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 َصالة 1

 

 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ  قائد المجموعة:  لرب.لصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة( 02)عبادة وتسبيح  2

 ممارسة حضور هللا

 

 العبادة كاختبار حضور هللا وقربه.  :الفكرة الرئيسيَّة

 

 . ما هي "العبادة"؟ علِّم

 

 
"العبادة" هي موقف خشوع، وسجود، وخضوع، وتكريس هلل ُنعبَّر عنه من خالل صلواتنا الُمختلفة ونمط 

 حياتنا اليومي. 
  
 

يجب علينا أن نعرف من هو هللا. في هذا الدرس سنتعلَّم أن نُعبِّر عن عبادتنا بأن نختبر ونمارس  ،لكي نعبد هللا

 حضور هللا وقربه منّا.

 إقرأ التعليم عن ممارسة حضور هللا(.  قائد المجموعة:)

 

 .هللا موجود في كل مكان -1

 

إنَّ هللا موجود في كل مكان حقًّّا. إّن هللا كلّي الوجود. فهو موجود في كل مكان . 92 -7: 931المزمور  إقرأ

ا ندرك ونعي وجوده أو قربه! إذًّ  ب ونختبر ا، نحن بحاجة في الكون. إنَّه قريب منّا ولكنّنا لسنا دائمًّ لنتدرَّ

 حضور هللا وقربه.

 

 .أدخل بوعي وإدراك إلى محضر هللا -0

 

انحن نحتاج إلى أن نريد . 4: 07المزمور  إقرأ انطلب و شيئًّا واحدًّ ! ذلك الشيء الواحد هو أن شيئًّا واحدًّ

س في جماله!  نسكن في بيت الرب كل أيّام حياتنا لكي ننظر إلى الرب ونتفرَّ

 

 عمليًّّا؟كيف نمارس ذلك 

 

ذكِّر نفسك خالل تلك الفترة بأّن هللا موجود وقريب. أدخل  .إبدأ صالتك وعبادتك بفترة َصْمت قصيرة -

 ث بجواره.إلى محضر هللا وامكُ  بوعي وتروّ 

أكِمل صالتك أو عبادتك بأن تفكِّر مليًّّا في الرب وتتأمَّل في جماله. إنَّ جمال الربِّ يشتمل على كل  -

ه ورحمته ومحبته وأمانته ،كقُدرته مثالًّ ، وسجاياهصفات هللا  ر بترّو بواحدة لخ. افتكِ إ ،وقداسته وبرِّ
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هللا هذه من خالل صفحات الكتاب المقدَّس.  صفةح للروح القدس أن يشرح لك من هذه السجايا. إسمَ 

 :تأمَّل بهذين السؤالين وفكِّر مليًّّا فيهما

 سه؟ماذا تعني صفة هللا هذه بالنسبة هلل نف -

 ماذا تعني صفة هللا هذه بالنسبة لك شخصيًّّا؟ -

 

 .سْر بوعي وإدراك مع هللا -7

 

 .99و 8: 91المزمور  إقرأ 

د التفكير  - ا ما َعِملَه داود. َجَعل داود الربَّ أمامه في كل حين. فقد كان يتعمَّ ا وتكرارًّ إعمل مرارًّ

ل في حضور  الرب والقرب منه. والتأمُّ

ا في عالقاتك مع أهلك وأقاربك الدخول إلى محضر الر مارسْ  - ا بأن تجعل الرب مؤثِّرًّ دًّ ب متعمِّ

ا في ُمخطَّطاتك وقراراتك. إجعَ والناس عامة، ومحيطًّا بكل نشاطات حياتك اليومية. إجعَ  ل ل هللا مؤثِّرًّ

ا في عملك وفي دراستك.  الرب مؤثِّرًّ

تتزعزع. تأمَّل بوعي ما يعني لك أن يكون ذكِّر نفسك بأنَّ هللا هو حقًّّا عن يمينك وبأنه سوف ال يدعك  -

هللا عن يمينك في هذه اللحظة! ينظر إليك ويرى كل شيء! يُصغي إليك ويسمع كلَّ شيء! يعرف كلَّ 

ا لك. إنه كي هنا ليالقيك وليتَّصل بك ل شيء عنك ويراك ويفتكر بك! هو يصغي لك وليقول أمورًّ

 حاضر لهدف خاص!

 

إن حضور هللا يعني أشياء مختلفة لك في أوقات مختلفة وظروف مختلفة. أحيانًّا يكون حضوره إلنذارك 

ومعاتبتك أو توبيخك. وفي أوقات أخرى يكون حضور هللا إلراحتك أو لشفائك أو لتقويتك. أحيانًّا يكون 

 يانًّا يكون حضور هللا لتعليمكأح .أحيانًّا لِنَْخِسَك َوحثَِّك ولمساعدتكوحضوره لتحريكك وتحفيزك وتشجيعك 

 ليفتح أو يُغلِق بابًّا أمامك. ، أوبعض األمور

 

(. دعا يسوع 8: 49دعا هللا إبراهيم خليله )إشعياء  .(1: 1؛ 00: 5أخنوخ ونوح سارا مع هللا )تكوين  -

ب على أن نظلَّ واعين ومدركين 95: 95تالميذه أصدقاء   )يوحنا  ا نمارس ونتدرَّ (. دعونا أيضًّ

 ور هللا وقربه ِمنَّا.حض

 

 . دعونا نعبد هللا بصمت لثالث دقائق. ماِرْس حضور هللا وقربه.عبادة

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 7

 يشوع

      

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب وباختصار )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (. 4-9إحدى خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )يشوع 

 

 أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.

 

 دقيقة( 72) تعليم 4

 . مجموعة اإلكتشافإنتاج الثمر
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ثمة طرائق عدَّة فيها يستطيع المؤمنون المسيحيُّون أن يكرزوا باإلنجيل ويعلِّموه. توجد الكرازة الشخصيَّة،  

الكرازة عن طريق الدراما والروايات والكرازة عن طريق المؤلفات والكتب، والكرازة الجمهوريَّة، و

الكرازة عن طريق الموسيقى، الكرازة عن طريق الترنيم، والكرازة عن طريق األشرطة والتمثيلية، 

هي مثال الكرازة عن طريق مجموعة صغيرة. ففي  مجموعة االكتشافالسينمائية والتلفزيونية واإلذاعية. إن 

ا  هذا التعليم ستتعلَّمون كيف أن مجموعة صغيرة من الناس باستطاعتها أن تدرس وتناقش الكتاب المقدَّس معًّ

 رسالة االنجيل لهم. أفرادها لكي يكتشف

 

 مبادىء كتابيَّة للكرازة .أ 

 

 لِّق بالكرازة في كل مقطع كتابي؟عما هو المبدأ المت. شف وناق  إكتش  

 

 صلِّ من أجل غير المؤمنين. -1

 

 .(94: 91؛ )أعمال الرسل 4 -0: 4كولوسي  إقرأ

 

صلِّ بانتظام من أجل أفراد عائلتك وأصدقائك وزمالئك وجيرانك كيما يفتح لك هللا بابًّا لكي تشارك . مالحظة

اإلنجيل معهم ولكي يفتح قلوبهم لكي يقبلوه. إن الصالة هي تعبير عن اتِّكالك على هللا وعمله في قلوب الناس 

 وحياتهم. 

   

 أدُخْل إلى حياة غير المؤمنين وُكن مؤثًِّرا. -2

 

 .(38: 92؛ )أعمال الرسل 90: 0يوحنا  إقرأ

 

ك رغبتهم بدخولك إلى حياتهم واهتمامك بأوضاعهم الحياتية. فاألنبياء أيقِ . مالحظة ظ انتباه غير المؤمنين وحرِّ

. تهمفي نشاطا هموشارك همويسوع المسيح والُرُسل فعلوا ذلك. ِعْش الحياة المسيحية الحقَّة بينهم. أدخل حيات

ا شخصيًّّا و تهمواهتماما تهمصعوبا همشاِطر . إسمح لهم أن يالحظوا حياتك عن قرب ولفترة بهمأَظِهْر إهتمامًّ

زمنية أطول. فإن نوعية حياتك وثقتك وأمانتك وإخالصك ومشاركتك ومساعدتك واهتمامك الشخصي 

بإمكان كل هذه أن تزيل شكوكهم وعدم ثقتهم أو نفورهم وبُغضهم للمسيح وتجذبهم إلى عالقة مع  ،ومحبتك

 المسيح.

 

ل غير المؤمنين إلى حياتك. -7  أَدخ 

 

 .(07، 04: 92)أعمال الرسل  31 -38: 9يوحنا  إقرأ

 

ك رغبتهم للدخول إلى واقع وأوضاع وظروف أيقِ . ةمالحظ . ِعش حياة تكحياظ إنتباه غير المؤمنين وحرِّ

لغير المؤمنين. أْدُعهُم إلى بيتك "ليأتوا وينظروا" َمن هم  بيتك. إفتح بيتكاإليمان المسيحي الحقيقي في 

ح لغير مع المؤمنين اآلخرين. إسمَ  عالقاتكو نشاطاتكالمسيحيّون المؤمنون وما يعملون وَدْعهم يشاركوك 

لة و العالقة مع هللا ومع باقي المؤمنين هي أمر ُممِكن المؤمنين أن ينظروا ويالحظوا عن قرب أن الصِّ

ا عميقًّا عليك وعلى عائلتك. إّن تطبيق ما تُبَشر به وممارسته يجعل رسالتك  ومستطاع وأن لهذه العالقات تأثيرًّ

الة!  قوية وفعَّ
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 س الكتاب المقّدس مع غير المؤمنين.إقرأ أو أدرُ  -4

 

 (.4 -0: 97؛ 35، 39 -32: 8أعمال الرسل )؛ 97 -94: 92رومية  إقرأ

 

يأتي اإليمان من االستماع إلى الرسالة والرسالة هي في كلمة المسيح. فلكي يأتي أحدهم إلى . اتمالحظ

ع غير المؤمنين ليقرأوا أو يفتِّشوا  االيمان ال غنى له عن سماع اإلعالن والتعليم ومشاركة االنجيل. شجِّ

ا في البحث. ف المقدَّس الكتاب  بهذه الطريقة يحصلوا على معرفة االنجيل وفهمه.ويتشاركوا معًّ

 

 الطريقة.

 

أو لسنة كاملة. يمكن أن تتضمَّن  ،لِنَقُْل أسبوعيًّا لبضعة أشهر ،مجموعة اكتشاف الكتاب المقّدسمثالًّ، أَسِّس 

: "الحجج والبراهين"، "الشرح 97صحاح ألطريقتك هذه المبادىء الموجودة في سفر أعمال الرسل ا

 والتفسير"، و"اإلختبار والبرهان".

 

 في مقطع كتابي وال يعني المجادلة أو المناظرة. حوار أو مباحثة. يعني الحجج والبراهين . أ

 )بالتعليم( مختلف أقسام هذا المقطع الكتابي. تعرض وتكشف تمامًّا. يعني أن الشرح والتفسير . ب

والحقائق باستنادك على أجزاء أخرى في  لالدالئ. يعني أن تُظهر َجليًّّا بإعطائك ثباتاالختبار واإل . ج

 الكتاب المقدَّس )اإلسناد التوافقي( وبخاصة الحقائق عن هللا، والمسيح وموت يسوع وقيامته.

 

 الهدف.

 

اهو  هدف مجموعة اإلكتشاف إنّ   .إكتشاف الحقائق عن هللا واإلنسان والحياة في الكتاب المقدَّس وبحثها معًّ

 

 .المواضيع 

 

 :المؤمنين ليكتشفوا حقيقة ما يقوله الكتاب عن المواضيع اآلتيةد غير ساعِ 

 َمن هو هللا وكيف يريد أن تكون له عالقة معنا؟ -

 َمن هو يسوع المسيح وماذا َعِمَل على األرض وما الذي يقوم بعمله اآلن؟ -

 كيف تكون الحياة بدون هللا وإلى ماذا يؤدِّي ذلك؟ -

 يؤدِّي ذلك؟كيف تكون الحياة مع هللا وإلى ماذا  -

 كيف يستطيع اإلنسان أن يختبر عالقة شخصية مع هللا؟  -

 

 

 

 غير المؤمنين يكتشفون صدق الحق بأنفسهم. عْ دَ  -5

 

 (.99: 97؛ )أعمال الرسل 08 -5: 92لوقا  إقرأ
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ر غير المؤمنين ليكتشفوا صدق حق االنجيل بأنفسهم وذلك بتوجيه أسئلة لهم وبمساعدتهم ليروا . مالحظة حضِّ

ا أهمية ما يقرأون. معنى بهذه الطريقة سيكون للحق َوْقع وتأثير أعمق عليهم وسيتذكَّرونه  ما يقرأون وأيضًّ

 بشكل أفضل.

 

 غير المؤمنين يكتشفون صدق الحق بلُغة  احتياجاتهم. عْ دَ  -6

 

 (.03-91: 1 كورنثوس9؛ )91 -98: 4لوقا  إقرأ

 

 على فهم الحقائق الكتابيّة من خالل استخدام التعابير واأللفاظ المفهومة لديهم. غير المؤمنينساِعد . مالحظة

 

ا وعديدة.  إّن األشياء التي يشعر الناس أنهم بحاجة إليها في حياتهم هي مختلفة جدًّ

 

قون، تََعابى أو ُمنهكون، جياع أو فقراءجسديّةالبعض يعاني من حاجات  -  ،: هم مرضى أو معوَّ

 مظلومون أو ُمضطَّهدون.

 

يعيشون  ،يشعرون بعدم األمان، فاقدين هويّتهم، ال يحبُّون أنفسهم :البعض يعاني من حاجات عاطفية -

 عاطفية أو يعانون من جروحات عاطفية عميقة. تحت ضغوطات

 

يعانون من  ،فهم يعانون من ماٍض أو حاضر أثيم أو ُمخجل :جميع الناس يعانون من حاجات روحية -

دون عليه أو هم ببساطة في ضياع ا لمذنوبيَّة والمرارة والبغضاء تجاه شخص ما، يعصون هللا ويتمرَّ

 وضالل.

 

فَهُم أسرى عادات سيِّئة رديئة أو وقعوا في فخ عالقات قاموا  :أكثر الناس يعانون من حاجات سلوكيَّة -

كسالى وبلداء فيما يتعلَّق  ،نبتجربتها أصالًّ في بحثهم عن إشباع رغباتهم، أو هُم أصبحوا سلبيِّي

أِرهْم كيف أن بإمكانهم تطبيق  بإفشاء العالقات وتنميتها أو بأي نشاط جديد في أي حقل من الحقول.

 الحقائق الكتابية على أوضاعم وحاالتهم الخاصة.

 

 .د غير المؤمنين لكي يربطوا الحق الكتابي بواقع حياتهمساع   -3
 

 .(0 -9: 1كورنثوس 0؛ 91: 3؛ )أعمال الرسل 95 -94: 9مرقس  إقرأ

 

نبِّه غير المؤمنين وحثَّهم ليربطوا الحقائق الكتابيَّة بواقع حياتهم الخاصة. شّجعهم وادعهم كي . ةمالحظ

م لهم الدعوة لقبول المسيح في قلوبهم َوَرّب  هة اليهم في الكتاب المقّدس. قدِّ على يستجيبوا للرسالة الموجَّ

ا لكي يغيِّر حياتنا! إن هذا الوجه من  حياتهم. أعطانا هللا الكتاب المقّدس ليس فقط لكي يُشبِع عقولنا ولكن أيضًّ

التبشير ال يجري داخل مجموعة االكتشاف بل باألحرى خالل إجتماع شخصي وذلك بعد إجتماع المجموعة 

 الصغيرة. 

 

 اسطة جماعة صغيرةمجموعة االكتشاف هي طريق ومنفذ الى التبشير بو .ب 

 

 الطريقة العملية لمجموعة اإلكتشاف. علِّم
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 .المكان، الجو والنشاطات -1

 

ا. رْ . إختَ المكان -  مكانًّا مناسبًّا، مثالًّ بيت، غرفة صغيرة أو مكان هادىء في الخارج كي تجتمعوا معًّ

 

اص على أن يكون االجتماع . إحرَ الحجم - إتِّصال مباشر مع غير ن على من مؤمِ  وثنائيًّّا، يتألّف صغيرًّ

 أشخاص. 8 -4ن( بحيث يتراوح عدد األفراد المجتمعين بين مؤمِ 

 

هذه  . لذلك ربّما من األفضل أن ال تتضّمنغير رسميَّةص على أن تكون النشاطات . إحرَ الطريقة -

القراءة من الكتاب النشاطات الوعظ والترنيم أو الصالة. فنشاطات مجموعة االكتشاف تقتصر على 
قد يكون من المالئم تضمين الترتيل والصالة في بعض الثقافات  .قدَّس والمناقشة والحوارالم

فإن نشاطات كهذه قد تُخيف الناس وتُبعدهم عن الهدف الرئيسي الذي  ،واألماكن. من الناحية الثانية

ة بصوت هو أن يكتشفوا بأنفسهم حقائق الكتاب المقدَّس. فهكذا نشاطات كالِكرازة والترتيل والصال

عداء في البلدان التي يالقي فيها المؤمنون المسيحيُّون اضطهادًّا ألعاٍل يمكن أن تجذب انتباه ا

ر أن يتكلَّم أفرادها بصوت  ومضايقة. فعلى المجموعة الصغيرة في هكذا أوضاع وأحوال أن تُقرِّ

أو يغادروها  هادىء بحيث ال يقدر أن يسمعهم أحد خارج الباب وأن ال يأتوا إلى االجتماعات

روا يوقتمجموعات وفي ال ا أو إثنين اثنين كل مرة. قرِّ ت ذاته. باألحرى أن يأتوا ويغادروا أفرادًّ

 فضل المالئمة للوضع وللمكان الذي أنتم موجودون فيه.ألالطريقة ا

 

كثر . تُلَعب موسيقى خلفية غير دينيَّة ومالئمة في حاالت معيَّنة حيث تكون األماكن آمنة وأالخلفية -

م شرابًّا  -عصريَّة فتصاحب الموسيقى الحوار قبل وبعد نقاش مجموعة االكتشاف. إن كان مناسبًّا قدِّ

 الشاي مثالًّ قبل الحوار وبعده.

 

كما يجب  ،دقيقة 902أو  12، 12 :. يجب على قائد المجموعة أن يتقيَّد بالوقت المتَّفق عليهالزمان -

عليه أن يبدأ االجتماع وينهيه في الوقت المحدَّد. إن هذا مهمٌّ بشكل خاص في المجتمعات العصرية 

 بإرتباطات أُخرى. والحديثة حيث تكون الناس ُملتِزمة بالدراسة أو

 

نان ثنائيًا -2  .المؤمن وغير المؤمن يكوِّ

 

ر مجموعة - كتشاف كل أسبوع ولمدة بضعة اموعة قليلة من المؤمنين بأن تشتمل على مج عندما تُقرِّ

 أشهر، عندها يُحاول كل مؤمن أن يدعو صديقًّا غير مؤمن إلى هذه االجتماعات.

ا الحقائق الكتابية عن هللا واإلنسان أخبِْر الناس بأن هدف فريق االكتشاف هو أن  - يكتشف ويبحث معًّ
  .والحياة

االجتماع وأن يجلس في المكان األقرب مؤمن إلى مكان اليجب على المؤمن أن يُرافق صديقه غير  -

يعمالن كوحدة متعاونة طوال وقت اإلكتشاف  ،إليه ويشكِّالن مجموعة  عمل َجماعي ومشتَرك

ا.  ،والمناقشة  وفي النهاية يغادران معًّ

   

 .المقدِّمة -7

 

ف كل واحد بنفسه )اإلسم األول والدراسة والمهنة( ب قائد المجموعة بكل شخص. يعرِّ  .يرحِّ
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 ح قائد المجموعة الهدف من اإلجتماع باإلضافة إلى طريقة االكتشاف والبحث كما يلي:يشرَ 

 

اإن هدف مجموعة االكتشاف هو   .اكتشاف الحقائق الكتابية عن هللا واإلنسان والحياة ومناقشتها معًّ

 

ة األولى نقرأسوف نقرأ . القراءة تين: المرَّ ا( من الكتاب المقدَّس مرَّ ا )أو مقطعًّ أه سويَّة ثم نقرأه بأنفسنا صحاحًّ

قراءة هادئة صامتة. أوالًّ يقرأ كل واحد في الَحلَقة آية واحدة بصوت عاٍل حتى ننتهي من قراءة المقطع. ثم 

 يقرأ كل واحد المقطع بأكمله بنفسه )قراءة صامتة(.

 

َوَسنُناقش كل سؤال أوالًّ في  ،أي مصوغة بألفاظ توحي بالجواب ،يوجد ثالثة أو أربعة أسئلة إيحائيَّة. األسئلة

 .تتألف كل مجموعة من شخصين، مجموعات صغيرة

 

 .المجموعة بأكملهاثُمَّ سنتشارك بمناقشة إكتشافاتنا كما سنحاول توضيح أسئلتنا ضمن . المناقشة

 

ن لدينا خالصة ُمجملة للحوار. ،في النهاية. الخالصة  سوف يتكوَّ

 

 .قراءة الكتاب المقدَّس -4

 

لكتاب المقدَّس. باإلمكان إستعمال نَُسخ ل عينها نسخةالواحد أن يستعمل  كل . يجب علىالكتاب المقدَّسنسخة 

فوتوغرافية للمقطع    الكتابي نفسه. تشاركوا في استعمال كتبكم المقدَّسة بحيث أن كل مجموعة صغيرة مؤلَّفة 

 مؤمن يكون    لديها كتاب مقدَّس.المن مؤمن وصديقه غير 

 

اإقرأ صحاح أو المقطع الكتابي المحدَّد اقرأوه سويَّة بحيث يقرأ كل أل. بعد أن يكون كل واحد قد وجد اوا معًّ

 من أفراد الَحلَقة آية       وبالتناوب.

 

ا ة أخرى )قراءة ألأُطلْب من كل واحد أن يقرأ ا ،. بعد ذلكإقرأ منفردًّ صحاح أو المقطع بنفسه أو بنفسها مرَّ

 .صامتة(

    

 .األسئلة المستخَدمة في مجموعة االكتشاف أنواع -5

 

صحاح ألكتشاف الحقائق الكتابية في ذلك ااعلى قائد المجموعة أن يستخدم أسئلة من شأنها أن تساعد على 

بشكل محدَّد ودقيق في كل  ويجب أن ُتخصَّصعلى وجه التخصيص. األسئلة التالية هي فقط على سبيل المثال 

ر قائد المجموعة ثالثة )أو أربعة( أسئلة إيحائية لكل فصل أو أ ر على أصحاح بمفرده. يُحضِّ صحاح. يُحضِّ

ا من كل من المجموعات الثالث اآلتيةاألقل   :سؤاالًّ واحدًّ

 

 .أسئلة من هذا النوع مثالًّ 

   "ماذا يعمل يسوع أو كيف يتصرف يسوع؟". 1المجموعة 

 

 بالناس كأفراد؟كيف يُظهر يسوع إهتمامه  -

 كيف يُبدي يسوع تفهُّمه لحاجات الناس ويُظِهر عطفًّا نحوهم؟ -

 كيف يختلِف موقف يسوع عن موقف غيره من معاصريه؟ -
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كيف يواجه يسوع مشكلة حياتية خاصة ويردُّ عليها بطريقة الئقة ومناسبة؟ مشاكل كالجهل والمرض  -

 .لخ، إناد واألنانية والمعارضة والموتوالُحْكم الُمسبَق والتحيُّز واالنتقاد والذَّم والع

 كيف يُثبت يسوع قدرته واستعداده لمساعدة الناس؟ -

 خاص؟ كيف يُظهر يسوع سلطانه على وضع حياتيّ  -

 ما هو مغزى ما يقوم يسوع بَعَمله هنا؟ -

 ما معنى ما يقوله يسوع هنا؟ أو لماذا يقول هذا؟ -

ا؟  - ا وخاّصًّ  لماذا يعمل يسوع شيئًّا معيّنًّا ومحدَّدًّ

 لماذا جاء يسوع إلى هذه األرض؟ -

 ن أقوال يسوع وأفعاله؟مماذا نتعلَّم عن الطبيعة االنسانيَّة والحياة أو عن العالم  -

 

 .أسئلة من هذا النوع مثالًّ 

  "؟َمن هو يسوع المسيح". 2المجموعة 
 

 هذه الحادثة بالذات؟أيَّة سمة فريدة من شخصه تُظهرها  -

 ماذا يّدعي يسوع عن نفسه؟ -

 ماذا الذي يعنيه يسوع عندما يقول بأنّه )مثالًّ( "نور العالم" أو "خبز الحياة"؟ -

 َمن يظن الناس أن يسوع هو؟ -

 ماذا يقول نبي محدَّد من أنبياء العهد القديم عن يسوع قبل مئات السنين؟ -

 

 .أسئلة من هذا النوع مثالًّ 

  ؟ا في عالقة شخصية مع يسوع المسيحكونوكيف بإمكان الناس أن ي. 7المجموعة 
 

نلماذا يريد يسوع المسيح أن ي -  عالقة معنا؟ كوِّ

 في عالقة معه؟ نكونما الذي يجب على اإلنسان عمله، بحسب قول يسوع، لكي  -

 ما الذي يتوقّعه وينتظره يسوع المسيح منّا؟ -

 الذي آمن؟ما هي التغييرات التي حصلت في حياة الشخص  -

 ماذا بإمكان المؤمن توقّعه من إختبار في عالقته مع يسوع؟ -

 ما هي النتائج التي يجنيها اإلنسان عندما يدخل في عالقة مع يسوع؟ -

 ما هي عواقب رفض الدخول في عالقة مع يسوع؟ -

 ما هي الحجج التي يستخدمها الناس لكي ال يؤمنوا بيسوع؟ -

 أقبل يسوع في قلبي وحياتي"؟ ماذا يعني )مثالًّ( "أن أؤمن" أو "أن -

 نسان )عمليًّّا( أن يقبل يسوع في قلبه وحياته؟ إلكيف بإمكان ا -

 

 

 

 .االكتشاف والنقاش -6

 

 .لالتفاعُ 
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. 97 الرسل كما في أعمال واإلثباتوالتفسير  ،القراءة والحوارإن الصفة المميِّزة لمجموعة اإلكتشاف هي 

مجموعة . إن مجموعة االكتشاف تتَّصف بأنها لقاء دعوة ألخذ قرارإ تبشير وتعليم أويجب أن ال يكون هناك 
وحيدة االتجاه من متكلِّم ال على أساس معلومات ُمبلَّغة  صغيرة يتفاعل الواحد مع اآلخر على أساس التساوي

 من المستمعين أو المشاهدين. ى جمهورلإ

 

 .فاكتشاإل

 

ا فِمن خالل تركِّز مجموعة اإلكتشاف على مساعدة الناس كي يكتش فوا الحقائق في الكتاب المقدَّس بأنفسهم. إذًّ

ع صديقه الاإلكتشاف والحوار في مجموعات صغيرة )مؤمن وصديقه غير  مؤمن( يجب على المؤمن أن يُشجِّ

على أن يُدلي بمالحظاته الخاصة ويأتي باستنتاجاته الخاصة. بإمكان المؤمن أن يسأل صديقه أسئلة مصاِحبة 

لة   اآلتي:كومكمِّ

 

 متعلِّقة بالسؤال يمكننا أن نَِجد ونكتشف؟" حقائق"أيّة  -

 ؟"برأيك"ماذا يعني هذا  -

 هذا بحالتنا اليوم؟" نربطكيف يمكننا أن " -

 

 .َعَمل قائد مجموعة االكتشاف هو تنسيق البحث والحوار

 

و ُمنسِّق الحوار أكثر فه .إّن عمل قائد مجموعة االكتشاف هو أن يترأس االجتماع أو يُنسِّق البحث والنقاش

 منه معلِّم للكتاب.

 

 بعد المقّدمة والقراءة من الكتاب المقدَّس يسأل قائد المجموعة السؤال االيحائي األّول. -

تحاِول المجموعات الصغيرة )المؤلفة من المؤمن وصديقه غير المؤمن( اكتشاف الحقائق وتباُدل  -

 خمس دقائق. ىاآلراء حول اإلجابة لفترة حوال

هه بأن البعدئٍذ يُرِجع قائد المجموعة المناقشة حول  - سؤال إلى المجموعة بأكملها فيقود النقاش ويوجِّ

ا  ليَّة ووجهات نظرهم وليسألوا أيَّة أسئلة وأيضًّ ك كل واحد ليشاركوا اكتشافاتهم األوَّ ينبِّه ويحرِّ

ا ة. أيضًّ مجموعة إلى مناقشة حول الحقائق يحاول أن يجذب ال ،ليتحاوروا في أيَّة نقطة تفصيليَّة خاصَّ

ية، إالَّ إنّه يجب أالّ يبتعد عن الهدف االتي اكتشفوها منذ لحظات. يأخذ كل األسئلة ب هتمام وجدِّ

ا أو أن يُجيب على الالرئيسي. وبإمكانه أن يعطي جوابه الخاص في حالة كان  سؤال صعبًّا أو َحِرجًّ

ا.السؤال بعد نهاية االجتماع إذا رأى أن ذلك نا  فعًّ

ا من مشاركة  ىبعد حوال - عشر دقائق من النقاش يلخِّص قائد المجموعة الجواب لهذا السؤال مستفيدًّ

 .لخإسؤال االيحائي الثاني، الالحضور وجهدهم     المشترك. ثم يسأل 

ات - يُعطي قائد  ،في نهاية إجتماع مجموعة االكتشاف وبعد أن تُعاد هذه العملية ثالث )أو أربع( مرَّ

االمجم ا موجزًّ صًّ ل عن طريق رسم توضيحي على اللوح األبيض. يجب أن  ،وعة ُملخَّ ومن المفضَّ

ح الصورة التوضيحيَّة الحقائق التي وَجَدْتها المجموعة في ذلك الفصل أو المقطع الخاص.  توضِّ

 

 .جتماع مجموعة اإلكتشافافترة ما بعد ال -7

 

 .دعوة إلى فترة َشِركةال
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ب بكم ا ،يقول قائد المجموعة سبوع القادم. تجتمع أل"إنتهى إجتماع مجموعة اإلكتشاف لهذا األسبوع. نُرحِّ

ساعة... الزمان وفي ... المكان. إن كان عندكم موعد آخر اآلن، من فضلكم المجموعة اإلكتشاف كل أسبوع 

 ".اشعروا بالحرية لتُغادروا وإن أردتم أن نبقى ونتحدَّث يوجد شاي

 

 .رباشِ إبَق على إتِّصال م

 

مؤمنين إلى اجتماع مجموعة االكتشاف أن يُرتِّبوا وقتًّا ليلتقوا الصدقاء غير ألعلى المؤمنين الذين جلبوا ا

ا.ألبهؤالء ا  صدقاء ويجتمعوا معهم في ظروف أخرى أيضًّ

 

 .مؤمن اإلنجيلالركِّز على أن يفهم صديقك غير 

 

ا لقبولالمتى بدا الصديق غير  ا أو مستعّدًّ ا، عندها يجب على المؤمن أن  مؤمن مهتّمًّ يسوع المسيح مخلِّصًّ

ا الطريقة التي يقبل فيها الناس يسوع المسيح في  .يتأكد من أن صديقه يفهم ويدرك االنجيل يُمكن أن تختلف جّدًّ

ا أن تصلِّي معه ليقبل يسوع المسيح في حياته وأحيانًّا يكون من األفضل أن  حياتهم. أحيانًّا يكون من المفيد جّدًّ

 دراكه لإلنجيل.إتسأله فقط بعض األسئلة المناسبة عن فهمه و

 

 .ركِّز على االنجيل

   

هو دراسة للكتاب المقدَّس وكل إجتماع هو برنامج كامل بذاته. سيأتي إلى  مجموعة االكتشافإن اجتماع 

ة واحدة والبعض اآلخر سيأتون بشكل غير ُمنتظم ولكن سيأتي الاالجتماع بعض األصدقاء غير  مؤمنين مرَّ

ن الوضوح أثناء إجتماع مجموعة آخرون كل مّرة. لهذا فإن الهدف هو تقديم حقائق اإلنجيل بأفضل ما يمكن م

 االكتشاف وذلك عن طريق األسئلة والمباحثة.

 

 .المتابعة والمالحقة

 

ا ن مجموعة صغيرة من المؤمنين الذين قبلوا المسيح مخلِّصًّ ْل  ثمَّ  ،تستمر مجموعة االكتشاف إلى أن تتكوَّ شكِّ

ؤلَّفة من أصدقاء وزمالء(. إن ُوِجد فريق )جماعة م مجموعة تلمذةأو  مجموعة نمومن هؤالء المؤمنين الُجُدد 

سنة. فبعض العاملين المن المؤمنين العاملين عندها يكون باستطاعة مجموعة االكتشاف أن تستمرَّ طوال 

المؤمنون يستطيع ستَشملهم مجموعة االكتشاف والبعض اآلخر َسيُستفاد منهم في مجموعات النمو أو التلمذة. 

ا باستمرارهم في مجموعة اييدوا كثالُجُدد أن يستفيدوا ويُف كتشاف لفترة من الوقت. وفي بعض الحاالت إلرًّ

باستطاعة مجموعة النمو أن تجتمع في المكان والزمان عينه كما مجموعة االكتشاف لكن في غرفة أُخرى 

ا لُشرب   شاي والشركة.الوبعد ذلك يجتمعون معًّ

 

 كتشافاإلمقاطع كتابية ُمقتَرحة لمجموعة  . ج

 

 0وأفسس  3استخدام اإلنجيل بحسب متّى ومرقس ولوقا ويوحنا، وبعض األصحاحات مثل رومية يمكنك 

 لمجموعة اإلكتشاف الخاصة بك. إّن المقاطع الكتابية التالية أثبتت أنها مفيدة في مجموعة اإلكتشاف.
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 الدينونة األخيرةوالمجيء الثاني  46 -1: 25ى متّ  .12

 الجهاد في جثسيماني، القبض على يسوع، المحاكمة 35 -71: 26ى متّ  .21

 الدفن، الحكم على يسوع بالموت، الصلب 61 -1: 23ى متّ  .21

 ظمىقيامة يسوع من الموت، المأمورية العُ  22 -1: 21ى متّ  .22

 

 قدير+ روحي، هللا+ مجرَّب، يُبشِّر، يعلِّم، يشفي، خادم ورحوموالقوي ال 45 -1: 1قس مر .1

 ، المرضى+ األصّحاء، القديم+ الجديدسلطانال 23 -1: 2مرقس  .2

يرةالرواح األ+ حاجات الناس،  الشرائع الدينيَّة 75 -1: 7مرقس  .7 + الروح القدس، عائلة يسوع  شرِّ

 + عائلة هللا حسب الجسد

 نجسة، أمراض مستعصية وموتال رواحاألسلطانه على الطبيعة،  47: 5 -75: 4مرقس  .4

 لبصَّ الغنياء، القادة والطالق، األطفال، األ 52 -1: 11قس مر .5

 المحاكمة، الرفض، الصلب والدفن 43 -1: 15مرقس  .6

 

 دعوة التالميذ ،عالماليسوع كائن وحّي قبل أن يبدأ  51 -1: 1يوحنا  .1

 رس، الهيكلالعُ  27 -1: 2يوحنا  .2

 الدينونة الوالدة الجديدة، الخالص، 21 -1: 7يوحنا  .7

 الروح القدس+ العبادة الروحيَّة 42 -1: 4يوحنا  .4

 + شهادات عن يسوع أقوال يسوع عن عالقاته باهلل 43 -1: 5يوحنا  .5

 للحياة األبدية الطعام البائد+ الطعام الباقي 32 -25، 15 -1 :6يوحنا  .6

 أقوال يسوع عن نفسه 52 -1: 1يوحنا  .3

 ى الروحيمَ ى الجسدي+ العَ مَ العَ  41 -1: 2يوحنا  .1

 لراعي والخرافا 72 -1: 11يوحنا  .2

 معجزة+ اضطهاد  53 -1: 11يوحنا  .11

 اليهود + عدم إيمان يسوع يُنبىء بموته 51 -1: 12يوحنا  .11
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 يسوع يُنبىء بخيانة يهوذا وبإنكار بطرس 71 -1: 17يوحنا  .12

 لقدسا+ الروح  أقوال يسوع عن نفسه 23 -1: 14يوحنا  .17

 ، كره العالمواألغصان 23 -1: 15يوحنا  .14

 صالة يسوع 26 -1: 13يوحنا  .15

 القبض على يسوع، محاكمته أمام حنّان وأمام رئيس الكهنة 41 -1: 11يوحنا  .16

 الدفن ،الحكم بصلب يسوع 42 -1: 12يوحنا  .13

 القيامة، ظهوراته 71 -1: 21يوحنا  .11

 

 

ة عن ناسوت وآالم وانتصار يسوع، المسيَّابن 12: 57 -17: 52إشعياء  .9  وَّ

 البّر من خالل المسيح+  الحاجة إلى البرِّ  71 -2: 7رومية  .0

 + أحياء في المسيح أموات بالخطايا 11 -1: 2أفسس  .3

 + المجيء الثاني صعود المسيح 11: 5-17: 4تسالونيكي 1؛ 1 -1: 1 الرسل أعمال .4

قه 15 -2: 2؛ 27 -15: 1كولوسي  .5  ُسُمو يسوع وتفوُّ

 األرض الجديدة+ السماء الجديدة و الدينونة األخيرة 6: 22 -22: 21؛ 1: 21 -11: 21رؤيا  .1

 

 نموذج لبرنامج مجموعة اإلكتشاف . د

 

 فيما يلي نموذج لواحدة من مجموعات اإلكتشاف.

 

 .المقدِّمة -1

 

إكتشاف الحقائق من كتشاف هو إلح أن الغاية من فريق اَدْع كل مؤمن يجلس بجانب صديقه غير المؤمن. إشرَ 
االكتاب المقدَّس وبحث هذه الحقائق عن هللا واإلنسان والحياة   .معًّ

 

 .القراءة -2

 

ا من الكتاب  تين. إستالمقدس إقرأ فصالًّ أو مقطعًّ الترجمة نفسها أو نسخات عن المقطع. إقرأوا سويَّة  خِدممرَّ

مّرة  38 -9: 1ى ثم دْع كل واحد يقرأ بنفسه قراءة صامتة متّ  بالتناوب كل واحد آية. 38 -9: 1ى أوالًّ متّ 

 أُخرى.

 .سئلةاأل -7

 

 سئلة األربعة التالية:ألر اَحضِّ  :قائد المجموعة

 . كيف يُظهر يسوع إهتمامه بالناس كأفراد؟9السؤال 

 . ما هي األوجه الظاهرة في شخصيّة يسوع في حادثة شفاء المفلوج؟0السؤال 

 (؟37:1ولكن الفََعلة قليلون" )متّى  . ماذا يعني يسوع عندما يقول "الحصاد كثير3السؤال 

 صحاح مع يسوع؟ألاألشخاص في هذا ا . كيف تَجاَوَب مختلف4السؤال 

 

خمس  ىالمؤلّفة من المؤمن وصديقه غير المؤمن لحوال المجموعات الصغيرةث كل سؤال إيحائي في إبحَ 

 .المجموعة بأكملهادقائق قبل إستئناف المباحثة في 
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 .المباحثة -4

 

سئلة ضمن المجموعة كلّها. ألث االكتشافات الُمعدَّة في المجموعات الصغيرة. حاِوْل أن توضح اك وابحَ شارِ 

 عشر دقائق لكل سؤال إيحائي ومباحثه. ىُخْذ حوال

 

 .خالصةال -5

 

ا من إسهام أعضاء المجموعة. وفي نهاية كل إجتماع من  في نهاية كل سؤال وحوار أوِجز الجواب مستفيدًّ

لتي َوَجدتها لخِّص االكتشافات برسم توضيحي يوِضح الحقائق الرئيسية ا ،كتشافإلإجتماعات مجموعة ا

 .38 -9: 1. هنا رسم توضيحي لمتّى 38 -9: 1ى المجموعة في متّ 
 

           

 رأى يسوع المسيح إيمانهم                                     
  

 اإلنسان                                           هللا                     
                                                         

 يَعلم البعض أنهم خطاة.                                               .ويشفيه حقًّّا يغفر لإلنسان

خطاياهم غير مغفورة، منبوذين من المجتمع، 

 مرضى  روحيًّا.

 

يظن البعض أنهم أبرار وذلك في نظرهم                                             يُظهر يسوع َمْن هو بعمله

 الخاص.

                                .كل هذه األشياء 
                       

 

 .يسوع له السلطان على غفران الخطايا

 .إنّه حقًّّا يغفر الخطايا

ق إلى حياته ال  .عادية وينهضه من مرضهإنّه حقًّّا يردُّ المعوَّ

 .إنّه حقًّّا يشفي المرضى

 .إنّه حقًّّا يُقيم الموتى

 

 ى قلب جديد!لإّن حياة هللا الجديدة تحتاج إ

 أني أستطيع أن أفعل هذا؟" هل تؤمن"يسأل يسوع، 

 

 بدعوة كل واحد إلى االجتماع التالي لمجموعة اإلكتشاف.  مْ بعدئٍذ قُ 

 

 (ائقدق 8) صالة 5

 مع كلمة هللاصالة متجاوبة 

 ومتجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم. صلوات قصيرةبَرْفع  شاركوا بالتناوب

 م المجموعة إلى مجموعات ثنائية أو ثالثيَّة وصلُّوا إلى هللا صالة متجاوبة مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو إقسِ 
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 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

نوهعِط أعضاء أ .قائد المجموعة)  .(المجموعة هذا الواجب البيتي. َدْعهم يدوِّ

 

 . تعهَّْد بإعداد تالميذ للرب.دتعهُّال -9

 تعليم "مجموعة االكتشاف" سويَّة مع شخص آخر أو مع مجموعة أشخاص. سْ أو أدرُ  ، علِّمْ زْ أكرِ 

ا فيما إذا كان يجب عليك أن تبدأ بإنشاء مجموعة إكتشاف مع بعض األشخاص  الغير صلِّ وُخْذ قرارًّ

 مؤمنين.

 

كل  35: 8 -93: 5صحاح من يشوع أ. تمتَّع بخلوة روحية مستعينًّا بنصف مع هللا الخلوة الروحيَّة -0

ن  يوم. لة. دوِّ  مالحظات.الإستفِْد من طريقة الحقيقة المفضَّ

 

ر في البيت الدرس الكتابي التالي. المغزى من درس الكتاب -3 المال في  :91 -3: 1تيموثاوس 9. حضِّ

 د من طريقة الخطوات الخمس لدرس الكتاب المقدَّس.استفِ  .مالعال

 

ر ما الذي سيفعله هللا . صلِّ من أجل شخص ما أو من أجل موضوع محّدد هذا األسبوع وانظُ صالةال -4

 (.3: 5)المزمور 

 

ن في دفترك -5 أي مالحظات جديدة تتعلق بإعداد تالميذ ُجُدد للرب يسوع، والخلوة الروحيَّة، وآيات  َدوِّ

 الحفظ، ودرس الكتاب، وهذا الواجب البيتي. 

 

 

 
 


