لحق 4
الم َ
الدليل الثانيُ -
لحق 4
ال ُم َ

التلمذة :مزايا استخدام األساليب العملية في التدريب على التلمذة

برنامج التدريب على التلمذة هذا يُعلِّم العديد من األساليب العملية .ما هي استخداماتها وأهميتها؟
 -1فوائد العبادة والتسبيح.
أ) معرفة هللا بصورة أعمق.
لكي نعبد هللا ،يجب علينا قبل كل شيء أن نعرف َمن هو .عن طريق التعليم ،أو عن طريق التأمل معا ً في
صفة ُمعي َّنة من صفات هللا في كل مرَّة تجتمعون فيها للعبادة ،سوف يتعرَّف األشخاص على هللا أكثر فأكثر.
كما َّ
أن األشخاص الذين جاؤوا من خلفيات دينية ُمختلفة ولديهم مفاهيم مختلفة تماما ً عن "هللا" سيونون
بفرصة رائعة للتعرف على هللا الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المق َّدس وفي يسوع المسيح .فسوف يتعرفون
على قداسة هللا ،وصالح هللا ،وموبة هللا ،ونعمة هللا ،ورحمة هللا ،وأمانة هللا.
ب) تَ َعلُّم كيفية العبادة والتسبيح.
العبادة هي ليست ُمجرَّد ترنيم بعض الترانيم ،بل هي موقف نُعبِّر فيه عن تعنيمنا ،وإجاللنا ،وخضوعنا،
وتكريسنا هلل وذلك من خالل أنواع ُمختلفة من الصالة والسلوكيات.
التنوع في الموتوى :عند عبادة هللا في ضوء الصفات اإللهية ال ُمو َّددة الواردة أعاله ،سوف يُصبح كل
-1
ُّ
اجتماع عبادة ُمختلفاً ،وجذابا ً ،وتعليمياً.
التنوع في األسلوب :يُمكن عبادة هللا من خالل الصلوات ال ُمعبَّر عنها بالكلمات ،أو الموسيقى ،أو الترانيم،
-2
ُّ
أو الصمت .كما أنه يمكن عبادة هللا من خالل سلوكيات ُمعيَّنة مثل التورُّ ر من الخطية ،والتخلي عن العادات
السيئة ،والسلوك في النور ،وخدمة هللا والناس.
ضل للتمتُّع بالخلوة الروحية.
 -2فوائد طريقة الح ّ
ق ال ُمف َّ
الخلوة الروحية هي تدريب مسيوي يجب على المؤمنين المسيويين أن يمارسوه بصورة ُمنتنمة ،بل بصورة
يومية إن أمكنهم ذلكَّ .
إن طريقة الوق ال ُمفضَّل للتمتُّع بالخلوة الروحية تُدرِّب المؤمنين المسيويين في ِع َّدة
جوانب مسيوية هامة في الوقت نفسه :الصالة ،قراءة الكتاب المق َّدس ،اختيار الوق ال ُمفضَّل ،التأ ُّمل ،والصالة
الشفاعية ألجل اآلخرين.
صلِّ .
أ) الخطوة األولىَ :
ِّ
أن يتعلَّم التالميذ كيف يُهيِّئوا قلوبهم لمالقاة هللا .فأنت تُصلي لكي تدخل عن قصد في موضر هللا .يمكنك أن
ب ِم ْن َش ِري َعتِكَ " (المزمور .)11 :111
ي فَأ َ َرى ع ََجائِ َ
تُصلِّي صالة قصيرة مثل "ا ْفتَحْ َع ْينَ َّ
ب) الخطوة الثانية :اقرأ مقطعا ً من الكتاب المقدس.

لحق 4
الم َ
الدليل الثانيُ -
أن يتعلَّم التالميذ أن يقرأوا في الكتاب المق َّدس لوحدهم .فأنت ال تتقابل مع هللا عن طريق الجلوس في مكان
ُمنعزل أو عن طريق التأ ُّمل في أفكارك الخاصة ،أو عن طريق التأ ُّمل في شي ٍء بشريٍّ مثل قصيدة شعري َّة .بل
إنك تتقابل مع هللا عندما تطلب من هللا أن يتكلم معك بوضوح بكلماته الخاصة .لهذا ،يجب عليك أن تقرأ مقطعا ً
من الكتاب المق َّدس وأن تتوقع من هللا أن يُكلمك شخصيا ً من خالل كلمات الكتاب المق َّدس.
ضالً.
ج) الخطوة الثالثة :اختر حقَّا ً ُمف َّ
أن يتعلَّم التالميذ أن يوصروا فكرهم في خَ يار واحد فقط.
أن القصد من دراسة الكتاب المق َّدس هو فهم المقطع الكتابي وتطبيقهَّ ،
 -1القصد :في حين َّ
فإن القصد من
الخلوة الروحية هو إنشاء عالقة شخصية حميمة مع هللا في ذلك اليوم بالتوديد .لذلك ،من األفضل أن تُر ِّكز
على َح ٍّق واح ٍد في المقطع الكتابي وليس على جميع الوقائق الموجودة في المقطع.
الوصر :عندما تتدرَّب على اختيار َح ٍّ
ق واح ٍد فقط من بَين الكثير من الوقائق الموجودة في المقطع الكتابي،
َ -2
ُ
فسوف تن ِّمي إرادتك وقدرتك على اتخاذ قرارات حاسمة في ما يتعلق باألمور الروحية .كذلك ،سوف تساعدك
هذه الخطوة في التركيز على األمور المهمة بالفعل بدالً من االنشغال باألمور التي تُفضِّ لها أنت أو التي تبدو
في ظاهرها وكأنها ُملِوَّة .من ناحية أخرى ،سوف تساعدك هذه الخطوة على التمتُّع بخلوة روحية رائعة خالل
 15دقيقة أو أكثر قليالً .وبالطبع َّ
فإن دراسة الكتاب المق َّدس تتطلَّب وقتا ً أطول بكثير.
د) الخطوة الرابعة :تأ َّمل في الو ّ
ق ال ُمفضَّل لديك.
أن يتعلَّم التالميذ أن يتأ َّملوا في حقائق الكتاب المق َّدس.
 -1القصد :هنالك فرق شاسع بين قراءة المقطع الكتابي وبين التأ ُّمل في َح ٍّ
ق ُمعي ٍَّن في المقطع الكتابي .فالهدف
من القراءة هو اكتساب المعرفة والوصول على فكرة عا َّمة عن المقطع الكتابي .أ َّما الهدف من التأ ُّمل فهو أن
تتع َّمق في َح ّ
ق ُمعيَّن في المقطع الكتابي ،وأن تكتشف الشيء الذي يريدك هللا أن تفعله بذلك الوق في حياتك.

 -2الطريقة :يشتمل التأمل المسيوي على التفكير في معاني الكلمات الواردة في الو ّق ال ُمفضَّل لديك ،والصالة
بهدوء بشأن ما يريد هللا أن يقوله لك ،وربط ذلك الوق بوياتك الشخصية ،وصياغة استنتاجاتك وتدوينها في
دفتر الخلوة اليومية الخاص بك.
صلِّ صالةً تتوافق مع الوق ال ُمفضَّل لديك.
هـ) الخطوة الخامسةَ :
ُّ
َّ
ُصلوا.
أن يتعلَّم التالميذ أن يتجاوبوا مع هللا عندما يتودث هللا إليهم ،وأن يتعلموا أن ي َ
 -1الصالة بشأن األشياء التي كلمك هللا عنها أثناء تأملك في المقطع الكتابي ستساعدك في معرفة األشياء التي
ينبغي عليك أن تُصلِّي ألجلها.
 -2أن تُصبح صلواتك حواراً مع هللا؛ أي أن تتجاوب مع ما قاله هللا لك من خالل الكتاب المق َّدس.
 -3أن تتعلَّم أن تُصلِّي صلوات ُمو َّددة جداً.
 -4أن تتعلَّم أن تُصلِّي ال لنفسك فوسب ،بل وأيضا ً لخآخرين ،وألفراد عائلتك ،وللناس القريبين منك ،وللناس
البعيدين عنك.
كتاب التدريب على التلمذة 2 -

صفوة  2من 5

لحق 4
الم َ
الدليل الثانيُ -
 -3فوائد ُمشاركة الخلوة الروحية.
أ) عندما يقوم اثنان منكم أو مجموعة صغيرة من األشخاص بقراءة نفس المقاطع الكتابية كل يوم ثم تتشاركون
فيها َمرَّة كل أسبوع ،فإنكم بذلك تُوفِّزون بعضكم بعضا ً على النمو بصورة يومية! كذلكَّ ،
فإن المشاركة من
خلواتكم الروحية كل أسبوع أثناء اجتماع المجموعة الصغيرة يساعد الجميع على قضاء وقت خلوة بصورة
ُمنتنمة.
ب) عندما تُخصِّصون وقتا ً من اجتماع المجموعة الصغيرة األسبوع ّي لمشاركة واحدة من خلواتكم الروحية
التي قضيتموها في األسبوع الماضي ،فإنكم بذلك توضُّ ون بعضكم بعضا ً على الموبة في العالقات ،وعلى
األعمال الصالوة في األنشطة (عبرانيِّين !)25-24 :11
ج) عندما تشاركون بالتناوب في مجموعتكم الصغيرة ما تعلمتموه أثناء إحدى خلواتكم الروحية في األسبوع
الماضي ،فإنكم بذلك تتعلَّمون أن تُعلِّموا بعضكم بعضا ً (كولوسي  .)11 :3فويث َّ
أن الروح القُ ُدس يسكن في
كل مؤمن مسيوي ،فهو يُعلِّم أعضاء المجموعة الصغيرة أن يصبووا ُمعلِّمين أو قادة مجموعات.
 -4فوائد طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدَّس.
القصد من طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المق َّدس هو تشجيع كل عضو في المجموعة الصغيرة على
المشاركة في كل جزء من األجزاء الخمسة التي يتألف منها درس الكتاب .فبخالف ذلك ،سوف يصبح من
ُوول درس الكتاب إلى تعليم كتابي وحديث فردي ،أو سوف يصبح من
السهل جداً على قائد المجموعة أن ي ِّ
السهل على أحد التالميذ الثرثارين أن يُهيمن على درس الكتاب.
أ) الخطوة  :1اقرأ.
أن يتعلم التالميذ أن يقرأوا الكتاب المق َّدس معاً.
 -1بدالً من أن يقوم أحد أعضاء المجموعة الصغيرة بقراءة المقطع الكتابي بكامله ،يجب على جميع أعضاء
المجموعة أن يقرأوا المقطع الكتابي بالتناوب بويث يقرأ كل منهم آية أو أكثر .فمنذ البداية ،يجب على كل فَرد
في المجموعة الصغيرة أن يشارك.
َّ -2
إن القصد من قراءة المقطع الكتابي هو الوصول على المعلومات وتكوين ننرة عامة عن المقطع الكتابي.
أ َّما القصد من دراسة الكتاب المق َّدس فهو فهم جميع الوقائق التي يوتوي عليها المقطع الكتابي وتطبيقها.
ب) الخطوة  :2اكتشف.
أن يتعلَّم التالميذ أن يُر ِّكزوا على ما يفهمونه ال على ما ال يفهمونه في المقطع الكتابي.
قبل أن يشعر التالميذ باإلحباط أثناء مواولتهم لفهم كل الوقائق الصعبة واإلجابة عن كل األسئلة ال ُمتعلقة
بالمقطع الكتابي ،يجب على قائد المجموعة أن يُشجعهم على أن يكتشفوا أوالً كل الوقائق التي يفهمونها والتي
تلمس عقولهم وقلوبهم .من ناحية أخرى ،يجب أن يتمي َّز وقت درس الكتاب بالجو اإليجابي ،والفرح الناشئ
عن اكتشاف الوقائق ،والتطبيق الوماسي لهذه الوقائق .وبالتالي ،يجب أن ال يكون الجو سلبيا ً و ُمفعما ً
كتاب التدريب على التلمذة 2 -

صفوة  3من 5

لحق 4
الم َ
الدليل الثانيُ -
بالمشاكل واألسئلة التي ليست لها إجابات! وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى وضع خطوة اكتشاف الوقائق قبل
خطوة طرح األسئلة.
ج) الخطوة  :3اطرح بعض األسئلة.
أن يتعلَّم التالميذ كيف يُفسِّرون الكتاب المق َّدس تفسيراً صويواً.
 -1الوقائق الواردة في الكتاب المق َّدس هي ليست أفكاراً بشرية ،بل هي أفكار هللا (قارن إشعياء .)1-1 :55
لذلك ،هناك أشياء في الكتاب المق َّدس يصعب فهمها (قارن  2بطرس  .)11 :3لذلك ،يجب أن يقوم الروح
القُ ُدس بتعليم التالميذ ما يريد أن يقوله في كل مقطع كتابي.
 -2كما أنه توجد قوانين مرورية لمساعدة الناس على قيادة مركباتهم دون التسبُّب في وقوع حوادث ،هنالك
أيضا ً قواعد لتفسير الكتاب المق َّدس يمكن أن تساعد التالميذ على فهم الكتاب المق َّدس دون الوقوع في الخطأ.
اننر الدرس  21في كتاب التدريب على التلمذة 3-والذي هو بعنوان "تفسير الكتاب المق َّدس تفسيراً صويواً".
فالكتاب المقدس هو  -دائما ً وأبداً  -أفضل كتاب لتفسير الكتاب المقدس .لذلك ،احرص دوما ً على تفسير
المقاطع الكتابية في ضوء رسالة الكتاب المق َّدس ككل .كذلك ،احرص دوما ً على تفسير العهد القديم في ضوء
العهد الجديد .يجب على قائد المجموعة أن يُوجِّه التالميذ إلى البوث عن مقاطع كتابية أخرى يمكن أن
تساعدهم في فهم األسئلة التي يطرحونها.
 -3بدالً من أن يقوم قائد المجموعة بطرح جميع األسئلة ،يجب أن يوصل كل عضو في المجموعة الصغيرة
سؤال واح ٍد يرغب في مناقشته مع أعضاء المجموعة الصغيرة حول المقطع
على فرصة لطرح ما ال يقل عن
ٍ
الكتابي .فبهذه الطريقة ،سوف يتم طرح جميع األسئلة الوقيقية للتالميذ في إطار المجموعة الصغيرة .لكن
يجب أن تكون األسئلة وثيقة الصِّ لة بالمقطع الكتابي الذي تدرسه المجموعة.
د) الخطوة  :4طَبِّق.
أن يتعل َّم التالميذ أن يضعوا تعاليم الكتاب المق َّدس موضع التطبيق (قارن َمتَّى .)27-24 :7
 -1قبل أن يبدأ أعضاء المجموعة الصغيرة بتطبيق أي مقطع كتابي على حياتهم ،من األفضل أن يتناقشوا معا ً
وأن يكتبوا قائمة موجزة بالتطبيقات الموتملة لذلك المقطع الكتابي.
 -2بعد ذلك ،يجب على كل تلميذ أن يسأل هللا ما الذي يريد منه أن يعرفه ،وأن يؤمن به ،وأن يفعله .يمكن لكل
تلميذ أن يختار تطبيقا ً واحداً من هذه التطبيقات ال ُموتملة وأن يُطبِّقه على حياته الشخصية .يمكن للتالميذ أن
يشاركوا تطبيقاتهم الشخصية في اجتماع المجموعة الصغيرة؛ لكن يجب عدم دفعهم للقيام بذلك.
صلِّ .
هـ) الخطوة َ :5
أن يتعلَّم التالميذ أن يتجاوبوا مع هللا عندما يُكلِّمهم.
 -1بعد دراسة المقطع الكتابي معاً ،يبدأ كل تلميذ في المجموعة الصغيرة بالتجاوب مع ما قاله هللا له من خالل
ُوول ذلك الو ّ
ق إلى صالة يرفعها إلى هللا.
ذلك المقطع الكتابي .كما أنه ي ِّ
 -2يتم دمج درس الكتاب والصالة معا ً لتشكيل طرف ّي الوديث .ففي البداية ،يتودث هللا إلينا من خالل درس
الكتاب .بعد ذلك ،نتودث نون إلى هللا من خالل الصالة.
 -5فوائد التأ ُّمل والحفظ.
كتاب التدريب على التلمذة 2 -
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لحق 4
الم َ
الدليل الثانيُ -
أن يتعلَّم التالميذ أن يتأ َّملوا في كلمة هللا وأن يوفنوها .وهذان التدريبان الروحيان يختلفان عن قراءة كلمة هللا
ودراستها.
 -1أن تتعلم أن تتأمل في معنى المقطع الكتابي قبل أن توفظ اآلية/اآليات ال ُمراد حفنها.
 -2أن تتعلم أن تُخبّئ بعض كالم هللا في عقلك وقلبك (قارن المزمور  )11 ،1 :111لكي يعمل الروح القُ ُدس
على تذكيرك بكالم هللا عندما توشك على الوقوع في الخطية ،أو عندما ترغب في الصالة بوسب مشيئة هللا،
شخص ما
أو عندما ترغب في مطالبة هللا بأحد وعوده الواردة في الكتاب المق َّدس ،أو عندما ترغب في إجابة
ٍ
عن سؤاله باستخدام كلمة هللا نفسها ،أو عندما ترغب في أن تشهد لخآخرين عن الربّ يسوع المسيح ،أو عندما
ترغب في تعليم إحدى الوقائق اإللهية.
 -3أن توفظ بعض اآليات الكتابيَّة الهامة.
 -6فوائد الصالة ال ُمتجاوبة مع كلمة هللا.
أن يتعلَّم التالميذ أن يتجاوبوا مع هللا عندما يتودث إليهم .وأن يتعلموا َّ
أن قراءة الكتاب المق َّدس ودراسته تختلف
عن قراءة ودراسة أي كتاب آخر .فقراءة الكتاب المق َّدس ،ودراسته ،والتأمل فيه ،وحفظ اآليات تُش ِّكل جميعها
لكن هللا يتوقع منك أن تتجاوب مع ما يقوله لك .لذلكَّ ،
النصف األ َّول من الموادثة بينك وبين هللاَّ .
فإن الصالة
المتجاوبة مع كلمة هللا بعد قراءة الكتاب المق َّدس أو دراسته وبعد الخلوة الروحية هي أمر في غاية األهمية.
 -7فوائد الواجبات البيتيَّة.
أن يتعلَّم التالميذ أن يستمروا في التدرب على التلمذة من خالل المجموعة الصغيرة وذلك عن طريق حل
واجباتهم في البيت .فيجب على التلميذ أن يتعلم القيام بالتدريبات الروحية عندما يكون بمفرده في البيت أو
عندما يكون مع أشخاص غير مؤمنين في مكان عمله؛ وليس فقط عندما يكون مع مؤمنين آخرين.
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