الدليل التمهيدي لمساق التلمذة "كور" -
CORE 101

YFC

مالحظة :قام فريق من "الشبيبة للمسيح" بإعداد مساق التلمذة تحت اسم "كور" في الواليات المتحدة .كلمة
"كور" تعني باللغة االنكليزية "الجوهر" .وقد تم اختيار هذا االسم ألن هذا المساق يتطرق الى األمور
الجوهرية التي تهم الشبيبة في أيامنا هذه في رحلة مسيرهم مع الرب.
ما هي أهمية مساق التلمذة "كور" الذي أعده فريق "الشبيبة للمسيح"؟
-

يساعدك مساق كور للتملذة على إيصال رسالة االنجيل للمراهقين كما يساعد الشبيبة على النمو عالقتهم مع المسيح.
يشجع كور الطالب على الوصول ألصدقائهم الضالين بطرق كتابية
يساعد كور على بناء العالقة بين القائد والمراهق الذي لديه اسئلة كثيرة ويريد أن يعرف المزيد عن هللا

ما هي قيم مساق "كور" من الشبيبة للمسيح؟
 -١الصالة  -يعلم عن الشفاعة في الصالة لبعضنا البعض.
 -٢عالقات مبنية على المحبة  -يساعد على بناء عالقات اساسها المحبة والشفافية مع بعضنا البعض.
 -٣تعاليم الكتاب المقدس  -تعليم مبادىء الكتاب المقدس وتطبيقاتها العملية في حياتهم.
 -٤تطوير قادة  -تطوير قادة للوصول للشبيبة الذين يريدون ان يتلمذوا اصدقاؤهم.

أسس مجموعة "كور":
-

-

شارك ،صل ،اكتشف :مجموعات كور هي مكان رائع لكي يستمع الناس لبعضهم البعض ومشاركة القصص والصالة لبعضهم
البعض واكتشاف كيف ان كلمة هللا تتحدث اليهم شخصيا ً وتقود حياتهم (عبرانيين )٢٥-٢٤ :١٠
شبكة :خلق شبكة تواصل بين القادة والطالب او المراهقين (يوحنا )٢٣ :١٧
تدريب الراشدين :لتطوير الراشدين الذين يتابعون فرق الطالب من خالل التوجيه والنمذجة ( ٢تيموثاوس  ،٢:٢أفسس :٤
)١٢-١١
فرق كور للتلمذة :الهدف من انشاء فرق كور هو لتشجيع كل شخص في المجموعة من خالل اللقاء االسبوعي سوياً .كما
ويساعد األفراد على المحافظة على المساءلة فيما بينهم والمثابرة في رحلتهم لعيش حياة كحياة يسوع( .جامعة ١ ،١٢-٩ :٤
تيموثاوس  ٢ ،١٢ :٤كورنثوس  ،٢١-١٨ :٥أفسس  ،١٢ :٤يعقوب  ،٢٢ :١فيليبي )٩ :٤
صنع تالميذ للرب :صنع تالميذ للرب من خالل استخدام اسلوب يسوع في حياته كقدوة نحتذي بها .واكتشاف ما معنى ان نتبع
يسوع في حياتنا اليومية.

ما هو شكل مجموعة كور؟

-

 الهيكلية :مجموعات كور تتألف من شخصين الى  ١٢مراهق مع قائدواحد على األقل .يتقابل الفريق اسبوعيا ً ومدة اللقاء ممكن ان تتراوح من  ٢٠دقيقة إلى ساعتين
تقريباً .على أعمار المراهقين ان تكون متقاربة ولديهم نفس مستوى النضج.
فقرة شارك :في هذه الفقرة يتشارك اعضاء الفريق عن تفاصيل واحداث حياتهم وعن اي امور ذات معنى حدثت معهم خالل
االسبوع.
فقرة صل :هذه الفقرة تسمح للمراهقين بأن يتقابلوا مع هللا من خالل صالة الشفاعة لآلخرين والتأمل بكلمة هللا وتقديم الشكر له
واالعتراف أمامه.
فقرة اكتشف :هذه الفقرة تتضمن تحديات يضعها القائد امام الفريق بشكل اسبوعي .على اعضاء الفريق تنفيذ هذه التحديات
على اشكالها :منها ما يتعلق بالصالة الدائمة ألصدقائهم الضالين ،أو القيام بأعمال رحمة وغيرها من األمور التي تظهر محبة
هللا ألصدقائهم الذين ال يعرفون يسوع.

كيفية بدء مجموعة من الشبيبة لدراسة مساق "كور"
عليك ان تجد شبيبة بالمواصفات التالية:
 مؤمنين اقوياء أو مؤمنين جدد. يجب أن يكون لديهم صفتين اساسيتين :الشغف ليسوع والشغف لمشاركة محبة هللا مع اصدقائهم الضالين. صل جيداً لكي تستطيع تجنيد األشخاص الذين يحددهم هللا لك.طرق إضافية الختيار المجموعة:
 يمكنك ان تطلب من الشبيبة في مجموعتك أن يعرفوك على اصدقائهم الذين يريدون ان يكونوا جزء من هذه رحلة التلمذة هذه. تواصل مع مسؤول الشبيبة في كنيستك. ظادخل بشركة مع كنائس ومجموعات شبيبة من حولك لمساعدتهم على بدء رحلة التلمذة مع طالبهم. انخرط بالنشاطات التي تقوم بها الشبيبة في منطقتك مثل النشاطات الرياضية والتبشيرية والحفالت العامة وغيرها… -استخدم مخيلتك!

اإلجتماعات
-

ابدأ االجتماع بالمشاركة عن كيفية عمل هللا في حياتك وكيف يعمل في حياة الشبيبة والطالب .ناقشوا معا ً ما قام به كل شخص
هذا االسبوع في مهمة االكتشاف الموكلة له.
ادرسوا معا ً الكتاب المقدس مستخدمين دروس "كور" االسبوعية كدليل.
بعد درس الكتاب صلوا معا ً من أجل ما خططه هللا لكل فرد ولمجموعتكم "كور" وألصدقائكم الضالين.

قادة مجموعة "كور"
 صل لكي يقوم هللا بإرشادك في هذه الرحلة-

يجب أن تقرر من البداية االلتزام في هذه الرحلة .إنها طويلة المدى وتتطلب منك أن تدرب وتوجه آخرين في حياة التلمذة.

إن كان لديك أسئلة أو تحتاج إلى المساعدة:
الرجاء التواصل مع جمعية "الشبيبة للمسيح -لبنان"  -البريد االلكترونيoffice@yfclebanon.org :

