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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

  لوقا
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 51: 51-5: 51)لوقا الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 1)حفظ  3

 4-3: 3ثال الثبات في األمانة: أم

 

 .4-3: 3الثبات في األمانة: أمثال راجعوا في مجموعاٍت من اثنين. 

  دقيقة( 11) تعليم 4

 تدريب المؤمنين الُجُدد من خالل المساعدة الشخصية
 

: التّعليم الُمقدَّم في هذا الدرس يتعلَّق بتدريب المؤمنين الُجُدد من خالل المساعدة الشخصية. وسنعلّم هنا ُمقّدمة

 طريقة يمكن للمؤمنين القدامى والمتقدِّمين أن يساعدوا المؤمنين الحديثين على النمو بها. 

 

 أهمية المساعدة الشخصية . أ

 

 ما هي المساعدة الشخصية؟  .1

ف "المساعدة الشخصية" في هذه الدراسة بكونها المساعدة الُمقدَّمة من مسيحّي مؤمن أكبر سنًّّا وأنضج  تُعرَّ

لمسيحيٍّ مؤمن صغير وحديث في اإليمان. المساعدة الشخصية هي مساعدة المؤمن الحديث على أن ينمو 

ا ليسوع المسيح. إنّها إعطاؤه المعونة المناسبة لحاجاته وشخصيته، وذلك من خالل تعليم الكتاب  ويصبح تلميذًّ

الُمقدَّس. إنّها إعطاؤه ما يحتاج إليه من مساعدة من خالل عالقة شخصية مجبولةًّ بالمحبة واالهتمام 

 الشخصيّين. 
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 .أمثلة على المساعدة الشخصية في الكتاب الُمقدَّس .2

: مع أن ثمة أمثلة كثيرة في خدمة يسوع المسيح، فقد حّث يسوع المسيح تالميذه على أن يتبعوا مثاله. ُمقدِّمة

 واألمثلة الُمقّدمة في ما يلي تهدف لتحفيز تفكيرنا في ما يتعلّق ببعض نواحي المساعدة الشخصية. 

 قّدم مساعدة شخصية من أجل مساعدة شخٍص ما لنوال الخالص. . أ

 .52-5: 51لوقا  اقرأ

 ل يسوع حين التقى بزّكا؟فع: ماذا شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

، ولكّن يسوع وجده! كان زّكا  أتى يسوع المسيح إلى العالم ليطلب ويخلِّص الضالّين الهالكين. كان زّكا ضاالًّ

ا للعّشارين، ولذا كان عظيم الثراء، ألنّه كان يغّش الناس وكان يطلب من الناس أن يدفعوا ضرائب  رئيسًّ

ا أن يرى يسوع ويلتقيه. ال نعرف لماذا أراد زّكا أن  ا. حين أتى يسوع إلى بلدة زّكا، أراد زّكا أيضًّ باهظة جّدًّ

يلتقي بيسوع. ربما كان ضميره ينخسه بسبب غشه وخداعه. ومع هذا فقد عرف يسوع حاجة زّكا الحقيقية، 

ا، اعترف  ها أنا أعطي نصف ": زّكا بخطيته ليسوع وقالوبادر ألْن يلتقي بزّكا في بيته. وخالل حديثهما معًّ

." وحينئٍذ ساعده يسوع على أن له أربعة أضعاف ا من أحد، أردُّ قد اغتصبت شيئًّ  أموالي للفقراء. وإن كنتُ 

الهالكين  عنِ  ليبحثَ  فإن ابن اإلنسان قد جاءَ ...  الخالص لهذا البيت اليوم تمَّ ينال الخالص، وقال له وبشأنه: "

 إحدى النواحي المهمة في المساعدة الشخصية هي مساعدة اإلنسان على أن ينال الخالص. ." ويخلصهم

 قّدم مساعدة شخصية من أجل أن يتعلّم شخٌص ما أكثر من يسوع المسيح.  . ب

 .51-51: 4كورنثوس 0؛ 40-31: 52لوقا  اقرأ

 : برأيك، ما هو "الشيء الواحد" الذي يحتاج إليه الناس؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

"الشيء الواحد" الذي يحتاج إليه الناس فعالًّ هو أن يجلسوا عند قدمي يسوع ويتعلّموا منه. ال نعرف بالضبط 

مها. ولكنّنا نعرف أن يسوع أعطى هذا الحدث أولويةًّ وأهمية ماذا كانت حاجة مريم الشخصية أو ماذا علَّ 
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عظيمتَين. وقد قال بهذا الشأن إن المساعدة الشخصية التي رغبت مريم بالحصول عليها كانت أكثر أهمية من 

تأديتها عملها االعتيادي في البيت. كان حصولها على المساعدة الشخصية من يسوع أكثر أهمية، ألن على 

ال يُرى! وهكذا، يمكن لمسيحيٍّ مؤمن المسيحيّين المؤمنين أن يرّكزوا عيونهم ال على ما يرونه، بل على ما 

ا في  م في الّسّن واإليمان أن يدعو مسيحيًّّا مؤمنًّا شابًّّا وحديثًّا في اإليمان ألن يقضيا بعض الوقت معًّ متقدِّ

ا من تعليم يسوع. فإحدى النواحي المهّمة في المساعدة الشخصية هي التعلُّم  "الجلوس عند قدمي"، فيتعلّما معًّ

ا من يسوع.   معًّ

 ج. قّدم مساعدة شخصية من أجل مساعدة شخٍص ما في استعادة عالقة مكسورة. 

 .51-51: 05؛ 31: 53يوحنا  اقرأ

 ل يسوع حين التقى ببطرس عند بحر الجليل؟ فع: ماذا شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

صلب يسوع، كان بطرس يتفاخر بأنه سيتبع  بلَ بادر يسوع في اللقاء ببطرس وإصالح العالقة التي ُكِسرت. فقَ 

." ولكن حين قُبِض ا عنكحياتي عوضًّ  إني أبذلُ يسوع حتّى لو تعرَّض يسوع لالضطهاد والقتل، بل وقال: "

على يسوع، هرب بطرس مع تالميذ يسوع اآلخرين. وخالل التحقيق مع يسوع ومحاكمته، أنكر بطرس ثالث 

ان من تالميذه. وقد أّدى عمل بطرس هذا إلى حدوث انفصال وشرخ بينه مّراٍت أنّه كان يعرف يسوع وأنّه ك

 وبين يسوع. 

: "وبعد قيامة يسوع المسيح من الموت، كلَّ  ياسمعان بن يونا، أتحبني أكثر م يسوع بطرس بكالم شخصيٍّ قائالًّ

راٍت المهمة " وواجه يسوع بطرَس ثالث مّراٍت بالسؤال نفسه، وأعطى بطرَس ثالث ما يحبني هؤالء؟ممَّ 

." عرف يسوع ماذا كانت حاجة بطرس األولى والُكبرى. كان بطرس قد أنكر يسوع أطعم حمالنينفسها: "

ثالث مراٍت قبل موته، وكان بطرس يحتاج للغفران وإصالح عالقته بيسوع المسيح. وقد كان يسوع هو َمن 

ن أحد تالميذه وشركائه في العمل. بادر لمساعدة بطرس في حاجته الشخصية. غفر يسوع لبطرس ورّده ليكو

إحدى النواحي المهمة األخرى في المساعدة الشخصية هي مساعدة الشخص في حاجته الشخصية، مهما 

 كانت تلك الحاجة. 
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 .نواٍح عملية في المساعدة الشخصية .3

 .أ. اإلعالن والحض والتعليم في المساعدة الشخصية 

 . 01-01: 5كولوسي  اقرأ

 مّما كانت مساعدة بولس الّشخصية تتألَّف؟: شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ضين وحاثّين(  هذا السر نعلنه نحن، واعظين" بولس:الرسول يقول  كل إنسان، ومعلمين كل إنسان، في )محرِّ

ا وأجاهد، بفضل قدرته العاملة وألجل هذا أتعب أنا أيضًّ .  في المسيحكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كامالًّ 

. وكانت مساعدة بولس العملية تتألَّف من األمور كلِّ شخصهذا ما قصد بولس أن يعمله مع كان  ."في بقوة

 التالية: 

يسوع المسيح لكل إنسان. أعلن بولس بكلِّ صراحٍة ووضوح أن يسوع هو الُمخلِّص الوحيد  أعلن بولس

والّرب الوحيد! حين يساعد مسيحيٌّ مؤمن متقّدم في السن واإليمان مسيحيًّا مؤمنًّا شابًّا في النمو، فعليه أن 

وسيط الخالص يعلِن يسوع المسيح، وال شيء غير المسيح، بصفته مصدر الخالص والنضوج، وبصفته 

(. وبالطبع، يمكن للمؤمنين االثنين أن 31: 55والنضوج، وبصفتِِه هدف الخالص والنضوج )انظر رومية 

ا بالنسبة للمؤمن الشاّب الحديث، مثل موضوع تأثير الفالسفة على  ا في أي موضوع ربما يكون مهمًّ يتناقشا معًّ

فة، هي ما يخلِّص الناس ويجعلهم ينمون وينضجون الفكر البشري. ولكن بشارة إنجيل يسوع المسيح، ال الفلس

 (. 01-02: 5كورنثوس 5في حياتهم المسيحية وشبَه المسيح )

" هو أن يطبع كلماٍت معيّنة في ذهن شخصٍ واعظينكلَّ إنسان. المعنى الحرفي لـ" أنذر بولس وحّث وحرَّض

س نفسه يقّدم أمثلة من حياته على إنذار وحّث ما من خالل التّعليم والتّحذير والتنبيه والحّث والتّشجيع. وبول

: 02 الرسل الناس بأن يتصالحوا مع هللا. وفي أعمال يتوسَّلنسمعه  02: 1كورنثوس 0وحّض آخرين. ففي 

ا  نصح، يقول بولس الرسول إنه لم يتوقَّف عن 35 كل واحٍد من القادة المسيحيّين في أفسس بالدموع نهارًّ

. وتُلخَّص مساعدة  ولكننا ... " ، حيث يقول:50-55، 1: 0تسالونيكي 5بولس الشخصية بشكٍل جميل في وليالًّ

كما أنكم تعلمون كيف عاملناكم معاملة األب ألوالده، فكنا  ... كنا مترفقين بكم كأم مرضع تحنو على أوالدها

 ."ملكوته ومجدها يليق باهلل، ذاك الذي يدعوكم إلى ونحرضكم أن تسلكوا سلوكًّ  نعظ كل واحد منكم ونشجعكم
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كل إنسان. معنى كلمة "معلّمين" هو شرح حقائق الكتاب الُمقدَّس لشخٍص بطريقة نظامية وعملية.  علّم بولس

لم تُكن هناك فجوة كبيرة بين حّث وإنذار بولس من جهة وتعليمه من جهة أخرى، بين عقيدته من جهة وبين 

كان إنذاره وحثّه متأّصلَين في أخالقياته من جهٍة أخرى. فقد كان تعليم بولس يتم بغرض اإلنذار والحّث، وقد 

ا يعلِن المسيح بصفته الُمخلِّص من الخطية، وبصفته الرب الذي يُطاع،  تعليمه. ولذا، فقد كان بولس دائمًّ

ا وربًّّا ال  وبصفته المثال الذي يُسار في خطواته! وفي الحقيقة، إن اإلعجاب بيسوع المسيح دون قبوله مخلِّصًّ

 للخطية، وال يمنحه القّوة على أن يتبع مثال يسوع المسيح. يخلِّص اإلنسان من عبوديته 

  .ب. الرابط بين التعليم واإلنذار/ الحثّ  

ا تعليمه بالحّث في ما يختّص بشخص المسيح وعمله.   ربط بولس دائمًّ

 : ما الذي أنذر وحّث بولس بشأنه وما الذي علّمه في هذه المقاطع الكتابية؟ شف وناق  اكتش  

: إلرضاء نفسه ى المسيح لم يسعَ فحتَّ  : . يعلّم بولس الرسول قائالًّ 3-0: 51رومية  اقرأ ." ولذا يحّث قّراَءهُ قائالًّ

 ."كل واحد منا إلرضاء قريبه من جهة ما هو صالح فليسعَ "

:0: 1أفسس  اقرأ :  ."المسيح الذي أحبنا وبذل نفسه ألجلنا "... . يعلّم بولس الرسول قائالًّ ولذا يحّث قّراَءهُ قائالًّ

 المحبة"، أي "عيشوا حياة المحبة."في  "اسلكوا 

: "53: 3كولوسي  اقرأ : "مسامحين كما سامحكم الرب... . يعلّم بولس الرسول قائالًّ ." ولذا يحثُّ قّراَءهُ قائالًّ

ا." أعلن بولس وعلّم وحثَّ الناس بكل حكمة. ومعنى "الحكمة" هي أنَّه اس تخدم أفضل وسيلة بعضكم بعضًّ

للوصول إلى أسمى هدف، وهذا يعني تطبيق الحّق في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة على الّشخص 

 والوضع المناسبين. 

 .المسؤوليات المتباَدلة . ج

: ما بعض النواحي العملية للمساعدة الشخصية التي يستطيع كّل مسيحي مؤمن أن يقّدمها شف وناق  اكتش  

 وعليه أن يقّدمها؟ 

 . 01-04: 52؛ عبرانيين 55: 1تسالونيكي 5؛ 0: 1غالطية  اقرأ
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 .مالحظات

حمل لينقرأ في مراٍت كثيرة عن مسؤوليات المسيحيين المؤمنين بعضهم تجاه بعض. ومن األمثلة على ذلك: "

ا"؛ "الواحد منكم أثقال اآلخر وعلى كل واحد منا أن ينتبه لآلخرين، لنحث بعضنا "؛ "عّزوا بعضكم بعضًّ

." كل هذه المسؤوليات ايجدر بكم أن تحثوا وتشجعوا بعضكم بعضًّ ...  ا على المحبة واألعمال الصالحةبعضًّ 

المتبادلة أموٌر على المسيحيّين المؤمنين الناضجين أن يطبّقوها بفاعلية ونشاط بينما يقّدمون المساعدة 

 الشخصية للمؤمنين الّشباب الحديثين. 

 

 .هدف المساعدة الشخصية .4

 : ما هو هدف كل المساعدة الشخصية؟ شف وناق  اكتش  

 .1: 5؛ فيلبّي 1-1: 3؛ 1-1: 5كورنثوس 5؛ 01-01: 5كولوسي  اقرأ

 .مالحظات

." الكلمة األصلية في  في المسيحلكي نحضر كل إنسان كامالًّ "هدف المساعدة الشخصية هو النُّضج الروحي، 

ية" أو ( يمكن ترجمتها إلى "النهاteleios -"تيليوس"  :اللغة اليونانية الُمترجمة إلى "كامل" )في اليونانية

 "ناضج". فهذه الكلمة تتضّمن معنى الزمن والدرجة: 

 في ما يتعلّق بالزمن، الكلمة "كامل" تعني "إلى النهاية".  . ه

عمل هللا في  ."سيحفظكم ثابتين إلى النهاية )هللا( وهو نفسه": 1: 5كورنثوس 5يقول الرسول بولس في 

المسيحي المؤمن سيستمر إلى النهاية، أي حتى المجيء الثاني للمسيح! فاهلل أمين، وسيعمل بكل أمانة ما وعد 

 به! 

في ما يتعلَّق بالمعنى األخالقي والدرجة، الكلمة "كامل" تعني "بال لوم، ال إمكانية للومه، كامل،  . و

 ناضج، كامل." 
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ا، بحيث ال يمكن ألحد أن يلوَمه. مساعدة  عمل هللا في المسيحي المؤمن سيقود المؤمن إلى أن يصير ناضجًّ

المسيحي المؤمن على أن ينمو تتطلَّب الكثير من الوقت والجهاد، ومع هذا يعد هللا بأنه هو نفسه سيجعل هذا 

المؤمن لن العمل ينجح. هذا تأكيد وطمأنة رائعان للمسيحيّين المؤمنين! ومع أنه قد يبدو أحيانًّا أن المسيحي 

ينمو بحيث يبلغ النضوج ومرحلة عدم اللوم، فإّن هللا يعد أنّه في المجيء الثاني للمسيح سيكون كلُّ مسيحيٍّ 

ا وبال لوم بالكامل!   مؤمن ناضجًّ

وأبلوس سقى؛ ولكن  أنا غرستُ : "1: 3كورنثوس 5للخادم المسيحي المؤمن الهدف نفسه الذي هلل. فنقرأ في 

." يستخدم هللا المسيحيّين المؤمنين في مساعدة المؤمنين الحديثين في أن ينموا، ولكن هللا نفسه هو ىهللا أنمَ 

ا السبب في النمو والمسؤول عن عملية النمّو. وفي الصورة الُمقدَّمة في  ، نرى أن بولس 3كورنثوس 5دائمًّ

 هو من نّماهم. وهللا سيستمّر في كرز ألهل كورنثوس، ولكن هللا هو َمن ولدهم. وأبلّوس تلمذهم، ولكن هللا

ا! 1: 5العمل الصالح الذي بدأه حتى عودة المسيح في مجيئه الثاني )فيلبّي   (. وحينئٍذ سيكونون كاملين تمامًّ

 

 محتويات المساعدة الشخصية . ب

 

 : حين تقّدم مساعدةًّ شخصية لمسيحيٍّ مؤمن آخر، فقد يلزمك أن تتبع الخطوات العملية الخمسة التالية. ُمقّدمة

 . صلِّ ألجل المؤمن الحديث: 1الخطوة  .1

 : حين تقّدم مساعدةًّ شخصية لمؤمن حديث، ما الذين يمكنك أن تصلّي بشأنه حين تكون معه؟ شف وناق  اكتش  

 . اشكر هللا على أنَّه اجتذبه إلى المسيح وعلى خالص هللا له. 44: 1يوحنا  اقرأ

م الذي أنجزه في نمّوه الروحي. اشكر هللا على إيمانه ومحبته 54-0: 5كولوسي  اقرأ . اشكر هللا على التقدُّ

، والذين يعلّمونه. صلِّ والرجاء الذي يمأل قلبه. اشكر هللا على الخّدام المؤمنين الذين كرزوا ببشارة اإلنجيل له

إلى هللا ألجل نمّوه وحياته وعالقاته وخدمته في الكنيسة. ويمكنك أن تستخدم صالة بولس ألجل مؤمني 

، لتصلّيها ألجل نمّوه وحياته وعالقاته وخدمته. في هذه الصالة، 50-1: 5كولوسي، المدّونة في كولوسي 

 رة ونضوجهم. صلّى بولس ألجل معرفتهم وسلوكهم وخدمتهم المثم
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 ل مثل يسوع فتصلّي ألجل الحاجات الشخصية للمؤمن الحديث. فع. يمكنك أن ت30-35: 00لوقا  اقرأ

. صّل بأن يعرف المؤمن الحديث إرادة هللا من الكتاب الُمقدَّس، وبأن يسمح هلل بأن يملك 52-1: 1متّى  اقرأ

في قلبه، وأن يكون ربَّه المتسيِّد في حياته، وأن يتمّجد في حياته. حين تصلّي ألجل المؤمن الحديث، اسأل 

 نفسك: "ماذا يريدني هللا أن أصلّي ألجله من أجل تشجيعه؟" 

 . تحدَّثوا عن تقّدمكم بعضكم مع بعض: 2طوة الخ .2

: حين تقّدم مساعدةًّ شخصية لمؤمن شاب حديث اإليمان، فما األمور التي يمكنكما أن تتشاركا شف وناق  اكتش  

 في الحديث عنها أحدكما مع اآلخر؟ 

 .مالحظات

ا في الحديث عن نمّوكما وصراعاتكما في الحياة، وشّجعا أحدكما اآلخر. ينبغي أن يتحدَّث المؤمن  تشاركا معًّ

 المتقّدم عن الكيفية التي بها ينمو ليكون مثاالًّ للمؤمن الشاب الحديث اإليمان. 

، تحدَّث عن51: 4تيموثاوس 5 اقرأ ما تعلّمته من قراءة الكتاب  . تحدَّثا عن األمور التي تعمالنها لتنموا. فمثالًّ

ا آيات الكتاب الُمقدَّس التي  الُمقدس أو وقتك الشخصي في خلوتك مع هللا خالل األسبوع الماضي. راجعا معًّ

ا بشأن خدمتيكما في الكنيسة أو  حفظتماها. تحدَّث عما يحدث في عائلتك وحياتك الزوجية وعملك. تناقشا معًّ

 ملكوت هللا. 

." شّجعا أحدكما اآلخر بالحديث ا باإليمان المشترك، إيمانكم وإيمانيع بعضنا بعضًّ ليشجِّ ". 50: 5رومية  اقرأ

، تحّدثا عن وعٍد في الكتاب الُمقدَّس. تناقشا في أمٍر عمله الرب لتحفيز وتشجيع  ا عن إيمانكما. فمثالًّ معًّ

ا في الحديث عن رؤيتيكما وخططكما بشأن المستقبل وكيفي ة اعتمادكما على هللا في ما إيمانكما. تشاركا معًّ

ا، اسأل نفسك: "كيف يمكنني أن أساهم في تشجيع إيمانه ودفعه إلى األمام؟"   يتعلَّق بالمستقبل. وحين تتحدَّثا معًّ

 . علّم كلمة هللا: 3الخطوة  .3

م مساعدةًّ شخصية لشاّب حديث اإليمان، ما األمور التي يمكنك أن تعلّمه إياها؟ شف وناق  اكتش    : حين تقدِّ

 .مالحظات
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المؤمنين المتقّدمين سنًّّا  02-51: 01م كلمة هللا للمؤمن الجديد أو الصغير. تذكَّر أن يسوع أمر في متّى علِّ 

ا بأن يعلِّموا المسيحيين المؤمنين الُجُدد أن يحفظوا  ما أمر يسوع به وعلَّمه.  ونضوجًّ

ا معينًّا باالعتماد على الكتاب الُمقدَّس. استخدم 1: 4فيلبّي  اقرأ ا وادرسوا موضوعًّ : ادرسوا الكتاب الُمقدس معًّ

ا  عوا بعضكم بعضًّ أي جزء من هذا المساق التدريبي المتعلِّق بالتلمذة في تعليمه وتدريبه. المهم هو أن تشجِّ

 على تطبيق حقائق الكتاب الُمقدس على حياتكم! 

. أحد األمور الُمِهّم تذكُّرها هو أن عليك أن تبني على أساس نقاط قّوة المؤمنين ال 52: 53رنثوس كو0 اقرأ

، إن كانت دراسة الكتاب الُمقدَّس نقطة قوة عنده، بينما حفظ اآليات الكتابية نقطة ضعف،  نقاط ضعفهم. فمثالًّ

ا، وامتدحه عل م يحقّقه في حفظ آيات الكتاب فرّكز على تدريبه على دراسة الكتاب الُمقدَّس جيدًّ ى كل تقدُّ

الُمقدَّس. ال ترّكز على نقاط ضعفه ألّن هذا سيُشِعره بعدم األمان وبالخوف من ارتكاب أخطاء أو من الفشل. 

ا! وحين تعلّم مسيحيًّا شابًّا أو حديث اإليمان كيف يدرس الكتاب الُمقدس، اسأل نفسك: "ما هي  عًّ لكْن ُكْن مشجِّ

ا؟" نقاط قوته، وك عًّ  يف أستطيع أن أبني عليها؟ كيف يمكنني أن أكون ُمشجِّ

 . تناقش معه بشأن اسئلته الشخصية: 4الخطوة  .4

 : كيف أجاب يسوع المسيح عن أسئلة تالميذه؟ شف وناق  اكتش  

. في بعض األحيان أجاب يسوع المسيح عن أسئلتهم باقتباس وإيراد إجاباٍت من الكتاب 1-3: 51متّى  اقرأ

 . فقد كان يريد أن يذّكر الناس بما كان هللا قد قاله، وبالتالي يبني إجابته على كلمة هللا. الُمقدس

. في مناسباٍت ومّراٍت أخرى لم يقتبس لهم يسوع إجابة من الكتاب الُمقدس، بل أجاب 01-01: 52لوقا  اقرأ

يعرفونه بشأن ما يقوله الكتاب الُمقدَّس في ما يتعلّق  همعن سؤالهم بسؤال آخر. فكان يسألهم عّما كانوا 

بأسئلتهم. وكان يستمع لإلجابات التي كانوا يعطونها من الكتاب الُمقدس، وإن كانت إجاباتهم جيّدةًّ، كان 

 يمتدحهم على إعطائها، ومن ثّم يشّجعهم على وضع تلك اإلجابات موضع التنفيذ والتطبيق. 

أن يناقشه.  هوحين تقّدم مساعدةًّ شخصية لشابٍّ حديث اإليمان، أعِطه فرصةًّ ليسألك أسئلة بشأن أي أمٍر يريد 

ا. واطرح أسئلةًّ إرشادية لتشجيعه على أن يتحدَّث أكثر وعلى أن  استمع بإصغاء إلى أسئلته، وإلى مشاكله أيضًّ

 يقول كل ما في قلبه وفكره. 
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 ليه، أعِطه شيئًّا من النُّْصح ضمن اإلطار التالي: بعد أن تنتهي من االستماع إ

هي قناعاتك الشخصية وتطبيقاتك الشخصية  أنتاألفضل أال تعطيه إجاباتك، ألن إجاباتك وآرائك  -

 وتطبيقاته.  هللاللحق، ال قناعات 

و . اسمح للمؤمن الصغير أأن تدعه يكتشف اإلجابات عن أسئلته بنفسه من الكتاب الُمقدَّساألفضل  -

الحديث أن يكتشف الحق بنفسه، وبأن يصل إلى التطبيق الشخصي الخاّص به لذلك الحق. األمر 

ا يساعده في  ا كتابيًّا ينبغي له أن يقرأه يقّدم هللا فيه مبدًّ الوحيد الذي عليه عمله هو أن تقترح عليه مقطعًّ

يصل إلجاباته بنفسه، اإلجابة عن سؤاله ومشكلته. حين يكتشف المؤمن الصغير أو الحديث الحقَّ و

فإّن هذه اإلجابات تصبح قناعاته الشخصية، ولن ينسى ما علّمه هللا إيّاه. حين تقّدم النُّصح لمؤمن 

الكتاب الُمقدَّس التي ستقّدم له مساعدة كبيرة في اكتشاف  في مقاطعال هي جديد، فأسأل نفسك: "ما

 إجابات هللا عن أسئلته وبشأن مشاكله؟" 

 

 .صلّيا مًعا: 5الخطوة  .5

ا عن استجابته لما علّمه هللا إياه في ذلك معلِّ  ا. اطلب من المؤمن الحديث أن يصلّي أوالًّ معبّرًّ ا صلّيا معًّ . وأخيرًّ

اليوم. سيصلّي ذلك المؤمن بشأن األمور التي كانت ذات أهمية حقيقية له فعالًّ في الوقت الذي قضته معه 

ا له مساعدةًّ شخصية. وستساعدك ص الته على أن تعرف ما يعمله هللا في حياته، حتّى تستطيع أن تستمّر ُمقّدمًّ

ا عن  ا هلل معبّرًّ في الصالة ألجله وتقّدم له مساعدةًّ شخصية. عليك كمسيحي مؤمن متقّدم أن تصلّي أنت أيضًّ

ديث استجابتك هلل بشأن األمور التي علّمك إياها في ذلك اليوم. والحقًّا، حين ينضج ذلك المؤمن الشاب الح

ا في الصالة ألجل آخرين، مثل عائلتكما وأصدقائكما وزمالئكما، حتّى يعرفوا الحّق  أكثر، يمكنكما أن تبدآ معًّ

 فيخلصوا. 

 اقتراحاٌت عملية بشأن المساعدة الشخصية . ج

 

 لَمن عليك أن تقّدم المساعدة الشخصية؟  .1

 ؟ةشخصيَّ ال مساعدةال ىلقَّ يت أن يجب الذي من :شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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ألن كلَّ خادم مسيحّي محدود، فإنّه ليس من شخٍص يستطيع أن يقّدم مساعدة شخصية أو وقتًّا شخصيًّا بشكٍل 

منتظم لكل شخٍص في عنايته ورعايته. ولذا، على المسيحي المؤمن المتقّدم في الّسّن واإليمان أن يقّدم مساعدة 

ةشخصية لمساعدة أولئك الذين لديهم احتياجات   أكثر من غيرهم.  ملحَّ

 .الذين يصارعون مع مشكالٍت شخصية وأسئلة شخصية

:54: 1تسالونيكي 5 اقرأ تعظوا  إال أننا نناشدكم، أيها اإلخوة" ، التي فيها يعلّم الرسول بولس قائالًّ

." ينبغي أن تقّدم الفوضويين، وتشددوا فاقدي العزم، وتساندوا الضعفاء، وتعاملوا الجميع بطول البال

 المساعدة الشخصية للذي لديه مشكلة شخصية أو سؤال شخصي يرغب بمناقشته والحديث عنه معك. 

 .الذين ال يحضرون االجتماعات والمتخلّفون في الوراء

وعلينا أال ننقطع عن االجتماع معا، كما تعود بعضكم أن يفعل. إنما، ، التي تعلّم: "01: 52عبرانيين  اقرأ

." على ا، وتواظبوا على هذا بقدر ما ترون ذلك اليوم يقترببكم أن تحثوا وتشجعوا بعضكم بعضًّ يجدر 

المؤمن المتقّدم في السّن واإليمان أن يقّدم مساعدةًّ شخصية للذين ال يحضرون االجتماعات، والمتخلّفون في 

 راسة الكتاب الُمقدَّس. الوراء، والذين لديهم حاجةٌ لدرٍس ُمعيّن في الكتاب الُمقدس أو لتعلُّم د

 .األمناء القابلون للتعلُّم والمتحمِّسون لتلقّي التدريب

، حيث يحّث الرسول بولس تيموثاوس على أن يتقّوى بالنعمة التي له في المسيح 1-5: 0تيموثاوس 0 اقرأ

يسوع، وبأن يعلّم مسيحيين مؤمنين متحمِّسين آخرين ما تعلّمه هو من بولس، وبأن يحتمل الشدائد 

، وليتنافس والصعوبات كجنديٍّ للمسيح، حتى يرضي الضابط المسؤول عنه )َمن جنّده(، يسوع المسيح

ويجاهد كرياضيٍّ بحسب القواعد المنصوص عليها في الكتاب الُمقدس، وبأن يعمل باجتهاد وكدٍّ كفالٍّح في 

م مساعدةًّ شخصية لألمناء والقابلين  حصاد حقل هللا. على المسيحي المؤمن المتقّدم في الّسّن واإليمان أن يقدِّ

قين لتلقّي المز  يد من التعليم والتدريب. للتعلُّم والمتحّمسين المتشوِّ
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 متى عليك أن تقّدم المساعدة الشخصية؟  .2

. متى ينبغي تقديم المساعدة الشخصية؟ هذا يعتمد على مدى نضوجك وقدرتك ومدى توفُّرك واستعدادك عّلم

ا على مقدار انخراطك في حياة  لتعليم وتدريب اآلخرين وعلى الدعوة التي أعطاك هللا إياها. ولكنّه يعتمد أيضًّ

، إن كنَت أنَت المسيحي المؤمن الوحيد  الذي تلتقي معه، فعليك أن تحاول أن تلتقيا الحديثين في اإليمان. فمثالًّ

ا، والكتشاف إجاباٍت عن أسئلةٍ  ا، ومن أجل التعليم والتدريب معًّ مرةًّ كل أسبوع للحديث عن مدى تقّدمكما معًّ

ا. ولكن إن كان هذا المؤمن الشاب يحضر اجتماعات وخدمات في كنيستك أو يشارك في  ا، وللّصالة معًّ معًّ

 في اجتماع بيتي، فحينئٍذ يمكنك االلتقاء به حينما ترى ذلك ضروريًّا. مجموعة تلمذة أو شركة 

 كيف عليك أن تقّدم المساعدة الشخصية؟  .3

 . 01-04: 52؛ عبرانيين 01-04: 00؛ لوقا 01-01: 02متّى  اقرأ

 : كيف يجب تقديم المساعدة الشخصية؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ال يسود على المؤمن الشاب الحديث ألن هذه طريقة الوثنيين ال يعلّم يسوع أنه ينبغي للمؤمن المتقّدم أ

المسيحيين المؤمنين في التدريب. فال يسمح المسيح للخادم المؤمن بأن يسود على المؤمنين اآلخرين. فعلى 

الخّدام المؤمنين أن يعلّموا المؤمنين اآلخرين ويحثّوهم ويشّجعوهم، وال يجوز لهم أن يجبروهم على عمل أي 

يء. بل ينبغي لهم أن يحثّوهم ويشّجعوهم على أن يحبّوا في كل عالقاتهم ويعملوا الخير والصالح في كل ش

  أنشطتهم. ينبغي أن تُقدَّم المساعدة الشخصية في جوٍّ يسوده التشجيع والبناء المتبادل.

 

 دقائق( 1) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.
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 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًّا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .5

مع  "تدريب المؤمنين الُجُدد من خالل المساعدة الشخصية" المتعلِّق بـ ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .0

 شخص آخر أو ضمن مجموعة. 

: 05-51: 51لوقا  ِمن يوميًّّا  باالستعانة بنصف أصحاحتمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك. 31 ل. َدوِّ   .استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

  لزواج المسيحي".ا"سلسلة راجع يوميًّا  :الحفظ .4

. استفد من منهجية 53حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .1

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ ن أيضًّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 ت الحفظ، والتعليم، والتحضير.هللا، وآيا

 

 


