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برنامج المجموعة البيتيَّة

المجموعة البيتيَّة (أو ال َّشركة البيتيَّة ،أو المجموعة الصغيرة) هي مجموعة تتألف من  01مؤمنين تقريبا ً
يجتمعون في بيت مرَّة واحدة في األسبوع على األقل لكي يبنوا بعضهم بعضا ً في اإليمان.
سمات المجموعة البيتيَّة (الشَّركة البيتيَّة ،المجموعة الصغيرة).
ِ -1
قُم بتشكيل مجموعة بيتيَّة آخذاً الظروف المحليَّة السائدة بعين االعتبار.
تتمتَّع بعض المجموعات البيتيَّة بالسِّمات الواردة أدناه.
أ) اجتمعوا مرَّة واحدة كل أسبوع.
ب) اجتمعوا كل أسبوع في بيت نفس الشخص ،أو تناوبوا بحيث تجتمعون كل أسبوع في بيت أحد أعضاء
المجموعة .اختاروا مكانا ً ال تُزعجون فيه الجيران وال تلفتون فيه االنتباه.
ج) عندما يزيد عدد أعضاء المجموعة عن  01أشخاص ،انقسموا إلى مجموعتين واجتمعوا في مكانين
ُمختلفين.
ُّ
عال .تحدثوا وصلوا بصوت منخفض .في
ت
د) ال تجذبوا االنتباه بسبب الغناء والتحدث والصالة بصو ٍ
ٍ
األماكن والظروف الحساسَّة ،يجب أن ال يتمكن الشخص الذي في الخارج من سماع أصوات األشخاص
في الداخل.
هـ) احرصوا على الوصول إلى مكان االجتماع ومغادرته منفردين أو "اثنين اثنين" وليس ُدفعةً واحدةً.
و) اتفقوا معا ً ما الذي ستقولونه لآلخرين عن اجتماعكم معاً.
ز) ال توجِّ هوا الدعوة ألي شخص لحضور اجتماعكم البيتي إالَّ بعد موافقة جميع األعضاء.
ً
عاون ،وأن يُدرِّب ُمعاونه على أن يُصبح قائدا لمجموعة
ح) يجب على قائد المجموعة البيتيَّة أن يكون له ُم ِ
بيتيَّة جديدة.
ط) قائد المجموعة هو الوحيد الذي يمتلك نسخة من كتاب التدريب .أ َّما بقيَّة األعضاء فيكتفون بتدوين
مالحظاتهم.
ي) الهدف من المجموعة البيتي َّة هو أن يبني الواحد اآلخر في اإليمان عن طريق السَّماح لكل شخص
بالمشاركة الفاعلة.
 -2برنامج ُمقترح للمجموعات البيتيَّة.
كتاب التدريب هذا يقترح منواالً ُمعي َّنا ً (انظر جدول المحتويات في بداية هذا الكتاب) .المنوال نفسه يتكرَّر مرَّة
كل أسبوعين .لذلك ،فاألسابيع  00 ،9 ،7 ،5 ،3 ،0تسير على المنوال نفسه ،واألسابيع ،01 ،8 ،6 ،4 ،2
 02تسير على المنوال نفسه.
ُم َّدة البرنامج هي حوالي ساعتان .ال ُم َّدة الزمنيَّة لكل جزء من أجزاء البرنامج هي تقريبيَّة.
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األسبوع 1
أ) صالة.
ب) عبادة ( 21دقيقة).
ج) مشاركة الخلوة الروحيَّة ( 21دقيقة).
د) تعليم ( 71دقيقة).
هـ) صالة ُمتجاوبة ( 8دقائق).
و) واجب بيتي (دقيقتان).
ز) ُمرطِّبات (شاي ،عصير ،الخ) إذا رغبتم؛ لكن
بهدوء!

األسبوع 2
أ) صالة.
ب) ُمشاركة الخلوات الروحيَّة ( 21دقيقة).
ج) تأ ُّمل وحفظ ( 21دقيقة).
د) درس كتاب ( 71دقيقة).
هـ) صالة شفاعيَّة ( 8دقائق).
و) واجب بيتي (دقيقتان).
ز) ُمرطِّبات (شاي ،عصير ،الخ) إذا رغبتم؛ لكن
بهدوء!

الحكيمة.
 -3المجموعة البيتيَّة َ
قد تكون البيئة ال ُمحيطة ُمعادية في بعض األماكن .الرب يسوع يحض المؤمنين على أن يكونوا حُكماء في
الحكمة تقتضي منكم
الظروف الصعبة .ال تجتمعوا معا ً بطريقة تُثير استياء الجيران .ناقشوا ما إذا كانت ِ
عال أثناء االجتماع .تحدثوا
االمتناع عن الترنيم في اجتماع المجموعة البيتي َّة .ال تتحدثوا وال تُصلُّوا بصو ٍ
ت ٍ
وصلُّوا بصوت ُمنخفض بحيث ال يتمكن أحد من سماعكم إذا وقف خارج الباب .تمرَّنوا وتمرَّنوا إلى أن
تُصبحوا مجموعة حكيمة!
 -4المجموعة المسؤولة.
المجموعة البيتيَّة هي جزء ال يتج َّزأ من جسد المسيح (الكنيسة الواحدة في العالم)!
اقرأ  0كورنثوس .28-02 :02
أ) إذا كانت المجموعة البيتي َّة جزءاً من كنيسة قائمة ،اتبعوا البرنامج أعاله.
ب) إذا لم ت ُكن المجموعة البيتي َّة جزءاً من كنيسة قائمة ،اتبعوا البرنامج أعاله وف ِّكروا في كيفية التعامل مع
األمور المتعلقة بالمعمودية ،وعشاء الربّ  ،والتأديب (إن لزم األمر).
ج) يجب على أعضاء المجموعة أن ينظروا إلى اجتماعهم البيتي على أنه جزء من االجتماع ال ُمنتظم
للمؤمنين المذكور في عبرانيِّين  .25-24 :01اقرأ عبرانيِّين .25-24 :01
د) يجب على أعضاء المجموعة البيتيَّة أن يعقدوا العزم على حضور كل اجتماع للمجموعة البيتيَّة.
هـ) يجب على أعضاء المجموعة البيتيَّة أن يستعدوا لالجتماع القادم عن طريق قضاء خلوة روحية مع الربّ
كل يوم ،وتدوين بعض المالحظات بشأن كل خلوة روحي َّة.
و) يجب على أعضاء المجموعة البيتيَّة أن يتعهَّدوا بتطبيق ما يتعلَّمونه.
ز) يجب على أعضاء المجموعة البيتيَّة أني يساعدوا بعضهم بعضا ً على النمو ،وأن يُشجعوا أحدهم اآلخر،
وأن يشاركوا احتياجاتهم بعضهم مع بعض ،وأن يُصلُّوا بعضهم ألجل بعض.
ح) يجب على أعضاء المجموعة البيتيَّة أن يُبدوا استعدادهم لمشاركة صراعاتهم وتقديم حساب (تقرير
شفوي) عن تق ُّدمهم.

كتاب التدريب على التلمذة 0 -
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