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 ة الثالثةاأللف�ّ عهد م مبادئ تدر�ب
 

ا عا�ي اة الثالثة منهأللف�ّ عهد امستخدم � ال�تاب المقدس والالهوت مع ع� دراسة الطالب  در�بلتالجودة  ج�
 ّ ا ع� التطبيق الشخ�ي ض أ�ض� ك�ي ي و  ال�ت

ّ �ض ة التعلم و�ضافة الخدمة. نقوم بذلك عن ط��ق تبس�ط عمل�ّ العم�ي
ي ا. تم تصم�م منهالدراسة مجموعةبغرض استخدامها ضمن خاصة مصادر 

جنا للسماح للقادة بقضاء وقت أقل �ض
ي كنوا من قضاء الم��د من الوقت حىت يتم وتعل�مها إعداد الدروس 

ّ  هذا التعل�م ع� واقعهم تطبيق�ض  المح�ي
ُ
طِلق . ن

ي هؤالء القادة  ع�  . عهد الم مدريب

ي الدراسة الط��قة الُمث� للمشاركة 
و�ي  –ة الثالثة األلف�ّ عهد �ي من خالل المجموعات التعل�م�ة التابعة لم�ض

ض بتطبيق مُ  نة من أشخاص� مجموعات مكوّ  مني ض ّ  هسيتعلمون التعل�م الذيل�ت ي إطار �شكٍل عم�ي
. ننصح بالدراسة �ض

اك مع  الخدمات المحل�ّ  ي حقل الخدمةة باالش�ت
ي الميوفر مُ  . كل من �عمل �ض اف والتوج�ه الالزم لهذە عهد دريب اإل�ش

ي الم  ع� معرفة الم��د عن هذا الدور المهم. عهد المجموعات. والغرض من هذا المستند هو مساعدة مدريب

 

 الهوت التدر�ب

امج التدر�ب�ة. إنه  ي درّ أشبه الهوت التدر�ب هو تطبيق مبادئ ال�تاب المقدس ع� ال�ب ب بها �س�ع للط��قة الىت
. الهدف من  ا تالم�ذە االثن ة، دة وال�تاب�ّ د حصول الناس ع� ال�ث�ي من المعلومات الج�ّ تدر�ب ل�س مجرّ الع�ش

ي ول�ن استخدامهم لهذە المعلومات ل�كونوا فعّ 
ض �ض ا مُ الني ض ل�س�ع، مل�وت هللا. ن��دهم أن �كونوا أتباع� خلصني

ي تحقيق ما وعد هللا به أن �كون من خالل خدمتنا: تح��ل هذا العالم أجمع إ� 
ض �ض ون��دهم أن �كونوا فعالني

ي التدر�ب،المقاطع ال�تاب�ة  إحدى). سنفحص 11: 15مل�وت هللا (رؤ�ا يوَحنا 
ي �ستند عليها فلسفتنا �ض اال  الىت

ي  و�ي 
 . 28: 18-20َمىتَّ اإلرسال�ة الُعظ� �ض

، فاذَهبوا وَتلِمذوا   األرض�
�

ي السماِء وع�
لُّ ُسلطاٍن �ض

�
َّ ك ي

�
: ُدِفَع إ�

ً
َمُهْم قائ�

�
َم َ�س�ُع وكل "فتَقدَّ

موُهم أْن َ�حَفظوا جميَع ما 
�
. وَعل دوُهم باسِم اآلِب واِالبن� والّروح� الُقُدس� َمِم وَعمِّ

ُ
جميَع األ

". هر�  انِقضاِء الدَّ
�

لَّ األّ�اِم إ�
�
ْم ك

�
ْم بِه. وها أنا معك

�
 أوَصيُت�

ي هذا المقطع، الذي وج
ض ته (بعد ق�ام ەإ� تالم�ذ�س�ع ه ه�ض قال ألتباعه أن ، )ومن خاللهم إ� جميع المؤمنني
ّ جميع األمم.  تلمذوا يُ  ) هو "تلمذوا".  الفعل الرئ��ي ي

ي األصل اليونايض
ا �عرف للجملة الثان�ة (�ض ". التلم�ذ ل�س شخص�

ي ح�اته اليوم�ة، يتبع �س�ع، �ع�ش من 
ال�ث�ي عن ال�تاب المقدس أو �ح�ض ال�ن�سة فقط. التلم�ذ هو شخص، �ض

كل تداع�ات من خالله  الرب  �عمل الذي مل�وتال وك�لالتلم�ذ هو أجله، و�ستخدم مواهبه لصالح مل�وت هللا. 
ي  و�بل�سة والموت انتصارە ع� الخط�

ا ل�س فقط حىت �حصل الناس اج� منه وضعنا . لقد ةق�امالالصل�ب و ع�ب  �ض



 

ض دة ول�ن كأداة لمساعدتهم ع� أن �كونوا وكالء فعّ ة ج�ّ ع� معلومات كتاب�ّ  . �جب أن �كونوا هللال�وت لم الني
 تالم�ذ. 

 

ا ثالث أهداف تعهد لمدى ال ي عمل�ة التداخل مع�
ذات الُمحب، ال�لمة  حضور . األهداف الثالثة �ي التلمذة�ف

 الطاعة. أعمال ، و الُسلطان

 

ي المجموعة – Orthopathos / الُمحبحضور ال
 أدلة المناقشة المستخدمة �ف

ا. أوً�، �جب أن تكون لد�ك عالقة 
�

ا لهذا المقطع، هناك ثالثة أش�اء �جب أن تحدث حىت �صبح الناس تالم�ذ وفق�
 : شخص�ة مع هللا. �قول المقطع

"... دوُهم باسِم اآلِب واِالبن� والّروح� الُقُدس�  "...وَعمِّ

ي د ل�ي ُتَعمّ 
ي عالقة شخص�ة معه. فالشخص الذي ُ�َعمّ  أو �شخص� شخص� �ض

د باسم الثالوث له ، �جب أن توضع �ض
ي الثالوث. �سبب هذە العالقة �قول لنا هللا "

لَّ األ عالقة شخص�ة مع هللا ومع كل اقنوم �ض
�
ْم ك

�
 ها أنا معك

�
ّ�اِم إ�

هر." سوف ُ�س�ي مبدأ التلمذة هذا بمبدأ الحضور الُمحب.   انِقضاِء الدَّ

 
�

ا أن  ا يتطلب كونك تلم�ذ اختبار حضور هللا الُمحب. باإلضافة إ� حضور الروح القدس، �مكن للتالم�ذ أ�ض�
وا هذا الحضور المُ  ض آخ��ن. الحب من خالل عالقات �خت�ب ي تجعل وهذا أحد األسبمحبة مع مؤمنني

اب اليت
ي دراسة بالغة األهم�ة لعمل�ة التدر�ب ع�  �ةم�مجموعات التعلال

ة األلف�ّ عهد وفرها ميال�تاب المقدس اليت
 الشخصّ�ة تعكس محبة هللا معهشخص�ة محبة، وعالقة إن تلمذة شخص� ما تتضمن تك��ن عالقة الثالثة. 
ي أن شخص�ّ للتلم�ذ.  ي أ�ضا أن �ي جزء ال يتجزأ من عمل�ّ  ذ لِم ة ومشاعر الُمتَ هذا المبدأ �عىض ة التدر�ب. وهذا �عىض

، �جب أن يتعلم أن ُ�طور و�ستخدم هذا الن�ع من الشخص�ّ الطالب، ل�ي �كون فعّ 
ً

ي �دعا�  وا هللاة والمشاعر الىت
 ة الثالثة إ� هذا المبدأ باسم "أورث��اثوس."ج األلف�ّ ا أن تكون له. �ش�ي منه هشعب

ي عمل�ّ  إدماج�ستغرق 
ا شخصيتك ومشاعرك �ض  ة التلمذة وقت�

ً
وال �مكن الق�ام به فقط من خالل االجتماع مرة ط���

ة و  ا واحدة كل ف�ت ) . بل �جب عل�ك مع التالم�ذ  محاولتك أن تكون ودود�
ً

 (ول�س ُمتدّخ�
ً

ي أن تكون ُمتداخ�
�ض

ا، باألمر ذاته معكح�اتهم والسماح لهم  د بعدد األشخاص الذين �مكنك ق�ّ مُ فأنت . وألن هذا �ستغرق وقت�
احات حول عدد التالم�ذ الذين �جب أن �كون ي وقٍت واحد. �مكن العثور ع� تفاص�ل، مثل االق�ت

 وا تلمذتهم �ض
 . ض ي دل�ل توج�ه المدر�ني

ي مجموعة التعلم �ض
 لد�ك �ض

ي  ستكون أدلة المناقشة المقدمة 
ي عهد المة لمدرب واحدة من الموارد الرئ�س�ّ وحدة دراس�ة كل �ف

للمساعدة �ف
ي كل مرة تتجمع فيها مجموعتك ل

ف لبمّدك تحقيق هذا الهدف. سيتم استخدامها �ف ك�ي . ةمناقشلمجاالت ال�ت
 و 

�
مك

ُ
ي نأمل أن ت

ّ ن المجموعة من التعلم �ف  ، سواء من بعضهم البعض أو منك كمدرب. إطار جما�ي

 

 

 



 

 ختباراتالدروس، أدلة الدراسة واال  –) Orthodoxyذات الُسلطان (ال�لمة 

ْم بِه." وهذا �شمل أ��� من األناج�ل 
�
ا منيتطلب تلمذة شخص ما أن تعلمه "جميَع ما أوَصيُت� العهد  ح�ث أنه بدء�

ي �ي العهد الجد�د أسفار بق�ة كذلك )، و 24 :24-48لوقا وتدور حوله (القد�م �ش�ي جميع األسفار إ� المسيح  الىت
ي تعل�م ال�تاب المقدس بأ�مله. �ش�ي ر اإلعالن عن المسيح وخدمته. إن تعل�م تطوّ  ْم بِه" �عىض

�
"جميَع ما أوَصيُت�

األرثوذكس�ة إ� العقائد السل�مة حول كلمة �ش�ي  األرثوذكس�ة". ة الثالثة إ� هذا المبدأ ع� أنه "ج األلف�ّ ها من
 . كلهال�تاب المقدس  

ي ة �ي الموارد الرئ�س�ّ واالمتحانات النهائ�ّ  ،راسة، واالختبارات، وأدلة الدعهد ستكون دروس الم
ة للمساعدة �ف

عهد التعل�مّ�ة من د المر ال�تاب المقدس وفهم موا دراسةم يوفرون األدوات الالزمة لتحقيق هذا الهدف. فُه 
 ح�ث صلتها بال�تاب المقدس والالهوت. 

 

  العملّ�ةالمهارات أوسمة و  الخدمة –) Orthopraxisأعمال الطاعة (

ي فقط مهم أن "�تلمذة تعلستلزم ال� وصا�ا المسيح فحسب بل حفظ َ�حَفظوا" كل ما أو� به �س�ع. هذا ال �عىض
ا وضع كالمه موضع التنف�ذ. سُنس�ي هذا المبدأ  ي أ�ض� ة الثالثة ع� ج األلف�ّ ا للتلمذة. وُ�طلق منهأعمال الطاعة �عىض

 أورث��را�س�س."هذا المبدأ اسم "

ض  ق بالالتدر�ب باستخدام هذا النموذج أخد مضامني
�
ي هذا النموذج، درّ المُ الذي �لعبه دور يتعل

الدور �س لب. �ض
الُمدّرب ع� شخص�ة طبع وال نقل المهارات. كما أن الدور األسا�ي ل�س  ،نقل المعرفةهو األسا�ي للمدرب 

ّ التلم�ذ  )، ومهارات الح�اة ذات الُسلطانإدماج المعرفة (ال�لمة للمدرب هو �سه�ل  . بل، إن الدور األسا�ي
ي ح�اة وخدمة الطالب. حضور )، والشخص�ة ال�تاب�ة (الطاعةال المأع( العملّ�ة والخدمة

 الُمحب) �ض

ّ  دراس�ةدورة  ، المقدمة مع كلاألوسمةتعت�ب  ي ا�ي المورد الرئ��ي
 لوصول إ� هذا الهدف. ، و�ساعد �ف

ا إ� جنب مع نقاط العمل  ي مجاالت الخدمة والمهارات الح�ات�ة جنب�
وستسهل المناقشة حول التدر�ب �ف

ي الخدمة. 
ة �ف ي المجاالت الشخص�ة والخ�ب

 لتطب�قها �ف

 

 طبيقالت

ي ظل الس�اق الذي تخدم ف�هتطبيق  و همعهد تدر�ب ال لتنف�ذ حد األهداف الرئ�س�ة أ
. �ساعد المدرب التعل�م �ض

ي تُ الطالب   ع� فهم المحتوى والقدرة ع� استخدامه من خالل دينام�ك�ات المجموعة الىت
�
ي ز ع� التطبيق رك

�ض
ّ  هذا تج��ة سّ� . �مكن أن �ُ ظل الس�اق الذي تخدم ف�ه ا ع )classroom( اللقاء الدرا�ي ّما ول�نه �ختلف تمام�

 . تعل�مّ�ةال م الفصولمعظ نعرفه عن

 

 

 



 

ي 
ي التطبيق المحتوى ووضعه �ف

ّ س�اقه �ف  لقاء الدرا�ي

ّ إذا كان الغرض األسا�ي من تج��ة ال ا، ُمجّرد ل�س  لقاء الدرا�ي نقل المعلومات، فما هو الهدف من هذا الوقت مع�
 ؟عهد مدرب المنجح ف�ه وك�ف ي

ة هو مساعدة الطالب ع� ر�ط محتوى دروس الم ي مجموعات صغ�ي
عهد أحد األهداف الرئ�س�ة لالجتماعات �ض

تهم ي الح�اة والخدمة.  بخ�ب
ي الخدمة والح�اة. ن��د ر�ط المحتوى �سلوكهم وشخص�اتهم �ض

فالناس ُتدرك الخاصة �ض
اآلخ��ن وعندما �سمعون  ،ر�طها بح�اتهم الخاصة ة عند أفضل وأ��� فعال�ّ  المفاه�م والمعلومات الجد�دة �شكٍل 

 . يتحدثون عن ك�ف ي��طونها بح�اتهم الشخصّ�ة

ي س�اقهعمل�ة تطبيق المحتوى و �مكن أن �س�ي هذە 
ّ  وضعه �ض ي

ي وضع ال. التطبيق و الح�ايت
الس�اق هما وجهان �ض

ّ  ظهر آثارە ع� الفكر الفرديّ لعملة واحدة. و�بدأ التطبيق بمحتوى ال�تاب المقدس و�ُ  والطاعة  والجما�ي
ي وضع الوالشخص�ة. و�بدأ 

تد�ي من ال�تاب و�س–الثقافة وال�ن�سة والشعب وحالته–الس�اق �س�اق الخدمة�ض
ي يواجهها الناس  ي ظل هذا المقدس اإلجابة ع� األسئلة الىت
 الس�اق.  �ض

ي ذلك لخدمتك؟ ماذا العمل�ّ  التأثرات"ما �ي  : لذا �ط�ح التطبيق أسئلة مثل ة لهذا الدرس ع� س�اقك؟ ماذا �عىض
ي العالم؟" 

ي ذلك لمشاركتك �ض ي ذلك بالنسبة ل�ن�ستك؟ ماذا �عىض ي وضع التط�ح عمل�ة و �عىض
 : الس�اق أسئلة مثل�ض

ي أواجهها  ي مواجهة هذا الموقف أو المشكلة الىت
ي هذا الدرس القائم ع� ال�تاب المقدس �ض

"ك�ف �مكن أن �ساعديض
ي مع كل والتعامل معها بفعال�ّ 

ي كل دل�ل مناقشة �أيت
ح وحدة دراسّ�ةة؟" سوف تجد مثل هذە األسئلة �ض . يوجد �ش

ي دل�ل ت
ي وضع الوج�ه المدرب. التطبيق و كامل ألدلة المناقشة �ض

ا، ومن المستح�ل الفصل �ض الس�اق متشابهان جد�
ي الممارسة العمل�ّ 

. �ض ض ا. االختالف هو مسألة ترك�ي ي (بينهما تمام� ات ع� محمل الجد ) أخذ 1ة، هذا �عىض  التأث�ي
تبة ع� الفكر والطاعة والشخص�ة( ي أدلة المناقشة )الم�ت

حة �ض ع� أخذ زمام المبادرة  طلبة) �شجيع ال2و ( ،المق�ت
ض أن األخ�ي ه ي حني

ض ع� التطبيق، �ض ك�ي ي ط�ح األسئلة والبحث عن إجابات ألسئلتهم. األول هو ال�ت
ض ع� �ض ك�ي و ال�ت

ي أدلة المناقشة �ي األسئلة الوح�دةالس�اق. بمعىض آخر 
احات للعمل �ض ض أن األسئلة واالق�ت حول موض�ع  ، ال تف�ت

ي مواقفهم الخاصة ع طلبةع ال. شّج الدراسة
 الخاصة.  اسئلتهملتعب�ي عن وا� التفك�ي �ض

ا ع�  ي س�اقك. قد تكون قادر�
ا المحتوى حىت تعرف ك�ف ينطبق عل�ك �ض هناك معىض مهم وهو أنك ال تفهم حق�

ي مل�وت هللا حىت تفهم ع� األقل إ�
ا ع� استخدامه بفعال�ة �ض  اجت�از اختبار عن المحتوى، ل�نك لن تكون قادر�

ي ال
 . مكان الذي تع�ش ف�هحد ما ك�ف ينطبق ع� س�اقات ح�اتك وخدمتك �ض

 ّ ي من تج��ة ال الهدف الرئ��ي
ّ ادر للقاء االثايض ض مدرب الم�ي والطالب،  عهد هو تع��ز عالقات المحبة والداعمة بني
ض الطالب و�عض ا، فإن هم البعضو�ني ام  ةحبمرابطة ال. وهذا الهدف ال �قل أهم�ة عن األول. كما ذكرنا سابق� واالح�ت

ي تُ  ا هذە �ي الىت نامج حىت عندما �صبح التدر�ب شخص�� ي ال�ب
ي أن �كونوا �ض

ض �ض غ�ي م��ــــح.  و أحافظ ع� رغبة المتدر�ني
ي �ُ  ةحبمإن عالقة ال ام هذە �ي الىت شجع الناس ع� االنفتاح ع� تج��تهم وُتتيح لهم فرصة التعلم. بدون واالح�ت

 هذا المناخ، من الصعب ال
�
ض م. هذا المناخ تعل  ع� تعل�م الروح القدس. �جعلهم منفتحني

ض لتج��ة ال ض الرئ�سيني احات حول ك�ف�ة تحقيق هذين الهدفني ّ ف�ما ��ي بعض االق�ت  : لقاء الدرا�ي

ي بدا�ة 1
ا أ��� فاعل�ّ  بطرٍق  مأن �كون الرب معلمك ، صلِّ اللقاء . �ض ي مل�وت هللا. قد تجعل�م جم�ع�

ة �ض
ض أو  ي الصالة من أجل فرص خدمة معينة للمتدر�ني

ا �ض ي ت�ّ ح�ا أمور� ترغب أ�ض�
ض �ض ك المتدر�ني ة. أ�ش

 الصالة إن أمكن. 



 

. تُ تعظ أو . ال 2  حا�ض

ّ  الدرس محتوى�د إعادة .  قلل من 3 وري فقط لتحقيق الغرض الرئ��ي . لقاء من وقت ال إ� ما هو �ض
ا لتوضيح معىض المحتوى  إعادة �د س�كون بعض  ور�� ة ل�ض شخص ما. ل�ن �جب أن يتم ذلك خ�ب

ب فقط لهذا الغرض. 
�
ّ إ� ال ر�ط المحتوى بتج��تهمقد يتطل . تحدث عن أجزاء من المحتوى الدرا�ي

ي الوعظ عن لمجرد ُ�ش�ي إ� المحتوى ل�ن ال 
 المحتوى. الرغبة �ض

ا . ال تط�ح أسئلة مصممة الختبار معرفتهم 4 بالمحتوى. نأمل أن �كون الطالب قد أجروا بالفعل اختبار�
نت الخاص بالم إن اختبار معرفتهم بالمحتوى  عهد. ع� المحتوى من خالل موقع التعلم ع�ب اإلن�ت

. اللقاء ل�س الغرض من  ي حاالت نادرة ط�ح أسئلة مصممة الختبار  �كونقد الدرا�ي
من المف�د �ض

ا المعرفة. ول�ن ال�ث�ي من تلك   األسئلة لألسباب الخاطئة س�خلق جو�
�
م. يؤدي إ� نتائج عكس�ة للتعل
ا غ�ي  ركز باألحرى ع� ك�ف�ة ارتباط المحتوى بح�اتهم وخدماتهم. و�ن قالوا أثناء تلك الرحلة شيئ�

 ّ ي العن� تؤكد ع� �شج�عّ�ة ول�ن حاول أن تفعل ذلك بط��قة ، فال تخف من تصح�حه. كتايب
ي إجابتهم 

 . ثم ُتصحح ما هو خطأ الصحيح �ض

.  ال �سأل أسئلة تعرف إجابتها بالفعل. مرة أخرى، أنت ال تحاول معرفة مقدار المحتوى الذي �عرفونه. 5
أنت ت��د منهم أن �ستكشفوا ك�ف ترتبط ح�اتهم وخدمتهم بالمحتوى. هذا مشابه للنقطة السابقة، 

 ل�نه �ع�د التأ��د عليها من منظور مختلف قل�ً�. 

ي  : ب��شاء والحفاظ ع� بيئة تقول. قم 6  من تلك البيئة الىت
ً

"أنا أقدر وأر�د أن أتعلم من تج��تك." بد�
ا أنا أعرف اإلجابة" : تقول . إذا كنت تعرف اإلجابة ، وأر�د أن أعرف ما إذا كنت تعرفها أنت أ�ض�

 الصح�حة فسوف يتم تدر�بك." يتطلب خلق مثل هذە البيئة االعتقاد بأن الشخص األ��� 
�
 تعل�ما
 ومن شخص أقل 

�
ة أ��ب ال يزال ب�مكانهما التعلم من شخص أقل تعل�ما والشخص الذي يتمتع بخ�ب

ة.  ي �عمل بها جسد المسيح.  خ�ب إذا كنت ال تصدق هذا بحق، فال �مكنك أن تكون هذە �ي الط��قة الىت
ي الم

 �ض
ً

ا فعا� ي النها. ال تّد عهد مدر��
ون �ض �ة دوافعك الحق�ق�ة �ي فقط أنك مهتم بتج��تهم. س�ي

مهم، فسوف تخلق بيئة تعل�م�ّ  ض بأنك تهتم بهم وتح�ت ا لذلك. إذا كانوا مقتنعني ة وسيتفاعلون وفق�
 فعالة. 

تهم.  اطلب منهم مشاركة 7  ف�ما يتعلق بمحتوى الدرس.  خ�ب

 ع� القصص السلب�ة. اسمح لهم ِ� بحث عن قصص إ�جاب�ة وقصص سلب�ة. ل�ن ال تُ اأ. 
ء لهم هذە بالب�ح بها  عندما �شعر المتدر�ون أن الجو �ساعد ع� ذلك. تأ�د من أنك ُت�ي

 البيئة. 

ي –توضيح ما حدث وك�ف�ة ر�طه بالس�اق ع�ب. أثناء مشاركتهم، اط�ح أسئلة قد �ساعد 
بما �ض
ذلك أفعالهم وشخص�اتهم. استمع بعنا�ة. وأظهر االهتمام. تأ�د من فهمك قبل الرد. قد 

ي المجموعة لط�ح أسئلة �سأل، "أفهم أنك 
تقول كذا. هل هذا صحيح؟" ادُع اآلخ��ن �ض

ا.   توض�ح�ة أ�ض�

ي  الُمشاركاتج. أ�د ع� ق�مة  . من المحتمل أن تكون بعض المشاركات أ��� ق�مة ق�لتالىت
ي العادة بط��قٍة ما. أ�د ع� 

ا �ض للمجموعة من مشاركات أخرى. ل�ن معظمها س�كون مف�د�
 . فائدة ما شاركه الشخص



 

ةم مالحظات �ساعد الطالب والف��ق بأ�مله ع� ز�ادة وض�ح وفائدة الد. قدِّ  من ح�ث ر�ط  خ�ب
ء نفسه إذا كنت تعتقد أنه مناسب ومف�د  ي

المحتوى بالس�اق. ادُع اآلخ��ن لفعل ال�ش
 لمجموعتك. 

ي تتعلق بالمحتوى. شارك باألمثلة اإل�جاب�ة والسلب�ة.  شارك. 8 ات الخاصة بك الىت ، كن أخري بعبارةالخ�ب
ا ع� استعداد  ض مع  أن تكون ُمنفتح� ا الدارسني ا ف�ما يتعلق  تتعلم. أظهر أنك أ�ض�

�
وأنك فشلت أح�ان

ي مشاركة أمثلة إ�جاب�ة عن عالقة ح�اتك وخدمتك بمحتوى الدرس. قد 
دد �ض بمحتوى الدرس. ال ت�ت

ف، ول�ن إذا كنت تعرف تفاخر ينظر بعض الناس إ� هذا ع� أنه  ء ج�د تفعله هو  وتع�ت ي
أن كل �ش

ي مشاركة مثل هذە بنعمة هللا
بوضع ، تقوم األمثلة اإل�جاب�ة. بهذە الط��قة، ف�جب أن تكون حرا� �ض

ا ما �كون من المف�د أن تقود بأمثلة من ل نموذج معىض المحتوى بالنسبة لهم من تج��تك السابقة. غالب�
ا ما مأن تطلب منهم المشاركة من ح�اتهح�اتك وخدمتك قبل  ا. غالب� ا تمام� ور�� ، ل�ن هذا ل�س �ض

 ع� خصائص المجموعة.  ذلك �عتمد 

ي بعض األح�ان. �مكنك محا�اة �ّ الدراسلقاءات الخدمة داخل الواقع .  قد تكون محا�اة 9
ة مف�دة �ض

ا  تبش�ي شخص يتظاهر بأنه غ�ي مؤمن. بعد ل�ارز �حاول ال�رازة، ع� سب�ل المثال. كن نموذج�
ض للمناقشة. ثم امنح بعضهم أو كلهم فرصة لمحا�اة الخدمة. قدم لهم المحا�اة،  قم بدعوة المتدر�ني

ض اآلخ��ن  ي التعل�قات. يؤدي هذا إ� ر�ط المحتوى بالس�اق إ� مالحظات وادُع المتدر�ني
المشاركة �ض

. المعا�   �شكل أ��ب

ات السابقة والمحا�اة، امنح  . 10 ي س�اقه من خالل مشاركة الخ�ب
بمجرد ق�امك بوضع المحتوى �ض

ا  ا شخص�� ض نمو� ي  لخدمةل مهامو المتدر�ني ي س�اق ال �جبالىت
ستساعدهم  مهام–والخدمة ب�تإنجازها �ض

ي س�اقه الحا�ي للح�اة وللاآلن ع� تطبيق 
 خدمة. المحتوى ووضعه �ض

ي أ. توز�ــــع مهام الخدمة الم
 ةموجود وسمة. م��د من المعلومات حول األعهد الم أوسمةوجودة �ض

ي دل�ل توج�ه المُ 
 ب. درِّ �ض

ي 
، تحدث عن ذلك. اطلب منهم  اللقاءب. �ض عن بعض أ�شطة المهام. استمع عمل تق��ر التا�ي

ومساعدتهم ع� تطبيق ما �فعلونه تأ��د تهدف إ�  بعنا�ة و�اهتمام. قدم لهم مالحظات
ء المحتوى ووض ي

ي س�اق الح�اة والخدمة �شكل أ��� فعال�ة. ادُع اآلخ��ن لفعل ال�ش
عه �ض

 نفسه إذا كنت تعتقد أنه مناسب ومف�د لمجموعتك. 

وري وُمف�د.   ج. صلِّ   كلما �شعر أنه �ض

 

ي �جب تجنبها
 نماذج التدر�ب اليت

ي �سبب التحد�ات 
ا  الموجودة �ض

�
التدر�ب، س�شعر المشاركون باالنجذاب الستخدام أسال�ب "أ�ع" وأقل �شارك

ي �جب تجنبها؛ ستحاول تلك النقاط إبعادك عن   تدر�ب العهد.  تداخلوأ��� راحة. ف�ما ��ي بعض الطرق الىت

 



 

ا 1 ي معرفة ما �جب الق�ام به الحق� ي المحتوى حىت أتمكن من اجت�از االختبار. �مكنىض . ول�س . "فقط أعطىض
لدي أي مشا�ل شخص�ة". هذا النموذج ال ينطوي ع� تكامل مقصود. �مكن أن يؤدي إ� الخطأ الذي 

ي الخدمة واستخدام 
ا إ� عدم الفعال�ة �ض ذكرە الرسول بولس أن "المعرفة تنفخ". �مكن أن يؤدي أ�ض�

ي ال�ن�سة. 
 نموذج الخدمة عن ط��ق نقل المعلومات �ض

ي المحتوى. أ2 ا . "فقط أعطىض ةنا أ�ض� ي مجموعة صغ�ي
، وهذا هو المكان الذي أحصل ف�ه ع� عضو �ض

ي الشخص�ةتدر�ب ع� 
". �فصل هذا النموذج المعرفة عن تدر�ب الشخص�ة. من الذي �ساعد سمايت

ه؟ من المحتمل أن ينت�ي األمر بطالب لد�ه معلومات الشخص ع� دمج المعرفة مع شخصيت
الالهوت من ناح�ة ب، وتطور الشخص�ة الذي ال عالقة له �ةلالهوت�ة جافة بال تطب�قات من ناح

 أخرى. 

. سأحصل ع� جزء الخد�ي من هناك." 3 ي ي كن�سىت
ي خدمة �ض

ا عضو �ض ي المحتوى. أنا أ�ض� .  "فقط أعطىض
�فصل هذا النموذج المعرفة عن عمل الخدمة. من الذي �ساعد الشخص ع� دمج المعرفة بالخدمة؟ 

األمر بطالب لد�ه معلومات لالهوت�ة جافة بال تطب�قات من ناح�ة، وأسال�ب من المحتمل أن ينت�ي 
ا لألول��ات الثقاف�ة والشخص�ة أ��� من علم الالهوت.   خدم�ة يتم �شك�لها وفق�

الستخدام ط��قة م��حة أ��� –أثناء ق�امك بتدر�ب الطالب، ستشعر، بال شك، باالحت�اج التخاذ طرق مخت�ة
ا للوقت. إذا كنت تعلم أن هذا االحت�اج قادم، فستكون قادر ع� مقاومته �شكل أفضل. ال �ستسلم 

�
وأقل استهال�

ي ينتج عنه  ي الحصول ع� برنامج تدر�ىب
 وكالءلذلك االحت�اج ليبعدك عن تدر�ب المؤسسة إذا كنت ترغب �ض

ي 
ي  المؤسسة ت. قامهللا ممل�ة فعالون �ض ي الشارات وأدلة المناقشة الىت

ض العمل المهم والمطلوب �ض بتضمني
ا ستساعدك ع�  ي قدم�

ي هذە العمل�ة.  الم�ض
 �ض

 


