
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبعية المسيح

 صيادي الناس



 مقدمة

 ."َهلُمَّ َوَرائِي فَأَْجَعلُُكَما تَِصيَراِن َصيَّاَدِي النَّاسِ ": فَقَاَل لَهَُما يَُسوعُ 

 ( 11:  1مر ) 

هو يسوع هو حاكمنا و . أو سابق حاليحاكم  صورة المستخدمة  معدنية ت العمالعلي جهة من النجد ، عديدة بلداني ف
 .كامل للمسيح كملكم استسالفالتبعيه هو . ألول تلميذين أن يتبعوه يسوع امر 11: 1ي مرقس ف .ملكنا

(  11: 1مرقس )  في وعلى الوجه اآلخر من العملة وعوده. ملكنا يسوع، نطيعه نجد علي جهه. ن لكل عملةاهناك وجه

و  الواحدة عن بعضهماالعمله  وجهان ال يمكن ان تفصل. كل تلميذهو عمل اصطياد الناس . طاد الناسيعلمنا كيف نص
 .اصطياد الناسيسوع و هكذا ال يمكن فصل تبعية 

 .الناس صبحوا صياديالذين يريدون اتباع يسوع وأن ي تقدم لكلهذه الدراسا ت * 

 المحتوى

 2  األربعة سئلةاأل

 لماذا التلمذة؟ .1
 من الذي تريد الوصول له؟ .2
 تقول؟سماذا  .3
 متى تقوم بالتلمذة؟ .4

 9 لسبعالوصايا ا

 يماناإلتوبة وال -1
 معموديةلا -2
 الصالة -3
 التلَمذة -4
 َحبتقديم ال -5
 بالعشاء اإلالهياحتفل  -6
 العطاء -1

 11 األربعةمهارا ت ال

 السالم ابنالبحث عن  -1
 قصص الرجاء السبعة  -2
 تلمذة ثالثية -3
 الروحيةكنائس التشكيل  -4

 23  التالي 

 ماذا بدأ المسيح 
 خطة لدراسة الكتاب المقدس 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلةة األببعةاأل
 

  



 كةمات المسيح األخيبة 

َم َيُسوُع َوَكةََّمهُْم َقاِللا  81  ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْةَطاٍن »: َفَتَقدَّ

َماِء   َفاْذَهُبوا َوَتْةِمُذوا َجِميَع  81 َوَعةَى األَْبِض،فِي السَّ

وِح اْلقُدُ  األَُممِ  ُدوُهْم ِباْسِم اآلب َواالْبِن َوالبُّ   .سِ َوَعمِّ

 . َوَعةُِّموُهْم أَْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما أَْوَصْيُتُكْم ِبهِ  02

ْهبِ  اِم إِلَى اْنقَِضاِء الدَّ  .آِمينَ . «َوَها أََنا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّ

 22 -12: 22متى      

 

 

 

 يفعلوا؟ماذا أمر يسوع أتباعه أن * 

 .المسيحين ال يشاركون إيمانهممن % ٨٩ما زال 

 ( 411)أسئلة في ساعة واحدة على ورقة واحدة  4سنقوم بالرد على 

 .به يسوعطاعة ما أمر الطريق الصحيح إلاإلجابة على هذه األسئلة األربعة سنكون على ب قمناإذا 

 ة؟لماذا التلمذ -1
 من الذي تريد الوصول له؟ -2
 ماذا ستقول؟ -3
 متى تقوم بالتلمذة؟ -4

 www.movements.net/411:  زور هذا الموقع( أسئلة  4) لمشاهدة الفيديو 

   

 % 82      82-82:  82متى 

 ( تلمذوا .. إذهبوا: ) يسوع

 

 لماذا؟  -8

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=20&vmax=20
http://www.movements.net/411


 ؟ لماذا -1 

ا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيِح َفهَُو َخةِيَقٌة َجِديَدةٌ  81   :إِذا

ا  األَْشَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَب َجِديدا

 َمِسيِح، َولِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن هللاِ، الَِّذي َصالََحَنا لَِنْفِسِه ِبَيُسوَع الْ  18

 أَْي إِنَّ هللاَ َكاَن فِي اْلَمِسيِح  19َوأَْعَطاَنا ِخْدَمَة اْلُمَصاَلَحةِ،

ا اْلَعاَلَم لَِنْفِسِه، َغْيَب َحاِسٍب َلُهْم َخَطايَ  ا ُمَصالِحا  اُهْم، َوَواِضعا

ا َنْسَعى َكُسَفَباَء َعِن اْلَمِسيِح،  20. فِيَنا َكةَِمَة اْلُمَصاَلَحةِ   إِذا

 21.َتَصالَُحوا َمَع هللاِ : َنْطةُُب َعِن اْلَمِسيحِ . َكأَنَّ هللاَ َيِعُظ ِبَنا

، َخِطيَّةا ألَْجةَِنا،   ةا ُه َجَعلَ الَِّذي َلْم َيْعِبْف َخِطيَّ  ألَنَّ

  .لَِنِصيَب َنْحُن بِبَّ هللاِ فِيهِ 

 21 -11:  5 كورنثوس  2

 

 إكتشاف* 

 ما هي الكلما ت التي تصف هويتنا الجديدة؟ 

 

 

 كيف حدث هذا؟

 

 

 ؟ءراماذا يعني أن نكون سف

  

 % 82      82-82:  82متى 

 ( تلمذوا .. إذهبوا: ) يسوع

 

 هويتي - لماذا؟ -8

 88-87:  5 كو 8     

 

  

 خليقة جديدة                سفير     

            
                            

  

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=5&vmin=18&vmax=18
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=5&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=5&vmin=19&vmax=19
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=5&vmin=20&vmax=20
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=57&chapter=5&vmin=21&vmax=21


 من ؟ -2

َتَها َوَمَضْت  28   :إَِلى اْلَمِديَنِة َوَقالَْت لِةنَّاسِ َفَتَبَكِت اْلَمْبأَةُ َجبَّ
وا اْنُظُبوا إِْنَساناا َقالَ لِي ُكلَّ َما َفَعْةتُ » 29  .َهةُمُّ

 » .َفَخَبُجوا ِمَن اْلَمِديَنِة َوأََتْوا إَِلْيهِ  30«أَلََعلَّ هَذا ُهَو اْلَمِسيُح؟ 

 

 03-82:  4يوحنا                               

 

 

 

 

 

 ( 42 -39/  26 -4:  4يوحنا )  إيجاز لقصة يسوع والمرأة السامرية

 المرأة السامرية؟  تهبن ذلم 
  لهم؟  تلاقماذا 
 ؟بما لديها بعد مقابل ت يسوع لتشارك السامرية متى ذهب ت 
 ما هى النتيجة؟ 

 ( 12-1: 12لوقا )  "سالمال ابن " او يمكن ان يطلق عليههللا  معد منشخص  هيالمرأة 

 : ابن السالم يمكن ان يقبل

 مرسل 
 رسالة 
 ارسالية 

 ستخدمك هللا مع من حولك؟م ليسالللتكون ابن  يمكن ان كيف

 ..( أويكوس ) علقتك الشخصية خبيطة 

 .أكتب أسمك وضع دائرة حولة

 .واألسرةصدقاء، الجيران، زمالء العمل أفكر في األ؟ من تعرف في من حولك انه بعيد عن هللا

 .قسم  .الذين هم بعيدون عن هللا, الذين تعرفهم أسماء االشخاص اضف

 "ُيْؤِمُنوَن بِي بَِكالَِمِهمْ  لَْس ُت أَْسأَُل ِمْن أَْجِل هُؤالَِء َفَقْط، َبْل أَْيًضا ِمْن أَْجِل الَِّذينَ وَ »" صلي يسوع وقال* 
 (110:2يوحنا ) 

 

 (أويكوس ) خبيطة من؟  -8

 (البعد عن عالقة هللا ) 

 

  82:  87يوحنا 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=4&vmin=28&vmax=28
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=4&vmin=29&vmax=29
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=53&chapter=4&vmin=30&vmax=30


 ذا؟ ما -3

   إسأل                                        مقدمة

 

 هل لديك             ثم قبلت  كان هناك

 قصة مثل          غفران المسيح              وقت في

 هذه  وتبعته               حياتي

 

 ؟ ماذا -3

وا اْنُظُبوا إِْنَساناا َقالَ لِي ُكلَّ َما َفَعْةتُ   أَلََعلَّ هَذا ُهَو اْلَمِسيُح؟. َهةُمُّ

  01:  4يوحنا   

 

 

 

 

 

 قصتك  . أ

 .ايمكن استخدامه بعض اإلرشادا توإليك . ، نحن يجب أن نتعلم أن نشارك قصتناعند البئرمثل المرأة السامرية 

 

 مقدمة

 
في فترة ن هناك كا" 

 .. "حياتي عندما
 
 

 

 
 قبل من حياتي

 
اذكر موقف أو أثنين 

 تصف كيف كان ت
معرفة  حياتك قبل

 .المسيح السيد

 
 مقابةتك مع المسيح

 
التوبة و  بل تق كيف

الغفران من خالل 
مو ت وقيام ت السيد 

المسيح و كيف 
سيد على اعترف ت به ك

 .حياتك

 
 الحياة منذ مقابةة يسوع

 
اذكر موقف أو أثنين 
بعد تشرح فيهم حياتك 

 .لمسيحل تبعيتك

 
 سؤال

 
 هل كان لديك
 هذه؟ تجربة مثل

 

 : مثل 

 من خالل غفران يسوع قبل تثم . الحياة ال تستحق العيشأن عتقد ت أو متبقي كان هناك وق ت في حياتي لم يكن لدي أي أمل
 .كملك علي حياتي لقد اعترف ت به. موته من أجلي

 .تستمر إلى األبدوالتي سعالقة معه صبح ت في وأ كلياهللا من الداخل غيرني ومنذ ذلك الوق ت قد 
 

 هل كان لديك تجربة من هذا القبيل؟

 

 ...ثانية  02قصتك في 

 

 

  



 ماذا ؟ -3

 

 ُتوُبوا َوْلَيْعَتِمْد ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َعَةى »: َفَقالَ َلُهْم ُبْطُبُس 

وِح اْلقُُدسِ    .اْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح لُِغْفَباِن اْلَخَطاَيا، َفَتْقَبةُوا َعِطيََّة البُّ

  01:  0أعمال البسل 

 

 
 

 الثلث دوالب . ب

 .ار النتيجةانتظو ل البشارةأن ت تحتاج إلى وسيلة بسيطة لتوصي

 ابني جسر  -1

أشاركك كيف يمكن أن تكون عن هللا؟ هل يمكن أن  أنك قريب أم بعيدكيف يمكنني أن أصلي من أجلك؟ هل تشعر : س
 من هللا؟ قريب

 دوائر رسم وشرح الثالث -2

 ents.net/3circleswww.movem: يمكنك مشاهدة العرض على

 اسألة اسأل ثالث -3

 أسأل ثم استمع؟ الحاليةحياتك لصف األكثر و دائرةما هي ال  •
 أين تريد أن تكون؟  •
 اآلن؟ تبعية المسيحهل هناك أي شيء يمنعك من   •

 :ردود محتملة استمع الي ثالث -4
 لس ت مهتم -ضوء أحمر . أ

 .لألمامتحرك و ابتسم

 لس ت مهيأ -ضوء أصفر . ب

 فحةص يمكن ان تستخدم قصص عن األمل في, بعض القصص عن يسوع تقابلوا مرة أخرى لمناقشةأقترح أن ت
16. 

 أنا مستعد -ضوء أخضر .  ت

 .دوائر الثالثمن  هاطلب منهم أن يخبروك بکلماتهم الخاصة عما فهمو  •
 .هللاطلب منهم وضع ما فهموه في صالة   •
 .(لماذا، من، ماذا ومتى) النقاط اهم راجع  •
 .مهمع الذين يمكن مشاركة إختبارهم( لألشخاص الذين من حولهم)بشرية على رسم خريطة  اعدهمس  •
 .السبع وصاية والبدء في للقاء مرة أخرى في غضون يوم أو اثنين وق تحدد   •

 ماذا؟  -3

   إسأل                                         مقدمة

 

  

 

http://www.movements.net/3circles


 متى ؟ -3

ُهُه بَِبُجل َعاقِل، «  َفُكلُّ َمْن َيْسَمُع أَْقَوالِي هِذِه َوَيْعَملُ ِبَها، أَُشبِّ

ْخبِ  َبَنى  َفَنَزلَ اْلَمَطُب، َوَجاَءِت األَْنَهاُب،  25 .َبْيَتُه َعةَى الصَّ
َياُح، َوَوَقَعْت َعَةى ذلَِك اْلَبْيِت َفةَْم َيْسقُْط،   َوَهبَِّت البِّ

ْخبِ  ألَنَّهُ  ا َعةَى الصَّ سا  َوُكلُّ َمْن َيْسَمُع أَْقَوالِي هِذِه  26.َكاَن ُمَؤسَّ

مْ    .لِ َوالَ َيْعَملُ ِبَها، ُيَشبَُّه ِبَبُجل َجاِهل، َبَنى َبْيَتُه َعَةى البَّ
َياُح،  27  َفَنَزلَ اْلَمَطُب، َوَجاَءِت األَْنَهاُب، َوَهبَِّت البِّ

ا  .» !َوَصَدَمْت ذلَِك اْلَبْيَت َفَسَقَط، َوَكاَن ُسقُوُطُه َعِظيما

  02 – 04:  1متى 

 فاكتش
 ؟ السيد المسيح مثل ما هي أوجه التشابه بين الرجلين في

 ما هي االختالفا ت؟

 

 ماذا ستفعل؟

 صالة يومية
 

 ؟الصالة قائمةأين ستضع متى ستصلي؟ 

 هذا األسبوع البشارةشارك 
 

 من؟ ومتى؟

 من؟ ومتى؟ (411)درب المؤمنين هذا األسبوع 
 

 السبع وصايابدء مجموعة 
 

 وأين؟من؟ ومتى؟ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متي ؟ -4

 ( 7:  84-82)متي 

الرجل الحكيم هو من سمع و اطاع 

يسوع اما الجاهل فهو من سمع و لم 

 .يطع يسوع

 : األهداف

 الصالة -

 المشاركة -

 488تدريب  -

 البدء في تنفيذ وصايا المسيح -

 

  

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=7&vmin=25&vmax=25
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=7&vmin=25&vmax=25
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=7&vmin=26&vmax=26
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=7&vmin=27&vmax=27


 

 

 

 

 

 

 

 

 وصايا السبعال
 

  



 يمانالتوبة واإل -1

ا َجاَء َيُسوُع إِلَى اْلَجةِيِل َيْكِبُز بِبَِشاَبِة َمةَُكوِت هللاِ   َوَبْعَدَما أُْسةَِم ُيوَحنَّ
َماُن َواْقَتَبَب َمةَُكوُت هللاِ، َفُتوُبوا َوآِمُنوا بِاإلِْنِجي»: َوَيقُولُ    .«لِ َقْد َكَملَ الزَّ

 ( 11 – 11: 1مبقس ) 

 إنظر للخلف   -1

 حوالك؟كيف أ  •
 ؟هل هناك شيء يمكنك أن تشكر هللا من اجله  •
 مع أي شخص؟المسيح يسوع بعلى مشاركة إيمانك الجديد  القدرة لديكهل  •
 ( 1ص )دوائر  الثالثتقاسم   •
 .يسوعب من أجل الناس الذين تعرفهم وليس لهم عالقةصلي   •
هم كيف يكونوا صيادي مطلب منهم أن يتبعوه ووعدهم أن يعلعندما دعا يسوع تالميذه األوائل : المدلى بها ةالرؤي •

 .التي تهيئنا لصيد نفوس جديدة إلعداد تالميذ جدد هوعودال يزال يدعونا لنتبعة و نتبع  يسوع( 19 :4ىتم)لناس ل

 

 ابحث في الكتاب عن 2- 

 .للكنيسة سليمة صحية صحيحة رؤية الدراك (23ص ) رسم دائرة الكنيسةا و 41-36: 2عمال األ سفر في إقرأ •
 .اطاعوا وصايا يسوع للتوبة و اإليمانالذين  وتتكون الكنيسة من مجموعة من الناس

 .بصو ت عال 21-11: 5كورنثوس  2اقرأ  • 
 .لخاصو إسلوبك ا ككلماتو التفكير في كيفية سردها ب قم بإعادة قرأة الفقرة الكتابية • 
 ؟عن اللة في هذة الفقرة نتعلمهما الذي  • 
 ؟ في هذة الفقرة عن الناسما الذي نتعلمه  • 
 ؟ أمن ت بهقبل ت هللا وماذا نتعلم عن هويتك اآلن بعد أن  • 
 ؟يحتذي به  مثاالكتابي يجب طاعته أو هل هناك أمر  • 

 بأن يفعله لنا؟وعدنا الذي  ماو؟ بأن نفعل  يسوع امرناماذا  .11 :1 انجيل مرقساقرأ 

 األفضل تطلع إلي – 3
 

 .(6ص )الدوائر  ثالثبممارسة تمرين ال قم •
 ؟ ما تعلمته ستفعل هذا األسبوع لتطبيق ماذا •
 ؟ هذا األسبوعمن ستشارك إختبارك  مع •
 .البعض من أجل بعضكم صلوا •

 :تدريب

 .(5ص )عن هللا  نيديبعن هم الذي ,في من هم حولك الخرائط البشرية  تمرينأكمل  
 .ثانية أو أقل 32في مع مجموعتك في المرة القادمة  لكتابة قصتك، وجهزها لتشاركها استخدم ورقة 

 

 



 المعمودية -2

وِح اْلقُُدسِ  ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالبُّ  .َفاْذَهُبوا َوَتْةِمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ
 (11: 82متى )

 
 انظر إلي الماضي   -1

 كيف حالك ؟ 
 هل هناك ما يمكن ان تشكر هللا علية ؟ 
 صلي 
 بقصة يسوع ؟ هل قم ت بمشاركة اي شخص 
 صلي من اجل كل من تعرفهم و ال يتبعون يسوع. 
  دقيقتينتدرب علي مشاركة اختبارك الشخصي في. 
 سليمة صحية صحيحة رؤية الدراك (23ص ) رسم دائرة الكنيسةا و 41-36: 2عمال األ إقرأ في سفر 

 .اإليمان و العماد, اطاعوا وصايا يسوع للتوبةالذين  وتتكون الكنيسة من مجموعة من الناس .للكنيسة

 انظر الي فوق   -2    

 (42-2662)اعمال الرسل . جل الحبشيفيلبس و الر: اقراء قصة 

  و كلما ت الخاصة سرد هذا الجزء بطريقتك فياعد التفكير. 
 ما الذي نتعلمة عن هللا في هذه الجزئية؟ 
 ما الذي نتعلمة عن البشر في هذه الجزئية؟ 
 ما الذي نتعلمة عن وصية يسوع للمعمودية في هذا الجزء؟ 
  ؟ُتطاع او مثل ُيتبعهل هناك وصية 

 .فهمه عن وصية يسوع للعمادلما ن تضيف لنا هذه اآليا ت ماذا

  (3613-16)متي 

  (663-4)الرسالة الي روميا 

 

 انظر الي األمام   -3   

 علي القاء القصة بكلماتك و اسلوبك الخاص  تدرب. 
 ماذا ستفعل هذا األسبوع إلطاعة ما تعلمته؟ 
 كيف ستكون اطاع ت وصية يسوع؟, عند المعمودية 
 مع من ستشارك القصة هذا األسبوع؟ 
 من اجل بعضكم البعض صلوا. 

   

 .شارك اختبارك الشخصي مع احد األشخاص الذين تعرفهم: تدريب  

 

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=50&chapter=28&vmin=19


 الصلة -3

ِس اْسُمكَ : َفَصةُّوا أَْنُتْم هَكَذا َماَواِت، لَِيَتَقدَّ  .أََباَنا الَِّذي فِي السَّ
 (1:6متي)

 

 انظر إلي الماضي   -1     

 كيف حالك ؟ 
 ؟ هل هناك ما يمكن ان تشكر هللا علية 
 صلي 
 هل قم ت بمشاركة اي شخص بإختبارك الشخصي او بقصة يسوع ؟ 
 صلي من اجل كل من تعرفهم و ال يتبعون يسوع. 
  للخمسة اسماء الذين في قائمتك و صلً ( 13صفحة )شارك خريطة عالقتك. 

 صحية صحيحة سليمة  رؤية الدراك (23ص ) رسم دائرة الكنيسةا و 41-36: 2عمال األ إقرأ في سفر

 .يسةللكن
 

 انظر الي فوق  -2   

  (665-15)اقرأ قصة السيد المسيح و هو يعلم تالميذه الصالة في انجيل متي 

 اعد التفكير في سرد هذا الجزء بطريقتك و كلما ت الخاصة. 
 ما الذي نتعلمة عن هللا في هذه الجزئية؟ 
 ما الذي نتعلمة عن البشر في هذه الجزئية؟ 
 بع؟هل هناك وصية ُتطاع او مثل ُيت 

 يسوع علَم تالميذه الصالة

  بإسلوبك الخاص( 665-15متي )اكتب. 

  ًال تقرأ الكلما ت فقط و لكن صلي في كل موضوع. استخدم تعاليم السيد المسيح عن الصالة كدليل للصالة معا. 

 انظر الي األمام  -3   

 ماذا ستفعل هذا األسبوع إلطاعة ما تعلمته؟ 
 مع من ستشارك القصة هذا األسبوع؟ 
 من يمكنك تعليمه ليصلي كما ًعلم يسوع تالميذه ان يصلوا . 
 من اجل بعضكم البعض صلوا. 

 

 .شارك الثالث دوائر مع شخص تعرفة: تدريب

 

 



 التةمذة -4

وِح اْلقُُدسِ  ُدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالبُّ  .َفاْذَهُبوا َوَتْةِمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ
 (11: 82متى )

 

 انظر إلي الماضي   -1     

 كيف حالك ؟ 
 هل هناك ما يمكن ان تشكر هللا علية ؟ صلي. 
 هل قم ت بمشاركة اي شخص بإختبارك الشخصي او بقصة يسوع ؟ 
 يكيف تطيع وصايا يسوع لتكون شخص كريم و سخ. 
 صلي من اجل كل من تعرفهم و ال يتبعون يسوع. 
 صحية صحيحة سليمة  رؤية الدراك (23ص ) رسم دائرة الكنيسةا و 41-36: 2عمال األ إقرأ في سفر

 .للكنيسة
 

 انظر الي فوق   -2   

  ( 42-464)إنجيل يوحنا . اإلمرأه السامريةاقرأ قصة السيد المسيح و 

 طريقتك و كلما ت الخاصةاعد التفكير في سرد هذا الجزء ب. 
 ما الذي نتعلمة عن هللا في هذه الجزئية؟ 
 ما الذي نتعلمة عن البشر في هذه الجزئية؟ 
 ما الذي نتعلمة في هذه الجزئية من وصية يسوع عن التلمذة. 
 هل هناك وصية ُتطاع او مثل ُيتبع؟ 

 

 انظر الي األمام  -3     

  كلماتك الخاصةاعد حكاية قصة المرأة السامرية بطريقتك و. 
 مع من ستشارك اختبارك الشخصي و قصة يسوع, في هذا اإلسبوع. 
 من اجل بعضكم البعض صلوا. 

 

 .ما هو اإللتزام الذي يدعوك اليه يسوع. 2بالعمل خالل األسئلة في صفحة  :تدريب
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 تقديم الحب -5

 

ُة األُولَى َواْلُعْظَمى .بَّ إِلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْةبَِك، َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك، َوِمْن ُكلِّ فِْكِبكَ ُتِحبُّ البَّ »: َفَقالَ لَُه َيُسوعُ   . هِذِه ِهَي اْلَوِصيَّ
انَِيُة ِمْثةَُها  .ُتِحبُّ َقِبيَبَك َكَنْفِسكَ : َوالثَّ

 (21-22:88متي )

 انظر إلي الماضي   -1

 كيف حالك ؟ 
  هللا علية ؟هل هناك ما يمكن ان تشكر 
 صلي 
 هل قم ت بمشاركة اي شخص بإختبارك الشخصي او بقصة يسوع ؟ 
 صلي من اجل كل من تعرفهم و ال يتبعون يسوع. 
 تدرب علي مشاركة اختبارك الشخصي او قصة يسوع. 
 صحية صحيحة سليمة  رؤية الدراك (23ص ) رسم دائرة الكنيسةا و 41-36: 2عمال األ إقرأ في سفر

 .للكنيسة
 

 انظر الي فوق   -2

 31-25612انجيل لوقا . اقرأ قصة السامري الصالح 

 اعد التفكير في سرد هذا الجزء بطريقتك و كلما ت الخاصة. 
 ما الذي نتعلمة عن هللا في هذه الجزئية؟ 
 ما الذي نتعلمة عن البشر في هذه الجزئية؟ 
 هل هناك وصية ُتطاع او مثل ُيتبع؟ 

 لمحبة؟ما الذي نتعلمة من هذة اآليا ت عن ا

  42-31622متي 

  35-34613يوحنا 

 انظر الي األمام  -3 

 ماذا ستفعل هذا األسبوع إلطاعة ما تعلمته؟ 
 صلوا من اجل بعضكم البعض. 

 

 .صلي و اطلب من هللا ان  تظهر محبتة هذا االسبوع  لشخص من الخمس اشخاص الذي تصلي من اجلهم :تدريب

 

 

 



 اإلالهي عشاءالاحتفل ب   -6

َب َوأَْعَطاُهْم َقالِلا َوأََخَذ  ا َوَشَكَب َوَكسَّ ا َبْعَد  .ِاْصَنُعوا هَذا لِِذْكِبي. هَذا ُهَو َجَسِدي الَِّذي ُيْبَذلُ َعْنُكمْ : ُخْبزا َوَكذلَِك اْلَكأَْس أَْيضا
 .هِذِه اْلَكأُْس ِهَي اْلَعْهُد اْلَجِديُد بَِدِمي الَِّذي ُيْسَفُك َعْنُكمْ : اْلَعَشاِء َقالِلا 

 82-11:88لوقا 

 انظر إلي الماضي   -1

 كيف حالك ؟ 
 هل هناك ما يمكن ان تشكر هللا علية ؟ صلي. 
 هل قم ت بمشاركة اي شخص بإختبارك الشخصي او بقصة يسوع ؟ 

 .قصص الرجاء السبعةهل دعو ت احد ما ليقوم بعمل 
 صلي من اجل كل من تعرفهم و ال يتبعون يسوع. 
 صحية صحيحة سليمة  رؤية الدراك (23ص ) رسم دائرة الكنيسةا و 41-36: 2عمال األ إقرأ في سفر

 .للكنيسة
 

 انظر الي فوق   -2

  29-23611 رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوساقرأ 

  هذا الجزء بطريقتك و كلما ت الخاصة اكتب. 
 ما الذي نتعلمة عن هللا في هذه الجزئية؟ 
 ة؟ما الذي نتعلمة عن البشر في هذه الجزئي 
 ما الذي نتعلمة في هذه الجزئية من وصية يسوع عن االحتفال بالعشاء اإلالهي. 
 هل هناك وصية ُتطاع او مثل ُيتبع؟ 
 تدرب علي مشاركة واجد من القصص السابقة :المدلى بها الرؤية. 

 اسئلة

 لماذا نحتفل بالعشاء اإلالهي؟ 
 من يجب ان يحتفل بالعشاء اإلالهي؟ 
 للعشاء اإلالهي؟ كيف يمكن ان نعد انفسنا 

 انظر الي األمام  -3 

 و إسلوبك الخاص اعد سرد القصة بكلماتك. 
 ماذا ستفعل هذا األسبوع إلطاعة ما تعلمته؟ 
 مع من ستشارك القصة هذا األسبوع؟ 
 صلوا من اجل بعضكم البعض. 

 

 .خطط لإلحتفال بالعشاء اإلالهي مع مؤمنين اخرين: تدريب

 

 



 العطاء   -7

ا ُيْعُطوَن ِفي أَْحَضانُِكمْ أَْعُطوا ُتْعطَ  ا َفالِضا ا َمْهُزوزا دا ا ُمةَبَّ دا ُه بَِنْفِس اْلَكْيِل الَِّذي بِِه َتِكيةُوَن ُيَكالُ لَُكمْ . ْوا، َكْيلا َجيِّ  .ألَنَّ

 (6:83لوقا )
 

 انظر إلي الماضي   -1

 كيف حالك ؟ 
  هل هناك ما يمكن ان تشكر هللا علية ؟ 
 صلي. 
  هل علم ت اي شخص كيف يصلي؟ شخص بإختبارك الشخصي او بقصة يسوع ؟هل قم ت بمشاركة اي 
 صلي من اجل كل من تعرفهم و ال يتبعون يسوع. 
 صحية صحيحة سليمة  رؤية الدراك (23ص ) رسم دائرة الكنيسةا و 41-36: 2عمال األ إقرأ في سفر

 .للكنيسة
 

 انظر الي فوق   -2

  مثل االرملة 44-41612اقرأ في إنجيل مرقس. 

 اعد التفكير في سرد هذا الجزء بطريقتك و كلما ت الخاصة. 
 ما الذي نتعلمة عن هللا في هذه الجزئية؟ 
 ما الذي نتعلمة عن البشر في هذه الجزئية؟ 
 ما الذي نتعلمة في هذه الجزئية من وصية يسوع عن العطاء بسخاء. 
 هل هناك وصية ُتطاع او مثل ُيتبع؟ 

 اء بسخاء؟ماذا تعلمنا هذة اآليا ت عن العط

 962 إلى أهل كورنثوس ثانيةرسالة بولس الرسول ال 

 2-669 إلى أهل كورنثوس ثانيةرسالة بولس الرسول ال 

 انظر الي األمام  -3 

 اعد سرد القصة بكلماتك و إسلوبك الخاص. 
 ؟كيف ستطيع وصية يسوع لتكون شخص ِمعطاء او سخي 
 مع من ستشارك القصة هذا األسبوع؟ 
 م البعضصلوا من اجل بعضك. 

 

 12صفحة " السالم ابن"اكمل البحث او الدراسة عن : تدريب

 "رجل السالم"أمضي بعض الوق ت مع شريك للبحث عن          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهابات األببعة
 
 
 
 

 

 

 



 السلم البحث عن ابن   -1

 .كان يقابل أشخاص جدد و يزور اماكن جديدة, غالباً . كان يسوع دائما يتنقل
للبحث  يسوع ارسل تالميذه. اوضح يسوع لتالميذه كيفية التواصل مع الخراف الضالة 11-1612يل لوقا في إنج

 "اوالد السالم"لقد اطلق علي هؤالء اسم . عن األشخاص المطلعين الذين تحضر ت ارواحهم إلستقبال الرسالة
 .في المجتمعللدخول و نشر البشارة في كل مكان , اوالد السالم اصبحوا البوابة لإلنجيل

 
 سنجد انهم متواصلين بعضهم ببعض و انهم يقبلون

 مرسل 
 رسالة 
 ارسالية 

 
 .و امالء الجدول القادم 11-1612اقرأ انجيل لوقا 

 
 

 الرسول يفعل                                           ابن السالم يفعل                    
 

                                                      
 

 .لتذهبوا سوياً للتواجد بين الناس للصالة و للبحث عن اوالد السالمابحث عن شريك , هذا اإلسبوع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ةالسبع قصص البجاء  -2

ان تقابلهم حتي تقوموا  قم بالعرض عليهم, (النور األصفر)زاً لقبول المسيح إن شارك ت احد ما بالثالثة دوائر و لم يكن جاه

م دراسة استكشافية للكتاب اختر قصة من القائمة التالية و أبدا معه. بمناقشة بعض القصص عن المسيح من الكتاب المقدس

.المقدس  

 (52-3666لوقا )االمرآه الباكية  .1

 (11-9612لوقا )مقبول من المسيح  .2

 (26-1165لوقا )الفجوة في السطح  .3

 (32-11615لوقا )اإلبنان الضائعان  .4

 (39-16615مرقس )المو ت و المغفرة  .5

 (22-1622متي )هدف جديد , حياة جديدة .6

 (22-164مرقس )اي نوع من االرض ان ت؟  .1

 في اي وق ت يمكنك ان تتحقق مرة اخري و تري اذا كانوا جاهزين لمتابعة السيد المسيح بإستخدام الثالثة دوائر 

(.14صفحة )  

.اتبع نظام التلمذه الثالثية, المقدستكشافية للكتاب عندما تجتمع من اجل الدراسة االس  

 انظر الي الماضي .1

 كيف حالك؟ 

 هل هناك شىء ان ت شاكر من اجله؟ 

 ماذا تعلم ت اخر مره؟ 

 كيف قم ت بتطبيق ما تعلمتة؟ 

 هل قم ت بمشاركة اي شخص بإختبارك هذا؟ 

 

 انظر الي األعلي .2

 اقرأ القصة 

 اعد سرد القصة بكلماتك و إسلوبك الخاص. 

 عرض ما الذي نتعلمه عن هللا في هذة الجزئية؟ا 
 اعرض ما الذي نتعلمه عن البشر في هذة الجزئية؟ 
 هل هناك وصية ُتطاع او مثل ُيتبع؟ 

 
 انظر الي األمام .3

 

 ماذا عليك ان ت تفعل هذا اإلسبوع إلطاعة ما تعلمته؟ 
 من يمكن ان تشاركه الدرس الجديد؟ 
 ض؟كيف يمكننا ان نصلي من اجل بعضنا البع 

 

 



 تةمذة ثلثية   -3

هذه طريقة بسيطه لإلجتماع مع تالميذ اخرين لتعلم كيف تتبع و . التلميذ هو من يتبع يسوع و يتعلم كيف يصطاد الناس
 .تصطاد في ثالث خطوا ت

 انظر الي الماضي: اوالً 

 اإلهتمام -1
 شارك كل ما االحداث الهامة و البسيطة ايضاً منذ المقابلة األخيرة. 
 ل اي احتياج في المجموعةصلي من اج. 

 العبادة -2
 استخم طريقة بسيطه و وثيقة للعبادة. 
 اقراء إصحاح من الكتاب المقدس و ليكون الرد عن طريق الصالة او الترنيم و العبادة: مثال. 

 المسائلة -3
 تابع. أ

 كيف كان ت استجابتك للدرس المرة الماضية؟ 
 اإلصطياد . ب

 ؟هل صلي ت من قبل مع شخص في احتياج للصالة 
 مع من شارك ت اختبارك او قصة يسوع؟ 
 السالم؟ هل وجد ت ابن 

 
 .الوصول للخراف الضالة و تجهيز تالميذ جدد .  ت

  التشجيع عن طريق مشاركة التحديا ت للوصول لمن هو بعيد عن هللا 
 صلي ألجل كل من تعرفهم و تعلم انهم ال يتبعون يسوع. 

 انظر الي األعلي: ثانياً 

 درس جديد . ث
 .كتاب المقدساقرأ جزئية من ال

 اعد سرد القصة بكلماتك و إسلوبك الخاص, بدون النظر و العوده الي الجزئية الكتابية. 
  عن هللا في هذة الجزئية؟اعرض ما الذي نتعلمه 
 اعرض ما الذي نتعلمه عن البشر في هذة الجزئية؟ 
 هل هناك وصية ُتطاع او مثل ُيتبع؟ 

 انظر الي االمام: ثالثاً 

 تدرب . ج
 ركة الدرس الجديد الذي تعلمتهتدرب علي مشا. 

 
 حدد اهداف و صلي . ح

 ماذا عليك ان ت تفعل هذا اإلسبوع إلطاعة ما تعلمته؟ 
 من يمكن ان تشاركه الدرس الجديد؟ 
 صلي. 



 ثلثيةال القاعدة

 انظر الي االمام انظر الي األعلي انظر الي الماضي
 كيف حالك؟ :اإلهتمام المتزايد .1
تمجيد و حمد هللا  :العبادة .2

 .ريقة بسيطة و مباشرةبط
 المسالةة .0

  كيف كان ت استجابتك
 للدرس المرة الماضية؟

 هل صلي ت : اإلصطياد
من قبل مع شخص في 

 احتياج للصالة؟
  مع من شارك ت اختبارك

 او قصة يسوع؟
 هل وجد ت ابن السالم؟ 

الوصول لةخباف الضالة و  .4
 .تجهيز تلميذ جدد

 

 
 

يكفي محتويا ت  :دبس جديد .5

لمها و الكتاب المقدس لتع
 .إطاعتها

 

 فترة تلمذة قصيرة 
 الوصايا السبع 
 المهارا ت األربعة 
 تكوين الكنيسه 

 

 فترة تلمذة طويلة 
 التلمذه الثالثية 
  دراسة الكتاب المقدس

 اإلستكشافية

 

التدريب علي الدروس  :تدبب .6

بالثقه و  حتي يشعر كل شخص
 .التأهيل بما تعلموه

 :مثال
 اختبارك الشخصي -
 قصة يسوع -
 هذا اإلسبوع قصة -

 :حدد الهدف و صةي .1

 اهداف للنمو الشخصي
 مشاركة البشارة
 تدريب االخرين

 
 .اقرأ العنوين الرئيسيه باألعلي فقط و اكتشف ما يمكنك ان تتذكرة و اكتبه
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ا ْخبَ : َوأََنا أَقُولُ لََك أَْيضا  .ِة أَْبني َكنِيَسِتي، َوأَْبَواُب اْلَجِحيِم لَْن َتْقَوى َعةَْيَهاأَْنَت ُبْطُبُس، َوَعةَى هِذِه الصَّ

 (8:883متي )

 انظر الي الماضي -8

 كيف حالك ؟ 
 هل هناك ما يمكن ان تشكر هللا علية ؟ صلي. 
 هل علم ت اي شخص كيف يصلي؟ هل قم ت بمشاركة اي شخص بإختبارك الشخصي او بقصة يسوع ؟ 
 يتبعون يسوع صلي من اجل كل من تعرفهم و ال. 
  المرأه السامرية  –يسوع اختار بعض األشخاص الغير مرجحين ليكونوا من اوائل التالميذ لمجتمعاتهم

 (12-1619لوقا ) فاسد مسؤولال -( 22-1265مرقس ) الشيطان من بمس متلبسال -( 32-2264يوحنا )
 .يسوع يريد كل واحد منا ليحمل البشارة لكل من لم يسمع بها

 
 األعلي انظر الي -2

  (74-2:63اعمال الرسل )اقراء القصه 

 اعد التفكير في سرد هذا الجزء بطريقتك و كلما ت الخاصة. 
 ما الذي نتعلمة عن هللا في هذه الجزئية؟ 
 ما الذي نتعلمة عن البشر في هذه الجزئية؟ 
 هل هناك وصية ُتطاع او مثل ُيتبع؟ 

 
ما الذي تفعةة حاليا و بالعمود الثاني اذكب . العمود االولاذكب انشطة الكنيسة االولي في , في الجدول القادم

 .عند مقابةة تلميذ اخبين
 هل هناك ما يمكن ان نضيفه او نغيبة لنتحول من مجبد مجموعة تةمذه لنصبح كنيسة؟

 
 

 انشطة الكنيسة االولي                              ما نفعله حاليا           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 الس البوحيةتشكيل الكن

 .ابداء ان ت و مجموعتك في رسم دائرة ذا ت خط مقطع لتمثل مجموعتك

 :اذكر, و فوق هذه الدائره 
  

  (الرقم عصا)العدد الحاضر . 1

  (صليب)عدد المؤمنين بيسوع . 2

 عدد المعتمدين. 3

 غير الدائرة ذا ت الخطوط المقطعه , إذا التزم ت مجموعتك بكونهم كنيسة 
 .لةالي دائره مكتم

 نفسه، العنصر بانتظام تمارس المجموعة كان ت إذا. الدائرة خارج أو داخل المتبقية العناصر من كل يمثل رمزا ضع ثم
   .الداخل في ضعه
 .الدائرة خارج ضعها بذلك، القيام يأتي أن عامل خارجي نتظرت أو ليس ت، المجموعة كان ت إذا

 :الرموز

 .الدائرة ذا ت الخطوط المقطعهائره مصمته بدال من د –إلتزام المجموعه كا كونها كنيسة . 1

 الماء –العماد . 2

 الكتاب –الكلمة . 3

 الكأس –العشاء اإللهي . 4

 القلب –التباعية . 5

 المال –العطاء و الخدمة . 6

 يد تصلي –الصالة . 1

 يد مرفوعه  –العبادة . 2

 صديق يمسك بيد صديقة –التبشير . 9

 مينوجهين مبتس –القادة . 12

 

 .هذا يساعد في تأسيس هوية لةكنيسة في مجتمعك  .يمكن ان تطةق اسم عةي كنيستك, اخيبا

 عةى يساعدك جيلال عدد ذلك في بما. ما بعده و البابع الجيل إلى تتكاثب التيتذكب ان هدفك هو تطويب الكنالس 
 .مجتمعك في لةبدء هللا بؤيةحبكة  في أنت أين بؤية

 

 انظر الي االمام -6

  ما الذي تحتاجة مجموعتك لتصبح كنيسة بوحية ؟ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالي

 

 

 

 



 بداية التةمذة عةى المدى الطويل

 
واصل العمل من خالل الكتاب , سعندما تنتهى من إنجيل مرق. سللعمل من خالل إنجيل مرقاستخدم نمط الثالثة اثالث  

 القاعدة الثالثيةالمقدس باستخدام 

 2-1: 1 سمرق .1
                                                                                                   15-9: 1 سمرق .2
 22-16: 1 سمرق .3
 22-21 :1 سمرق .4
 34-29: 1 سمرق .5
 45-35: 1 سمرق .6
 12-1: 2 سمرق .1
 11-13: 2 سمرق .2
 22-12: 2 سمرق .9

 12-1: 3 سمرق .12
 19-13: 3 سمرق .11
 32-22: 3 سمرق .12
 35-31: 3 سمرق .13
 22-1: 4 سمرق .14
 25-21: 4 سمرق .15
 29-26: 4 سمرق .16
 34-32: 4 سمرق .11
 41-35: 4 سمرق .12
 22-1: 5 سمرق .19
 43-35؛ 24-21: 5 سمرق .22
 34-25: 5 سمرق .21
 6-1: 6 سمرق .22
 13-1: 6 سمرق .23
 29-14: 6 سمرق .24
 32-32: 6 سمرق .25
 44-33: 6 سمرق .26
 52-45: 6 سمرق .21
 56-53: 6 سمرق .22
 13-1: 1 سمرق .29
 23-14: 1 سمرق .32
 32-24: 1 سمرق .31
 31-31: 1 سمرق .32
 12-1: 2 سمرق .33
 21-11: 2 سمرق .34
 26-22: 2 سمرق .35
 32-32: 9؛ 32-21: 2 سمرق .36
 2-1: 9 سمرق .31
 13-9: 9 سمرق .32



 29-14: 9 سمرق .39
 31-33: 9 سمرق .42
 52-32: 9 سمرق .41
 12-1: 12 سمرق .42
 16-13: 12 سمرق .43
 31-11: 12 سمرق .44
 34-32: 12 سمرق .45
 45-35: 12 سمرق .46
 52-46: 12 سمرق .41
 11-1: 11 سمرق .42
 12-12: 11 سمرق .49
 26-19: 11 سمرق .52
     33-21: 11 سمرق .51
 12-1: 12 سمرق .52
 11-13 :12 سمرق .53
 21-12: 12 سمرق .54
 34-22: 12 سمرق .55
 42-35: 12 سمرق .56
 44-41: 12 سمرق .51
 2-1: 13 سمرق .52
 13-9: 13 سمرق .59
 21-14: 13 سمرق .62
 31-22: 13 سمرق .61
 12-1: 14 سمرق .62
 21-11: 14 سمرق .63
 26-22: 14 سمرق .64
 31-21: 14 سمرق .65
 42-32: 14 سمرق .66
 52-43: 14 سمرق .61
 65-53: 14 سمرق .62
 12-66: 14 سمرق .69
 15-1: 15 سمرق .12
 41-16: 15 سمرق .11
 2-1: 16 سمرق .12
 13-9: 16 سمرق .13
 22-14: 16 سمرق .14

 
 
 
 
 
 
 



 ما بداءه يسوع
 
 

          التعددية                 التعددية           
 
 
 
 

      
           التعددية                         التعددية      

                                      
 
 
 

 .قود اليومهناك ستة عناصر تميز الحركة التي أسسها يسوع وما زال ت ت     
 

أعد تالميذه . نظر إلى إسرائيل ورأى األغنام، تائهون من دون راع  . كان ت تحركه الرحمة. رأى يسوع الحاجة -1

 .ليبشروا باإلنجيل إلى العالم كله
 

" الخطاة"، "األصحاء"وليس " المرضى"قضى يسوع وقته في البحث عن الناس . سوع قام بالتواصل مع الناسي -2

 .للوصول الى الناس الذين كانوا يعرفون أنهم بحاجة إلى رحمة هللا سعى". الصالحين"ليس 
 

 
. فيه أصبح حكم هللا حقيقة واقعة. أعلن يسوع الخبر السار للخالص في األقوال واألفعال. شارك يسوع اإلنجيل -3

س،ابتكر، ودعا الجميع الذين التقى بهم للتوبة و اإليمان  .ينأعطى حياته كفداء لكثير. فهو بشَّر، درَّ
 

 
ب يسوع التالميذ -4 فهو أسس لهم وعلمهم . قاد يسوع الناس أن يضعوا ثقتهم فيه وأن يتعلموا أن يطيعوا وصاياه. درَّ

 .طريقة جديدة للحياة
 

 
كما ارتفع الرب، شكل يسوع تالميذه على شكل الكنائس التي تتميز اإليمان به، والحب . جمع يسوع المجتمعا ت -5

 .لمة واألعماللبعضهم البعض، والشهود في الك
 

 
فأرسل لهم الروح القدس لكي يواصلوا خدمته . قام يسوع بتجهيز أتباعه لتلمذة جميع األمم. ضاعف يسوع العمال -6

 .في قوته
 

 .اعد رسم و شرح الشكل التوضيحي للحركة, من ذاكرتك

 اإلتصال          

 

 مشاركة            تجمع

 

 الرؤية


