ Cََمْحُموِلني Iِْنَساٍ= َكاِمٍل. Iَِلى ِقَياWِ َقاَمِة ِمْل8ِ "ْلَمِسيِح. َكْي َال َنُكوَ= ِفي َما َبْعُد 0َْطَفاًال ُمْضَطِرِبني
 :Wُ0َّْلَِّذ1 ُهَو "لر" Xَ"�َ َِلىI 8ٍَبْل َصاِ ِقَني ِفي "ْلَمَحبَِّة، َنْنُمو ِفي ُكلِّ َشْي .Bَِال ِبِحيَلِة "لنَّاWِ، ِبَمْكٍر Iَِلى َمِكيَدِ> "لضَّ
ب4 َمعCَ ،4ُمْقَتِرن4 ِبُمَؤ"َ<َ/ِ> ُكلِّ َمْفِصٍل، َحَسَب َعَمٍل، َعَلى ِقَياWِ ُكلِّ ُجْز8ٍ،  "ْلَمِسيُح، "لَِّذ1 ِمْنُه ُكلُّ "ْلَجَسِد ُمَركَّ

ُل ُنُموَّ "ْلَجَسِد لُِبْنَياِنِه ِفي "ْلَمَحبَِّة.“ (0فسس١١:٤-١٦) ُيَحصِّ

٣) ألننا cب "ملسيح. I= "هتمامنا مبن هم للمسيح هو خa  ليل على حبنا للمسيح. ; يوحنا١٥:٢١-١٧   
طلب "لر0 من بطرW 0= يعبِّرعن حبه له بأ= يرعي غنمه (10 "الهتما$ بزمالئه "ملؤمنني).

٤) أل= "ملسيح 0مرنا بذلك. فقد 0مرنا قائًال: ”َفاْ�َهُبو" CََتْلِمُذC" َجِميَع "ُألَمِم“ (م١٨:٢٨F-٢٠). الحظ   
"ختيا/# للكلماm. فهو l يقل �Iهبو" C"نشرC"  يانة. kب علينا 0= نصنع تالميذ. 0ناس4 ملتزمو= باتباj "ملسيح. 

ياله من "متيا< 0= نعتq بأCال  "هللا !  ميكننا 0= نصبح  جزo8 من "متا$ هدفه ” c =0ضر Iنسان4 كامًال ( ناضج4) ; 
"ملسيح“. (كولوسي٢٨:١ )

_›»–„@aàbfl

I= قيا > شخص للمسيح 0مر مهم جدC oلكنها "خلطو> "ألC) فقط. C"لتحد1 "ألعظم هو 0= تقو  هذ" "لشخص 
I) "لنضج. GCتاO "ملؤمن "حلديث I) معونتنا I) 0= يتعلم 0= يكمل عمل "هللا فيه.

"تبع "خلطو"m "لتالية عندما تعمل مع مؤمن حديث:



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @TX @TY @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

$لتق به بعد /. يقبل $ملسيح مباشر;. فقد /7ضحت $لد2$سا0 /. $لشخص $لذ) يتم $إلتصا� به خال�   (١)  
.JK٤٨ ساعة من قبوله للمسيح سيكو. منو عالقته باملسيح /سهل كث

 Zملا_; $ملوجو_; ^ [اية هذ$ $لد2] لكل لقا$ aلتق به على $ألقل /2بع مر$0 بعد قبوله للمسيح ($ستخد$  (٢)  
معه. 7هناi بديل hخر 7هو $ستخد$a كتيب ”$لبدZ مع $ملسيح“$لذ) fتو) على ستة _72]).

 kترl ./ �7إلجابة“ ال حتا$ o7قل: ”/نا ال /عر rسأ� سؤ$ًال ال ميكنك $لر_ عليه، فكن /مين $yz  (٣)  
.a_نك ستحا�7 $إلجابة على سؤ$له قبل لقائكما $لقاz جابة. قل لهz

ال تشعر بالفشل yz$ � يتجا�7 $لشخص كما كنت تتوقع. z. عملية $لنمو تستغر~ 7قتr. فإz $yستمر   (٤)  
.rحبك 7تغذيتك �7ايتك 7تد2يبك �ذ$ $لشخص، فإ. $لنمو سيحد� حتم

قا� $ملسيح ^ مثل $لزk2$ (م�١٣) z. بعض $لنا] ال ينمو. بعد �اعهم للكلمة مباشر; 7لكنهم ينمو. ^ 
طفرi27_7 0$ هو /. تتابع هؤالZ $لنا] بقو; $لر�7 $لقد] � تدk $هللا يهتم بتجا7ֲדم مع $لكلمة. 7تذكر هذ$ 
اِقي ُهَما 7َ$ِحٌد(/) �ما هدo 7$حد)  اِقي َبِل $ُهللا $لَِّذ) ُيْنِمي. 7َ$ْلَغا2ُِ] 7َ$لسَّ zنه ”Jyzِ لَْيَس $ْلَغا2ُِ] َشْيئr 7ََال $لسَّ

7ََلِكنَّ ُكلَّ 7َ$ِحٍدَسَيْأُخُذ ُ/ْجَرَتُه ِبَحَسِب َتَعِبِه“. (كو2نثو] $أل¤7 ٧:٣-٨). 

تذكر /. مساعد; مؤمن حديث $لنمو يعت§ مغامر; مثK; ^ $حليا; مع $ملسيح.

 

$_2] يوحنا١٥:٢١-١٧ 7$كتب ما تعتقد /نه _i27 ^ 2عاية غنم $ملسيح.  .١

$_2] _72] $ملتابعة $لتالية ^ [اية هذ$ $لد2]. 7بعد /. تقر/ $لد72] $أل2بعة. $كتب $لفكر; $ألساسية لكل   .٢
_2] على بطاقة صغK;، 7$ستخدمها عندما تلتقي بالطلبة ملتابعتهم.

فكر ^ /حد $لطلبة من $ملؤمنني $جلد_. حد_ موعدJ معه. 7شاi2 معه zسبوعيr 7ملد; /2بع /سابيع _72]   .٣
$ملتابعة.

$حفظ غيبr بطر] $أل7¤٢:٢ 7حافظ على خلوتك $ليومية مع $هللا من $جنيل مرقس.  .٤

Ú»ébn€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



TY @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

#;,- ;,/- #ملتابعة #لتالية 9 8اية هذ# #لد,-. /بعد 41 تقر1 #لد,/- #أل,بعة. #كتب #لفكر$ #ألساسية لكل   .٢
;,- على بطاقة صغH$، /#ستخدمها عندما تلتقي بالطلبة ملتابعتهم.

فكر 9 1حد #لطلبة من #ملؤمنني #جلد;. حد; موعدT معه. /شا,R معه PسبوعيN /ملد$ 1,بع 1سابيع ;,/-   .٣
#ملتابعة.

#حفظ غيبN بطر- #أل/٢:٢c /حافظ على خلوتك #ليومية مع #هللا من #جنيل مرقس.  .٤



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @UP @UQ @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

taáy˛a@µ‰fl˚æa@Ú»ibnfl@ëÎäÜ

|Óèæa@…fl@ıáj€a

&بد, >و&! ;89. ميكنك ,2 تستخد- ,حد &ملوضوعا' &ملذكو!� سالف�:  .١
&ألسر� ـ &Jو&يا' ـ &إلهتماما' ـ &لد!&سة ـ &إلحتياجا' ـ  &ملص?  

&قر, معه كتيب ”يسوQ: هل من مثيل؟“.     .٢
ساعد هذ& &لطالب ليفهم ,2 &ملسيح قد 9خل ZY حياته. &قر, معه ;YشرW له:  .٣

, . كو!نثوp &لثانية١٧:٥ (يبد, &ملؤمن &حلديث h عالقة f&' طبيعة cتلفة مع &ملسيح يسميها &لعهد     
.(“rجلديد ”&مليال9 &لثا&  

y . يوحنا &أل;١١:٥Z-١٣ (ميكننا ,2 نتأكد ,نه قد ,صبحت لنا حيا� ,بدية).  
�. !;مية٣٨:٨-٣٩ (الشئ ميكن ,2 يفصلنا عن zبة &ملسيح).  

&سأله: ”;ماf& عن &ملشاعر؟ ماf& لو &ستيقظت h صباW ,حد &أليا- ;شعر' ,2 يسوQ ليس h حياتك“؟   .٤
&شرW له ,2 &ملؤمن ال �تا� ,2 يعتمد على &لشعو! h عالقته مع &هللا. ;&لرسم &لتا� يوضح &لعالقة بني: &حلق(&هللا 

;كلمته)، &إلميا2(ثقتنا �ن) ;&لشعو! ( ;هو نتيجة لثقتنا h &هللا) ;كمؤمنني فإ2 &ملتحكم هو &إلميا2.

  

ز على بعض &لطر� &ل� ميكن &ستخد&مها للنمو h &ملسيح. !&جع �خر جز� من كتيب: ”يسوQ: هل من  !كِّ  .٥
مثيل؟“.

شجعه على طرW &ألسئلة. fY& كنت ال تعر£ &إلجابة، فقل fلك، ;حا;¢ ,2 جتد &إلجابة قبل لقائكما   .٦
&لتا�.

,طلب منه ,2 يقر, مرقس &صحا٤ZY١W ;�فظ غيب� يوحنا &أل;Z ١١:٥-١٣ قبل ,2 تلتقيا ثانية.  .٧

بعد ,2 حتد9& موعد¨ للقا� &لتا� ،صليا مع�.  .٨

@(rلثا& p!لد&)@@ÚÓİ©bi@“a6«¸a

بعد ,2 تقضيا بعض &لوقت h &حلديث مع�. Yسأله كيف سا!' &ألمو! من ;قت قبوله للمسيح. ;حا;¢ ,2    .١
تكتشف &ألمو! &ل� يكوh 2 &حتيا� Yليها.  

Yسأله: ”هل ,نت متيقن من ,2 كل خطايا� &ملاضية ;&حلاضر� ;&ملستقبلية قد ُغفر'“؟  .٢

;ضح له ,نه ح� ;2Y كا2 &ملسيح ال ميكن ,2 يتركنا، Yال ,2 &ملؤمن قد يعو9 لقيا�9 حياته مر� ,خر� ;ال     .٣
يدQ &ملسيح هو &لذ8 يقو9!. ;هذ& يؤ89 بنا ZY &لوقوh Q &خلطية.  

;ضح له ,2 &ملسيح ما' لكي يرفع عقوبة &خلطية ;,يض� سلطا2 &خلطية على حياتنا. ;لكن ;جو9 &خلطية     .٤
يبقى. ;&ملؤمن 'ت& &لغفر&2 عندما يعتر£ $طايا! بإخال#.  

&قر, يوحنا &أل;٨:١Z-١٠ ( ;ضح ,2 &العتر&£ يع) ,2 ,تفق مع &هللا $صو# &خلطية. ;;ضح ,2 &خلطية    .٥
قد تكو2 موقف� من &لعصيا2 ,; &لتمر9 على &هللا. ;�ن نعلم ,2 &خلطية شئ سي� ;,2 &ملسيح قد غفرها لنا    

من خال¢ موته. ;&إلعتر&£ ال +علنا نتمتع بغفر&2 ,كثر، بل Yنه Yقر&! منا $طايانا ,ما- &هللا ;تعب? عن Yمتناننا    
لغفر&نه. &إلعتر&£ �فظنا h شركة قوية مع &ملسيح.  

حد9 مرقس &صحاZY٥W ٨ كو&جب للقر&�� ح� &للقا� &لتا�.  .٦

حد9 موعد¨ للقا� &لتا� ( صليا مع�.  .٧
M@Êb∫⁄a@ميكن للكرسي 
,2 يتحمل ;-2 شخص ما.

 M@Ú‘Ó‘y@ميكن للكرسي 
,2 يتحمل ;-r ,نا شخصي�.

M@ã«bìæa@&لر&حة ;&ألما2 
حتققا أل2 جلوسي على 

 rمياY لكرسي متَّ بنا� على&
&ملؤسس على &حلقائق.
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ز على بعض .لطرA .ل@ ميكن .ستخد.مها للنمو 3 .ملسيح. /.جع ,خر جز' من كتيب: ”يسو�: هل من  /كِّ  .٥
مثيل؟“.

شجعه على طرc .ألسئلة. `Z. كنت ال تعر\ .إلجابة، فقل Zلك، VحاST UV جتد .إلجابة قبل لقائكما   .٦
.iلتا.

Tطلب منه ST يقرT مرقس .صحا١c`٤o tVفظ غيبp يوحنا .ألoV ١١:٥-١٣ قبل ST تلتقيا ثانية.  .٧

.pصليا مع، iللقا' .لتا zحتد}. موعد ST بعد  .٨

ÚÓİ©bi@“a6«¸a@@(.لد/� .لثا�)@

  ST UVحاV .قت قبوله للمسيحV سأله كيف سا/� .ألمو/ من` .pتقضيا بعض .لوقت 3 .حلديث مع ST بعد  .١
تكتشف .ألمو/ .ل@ يكوS 3 .حتيا  `ليها.  

`سأله: ”هل Tنت متيقن من ST كل خطايا% .ملاضية V.حلاضر# V.ملستقبلية قد ُغفر�“؟  .٢

Vضح له Tنه ح( S`V كاS .ملسيح ال ميكن ST يتركنا، `ال ST .ملؤمن قد يعو} لقيا}# حياته مر# Tخر' Vال     .٣
يد� .ملسيح هو .لذ+ يقو}-. Vهذ. يؤ}+ بنا `o .لوقو� 3 .خلطية.  

Vضح له ST .ملسيح ما� لكي يرفع عقوبة .خلطية TVيضp سلطاS .خلطية على حياتنا. Vلكن Vجو} .خلطية     .٤
يبقى. V.ملؤمن 5ت4 .لغفر.S عندما يعتر\ 2طايا- بإخال/.  

.قرT يوحنا .أل٨:١oV-١٠ : Vضح ST .العتر.\ يعT ST 9تفق مع .هللا 2صو/ .خلطية. VVضح ST .خلطية    .٥
قد تكوS موقفp من .لعصياVT S .لتمر} على .هللا. V<ن نعلم ST .خلطية شئ سي' STV .ملسيح قد غفرها لنا    

من خالU موته. V.إلعتر.\ ال Aعلنا نتمتع بغفر.T Sكثر، بل `نه `قر./ منا 2طايانا Tما@ .هللا Vتعب? عن `متناننا    
لغفر.نه. .إلعتر.\ tفظنا 3 شركة قوية مع .ملسيح.  

.i٨ كو.جب للقر.'# ح( .للقا' .لتا o`٥cحد} مرقس .صحا  .٦

.pصليا مع : iللقا' .لتا zحد} موعد  .٧
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ëá‘€a@ÅÎã€bi@ı›æa@@(�لد!� �لثالث)

بعد حديث 234، �سأ": ”كيف �خت+* غفر�& �هللا خال" هذ� �ألسبو�“؟  .١

4ضح له >& �هللا يريدنا >& Aيا حيا@ مثL@، 4لكي نصل D EFلك AتاA &< Bيا بقو@ �لر4? �لقد�. �قر>     .٢
�ألعد�3 �لتالية لتؤيد ما شرحته: يوحنا ١٠:١٠، >عما" �لرسل٨:١، غالطية ٢٢:٥-٢٣، >فسس١٨:٥.  

�قر> !4مية٩:٨-١١ �4شر? له >& �لر4? �لقد� يسكن d كل Fنسا& يقبل �ملسيح. 4لكن بالرغم من >&    .٣
�لر4? �لقد� jيا d كل مؤمن �ال Fنه ال يسيطر على كل مؤمن.  

4ضح له >& �هللا يأمرنا بأ& ننقا3 بالر4? �لقد�. �قر> يوحنا٢٢:٢٠.   .٤

�قر> يوحنا �أل١٤:٥E4-١٥ موضحp >نه بإمكاننا >& منتلئ من �لر4? �لقد� �DF طلبنا Dلك من �هللا. 4>طلب    .٥
من صديقك >& يصلي من >جل �مللr بالر4? �لقد�.  

   uليو� d @بالر4? �لقد� >كثر من مر r4يطلب �ملل vطاياw xيعتر &< EF Bتاj 4ضح له >& �ملؤمن قد  .٦
   uلك باستخد�D يا >فضل حيا@. 4ضحj &< فإ& �ملؤمن ميكن ،r�4ملل xلو�حد. 4ֲדاتني �خلطوتني: �إلعتر��  
�ملثا" �لتا�: قل شيئp مثل: ”F& عملية �لتنفس حتتاEF B خطوتني، فالزفL يتخلص من �لشو�ئب �ملوجو3@     
d �لرئتني. �4لشهيق يأخذ ��و�r �لنقي (�أل4كسجني). 4باملثل يكو& �لتنفس �لر4حي.      

فالزفL هو �إلعتر�x باخلطايا (يوحنا �أل٩:١E4) �4لشهيق هو طلب �إلمتالr بالر4? �لقد�“ (>فسس١٨:٥)   
44ضح >�ية >& نعمل Dلك كل يوu. 4>طلب منه >& ميا!� �لتنفس �لر4حي كل يوu خال" �ألسبو�.  

حد3 له مرقس �صحا?١٢EF٩  لتكو& قر�rته ح� �للقاr �لتا� مع حفظ >فسس١٨:٥   -٧

.pلتا� � صليا مع� rللقا pحد3 4قت  -٨

a@Û‹«@“ã»n€a!@@(�لد!� �لر�بع)

بعد قضاr 4قت d حديث 234، �سأ": ”كيف ساعدتك مما!سة �لتنفس �لر4حي خال" هذ� �ألسبو�“؟  .١

3عه ير� �لعجلة �لر4حية �ملبنية على >عما" �لرسل٤٢:٢ �4قر> هذv �ألعد�3 >ثناr شرحك لكل جزr من     .٢
�لعجلة.  

( كو!نثو� �لثانية١٧:٥، غالطية٢٠:٢) �ملسيح �ملركز     
( يوحنا٢١:١٤ ، !4مية١:١٢) �لطاعة للمسيح     

( يشو�٨:١ ، تيموثا�4 �لثانية١٦:٣ ) �لكلمة      
( يوحنا٧:١٥ ، فيل�٦:٤-٧ ) �لصال@      

( م�٢٠:١٨ ، ع+�نيني٢٤:١٠-٢٥) �لشركة      
( م�١٩:٤ ، !4مية١٦:١) �لشها3@      

تكلم عن �خللو@ �ليومية مع �هللا �قر> فيل�١٠:٣ ناقش ��دx من قضاr 4قت خلو@ مع �هللا. �4نظر     .٣
مرقس٣٥:١ لتر� مثالك d �تبا� هذ�. �قضيا 4قتp معd p !ضر �هللا مستخدمني 4!قة �جابا* كتابية     

من �لد!� �لعاشر 4مو�3 للصال@ من �لد!� �حلا23 عشر. !كز على غالطية٢٠:٢ 4حا4" >& جتعل �لتطبيق    
عمليp ، 4شخصيp 4قابًال  للقيا�.  

�تفق معه على >& يقضي 4قت خلو@ مع �هللا ملد@ عشر@ >ياu متو�صلة مستخدمp %ية �4حد@  يوميp من �لقائمة    .٤
�ملذكو!@ d سؤ�" !قم (٢).  

>طلب منه >& ينتهي من قر�r@ مرقس ( �الصحاحا* ١٣-١٦).  .٥

تكلم معه عن �لتز�u >كثر بالكنيسة. �DF4 ' تكن قد 3عوته إلجتما� �لشبا& فهذ� هو �لوقت �ملناسب لذلك.  .٦
�تفق معه على >& يلتحق مبجموعة تلمذ@ مستخدمp منهاF” Bتبا� يسو�“ لبا!2 سانكلL. 4>عطه �لكتا&    .٧

كهدية.   

.pصليا مع  .٨
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( يشو.٨:١ ، تيموثا&% $لثانية١٦:٣ ) $لكلمة      
( يوحنا٧:١٥ ، فيل٦:٤7-٧ ) $لصال=      

( م٢٠:١٨E ، عC$نيني٢٤:١٠-٢٥) $لشركة      
( م١٩:٤E ، I&مية١٦:١)    =Kلشها$   

تكلم عن $خللو= $ليومية مع $هللا $قر] فيل١٠:٣7 ناقش $YدW من قضاT &قت خلو= مع $هللا. &$نظر     .٣
مرقس٣٥:١ لترl مثالك e $تبا. هذ$. $قضيا &قتf معd e fضر $هللا مستخدمني &Iقة $جابا` كتابية     

من $لدI% $لعاشر &مو$K للصال= من $لدI% $حلاxK عشر. Iكز على غالطية٢٠:٢ &حا&r[ s جتعل $لتطبيق    
عمليf ، &شخصيf &قابًال  للقيا%.  

$تفق معه على ]r يقضي &قت خلو= مع $هللا ملد= عشر= ]يا� متو$صلة مستخدمf ~ية &$حد=  يوميf من $لقائمة    .٤
$ملذكوe =I سؤ$I sقم (٢).  

]طلب منه ]r ينتهي من قر$T= مرقس ( $الصحاحا` ١٣-١٦).  .٥

تكلم معه عن $لتز$� ]كثر بالكنيسة. &��$ � تكن قد Kعوته إلجتما. $لشبا� فهذ$ هو $لوقت $ملناسب لذلك.  .٦
$تفق معه على ]r يلتحق مبجموعة تلمذ= مستخدمf منها� ”�تبا. يسو.“ لباxI سانكل�. &]عطه $لكتا�    .٧

كهدية.   

.fصليا مع  .٨
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Òâ‡‹n€a@Ùá• @

Òãíb»€a@Úè‹ßa @

قد يأC 2ليك #حد %لطلبة بعد %جتما8 %لشبا5 �يقو3 ”12 #0يد فعًال #� #كو� ما يريد& %هللا #� #كو�، �لك� 
لست #علم ماهو“؟ مباT% جتيب هذ% %لشا5. قبل #� جتيب، %حلم قليًال، Oيل هذ% %لشاK 5 %لسنة %لنهائية من 
 K Yلك %حلني ليصبح ناضجT a2 يصل bيكتسبها من %آل� �ح �# dتاe fل% gملرحلة %لثانوية. ماهي %لصفا%

مسrته مع %هللا؟ فكر فيما سيصبح عليه لو %كتسب هذ& %لصفاO� ،gيل ما %لذo ميكن #� تفعله #نت كقائد له  
حb تساعد& ليصبح هكذ%.

_Ćbj€b†@â‡‹nm@—Ó◊

%ألنشطة %لشبابية، %لقو%فل %لكر% ية، %ملناسباg %خلاصة ، %ملؤمتر%g %لر�حية، %أليا� %لر�حية. كل هذ& ميكن عملها 
حb ينمو %لطالب �0حيY. �لكن Tلك قلما eد". ملاT%؟ أل� %لنمو %لر�حي هو عملية مستمر! بينما كل ما 

سبق هي #نشطة. فكما #� %لشا5 ال يزيد طوله بأ� يذهب a2 معسكر لكر! %لسلة. كذلك فإ� طالبنا لن ينمو% 
 a2 o(تؤ fمن خال3 تلك %ألنشطة. �2 هذ& %ألنشطة تساعد على %لنمو، �لكن %لتلمذ! هي %لعملية %ل Y�0حي

%لنمو.

كذلك T2% - يكن لدينا تصو0 �%ضح على ما ,ب #� يكو� عليه %لطالب %لذo يتتلمذ، فلن نستطيع #� نعر+ 
 oيتتلمذ على يد oمتيز %لطالب %لذ fل% g�2 كا� هذ% %لطالب قد #صبح تلميذ. للمسيح #� ال. فما هي %لصفا

%ملسيح؟. 

يتكلم %لرسو3 بولس عن هذ% %ألمر قائًال:
”%لَِّذo ُنَناِ)o ِبِه ُمْنِذ0ِيَن ُكلَّ %ْنَساٍ�، َ�ُمَعلِِّمَني ُكلَّ %ْنَساٍ�، ِبُكلِّ ِحْكَمٍة، ِلَكْي ُنْحِضَر ُكلَّ %ْنَساٍ� 
َكاِمًال ِفي %ْلَمِسيِح َيُسو8َ. %َألْمُر %لَِّذo َألْجِلِه %ْتَعُب %ْيضY ُمَجاِهد.، ِبَحَسِب َعَمِلِه %لَِّذo َيْعَمُل ِفيَّ 

ٍ!“. كولوسي٢٨:١-٢٩   ِبُقوَّ

كقا)! للشبا5، فإ� #عظم %متيا  لنا هو #� ننذ0 �نعلم 
%لطال5 حb يصبحو% مؤمنني ناضجني. فما هي صو0! 

%لطالب %لناضج �0حيY؟ 

_cáj„@—Ó◊

)عونا نضع هذ& %ألفكاT# K 0هاننا ��ن نساعد %لطلبة على %لنمو a2 هذ& %لد0جة من %لنضج %لر�حي:

%�ح للطلبة #� ينضجو% بطريقة طبيعية. قد تشجعهم على %لنمو لكنك ال تستطيع #� جت�هم على Tلك.   

ضع #ساسY للطالب ليستمر K %لنمو �و %لنضج طو%3 حياته. فال تتوقع #� تر� %ملنتج %لنهائي بتخرجه      
من %لد0%سة %لثانوية مثًال. لكن توقع #� تر� منو. سريعY باجتا& نوعية %لشخص %لذo يريد& %هللا #� يكو�     

عليه.   

  !rلصغ% gـ %ملجموعا !rينمو %لطال5 �و %لنضج عندما تتو%فر %ألجو%# %ملناسبة �هي: %ملجموعة %لكب   
�مقابالg فر)ية. �كل �%حد! من هذ& $ا )�0ها K تطو0 %لطالب �و %لنضج.       

%علم #نك لست %ملصد0 %لوحيد %لذo يساعد %لطالب على %لنمو، فاألهل، �%ملد0سو�، �%ألعضا# %آلخر��    
K %لكنيسة، �%ألسر! �%ألصدقا# $م تأثrهم، فكر كيف ميكن #� تعمل كل هذ& %ملؤثر%g معY لتحقيق     

Tلك.   

�من #جل فهم #عمق ملع) #� يكو� %لطالب ناضجY �0حيY، 2قِض بعض %لوقت متأمًال K كلمة %هللا، �مصغيY 2ليه، 
�مصليY من #جل نوعية %لطالب %لذo تريد خدمة %لشبا5 #� تنتجه. 

ل #فكا0, على 2ستما0!: ”شكل %لتلميذ“ %ملوجو)! K *اية هذ% %لد0(. �عندما تصل للشكل %لذo يريد&  سجِّ
%هللا. %ستخد� %خلطو%g %لتالية:

%جعلها �%قعية. فيجب #� تضع K %عتبا0, -د�)ية %لوقت �كذلك -د�)ية %لنضج. فعليك #� ترفع بعض    
%ملعايO� rفض %لبعض %آلخر. �ثق )%ئمY #� %هللا يغr %حليا!. �لكن ال تد8 معايr, تتعد� حد�) %لو%قع.    

لتكن %لكلماg %لفا0غة �%الكليشيهاg �%ضحة لديك. �2 �صف كل �ة حتتاd #� تكو� مفهومة لك     
�للفريق %لعامل معك.   

2جعل كل �ة عملية �قابلة للقيا(. %عِط %لطالب خطة لينفذ كل �ة من هذ& %لسماg بقو! %لر�0      
%لقد(.   

%حتفظ ֲדذ% %لشكل #مامك )%ئمY. �2 هذ% سيساعد على O2اT %خلطو%g للتقد� �%مكانية قيا( Tلك كما     
#� %الحتفا5 بالشكل #مامك سيجعل من %لسهل عليك #� تشا0, 40يتك مع %آلخرين. �2 �جو) صو0!     

�%ضحة ملا ,ب #� يكو� عليه %لتلميذ سيعطيك 40ية �%ضحة عما يرغب %هللا لكل طالب K 2جتما8      
%لشبا5.   

/لنضج /لر,حي هو �� نكو� قا#"ين على �� 
نقبل من /ملسيح ما يكفينا لسد/# /حتياجاتنا ,ما 

يزيد على /حتياجاتنا Bيث يسد# /حتياجا@ 
/آلخرين. 
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_cáj„@—Ó◊

Bعونا نضع هذ* �ألفكا) = >;هاننا �9ن نساعد �لطلبة على �لنمو .- هذ* �لد)جة من �لنضج �لر�حي:

�Wح للطلبة >H ينضجو� بطريقة طبيعية. قد تشجعهم على �لنمو لكنك ال تستطيع >H جتFهم على ;لك.   

ضع >ساس` للطالب ليستمر = �لنمو 9و �لنضج طو�^ حياته. فال تتوقع >H تر\ �ملنتج �لنهائي بتخرجه      
  Hيكو H< يريد* �هللا dسريع` باجتا* نوعية �لشخص �لذ fتر\ منو H< من �لد)�سة �لثانوية مثًال. لكن توقع   

عليه.   

  jkلصغ� nـ �ملجموعا jkملناسبة �هي: �ملجموعة �لكب� p9و �لنضج عندما تتو�فر �ألجو� qينمو �لطال   
�مقابالn فرBية. �كل ��حدj من هذ* rا �B)ها = تطو) �لطالب 9و �لنضج.       

 Hآلخر�� pألعضا�� ،Hيساعد �لطالب على �لنمو، فاألهل، ��ملد)سو dعلم >نك لست �ملصد) �لوحيد �لذ�   
= �لكنيسة، ��ألسرj ��ألصدقاr pم تأثkهم، فكر كيف ميكن >H تعمل كل هذ* �ملؤثر�n مع` لتحقيق     

;لك.   

�من >جل فهم >عمق ملع� >H يكوH �لطالب ناضج` )�حي`، .قِض بعض �لوقت متأمًال = كلمة �هللا، �مصغي` .ليه، 
�مصلي` من >جل نوعية �لطالب �لذd تريد خدمة �لشباH< q تنتجه. 

ل >فكا)� على .ستما)j: ”شكل �لتلميذ“ �ملوجوjB = �اية هذ� �لد)�. �عندما تصل للشكل �لذd يريد*  سجِّ
�هللا. �ستخد� �خلطو�n �لتالية:

�جعلها ��قعية. فيجب >H تضع = �عتبا)� �د�Bية �لوقت �كذلك �د�Bية �لنضج. فعليك >H ترفع بعض    
�ملعايk ��فض �لبعض �آلخر. �ثق �Bئم` >H �هللا يغk �حلياj. �لكن ال تد� معاي�k تتعد\ حد�B �لو�قع.    

لتكن �لكلماn �لفا)غة ��الكليشيهاn ��ضحة لديك. .H �صف كل Wة حتتا� >H تكوH مفهومة لك     
�للفريق �لعامل معك.   

.جعل كل Wة عملية �قابلة للقيا�. �عِط �لطالب خطة لينفذ كل Wة من هذ* �لسماn بقوj �لر��      
�لقد�.   

�حتفظ ֲדذ� �لشكل >مامك �Bئم`. .H هذ� سيساعد على .�ا; �خلطو�n للتقد� ��مكانية قيا� ;لك كما     
  j(صو Bجو� H. .تشا)� )�يتك مع �آلخرين H< الحتفا  بالشكل >مامك سيجعل من �لسهل عليك� H<   

��ضحة ملا ¡ب >H يكوH عليه �لتلميذ سيعطيك )�ية ��ضحة عما يرغب �هللا لكل طالب = .جتما�      
.qلشبا�   



UW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @ |ÄÄÄÓèæa@ÊÏÄÄÄèÌ@…ÄÄÄfl@ÚÄÄÄÓóÉí@ÒãÄÄÄÓèfl@@ UV @

 

"?<= تسالونيكي "أل/6 "الصحا2 "أل/0 /تعر* على 'ا& "لطالب "لذ� يتتلمذ.  .١

"?<= تسالونيكي "أل/6 "ألصحا2 "لثاF /تعر* على 'ا& "لشخص "لذ� يتلمذ "لطلبة.  .٢

  Iلطال" Kملساعد N>منظو Rِّه هنا. كو'W فكر [ ]حد "لطلبة "لذين تتلمذهم ]/ "لذين تنو� تلمذִדم. "كتب  .٣
كي يصبحو" ناضجني [ "ملسيح باستخد"W fستما<K ”شكل "لتلميذ“ "ملوجو?K على "لصفحة "لتالية.  

Wستخدf "ستما<K منفصلة لكل طالب من "لذين تتلمذهم. سيساعد oلك على ]R يكوR ما تريد حتقيقه     
/"ضحt [ oهنك . ]عطها لكل طالب. ستكوR <?/? ]فعاrم مفيدK لتجعل ]هد"فك rم عملية /ميكن     

حتقيقها.  

بعد ]R تنتهي من ملz "الستما<K، قم بتقييمها بصفة منتظمة. /الحظ "ألمو< "آلتية "لv ميكن ]R تكوR قد    .٤
فاتت عليك:   

"لرغبة [ ]R ميجد "هللا من خال0 حياته (كو<نثو= "أل/٣١:١٠6).    

"لرغبة [ ]R �يا حياK شخصية متو"�نة (م�٣٦:٢٢-٣٨).    

"لرغبة [ ]R يتو"صل بطريقة �Wابية /يتحمل مسئولية ]سرته(]فسس٤:٦).    

"لرغبة [ ]R �دf "ملسيح �ما= كامل "آلR /[ "ملستقبل(]مثا٥:٣0-٦).    

"حفظ غيبt كولوسي٢٨:١-٢٩ /"ستمر [ خلوتك "ليومية (ينبغي ]R تنتهي من قر"Kz "جنيل مرقس هذ"     .٥
"ألسبو�).  

âÓ‡‹n€a@›ÿí

"السم: _________________________________________________________________________________ "لتا<يخ ___________________________________ 

"?<= تيموثا/= "أل/٢:٣6-٧؛ بطر= "أل/١:٥6-٧؛ ]عما0 "لرسل٣:٦-٥ ؛ تيطس٧:١-٩ /كذلك 
تسالونيكي "أل/١6-٢ /"ستخدf هذ� "لفقر"& "لكتابية [ مناقشة "ملجاال& "آلتية:

ما هي ]هد"* "هللا حلياK هذ" "لتلميذ؟   

ما هي "لسما& "لشخصية "لv يريدها "هللا حلياته(</حيt، فكريt، بدنيW ،tجتماعيt)؟   

ما هي نو� "لعالقة "لv يريد "هللا ]R تكوr Rذ" "لتلميذ مع ]سرته ("لو"لدين، "إلخوK، "ألخو"&)؟   

ما هي نو� "لعالقة "لv يريد "هللا ]R تكوr Rذ" "لتلميذ مع ]صدقائه؟   

ما هي نو� "لعالقة "لv يريد "هللا ]R تكوr Rذ" "لتلميذ مع "جلنس "آلخر؟   

ما هي ]حالf "هللا /توقعاته rذ" "لتلميذ؟     

Òãíb»€a@Úè‹ßa@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ
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âÓ‡‹n€a@›ÿí

!السم: _________________________________________________________________________________ !لتا�يخ ___________________________________ 

!�C< تيموثا)< !أل)>٢:٣-٧؛ بطر< !أل)>١:٥-٧؛ ;عما7 !لرسل٣:٦-٥ ؛ تيطس٧:١-٩ )كذلك 
تسالونيكي !أل)>١-٢ )!ستخدS هذQ !لفقر!F !لكتابية M مناقشة !ملجاالF !آلتية:

ما هي ;هد!^ !هللا حليا] هذ! !لتلميذ؟   

ما هي !لسماF !لشخصية !لi يريدها !هللا حلياته(�)حيa، فكريa، بدنيc ،aجتماعيa)؟   

ما هي نوs !لعالقة !لi يريد !هللا ;p تكوo pذ! !لتلميذ مع ;سرته (!لو!لدين، !إلخو]، !ألخو!F)؟   

ما هي نوs !لعالقة !لi يريد !هللا ;p تكوo pذ! !لتلميذ مع ;صدقائه؟   

ما هي نوs !لعالقة !لi يريد !هللا ;p تكوo pذ! !لتلميذ مع !جلنس !آلخر؟   

ما هي ;حالS !هللا )توقعاته oذ! !لتلميذ؟     
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حتدE "ملشاكل عندما تتهد= "الحتياجا� "ألساسية لألما8 3"لقيمة. 3يلجأ "لنا- ,+ تعويض هذ# "الحتياجا� 
بطرT Uتلفة. Sنظر ,+ "الستجابا� "ملختلفة 3"لنتائج مع Iلك G كل حالة.

 
,8I فباملشوa` نعمل على تسديد "حتياجا� طالبنا للقيمة 3"ألماI3 8لك بأ8 نب] قيمتهم "لذ"تية G "ملسيح.

›◊bìæa@›y@Û‹«@l˝İ€a@Òá«bèfl

يصف "لكتا� "ملقد- "ملشكال� "ل" !تا  فيها "لطال� ,+ معونة، كذلك يضع حلوًال �ذ# "ملشكال�. 
فاألسا- "ملشتر- لكل مشكلة يأ, ֲדا "لطالب طالب( للمشوa` هي ـ "ألنانية. 3يسمى "لرسو& بولس هذ# 

"ملشكلة ”"إلنسا8 "لعتيق“ Sفسس٢٢:٤. فعندما يكو8 "لطالب G حالة ضيا1، فإ8 ”"إلنسا8 "لعتيق“ يكو8 هو 
"ملتحكم فيه. "لشكل "لتا5 يوضح Iلك.

l˝İ‹€@ÒäÏìæa@·Ìá‘m @

ãì«@ÚÌÜb®a@Úè‹ßa @

Sحد "لطال� "لذين !ضر83 ,جتما1 "لشبا� يتصل بك تليفوني( G ساعة متأخر` من "لليل. 3;9- عن مشاجر` 
بينه 3بني 3"لد#، Sثنا= "ملشاجر` تر- "لبيت غاضب(. G3 غضبه =خل ,+ حانة 3"حتسى "خلمر. ,I" جا= "ليك هذ" 

"لشا�  لتساعد#، ماI" ستقو& له؟

=عنا ننظر مع( ,+ بعض "ألسس 3"إلقترحا� "لعملية "ل" تساعدنا على مشوa` "لطلبة. هذ# "ألسس ستساعدنا 
 G `a8 تتعلم كل شئ عن "ملشوS على مساعد` "لطلبة "لذين يو"جهو8 مثل هذ# "ملشاكل. 3بالطبع من "ملستحيل

  .`aاضر` 3"حد`، 3لكن =عنا نضع "ألسس "�امة للمشوG

ÒäÏìæa@·Ìá‘m@Âfl@“á:a

لقد 3عد "ملسيح Sننا ,I" كنا نتبعه فسنخت9 "حليا` G ملئها (يوحنا١٠:١٠) 3لكنه � يعدنا قط بأ8 "حليا` "ملسيحية 
ستكو8 سهلة. كل منا ;ت9 "لصعوبا�، "أل ما�، 33جع "لقلب. بعض "ملو"قف تبد3 مستحيلة "حلل. 3بالنسبة 

للمر"هقني يكو8 "ألمر 3"ضح( Sكثر 3"لتعر! للمو"قف "لصعبة !دE على فتر"� متقاaبة.

3"ألمر "لذ# يتطلع "ليه "لطالب "لذ# يطلب "ملشوa` هو "لسعا=`. (Sخرج] من هذ" "ملأ U ح" Sستطيع S 8Sكو8 
سعيد&). 3لكن علينا 8S ند8S -a هد% "هللا حلياتنا هو 8S نكوG 8 قد"سة. 3;9نا "لرسو& بولس ,a 8غبة "هللا 

 8S 8 نساعد طالبنا علىS 33"جبنا كمش'ين هو (3مية٢٩:٨a) “بنه" `a8 ”نكو8 مشاֲדني صوS بالنسبة لنا هي
يتشبهو" باملسيح فيكونو" ”قديسني“. 3من - ستأ, "لسعا=` بعد Iلك.

l˝İ‹€@ÚÓébé˛a@pbubÓny¸a

,I" حا3لت 8S تقد� "ملشو8S 83= `a تفهم "الحتياجا� "ألساسية للطال� فكأنك تضع شريط( الصق( على قد� 
حتتا  ,+ "لبتر.

,8 "الحتياجا� "ألساسية لكل "لطال� هي "لشعوa باألما8 3"لقيمة.

3لكي نفهم هذ# "الحتياجا�، =عونا نعو= ,+ "لبد"ية. ,+ �=� 3حو"=. كا8 �=� 3حو"= G جنة عد8 يتمتعا8 
بالقيمة 3"ألما8. 3كانت هاتا8 "لصفتا8 جوهريتني لشخصياִדما، 3بعد "لسقو� "ختفت هذ# "لقيم "�امة. فأصبحا 
خائفني من "هللا 3يوجها8 "للو� لبعضهما "لبعض ("لشعوa بعد� "ألما8)، 3عندما طرحا خاa  "جلنة فقد" كر"متهما 

("لقيمة). 

Úibvné¸a
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حتدE "ملشاكل عندما تتهد= "الحتياجا� "ألساسية لألما8 3"لقيمة. 3يلجأ "لنا- ,+ تعويض هذ# "الحتياجا� 
بطرT Uتلفة. Sنظر ,+ "الستجابا� "ملختلفة 3"لنتائج مع Iلك G كل حالة.

 
,8I فباملشوa` نعمل على تسديد "حتياجا� طالبنا للقيمة 3"ألماI3 8لك بأ8 نب] قيمتهم "لذ"تية G "ملسيح.

›◊bìæa@›y@Û‹«@l˝İ€a@Òá«bèfl

يصف "لكتا� "ملقد- "ملشكال� "ل" !تا  فيها "لطال� ,+ معونة، كذلك يضع حلوًال �ذ# "ملشكال�. 
فاألسا- "ملشتر- لكل مشكلة يأ, ֲדا "لطالب طالب( للمشوa` هي ـ "ألنانية. 3يسمى "لرسو& بولس هذ# 

"ملشكلة ”"إلنسا8 "لعتيق“ Sفسس٢٢:٤. فعندما يكو8 "لطالب G حالة ضيا1، فإ8 ”"إلنسا8 "لعتيق“ يكو8 هو 
"ملتحكم فيه. "لشكل "لتا5 يوضح Iلك.

Sما8 ـ قيمة "الحتياجا� "لبشرية "ألساسية مع "ملسيح. 

ك9يا8 ـ متعة حسية "الحتياجا� "لبشرية "ألساسية بد83 "ملسيح. 

عنف ـ Sموa ال Sخالقية  .Uالحتياجا� "لبشرية "ألساسية ال تسد= على "إلطال"

Úibvné¸aÚvÓn‰€a

’Ón»€a@Êbè„⁄a
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من �ملعر<= �0 ”�إلنسا� �لعتيق“ فاسد، لذ� فال ميكن أل1 -نسا� �0 يتغ. -,� + يتم �لتعامل مع هذ� ”�إلنسا� 
�لعتيق“. Tن نقدR �ملشوIP للطالN <هكذ� تكو� L>0 خطوI هي مساعدִדم ليحدD<� -,� كانو� يعرفو� �ملسيح 
�ملعرفة �حلقيقية R0 ال. <هذ� يقوDهم -Y عالقة تستبدL -عتماDهم على ,�ִדم (�إلنسا� �لعتيق) -Y �العتماD على 

�ملسيح (�لقيمة <�ألما�).

<عندما bل �لر<a �لقد` مكا� �إلنسا� 
�لعتيق <يصبح هو مركز �لقوI (P<مية٩:٨) 

فيمكن iذ� �إلنسا� �0 يتغ.، <�لشكل 
�لتاo يبني ,لك. فعندما يأk �لطالب لطلب 

�ملشوIP، ميكننا �0 نوصل له �0 �ملسيح 
ميكن �0 ميلك على حياته فيجعله يتغ.. 
-,� + نصل -Y 0صل �ملشكلة (�إلنسا� 

�لعتيق) فنحن نتعامل مع مشاكل �لطالب 
بطريقة سطحية. هل معu هذ� �0 �ملؤمنني 
ال يعانو� من �ملشاكل؟ بالطبع ال. فبالرغم 

 yال 0نه يتر- Rزz� �0 �إلنسا� �لعتيق قد
بقايا| �ل} تسبب �ملشاكل. فيجب �0 

نساعد �لطلبة �ملؤمنني على �لتعامل مع هذ| 
�ملشاكل.

     
    

ã‡r€aÎ@›ñ˛a

عندما يصف �لطالN مشاكلهم، ففي معظم �ألحيا� يتكلمو� عن �اP �ملشكلة ـ ماهو ظاهر على �لسطح. 
فإ,� تعاملنا فقط مع �لثمر، فلن نتمكن من مساعدִדم. "ب �0 نصل -Y �جلذ<P <�لوصوY- L 0صل �ملشكلة هو 
0صعب جز* ( �ملشوIP. <�ألصل �Dئم' مايأk من ”�إلنسا� �لعتيق“. <كلما غذ& �لطالب ”�إلنسا� �لعتيق“ 

تكو� �لنتيجة /ثاP- ضاIP على حياته.

<�لطالب �لذ1  يقوL: ”0نا سكرD> 0مر0 سياIP <�لد1“ يركز فقط على �لثمر. <�حلل �لصحيح هو �0 
تنظر ملاهو حتت �ملشكلة �لظاهرP .Iمبا 0بو| bبطه، 0<ال يصغي �ليه 0< ال يقضي معه <قت'. <(٩٠٪ من �حلاال0 

يكو� �لرفض هو 0صل مشكلة شباN �ليوP� .Rجع -Y �لو�P* من سلوy �لطالب (�لثمر) ح7 تكتشف قلب 
�ملوضو:(�ألصل).

7ÓÃm@

7ÓÃm@

7ÓÃm@7ÓÃm@
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!a@ÅÎä

ã«bìfl

ÒÜaä˛a

<هناy مثاL على ,لك:

bÁäÎâu@Âfl@›◊bìæa@Ê˝n”a

�آل� <قد عرفنا كيف نتعر= على �ملشاكل، Dعونا نرجع -Y 0فسس٢٢:٤-٢٤ لنكتشف كيف نقتلع �ملشاكل 
.Nلطال� Iها ( حياP>من جذ

�بد0 بأ� تلبس ”�إلنسا� �جلديد“ (عدD ٢٤) فعندما نقبل �ملسيح، يصبح هذ� -جر�* نتخذ| كل يوR متام' مثلما 
ترتد1 مالبسك.

0كمل ,لك بأ� تساعد �لطالN ليفهمو� كيف ”يتجدD<� بتغي. 0,هاzم“ (عد٢٣D)  ميكننا �0 نقدR طرق' عملية 
ملساعدI �لطالN على جتديد 0,هاzم.

   Y- Iلشرير� Pني <يقر<� عندما تزحف �ألفكاbميِّز �ألفكا! �لشرير�:0< شجع طالبك ليكونو� صر   
0,هاzم.   

�!فض �ألفكا! �لشرير�: <�قترa عليهم 0نه عندما تأk �ألفكاP �لشريرY- I 0,هاzم فإنه ميكنهم �0 يأتو�     
ֲדا 0ماR �هللا <يعترفو� ֲדا بصر�حة.   

شجعهم ليعترفو� �طاياهم بالتحديد. -� كشف �حلقيقة ( �ضر �هللا يضرN جذ<P �خلطية. <ساعدهم 0يض' 
 ،٩:١Y>طبِّق يوحنا �أل .(١٦:٥Nيعقو)*د# �لشفاb م عندما يعترفو� �طاياهم لشخص /خر، فحينئذz0 �>.ل

Âfl˚æa



VQ @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

)هنا% مثا! على �لك:

bÁäÎâu@Âfl@›◊bìæa@Ê˝n”a

�آل8 )قد عرفنا كيف نتعر4 على �ملشاكل، 2عونا نرجع ., +فسس٢٢:٤-٢٤ لنكتشف كيف نقتلع �ملشاكل 
من جذ)Aها @ حيا< �لطال;.

�بد+ بأ8 تلبس ”�إلنسا8 �جلديد“ (عد2 ٢٤) فعندما نقبل �ملسيح، يصبح هذ� .جر�K نتخذI كل يوG متامE مثلما 
ترتدV مالبسك.

+كمل �لك بأ8 تساعد �لطال; ليفهمو� كيف ”يتجد2)8 بتغي[ +�ها\م“ (عد٢٣2)  ميكننا +8 نقدG طرقE عملية 
ملساعد< �لطال; على جتديد +�ها\م.

ميِّز �ألفكا! �لشرير�:+) شجع طالبك ليكونو� صرfني )يقر)� عندما تزحف �ألفكاA �لشرير< .,      
+�ها\م.   

�!فض �ألفكا! �لشرير�: )�قتر� عليهم +نه عندما تأ� �ألفكاA �لشرير< ., +�ها\م فإنه ميكنهم +8 يأتو�     
ֲדا +ماG �هللا )يعترفو� ֲדا بصر�حة.   

 Eخلطية. )ساعدهم +يض� A(شجعهم ليعترفو� "طاياهم بالتحديد. .8 كشف �حلقيقة @ �ضر �هللا يضر; جذ
ل[)� +\م عندما يعترفو8 "طاياهم لشخص ,خر، فحينئذ fد( �لشفاK(يعقو;١٦:٥). طبِّق يوحنا �أل),٩:١، 

ã‡r€a
=‹è€a

=‹è€aH›ñ˛aI@äâßa

Hفسس٢٢:٤+ )@’Ón»€a@Êbè„¸a
مشكلة @ �لسلو%:“سكر. )2مر.    

سياA< +0“. (سلو% خاطئ)  

مشكلة @ �لشعوA:“ال ميكن1 +8 +فعل    
+V شئ صو�; .�� كا8 �ألمر 3تص     

بأ0“. (شعوAبعدG �لقيمة)  

مشكلة @ �ألفكاA:“ +0 ال fب1. فإ��    
كاf 8ب1 6 يكن يصر5 @ )جهي     

  . )fبط1 )كا8 يقضي )قتE ليتعر4 علىَََّ  
(�لشعو�Aلرفض)  

+سا: �ملشكلة:“ +نا بال قيمة“.  (فقد�8    
�لقيمة �لذ�تية)  



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @VR @VS @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

HHضح Fنه عندما يعترفو7 ?طاياهم فإ7 �خلطية تغفر أل7 �ملسيح كفَّر عن خطاياهم بسفك %مه على �لصليب.
�Y�H �حتاW �لطالب UV جلساT مشوKO فيستحسن 7F يتابع �لرجل Oجًال مثله �HملرKF �مرKF مثلها.

   Zجهة نظر �هللا من جهة مشكلتهم من خال\ �لكتاH ستبد* %ألفكا& %لشرير! بالصاحلة: �ظهر _م%    
�ملقد�. فإ�Y حفظو�  ية، فسيكو7 لديهم �ألسا� لطريقة تفك�هم �جلديدK عن �ملشكلة.        
فمثًال. �YV كاF 7حد �لطالZ يعا# من شعوO �لرفض من Fحد (HF كال من) �Hلديه.        
ميكنك 7F تقد% له يوحنا١٦:١٥ Hتوضح له 7F �هللا ال ميكن 7F يرفضه. ' قد% له       
كولوسي٢٠:٣ ليكتشف كيف يريد3 �هللا 7F يتعامل مع �Hلد3. �جعله 2فظ �HحدK من هاتني      
  Kطلب مساعدF ،ملقد�� Zتكن تعر> �حلل من �لكتا = �YV .ملقد�� Zلكتا� UV آليتني.�جعله يرجع�    

Fحد �لقا%K �آلخرين. ' عد UV طالبك F BسرH Aقت ممكن.    

   Dيصبح بالنسبة له مثل مشر Eملقد� ح� Zلكتا� B كز � %ألفكا&%لصاحلة: شجع طالبك ليتأمل&    
�جلر�  �لذ� يقطع كل فكر غ� مقد� موجو% Y Bهنه. شجعه 7F 2وِّ\ Yهنه UV �ألفكاO �إل�ابية       
B كل مرK تر% فيها �ألفكاO �لسلبية .علمه 7F يركز Yهنه على ”Fَِخ�& Fَيَُّها �ِإلْخَوKُ ُكلُّ َما ُهَو       

  7ْVِ - ُكلُّ َما ُهَو َجِليٌل، ُكلُّ َما ُهَو َعاِ%ٌ\، ُكلُّ َما ُهَو َطاِهٌر، ُكلُّ َما ُهَو ُمِسرٌّ، ُكلُّ َما ِصيُتُه َحَسٌن ، َحقٌّ    
َكاَنْت َفِضيَلٌة 7ْVِHَ َكا7َ َمْدٌ “. (فيل/٨:٤)    

�Hلنتيجة F 7Fفكا�V &Oابية ستمأل Yهنه Hتغِّ� طريقة تفك�H .3سيشعر بالقيمة �HألماH 7عندما يكو7 هناV” 0نسا7 
جديد“ B �ملسيح، ستكو7 هنا0 طريقة جديدB K �لتفك�، Hمشاعر جديدH Kسيجد 7F ”خلع“ �لسلو0 �لقدمي، 

”Hلبس“ �لسلو0 �جلديد سيصبح Fسهل بكث�. أل7 �هللا هو �لعامل فيه.

 OHسا� �ملشكلة (جذF بنتائج �ملشكلة (�لثمر) ' نرجع لنكتشف Fفإننا نبد Zللطال KO6اًال فعندما نقد% �ملشوVH
 UV �%تؤ Kجديد &OفكاF عندما يستبد\ �ألصل باإلنسا7 �جلديد تصبح �لنتيجةH (باإلنسا7 �لعتيق Kملتأثر� Oألفكا�

مشاعر جديدK ينتج عنها سلو�V 0ا9.

7V تقدمي �ملشوKO للطالZ ليس باألمر �_ني. فهو 2تاH UV Wقت H:هو%. Hلكن عندما نصل F UVصل �ملشكلة ' 
نقتلع �ملشكلة من جذOHها، 2د; تغي� عميق B حياK طالبنا.

 

.KO7 يقد% لك �ملشوF طلب منهFH هذ� �لشخص UV ؟ توجهKOكنيستك ليقد% لك �ملشو B من �لذ� تثق فيه  .١

�كتب Vسم Fحد �لطالZ �لذ� لديه مشكلة �Hضحة.  .٢

Fطلب من هذ� �لطالب �لذ� كتبت �?ه 7F يقابلك خال\ �ألسبو�YVH .A ?حت �لظرH>، �قترZ من     .٣
  Tخطو� B %كا7 هذ� �لطالب منفتح@ ،فتقد �YV .“ألصل�”H“تكلم عن ”�لثمرH مشكلة هذ� �لطالب برفق  

حل �ملشكلة.  

ãì«@ÚÌÜb®a@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



VS @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

&K تقدمي !ملشوFG للطالC ليس باألمر !=ني. فهو :تا8 &% 0قت 50هو2. 0لكن عندما نصل &% $صل !ملشكلة � 
نقتلع !ملشكلة من جذG0ها، :دS تغيQ عميق N حياF طالبنا.

 

.FGلك !ملشو Zيقد K$ ؟ توجه &% هذ! !لشخص 0$طلب منهFGلك !ملشو Zكنيستك ليقد N تثق فيه dمن !لذ  .١

!كتب &سم $حد !لطالC !لذd لديه مشكلة 0!ضحة.  .٢

$طلب من هذ! !لطالب !لذd كتبت !mه $K يقابلك خالq !ألسبوm !n&0 .oحت !لظرk0، !قترC من     .٣
  t!خطو N Zفتقد، uهذ! !لطالب منفتح Kكا !n& .“مشكلة هذ! !لطالب برفق 0تكلم عن ”!لثمر“0”!ألصل  

حل !ملشكلة.  

áÌáßa@Êbè„⁄a@($فسس٢٤:٤)
 Kَ0ََتْلَبُسو! !ِإلْنَسا” :(Gجلذ!) عال8 !ألصل  
!ْلَجِديَد“ (!ملسيح) $فسس٢٤:٤ (!لقيمة    

!لذ!تية)  

02ُ! ِبُرnِ "ِ0ْهِنُكْم“   $فكاG &$ابية: ”0ََتَتَجدَّ  
$فسس٢٣:٤(جتديد !لذهن)  

مشاعر &$ابية: ”!ْلَمْخُلوَ) ِبَحَسِب !ِهللا ِفي    
  Gفسس٢٤:٤ (شعو$ “ !ْلِبرِّ 0ََقَد!َسِة !ْلَحقِّ  

(Kبالقيمة 0!ألما  

سلو- &$ا,: ”ِلَذِلَك !ْطَرُحو! َعْنُكُم“    
$فسس٢٥:٤ (!لسلو- !لصحيح)  

ã‡r€a
Ôib∞˛a

Ôib∞⁄a@H›ñ˛aI@äâßa

ãì«@ÚÌÜb®a@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @VT @VU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

ل نتائج لقا�9تك مع هذ� �لطالب هنا. ماهو“�لثمر“ �لذ/ يتعامل معه هذ� �لطالب باستخد�� شكل  سجِّ  .٤
�لشجرW، تتبع مشكلة �لطالب من �لثمر حR تصل N OPصل �ملوضوI.J �كتب �خلطو�F �لE تتخذها حلل مشكلة 

هذ� �لطالب.

   Xتعلمت من هذ �Zما .W[حد �لقاN \N قائد ^موعتك \N `قم(٤) مع مرشدd eلسؤ�� h جع ما كتبته�d  .٥
�ملناقشة؟  

�حفظ غيبN qفسس٢٢:٤- ٢٤   .٦

Pستمر h قضا9 \قت خلوW مع �هللا كل يو�. (�ZP كانت فد فاتتك بعض �لقر�F�9 من �جنيل مرقس فاستخد�    .٧
  h Nجنيل مرقس، فابد� W9كنت قد �نتهيت من قر� �ZP .(تعو~ مافاتك Rلتا� ح� Jألسبو�\ Jهذ� �ألسبو  

سفر �خر من �لكتا� �ملقد� N\ �ختر مقاطع تقرNها كل يو�. Nنت �آل� حر فيما �تاd قر�9ته. فقد �كتسبت    
عا]�P Wابية \هي قضا9  \قتq يوميq مع �هللا.  



VU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

@%جع ما كتبته D %لسؤ%A @قم(٤) مع مرشد8 /0 قائد 5موعتك /0 /حد %لقا(). ما&% تعلمت من هذ�     .٥
%ملناقشة؟  

%حفظ غيبT /فسس٢٢:٤- ٢٤   .٦

  Zكانت فد فاتتك بعض %لقر%`%_ من %جنيل مرقس فاستخد %&d) .Zقضا` 0قت خلو) مع %هللا كل يو D ستمرd  .٧
  D /كنت قد %نتهيت من قر%`) %جنيل مرقس، فابد %&d .(مافاتك lتعو mح nلتا% o0%ألسبو oهذ% %ألسبو  

سفر xخر من %لكتاv %ملقدu /0 %ختر مقاطع تقر/ها كل يوZ. /نت %آلr حر فيما qتا@ قر%`ته. فقد %كتسبت    
عا() zdابية 0هي قضا`  0قتT يوميT مع %هللا.  



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @VV @VW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

Ò7Ãñ@Ú«Ï‡™@ÒÜbÓ” @

ãì«@ÚÓ„br€a@Úè‹ßa @

تقوH Iموعة صغBC �لكن "لطال> ال ينتبهو�، فإ2م ال يشعر�� بأ2م 1فَّز��، �ال يهمهم '� كانو" !ضر�� �� 
ال. كيف حتوYِّ "ملجموعة من حالة "لالمباالH U' Bموعة مثBC تناقش �موQ "حلياN" Bامة؟

كما �� "ملسيح قد �ظهر خطته للعاl، فقد قضى معظم �قته �هو يسكب حياته e "إلثb عشر تلميذ_. لقد 
صاIقهم، �شاwQ معهم كل ما e قلبه ـ كل حياته، �طلب منهم �� يتبعوt. �"ستخد� معهم �سائل �مو"قف 

متعدBI لكي يصل ֲדم 'U "لفهم "لر�حي.

'� قضا� "لوقت مع هؤال� "لرجاY كا� له "أل�لوية e خدمة "لسيد "ملسيح. نعم، 'نه كا� يكر{ للجمو|، �يشفي 
"ملرضى، ��ر� "لشياطني �لكن "ستثماtQ "ألساسي كا� e تالميذt. �قاN Yذt "ملجموعة "لصغBC ” �ْ�َهُبو" 'َِلى 
"ْلَعاَلِم َ�ْجَمَع َ�"ْكِرُ{�" ِباِإلْنِجيِل لِْلَخِليَقِة ُكلَِّها“ (مرقس١٥:١٦). �قد "ستخد� "هللا هؤال� "لرجاY "لذين �معهم 

هد¡ مشترw ��مع "حلب بني قلوֲדم ليغيِّر Hر  تاQيخ "لبشرية.

�"لعهد "جلديد �¤نا �ننا كأتبا| للمسيح �ب �� تكو� لنا نفس "خلدمة "ل¢ كانت للمسيح. فهو l يدُعنا 
فقط لنعظ باإلجنيل �� نشفي "ملرضى �� ©ر� "لشياطني �لكن "ألكثر من �لك، �� §مل بعضنا �ثقاY بعض 

(غالطية٢:٦)؛ �نشجع بعضنا بعض± (ع¤"نيني٢٤:١٠-٢٥)؛ �نفهم بعضنا بعض± (فيل°٤:٢)؛ �نعظ بعضنا 
 e كة "ملخلصة قلما تتوفرQهذ" "لنو| من "خلدمة "ملنفتحة "ل¢ توفر "ملشا �' .(١٥:٥Uتسالونيكي "أل�) ±بعض
'جتماعا· "ملجموعا· "لكبBC. فقد عر¡ "لسيد "ملسيح �نه لكي يتمكن من جعل تالميذt ¶لصني �ملتزمني 

�ناضجني فهو !تا� 'H Uموعة صغBC تشجع على عمق "لعالقا·.

 Bملغيِّر" BCيا� "ملسيح. عندما تعمل "ملجموعا· "لصغ� e ليو� عما كانت عليه" Bال تقل قو BCملجموعا· "لصغ"�
للحياB بطريقة صحيحة فإ� "لطلبة سيتأصلو� بعمق �ينضجو� e حبهم للمسيح �لبعضهم "لبعض بطريقة مذهلة.

 

Ò7Ãó€a@pb«Ï‡v‡‹€@ÚÓ‹‡»€a@˘Übjæa@ù»i

هذt "ملبا�I "ألساسية تساعدنا لنغH Cموعة تتميزبالالمباالH U' Bموعة حية.
حد% هد"  ملجموعة: عندما Iعا يسو| تالميذt، فإنه فعل �لك لسببني �ساسيني كانا e �هنه:  .١  

 Iنقو �� BCموعة صغH نبد� Bكل مر e� (مرقس١٦:١ ،١٧)لنا�"  I(يكونو" معه) >. ليصبحو" صيا tليتبعو . �
Hموعة موجوBI بالفعل �ب �� نضع e ��هاننا هذين "Nدفني.

توقع �شيا� عظيمة: غالب± ال حتد� �شيا� عظيمة e "ملجموعة "ال '�" �ضع "لقائد "Nد¡ "لنهائي   .٢  
باستمر"Q �ما� "ملجموعة. �هذ" �عل "ملجموعة تستمر e "لسe C "الجتاt "لصحيح. "لنا� مثل "لغنم ـ يضلو� 

'�" l توجههم e "الجتاt "لصحيح. فعندما يكو� هد¡ "هللا للمجموعة �"ضح± e "لذهن فيمكن توجيه "ملجموعة 
§و"Nد¡. تذكر �� "لر�� "لقد� هو "لقائد "حلقيقي. 'جلأ 'ليه �توقع منه �� يعطى "ملجموعة قوB �هدف±.

شجع �عضا�  ملجموعة: عندما شعر "لتالميذ باحلBC �"لفشل �خذهم يسو| على "نفر"I ���ضح Nم   .٣  
ما كا� يفعله. عندما فرحو" كا� يفر� معهم. �عندما كانو" 1بطني كا� يشجعهم.'� "ملجموعا· "لصغBC متنح 
"ملنا� "ملناسب للتشجيع. "لكتا> "ملقد� يعلمنا �� ”"ِْثَناِ� َخْيٌر ِمْن َ�"ِحٍد َأل�َّ َلُهَما ُ�ْجَرBً لَِتَعِبِهَما َصاِلَحًة. َألنَُّه ِ'ْ� 

َ�َقَع َ�َحُدُهَما ُيِقيُمُه Qَِفيُقُه. َ�َ�ْيٌل ِلَمْن ُهَو َ�ْحَدtُ ِ'ْ� َ�َقَع ِ'ْ� لَْيَس َثاٍ� لُِيِقيَمُه“ (جامعة٩:٤-١٠).

Ú«Ï‡1a@Êb‡nu¸@Üaá«⁄a

 e لعناصر "ملهمة" tهذ U' جليد لنجاحها. "لتفت" I"ال جتتمع �حسب. �ب �� نعد "إلعد BCملجموعا· "لصغ"
:I"إلعد"

جهِّز لالجتما� بالصال�: قبل �� تبد� "ملجموعة، صِل 'U "هللا �� �تاQ "لنا� "ملناسبني �بعد �� يتم   .١  
"الختياQ، "ستمر e "لصالB من �جل �عضا� Hموعتك. صِل من �جلهم باإلسم متذكر_ 'حتياجا· كل منهم. 

�بينما تفكر e "جتما| "ملجموعة، 'سأY نفسك: ”كيف ميكن �� يفيد هذ" باسم �� ناجي �� �مين؟ كيف ميكن� 
�� ��صل Nم "لفكرB بأكثر فاعلية“؟

جهِّز بالتفاصيل: تأكد من �نك كتبت خططك الجتما| "ملجموعة. خطط لكل "جتما| Iقيقة بدقيقة   .٢  
ح� ال تفقد �قت±. كذلك "هتم بطريقة "جللسة �حا�Y �� �لق مناخ± '�ابي± للمجموعة.

جهِّز بأ� جتعل  ملجموعة شخصية: "هتم بكل طالب بطريقة شخصية، �ال تتعامل مع "ملجموعة   .٣  
ككل بل 'جعل �اسك �"لد¡� "لذ� تبعثه e "ملجموعة يكو� 1سوس± عند كل شخص على حدB، �نت "لذ� 

�لق "ملنا�. فبدًال من �� تشعرهم باحلر� �"خلجل، "جعل طالبك يشعر�� بأ2م سعد"� أل2م حضر�". "جعلهم 
يشعر�� �نك ִדتم ֲדم شخصي±.

 tقب "لوقت بانتبا"Q .جهِّز بأ� تلتز� بالوقت: "الجتما| �ب �ال يقل عن ساعة �ال يزيد عن ساعتني  .٤  
�"حر� على �ال تتجا�{ "لوقت "ملخصص لالجتما|.



VW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

C !DE توجههم , !الجتا< !لصحيح. فعندما يكو5 هد3 !هللا للمجموعة 0!ضح- , !لذهن فيمكن توجيه !ملجموعة 
Wو!Vد3. تذكر 5J !لرS0 !لقدR هو !لقائد !حلقيقي. Eجلأ Eليه 0توقع منه 5J يعطى !ملجموعة قوF 0هدف-.

شجع %عضا"  ملجموعة: عندما شعر !لتالميذ باحل`F 0!لفشل Jخذهم يسو] على !نفر!0J0 Xضح Vم   .٣  
ما كا5 يفعله. عندما فرحو! كا5 يفرS معهم. 0عندما كانو!  بطني كا5 يشجعهم.5E !ملجموعا� !لصغ`F متنح 
 5ْEِ لَِتَعِبِهَما َصاِلَحًة. َألنَُّه FًْجَرJُ 5 ”!ِْثَنا5ِ َخْيٌر ِمْن 0َ!ِحٍد َأل5َّ َلُهَماJ يعلمنا Rملنا0 !ملناسب للتشجيع. !لكتا- !ملقد!

0ََقَع Jََحُدُهَما ُيِقيُمُه 9َِفيُقُه. 0َ0َْيٌل ِلَمْن ُهَو 0َْحَدُ< 5ْEِ 0ََقَع DْEِ لَْيَس َثا5ٍ لُِيِقيَمُه“ (جامعة٩:٤-١٠).

Ú«Ï‡1a@Êb‡nu¸@Üaá«⁄a

!ملجموعا� !لصغ`F ال جتتمع 0حسب. �ب 5J نعد !إلعد!X !جليد لنجاحها. !لتفت �E هذ< !لعناصر !ملهمة , 
:X!إلعد!

جهِّز لالجتما� بالصال�: قبل 5J تبدJ !ملجموعة، صِل �E !هللا 5J �تا9 !لناR !ملناسبني 0بعد 5J يتم   .١  
!الختيا9، !ستمر , !لصالF من Jجل Jعضا� �موعتك. صِل من Jجلهم باإلسم متذكر� Eحتياجا� كل منهم. 

0بينما تفكر , !جتما] !ملجموعة، Eسأ# نفسك: ”كيف ميكن 5J يفيد هذ! باسم 0J ناجي J 0Jمين؟ كيف ميكن� 
0J 5Jصل Vم !لفكرF بأكثر فاعلية“؟

جهِّز بالتفاصيل: تأكد من Jنك كتبت خططك الجتما] !ملجموعة. خطط لكل !جتما] Xقيقة بدقيقة   .٢  
ح� ال تفقد 0قت-. كذلك !هتم بطريقة !جللسة 0حا5J #0 �لق مناخ- �Eابي- للمجموعة.

جهِّز بأ� جتعل  ملجموعة شخصية: !هتم بكل طالب بطريقة شخصية، 0ال تتعامل مع !ملجموعة   .٣  
ككل بل Eجعل �اسك 0!لد�3 !لذ� تبعثه , !ملجموعة يكو5  سوس- عند كل شخص على حدJ ،Fنت !لذ� 

�لق !ملنا0. فبدًال من 5J تشعرهم باحلر� 0!خلجل، !جعل طالبك يشعر50 بأ�م سعد!� أل�م حضر0!. !جعلهم 
يشعرJ 50نك ִדتم ֲדم شخصي-.

جهِّز بأ� تلتز� بالوقت: !الجتما] �ب Jال يقل عن ساعة 0ال يزيد عن ساعتني. 9!قب !لوقت بانتبا<   .٤  
0!حر� على Jال تتجا�0 !لوقت !ملخصص لالجتما].



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @VX @VY @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

@Ú«Ï‡1a@Êb‡nua@ıb‰qc

بعد بد3 !جتما/ !ملجموعة، ضع هذ$ !ألهد!� � �هنك:

ع &عضا� �ملجموعة &% يكونو� صرحا�: قدهم عن طريق Gعطائهم !ملثل. فالطال> سيكونو6  شجِّ  .١  
منفتحني  صر.ني بنفس !لقد� !لذ* تكو6 عليه )نت. شا�% بضعفاتك،  فشلك  جر حاتك كما باألمو� 

!إل1ابية.

كن منتبه# لالحتياجا� �لشخصية: عموم6 فإ6 )عضا3 !ملجموعة سيدعمو6 بعضهم !لبعض.   .٢  
 لكن �G! كا6 )حدهم يعا" من جر! ( هو يستهلك جز�3 كب�� من  قت !ملجموعة)، ساعد هذ! !لشخص 

ليكو6 حساس6 لبقية !ملجموعة. )طلب من هذ! !لشخص )6 يلتقي بك بعد !الجتما/ لتتكلم معه عن هذ! !ألمر 
باستفاضة،  ֲדذ$ !لطريقة لن حتيد !ملجموعة عن )هد!فها &ذ! !ألسبو/.

&عط &عضا� �ملجموعة &���� عملية. ففي كل .�- هنا% شئ يساعد !لطلبة على تطبيق ما تعلمو$.   .٣  
فمثًال �G! كنتم تناقشو6 قضا3  قت خلو� مع !هللا، فاعط )مثلة �د.� عن كيف تقضي  قت خلوتك مع !هللا، ما 

!لذ* تعمله � )ثنا3 صالتك )  كيف تتأمل � كلمة !هللا.  حتد!هم )6 يكو6 &م  قت خلو� مع !هللا كل يو" ملد� 
Gسبو/.  كل Gسبو/. !جعلهم يتركو6 !الجتما/  معهم شئ يعملونه ليتبعو! يسو/. 

@Ú«Ï‡1a@7é

� قيا.تك للمجموعة !لصغ�� حتتا  )6 تتقد" من خال� سلسلة من !خلطو!� ح� .قق !لفر.  !ملجموعة Gجنا�� 
با&ا� قر!�!� &تص بعالقاִדم باملسيح. !لشكل !لتا# يشر! هذ$ !لعملية.

  

Ú«Ï‡1a@¿@ÚÌÏ”@ÚÓóÉí@pb”˝«@ıb‰i

باإلضافة �G !لوصو� للنضج !لر حي، .تا  )عضا3 !ملجموعة )6 يصبحو! )صدقا3. !ألفكا�!لتالية تساعد على 
تكوين صد!قا� قوية.

كوِّ% &هد�ف# ��لتز�ما� للمجموعة: تعريف !لصد!قة هو: ”مشا�كة !إلختبا�!� !ملبنية على )هد!�   .١  
مشتركة“  عندما تر� !ألهد!� تتحقق  !اللتز!ما� ُتحتر" فستجد )6 !لصد!قة بالتا# ستنمو.

�قضو� بعض �لوقت � �لعالقا� �الجتماعية: قومو! ببعض !ألنشطة !ملرحة كمجموعة. كذلك !قض   .٢  
 قت6 مع كل فر. من !ملجموعة بأ6 تشا�كه � )نشطته !الجتماعية  !لد�!سية.  كذلك ميكن )6 تشركهم معك 

� )نشطتك.

فز: !سأ� )عضا3 !ملجموعة )سئلة عن ظر فهم  !هتماماִדم  )نشطتهم.  شا�% مبا لديك  كن &نت �ملحِّ  .٣  
من هذ$ !ألمو�.  كن ملم6 بأنشطتهم  )حد!� حياִדم، عبِّر عن قبولك غ� !ملشر � &م. كن صديق6 ) ًال � 

قائد� للمجموعة بعد �لك.

�جلسو� على مقربة من بعضكم: !فحص غرفة !الجتما/ قبل بد3 !ملجموعة. كلما كانت جلستكم   .٤  
على مقربة من بعضكم كلما Gخت�مت Gقتر!بكم من بعضكم كأشخا�.

الحظ لغة �جلسد: عندما يكو6 !لنا- مكتو� !أليد* )  !أل�جل )  يتثا3بو6 )  يفركو6 )عينهم   .٥  
فإ�م ֲדذ! يعطو6 !إلنطبا/ بأ�م قد فقد ! !الهتما".  على !جلانب !آلخر �G! كانو! منحنني �G !ألما" � جلستهم 
 شاخصني بعيو�م �و !ملتكلم فهذ! يبني !هتمامهم. فاهتم بلغة !جلسد  كيِّف )سلو> تد�يسك على )سا- �لك.

bËj‰§@ÔÃj‰Ì@ã†b¨

حا � )6 تتحاشى هذ$ !ملخاطر مع !ملجموعة.  �G! ظهر� Gحد!ها، تعامل مع !ملوضو/ بأمانة.

ال تكوِّنو� حزب#: ح� تتمكن من !لوصو� آلخرين من خا�  !ملجموعة.  مع )6 !ملجموعة ال 1ب )6   .١  
تكو6 مفتوحة لضم )عضا3 جد. !إل )6 !ألعضا3 ميكنهم .عو� )صدقا3 لبعض !ألنشطة.

ال تقلق: فبعد )6 تنتهي !لفرحة !أل � لبد3 !ملجموعة. قد يصا> )عضا3 !ملجموعة بفتر!� من !مللل.   .٢  
ميكنك )6 تتعامل مع �لك بأ6 تقومو! بعمل تقييم موجز على فتر!� �منية. !سأ� !ملجموعة كيف تس� !ألمو� 

 شجعهم على )6 يبد ! ��!3هم سو!3 سلبية )  1Gابية.  ضح !لتقد" !لذ* .د�. 

٣ ١

٢

٤
ÑÌäbn€a

(معرفة !لشخص)
…Óvìm
(بنا3 شركة)

“aáÁ˛a@Ú◊äbìfl
(حتديد )هد!� مشتركة)

fiÏj‘€aÎc@äaã‘€a
(!&ا� قر!�!�)



VY @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

Ú«Ï‡1a@¿@ÚÌÏ”@ÚÓóÉí@pb”˝«@ıb‰i

باإلضافة DE &لوصوC للنضج &لر?حي، ;تا: /عضا+ &ملجموعة /5 يصبحو& /صدقا+. &ألفكا'&لتالية تساعد على 
تكوين صد&قاI قوية.

 K&ملبنية على /هد& I&'كوِّ. -هد%ف( )%لتز%ما" للمجموعة: تعريف &لصد&قة هو: ”مشا'كة &إلختبا  .١  
مشتركة“ ?عندما تر# &ألهد&K تتحقق ?&اللتز&ماI ُتحتر� فستجد /5 &لصد&قة بالتا� ستنمو.

%قضو% بعض %لوقت   %لعالقا" %الجتماعية: قومو& ببعض &ألنشطة &ملرحة كمجموعة. كذلك &قض   .٢  
?قت% مع كل فر" من &ملجموعة بأ5 تشا'كه   /نشطته &الجتماعية ?&لد'&سية. ?كذلك ميكن /5 تشركهم معك 

  /نشطتك.

فز: &سأC /عضا+ &ملجموعة /سئلة عن ظر?فهم ?&هتماماִדم ?/نشطتهم. ?شا'' مبا لديك  كن -نت %ملحِّ  .٣  
من هذ# &ألمو'. ?كن ملم% بأنشطتهم ?/حد&" حياִדم، عبِّر عن قبولك غ� &ملشر?� �م. كن صديق% /?ًال � 

قائد% للمجموعة بعد $لك.

٤.  جلسو% على مقربة من بعضكم: &فحص غرفة &الجتما) قبل بد+ &ملجموعة. كلما كانت جلستكم   
على مقربة من بعضكم كلما Eخت�مت Eقتر&بكم من بعضكم كأشخا�.

الحظ لغة %جلسد: عندما يكو5 &لنا" مكتو  &أليد! /? &أل'جل /? يتثا+بو5 /? يفركو5 /عينهم   .٥  
فإ�م ֲדذ& يعطو5 &إلنطبا) بأ�م قد فقد?& &الهتما�. ?على &جلانب &آلخر E$& كانو& منحنني DE &ألما�   جلستهم 
?شاخصني بعيو�م $و &ملتكلم فهذ& يبني &هتمامهم. فاهتم بلغة &جلسد ?كيِّف /سلو" تد'يسك على /سا" $لك.

bËj‰§@ÔÃj‰Ì@ã†b¨

حا?C /5 تتحاشى هذ# &ملخاطر مع &ملجموعة. ?E$& ظهرE Iحد&ها، تعامل مع &ملوضو) بأمانة.

نو% حزب(: ح� تتمكن من &لوصوC آلخرين من خا': &ملجموعة. ?مع /5 &ملجموعة ال �ب /5  ال تكوِّ  .١  
تكو5 مفتوحة لضم /عضا+ جد" &إل /5 &ألعضا+ ميكنهم "عو� /صدقا+ لبعض &ألنشطة.

ال تقلق: فبعد /5 تنتهي &لفرحة &أل?D لبد+ &ملجموعة. قد يصا" /عضا+ &ملجموعة بفتر&I من &مللل.   .٢  
ميكنك /5 تتعامل مع $لك بأ5 تقومو& بعمل تقييم موجز على فتر&I �منية. &سأC &ملجموعة كيف تس� &ألمو' 

?شجعهم على /5 يبد?& �'&+هم سو&+ سلبية /? �Eابية. ?ضح &لتقد� &لذ! ;د". 



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @WP @WQ @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

التضطرA +B� :C+جهتك مشكلة ال تستطيع 56 تتعامل معها، فاخ, +ملجموعة بذلك، قل: ”�ن�   .٣  
 A6 لر+عي+ A6 Cلشبا+ Jستشر قائد �جتما� N .“Oليكم الحق+ SسأعوA هذ+ +ألمر W X6حتا\ لبعض +لوقت للتفك

f6 شخص bخر تشعر بأنه قاS` على 56 يساعد[ W +لتعامل مع +ملشكلة.

�5 قياkS +ملجموعاi +لصغkX ليست باألمر +mني Aلكن mا مرSAS مشبع للحياk. �5 +لصد+قاi +لh سوg تتكو5 
W +ملجموعة A+لتغيX +لذx fدW w حياk +ألعضاs سيجعالنك تشعر بالفرA u+الكتفاA .s+لرسوr بولس يلخص 

بَِّنا َيُسوJَ +ْلَمِسيِح ِفي  َ̀ َنا؟ 6َْ� َلْسُتْم 6َْنُتْم 6َْيضO 6ََماَ�  ِ̀ َجاُ�َنا Aََفَرُحَنا Aَِ�ْكِليُل +ْفِتَخا َ̀ Bلك قائًال ” َأل5ْ َمْن ُهَو 
( ١٩:٢-٢٠�Aتسالونيكي +أل) .“َفَرُحَناAَ َمِجيِئِه؟ َألنَُّكْم 6َْنُتْم َمْجُدَنا

 

لها   �B+ كنت تقوS �موعة صغkX، فاختر �سة مقترحاi من هذ+ +لد`� تشعر بأنك �ستفدi منها. سجِّ  .١
ل +لنتائج هنا. 6ضف   هنا. طبِّق على +ألقل A+حدk من هذ� +ملقترحاW i �موعتك خالr هذ+ +ألسبوA Jسجِّ  
+قتر+حO جديد  كل 6سبوB�A .J+ ¢ تكن قائد  ملجموعة، فجهز �طا`  يساعد[ على 56 تبدA 6تقوS �موعة    

صغkX. فحينئذ ستكو5 مستعد  عندما تتاu +لفرصة.  

ãì«@ÚÓ„br€a@@@@@ÚÓ‹‡«@paÏİÇ

`+جع +ملاW kS هذ+ +لد`� A+لد`� +لسابق A+سأr: ما هي +ألمو` +لصو+C +لh تفعلها كقائد؟ Aما هي     .٢
بعض  +ألمو` +لh حتتا\ 56 تغXها؟  

+حفظ غيبO ع,+نيني٢٤:١٠-٢٥ A+ستكمل قضاA sقت خلوتك مع +هللا W +لصالSA k`+سة +لكتاC +ملقد�    .٣
.Oيومي  



WQ @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

0,جع ,ملا=> ; هذ, ,لد80 �,لد80 ,لسابق �,سأ2: ما هي ,ألمو0 ,لصو,- ,ل* تفعلها كقائد؟ �ما هي     .٢
بعض  ,ألمو0 ,ل* حتتاEF G تغCها؟  

,حفظ غيبa ع_,نيني٢٤:١٠-٢٥ �,ستكمل قضاS �قت خلوتك مع ,هللا ; ,لصال> �=0,سة ,لكتا- ,ملقد8    .٣
.aيومي  



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @WR @WS @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

Úì”b‰fl@›Ó€Ü

@@fiÎ˛a@Úè‹ßa

"سأB "ملجموعة عن "عتقا�هم عما يقوله "هللا >صو9 78ية خدمة "لشبا0 بالكنيسة. '"سأ$م عن "عتقا�هم    .١
عما يريدهم "هللا JK يعملوF جتاE Fلك .  

]جعل كل عضو Q "ملجموعة يقرK "جابته عن "لسؤ"B 8قم(٢) Q "خلطو"N "لعملية. ماE" يقوله "هللا عنك؟  .٢

"سأB: 98 8جز 5  من خطة  هللا حلياتك هي مشتركة لكل  ملؤمنني؟  .٣

]جعل كل '"حد يقرK هد� حياته. ]سأB: مب يتميز هدفك عن  آلخرين؟  .٤

]سأB: عندما حتلم بأ!  هللا يتمجد من خاللك، كيف يبد� �لك؟  .٥

"طلب: 8عط مثاًال � حد$ يوضح 8!  هللا قد بد8 بالفعل يتمم قصد� � حياتك.  .٦

Ô„br€a@Úè‹ßa

 Fيع� عن كيف ”�ب "لر0 من كل قلبه 'من كل فكر JK طلب من كل '"حدK 8ميا١١:٢٩-١٣" Kقر"  .١
'من كل قد8ته“، 'كيف يتفق Eلك مع ما يريدF "هللا بأJ يعطيهم ”!خر  '8جا�“؟

]سأB: هل ميكنك 8! تشا�! باختبا� � جهت فيه  الختيا� بني 8! تتبع خططك  خلاصة �8 8! تتبع خطة   .٢
 هللا حلياتك؟ كيف تصرفت؟ تكلم بطريقة شخصية �د��.

]سأB: من �جهة نظر!، ملا�  قا) يسو& %!  لوصية  لعظمى هي 8! حتب  لر" من كل  لقلب � لنفس   .٣
� لفكر � لقد��؟

Kطلب من كل '"حد JK يشا�8 بأهد"فه "لر'حية من ��8 "ألهد"� "لشخصية. كرE 8لك بالنسبة لكل   .٤
 اB من "ملجاالN "ألخر' ("إلجتماعية، "لبدنية ... "%) ]E" كانت "ملجموعة كب"  فقسمها ]!  موعاK Nصغر 

الستغالB كل "لوقت "ملتا(. 

م "ملجموعة ]! ]ثنني ]ثنني، '"شر( "خلطو  "أل'! Q حتقيق '"حد من Kهد"فهم "لشخصية خالB "ألسبو+. قسِّ  .٥

صلو" Q  موعاN مكونة من "ثنني من Kجل "ألهد"� عموم1.  .٦

s€br€a@Úè‹ßa

]سأB: من �جهة نظر!، ملا�  قا) يسو& 8! �بة  لقريب مثل  لنفس هي ثا� 8عظم �صية؟  .١

 "E[ ،'خرK  لك  مع "ألهد"� "خلاصة بالصد"قة. مرE 8هد"فه ألسرته. � كرK يقد� JK شجع كل '"حد  .٢
"ستغر� Eلك 'قت1 طويًال فيمكنك JK تقسم "ملجموعة ]!  موعاK Nصغر.

"نضم ]! نفس "لشخص "لذ  شا8كت معه Q "ألسبو+ "ملاضي. '"جعل كل '"حد يعبِّر عن B'K خطو    .٣
سيتخذها لتحقيق Kهد"فه Q "ألسر  '"ألصدقا�.

Q  موعاN مكونة من "ثنني صلو" من Kجل بعض "ألهد"� "لعامة.  .٤

…iaã€a@Úè‹ßa

١. �+ كل '"حد يشا�8 بأهد"فه Q 'ظيفته. � كر8 "ألمر مع Kهد"فه خلدمة "لشبا0.

٢. Q نفس  موعاN "ألسبو+ "ملاضي."شر( "خلطو  "أل'! Q حتقيق Kهد"� "لوظيفة 'Kهد"� خدمة "لشبا0 

٣. صليا من Kجل بعضكما $ذF "ألهد"�.

 Bمبكرين  خال "'Kيبد JK شجعهم على' .BطوK 18'� "ألسابيع "لتالية سو� تستغر� 'قت� JK ٤. بلَّغ "ملجموعة
"ألسبو+.

êflb©a@Úè‹ßa

١. ناقشو": ما هي  لتحديا�  ل� تو جهها عندما حتا�) 8! حتيا ” حليا�  ملتو �نة“؟
خلص: ستو جهك � ئم� صر عا� �8نت تو ظب على  حليا�  ملتو �نة. �مع �لك %�  � �د� 8هد فنا ملد� 

 حليا�،�8هد فنا ملد� عا� �حتقيق �لك � برنا�نا  ليومي، فإ!  حليا�  ملتو �نة تصبح حلم� بعيد  ملنا).

 Bَّل� "تبعتها لكي حتو" N"هد"ف1 لعا� '"حد. 'على لوحة "حلائط ]8سم $م "خلطوK J٢. علم "ملجموعة كيف يعملو
Kهد"فك ملد' "حليا  ]! Kهد"� سنوية.

 "E[ '"هد"فه ملد' "حليا  لK هد"� "لسنة "ل� كتبها منK ملجموعة يقضي �قائق ملر"جعة" Q ٣. "جعل كل عضو
كاJ يريد JK ير"جع Kي1 منها.



WS @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

s€br€a@Úè‹ßa

�سأ�: من �جهة نظر@، ملا=- قا; يسو8 #7 6بة -لقريب مثل -لنفس هي ثا$ #عظم �صية؟  .١

شجع كل �Dحد &B يقد? &هد�فه ألسرته. ; كر8 !لك  مع �ألهد�3 �خلاصة بالصد�قة. مر' &خر#، �!�   .٢
�ستغر] !لك DقتY طويًال فيمكنك &B تقسم �ملجموعة �N OموعاJ &صغر.

�نضم �O نفس �لشخص �لذg شا8كت معه e �ألسبوd �ملاضي. �Dجعل كل �Dحد يعبِّر عن &�D خطو'   .٣
.qألصدقا�D 'ألسر� e سيتخذها لتحقيق &هد�فه

N eموعاJ مكونة من �ثنني صلو� من &جل بعض �ألهد�3 �لعامة.  .٤

…iaã€a@Úè‹ßa

١. �d كل �Dحد يشا�8 بأهد�فه D eظيفته. ; كر8 �ألمر مع &هد�فه خلدمة �لشبا�.

٢. e نفس NموعاJ �ألسبوd �ملاضي.�شر� �خلطو' �ألe OD حتقيق &هد�3 �لوظيفة D&هد�3 خدمة �لشبا� 

٣. صليا من &جل بعضكما !ذ  �ألهد�3.

٤. بلَّغ �ملجموعة &D8� B$ �ألسابيع �لتالية سو3 تستغر] DقتY &طو�. Dشجعهم على &B يبد&�D مبكرين  خال� 
.dألسبو�

êflb©a@Úè‹ßa

١. ناقشو�: ما هي -لتحديا" -ل! تو-جهها عندما حتا�; #7 حتيا ”-حليا� -ملتو-�نة“؟
خلص: ستو-جهك �-ئم& صر-عا" �#نت تو-ظب على -حليا� -ملتو-�نة. �مع =لك �=- � �د� #هد-فنا ملد� 

-حليا�،�#هد-فنا ملد� عا# �حتقيق =لك ! برنا نا -ليومي، فإ7 -حليا� -ملتو-�نة تصبح حلم& بعيد -ملنا;.

٢. علم �ملجموعة كيف يعملوB &هد�فY لعا? �Dحد. Dعلى لوحة �حلائط �8سم !م �خلطو�J �ل� �تبعتها لكي حتوَّ� 
&هد�فك ملد# �حليا' �O &هد�3 سنوية.

٣. �جعل كل عضو e �ملجموعة يقضي �قائق ملر�جعة &هد�3 �لسنة �ل� كتبها من &هد�فه ملد# �حليا' ل�# �!� 
كاB يريد &B ير�جع &يY منها.



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @WT @WU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

٤. مرD EخرB، &نقسمو& A@ ?موعا' من &ثنني ،نفس &ألشخا4 &لذين &جتمعو& * &ملر&' &لسابقة. ليس هنا� 
�قت لكي نناقش كل &ألهد&& �لكن لكل �&حد D$ يقرD ثالثة D �D"بعة. �بعد كل �&حد &سأ�: هل هذ� هو ما 

يريد" �هللا؟هل هو قابل للقيا(؟هل ميكن %جنا#" خال� �لسنة؟

٥- صِل من Dجل D$ يكو$ لدB كل �&حد حتفيز �حكمة ليتمم هذ� &ألهد&&.

HÔ«bª@ÊÎãìflI@ëÜbè€a@Úè‹ßa

:$D على قائد خدمة &لشبا� قبل بد� &ملجموعة

يكتب &ألهد&& طويلة &ملدB خلدمة &لشبا�.  .١

بإستخد&& قائمة &ألهد&& طويلة &ملدB خلدمة &لشبا�، يكتب Dهد&& سنة �&حدE خلدمة &لشبا�.  .٢

جهز جد�ًال 6مني5 للعا& &لتا4، �حد3 فيه كيف ميكنك حتقيق Dهد&& &لسنة(تذكر:A+ا A$ * تكن مد�نة   .٣
طبق5 جلد�� 6م< فمن &أل"جح D+ا لن تتحقق).

يرسم برنا?5 &سبوعي5 مقترح5 خلدمة &لشبا� مبني5 على &لتو&"يخ &لB خططت @ا.  .٤

Kهز نسخ5 من منوIF“&لHنامج &ليومي“�كذلك“&لHنامج &ألسبوعي &لنموFجي“ حE يستخدمها Dعضا�   .٥
.LسبوD خال� Mملجموعة لكتابة برنا?هم &ملقتر&

#ثنا! �جتما� �ملجموعة:

"&جع ما جهزته (&ألهد&& طويلة &ملدB ـ هد& لسنة �&حدE ـ �تقومي &لسنة) مع &ملجموعة خال�   .١
&ألسبوL &ملنصر&.

Dطلب من كل عضو D$ يعH للمجموعة عن هد& �&حد حفز�. &كتب &�ه �D هدفه.  .٢

Dطلب من كل عضو D$ يصف ما سيكو$ عليه برنامج &سبوعي خلدمة &لشبا�.  .٣

Aسأ@م ماF& �تاجو$ منك ليتمكنو& من حتقيق Dهد&فهم.  .٤

…ibè€a@Úè‹ßa

صف Dفضل جز� * مشر�L &ألسبوL &ملاضي.  .١

حد3 لكل �&حد فقرE من &لفقر&' &لB تتحد� عن &ملو&هب &لر�حية.�Dطلب منه D$ يقرD &لفقرE � يقد&   .٢
ملخص5 للمو&هب.

خصص �قت5 ملناقشة &ملو&هب &لر�حية. معظم &لنا� ال يفهمو+ا. شجعهم على طرM &ألسئلة. �&بق ملتزم5   .٣
بالنص &لكتا!.

L3 كل �&حد Kيب على &ألسئلة &لتالية: ما هي موهبة �لنعمة(�لتحفيز)�خلاصة بك؟ كيف ميكنك #�   .٤
تستخد) هذ" �ملوهبة بأفضل صو$# " خدمة �لشبا ؟ كيف ميكنك #� تعظم من �ستخد�مك �ذ" �ملوهبة؟

&جعل كل عضو من Dعضا� &ملجموعة يصلي من Dجل &لعضو &لذ� على يسا"�. صل حE تستخد& &ملوهبة   .٥
&لر�حية لكل عضو ملجد &هللا * خدمة &لشبا�.

Âflbr€a@Úè‹ßa

(مالحظة:عني &ثنني من &ملجموعة ليلعبا �3" يقو3 فيه Dحد�ا &آلخر للمسيح)

L3 كل �&حد يشا"� بأكثر شئ يعوقه عن &لشهاE3 �&شرM ملاF& يعتH هذ& عائق5 له.  .١

شجع كل �&حد ليقد& تقرير! عن حو&"� مع Dحد &لطلبة غ� &ملؤمنني.  .٢

Dطلب من &الثنني &ملتطوعني D$ يلعبا �3" &حلو&" بني طالب مؤمن �$خر غ� مؤمن #يث ينتهي &لد�" بأ$   .٣
يقبل &لشخص غ� &ملؤمن &ملسيح. (&ستخد& كتيب“يسوL ليس له مثيل“ FA& &حتجت لذلك).

.Eطو& Eثنني �"&جعو& &ملناقشة خطوA موعا' من? @A &نقسمو&  .٤

.EHللمسيح مع $خر ليست له خ E3لشها& * EHع �&حد! لديه خ'& Eعد تو6يع &ملجموعا' .هذ� &ملرD $آل&�  .٥
.Eلصال& Eليتكلمو& مع شخص من قائمة فريق قو Lجعلهم �د�3$ موعد! خال� &ألسبو&�

 $D &جل &لذين يتوقعوD من Eكز�& &لصال" .Eلصال& Eجل &لذين �تاجو$ &ملسيح من خال� فريق قوD صلو& من  .٦
.Lيقابلوهم خال� &ألسبو



WU @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

…ibè€a@Úè‹ßa

صف 1فضل جز* ( مشر%� �ألسبو� �ملاضي.  .١

حدP لكل %�حد فقر: من �لفقر�N �لM تتحدI عن �ملو�هب �لر%حية.%1طلب منه 1= يقر1 �لفقر: 9 يقد5   .٢
ملخصS للمو�هب.

 Sألسئلة. %�بق ملتزم� Yال يفهمو`ا. شجعهم على طر bملناقشة �ملو�هب �لر%حية. معظم �لنا Sخصص %قت  .٣
.hبالنص �لكتا

�P كل %�حد �يب على �ألسئلة �لتالية: ما هي موهبة *لنعمة(*لتحفيز)*خلاصة بك؟ كيف ميكنك ��   .٤
تستخد/ هذ� *ملوهبة بأفضل صو*( ) خدمة *لشبا%؟ كيف ميكنك �� تعظم من *ستخد*مك �ذ� *ملوهبة؟

�جعل كل عضو من 1عضا* �ملجموعة يصلي من 1جل �لعضو �لذ� على يسا��. صل ح� تستخد5 �ملوهبة   .٥
�لر%حية لكل عضو ملجد �هللا ( خدمة �لشبا!.

Âflbr€a@Úè‹ßa

(مالحظة:عني �ثنني من �ملجموعة ليلعبا P%� يقوP فيه 1حد�ا �آلخر للمسيح)

�P كل %�حد يشا�& بأكثر شئ يعوقه عن �لشهاP: %�شرY ملا"� يعت! هذ� عائقS له.  .١

شجع كل %�حد ليقد5 تقرير. عن حو��� مع 1حد �لطلبة غ* �ملؤمنني.  .٢

1طلب من �الثنني �ملتطوعني 1= يلعبا P%� �حلو�� بني طالب مؤمن %1خر غ* مؤمن 0يث ينتهي �لد%� بأ=   .٣
يقبل �لشخص غ* �ملؤمن �ملسيح. (�ستخد5 كتيب“يسو� ليس له مثيل“ 5"� �حتجت لذلك).

�نقسمو� 95 8موعاN من 5ثنني %��جعو� �ملناقشة خطو: 7طو:.  .٤

%�آل= 1عد تو>يع �ملجموعاN .هذ� �ملر: �;ع %�حد. لديه خ!: ( �لشهاP: للمسيح مع 1خر ليست له خ!:.  .٥
%�جعلهم <دP%= موعد. خال= �ألسبو� ليتكلمو� مع شخص من قائمة فريق قو: �لصال:.

صلو� من 1جل �لذين <تاجو= �ملسيح من خال= فريق قو: �لصال:. �كز%� �لصال: من 1جل �لذين يتوقعو� 1=   .٦
يقابلوهم خال= �ألسبو�.



l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @WV @WW @l˝İ€a@ÒÜbÓ‘€@Úflå¸@paÎÜc @

…ébn€a@Úè‹ßa

ناقشو�: ما هو 123نا / *ملتابعة *لشخصية ملؤمن حديث؟  .١

8قم حلقة متابعة جتريبية. >قسم D EFموعاB من �ثنني. >;ب 78 يطر3 �لشخص �لعا/- على �لقائد �ألسئلة   .٢
�لX ميكن 78 يسأTا �ملؤمن �حلديث.

Fسأ�:هل تشعر با1تيا� عند *ستخد*( هذ' *ملا3& ملتابعة حديثي *الميا!؟  �* � تكن تشعر با1تيا� /   .٣
*ستخد*مها فلما�*؟

ناقشو� ��F ما كا7 لد' خدمة �لشبا& خطة فعالة لقيا/# �لطلبة للمسيح >متابعتهم 8  ال. >��F كانت �إلجابة   .٤
بال، فلما�� ال نستخد “ �لبد4 مع �ملسيح“ >كذلك“0و �لنضج �لر>حي“ لبا,- سانكل+. >�حر* على 78 توفر 

عيناB من هذ8 �ملو�/ للمجموعة.

ãíb»€a@Úè‹ßa

�جعل �ملجموعة تفكر � 8حد �لطلبة (ممن يكو7 معر>ف� ملعظمهم) >يكو7 قد حضر� كنيستك 8ثنا4 �لد,�سة   .١
�لثانوية >�ستمر � �حلضو, EF >قت �لتخر�.هل تعت! �! هذ* *لشخص قد تتلمذ؟ على �� �سا� حكمت؟

من /,�ستك �لسابقة لتسالونيكي �أل>E �الصحا3 �أل>�، 8جعل �لطلبة يعملو7 قائمة بالصفاB �لX يتميز ֲדا   .٢
”�لتلميذ“.

من /,�ستك �لسابقة لتسالونيكي �أل>E �الصحا3 �لثا!، 8جعل �لطلبة يعملو7 قائمة بالصفاB �ملطلوبة �   .٣
�لشخص �لذ- يتلمذ �لطلبة.

من ”شكل �لتلميذ“ �عملو� قائمة بأهم $س صفاB تريد خدمة �لشبا& 78 تز,عها � حيا# طالبك. ملا��   .٤
�خترB هذ8 �لصفاB بالتحديد؟ ناقشو� هذ� � �ملجموعة.

ناقشو�: ما *لذ� 'تا& �! نعمله كمجموعة قا3& 2كأفر*3 ح! نز�1 هذ' *لصفا� *آل! / *لطلبة *لذين   .٥
ميثلو! جز�� من خدمتنا؟

ãì«@Üb®a@Úè‹ßa

(مالحظة: ,مبا حتتا� 78 تدعو 8حد �ملش+ين �ملسيحيني �ملتخصصني �لذين حتترمهم  ليساعد� � قيا/# هذ� 
�لد,�).

قم با/�,# جلسة مشو,# يستطيع �لطلبة 78 يشعر>� مبشكلة تقابل �لشبا& >يد,كوها  .١
(فمثًال: جا4تك Fحد' �لبناB تطلب مشو,تك >هي حامل >تسألك هل تقو  باإلجها� 8  ال).

8طلب من �ملجموعة 78 يناقشو� كيف ميكن 78 يقدمو� �ملشو,# للفتا# مستخدمني �ألسئلة �ألتية:   .٢

ما هي نتيجة *ملوضو�؟

كيف ميكن �! نتعر� على جذ12 *ملشكلة؟

ما هي بعض *حللو� �ذ' *ملشكلة؟

كيف ميكن �! تساعد *لفتا& لتر! �حد *حللو� 2تعمل به؟

كيف ميكن �! تساعد *لفتا& لتنمو خا1& *ملشكلة؟

كيف ستعر�  �* حد# حل للمشكلة؟

هل ستحتا& *لفتا&  $ مساعد& على *ملد! *لطويل؟

صلو� �شعيا١:١١4-٣ لبعضكم �لبعض.�طلبو� من �هللا نفس �لر>3 �لذ- كا7 � �ملسيح ح� تقدمو� �ملشو,#   .٣
للطال&.صلو� 8يضَ� ح� مينحكم �هللا حكمة >بص+# لتر>� 8عمق مما تر>7 على �لسطح، >تر>� �جلذ>, لتساعد>� 

�لطال& على حل مشكالִדم.

(مالحظة: � �إلعد�/ لإلسبو$ �لتا#،�لق نظر# �آل7 على 8سئلة �ملناقشة.��F قر,B 78 جتعل كل >�حد !ضر هدية 
بسيطة لكل >�حد فإنك حتتا� 78 تعلن �لك 8ثنا4 �إلجتما$ هذ� �ألسبو$).
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(مالحظة: ?مبا حتتا= 9> تدعو 9حد �ملش6ين �ملسيحيني �ملتخصصني �لذين حتترمهم  ليساعد$ # قيا�� هذ� 
.(G?لد�

قم با��?� جلسة مشو?� يستطيع �لطلبة 9> يشعر�I مبشكلة تقابل �لشباI Jيد?كوها  .١
(فمثًال: جاbتك aحد` �لبنا^ تطلب مشو?تك Iهي حامل Iتسألك هل تقوW باإلجهاW9 X ال).

9طلب من �ملجموعة 9> يناقشو� كيف ميكن 9> يقدمو� �ملشو?� للفتا� مستخدمني �ألسئلة �ألتية:   .٢

ما هي نتيجة �ملوضو�؟

كيف ميكن 67 نتعر3 على جذ.- �ملشكلة؟

ما هي بعض �حللو< =ذ> �ملشكلة؟

كيف ميكن 67 تساعد �لفتاJ لترH 7حد �حللو< .تعمل به؟

كيف ميكن 67 تساعد �لفتاJ لتنمو خا-M �ملشكلة؟

كيف ستعر�QR 3 حدP حل للمشكلة؟

هل ستحتاM �لفتاVR J مساعدJ على �ملدH �لطويل؟

صلو� �شعيا١:١١b-٣ لبعضكم �لبعض.�طلبو� من �هللا نفس �لر�I �لذ� كا> # �ملسيح ح� تقدمو� �ملشو?�   .٣
 �Iلتساعد ?Iجلذ� �IترI ،على �لسطح <I9عمق مما تر �Iبص�6 لترI صلو� 9يضَ, ح� مينحكم �هللا حكمة.Jللطال

�لطالJ على حل مشكالִדم.

(مالحظة: # �إلعد�� لإلسبو4 �لتا3،�لق نظر� �آل> على 9سئلة �ملناقشة.�1a قر?^ 9> جتعل كل �Iحد /ضر هدية 
بسيطة لكل �Iحد فإنك حتتا= 9> تعلن 1لك 9ثناb �إلجتما4 هذ� �ألسبو4).
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قومو( بعمل متثيلية حيث 9ا78 (لقائد 23 يعلم (لشخصيا* (لتالية $ #موعة صغ��:  .١

مY (ملحرضة (جتيب: ليس هناO3 H مشكلة كلما حا78 3حد 3عضاL (ملجموعة 23 يشاHI مبشكلة)

cيهاa (لصامت (ال ينطق ببنت شفة).

ممدf8 (ملسيطر (يتكلم طو(7 (لوقت).

ما هي 3هم ثالثة r8Ik تعلمتها خال7 هذ( (ألسبوl $ قياkتك للمجموعة (لصغ��؟  .٢

3طلب من كل 8(حد 23 يشاHI بأكثر فائدتني حصل عليهما من حضوvI $ (ملجموعة (لصغ��.  .٣

(ختر 8(حد� من (ملجموعة 8(طلب من كل (لباقني 23 يع�8( عن شئ 8(حد $ هذ( (لشخص يع| (لكث�   .٤
بالنسبة �م. � (جته �c (لشخص (لتا� 8(عمل نفس (لشئ ح� 9صل كل 8(حد $ (ملجموعة على بركة. (ميكنك 
23 تستخد� �جاجة 8جتعل 3حدهم يدحرجها 8عند توقفها يع� (لشخص (لذO تش� (ليه فوهة (لزجاجة للشخص 

(لذO تش� (ليها ظهر (لزجاجة كم يع| له).

ميكنك 23 جتعل كل 8(حد 9ضر معه هدية Iمزية لعضو �خر $ (ملجموعة.  .٥
3طلب من (لشخص (لذO (حضر (�دية 23 يقدمها ألكثر شخص شجعه $ (ملجموعة.(حذI:هدية 8(حد� فقط 

لكل عضو.

صِل من 3جل كل 8(حد طالب� له بركة من (هللا. صِل 3فسس١٤:٣-١٩ ، فيل�٩:١-١١ 38طلب من (هللا 23   .٦
يستخد� ما تعلموv 3ثناL هذv (لدI(سة ليزيد من فاعليتهم $ (خلدمة.

cسأ�م: %ين منضي من هنا؟  .٧


