الخليقة الجديدة
العام:
القصد ّ

التأمل بالتالي :ما معنى
مساعدة الفريق على ّ
ان تكون خليقة جديدة بالنسبة لهم شخصيا.

عمل/اكتشاف:
ٍ
قم بدعوة صدي ٍ
نشاط
ق ضا ّل للمشاركة في
ُيساعده على أن يشعر ٍ
بقرب أكثر من اهلل.

للمدرب:
مالحظة
ّ

عالقتنا باآلخرين يجب ان ال تقتصر على ان
نتكلم معهم عن يسوع فقط ،بل يجب ان

ندعوهم ان يكونوا جزءاً من رحلتنا وان نكون
نحن ايضاً جزءاً من رحلتهمُ .يريدنا يسوع أن
نكون في عالقة قريبة معه ومع اآلخرين،

بخاصة أولئك الذين ال يعرفونه .إن أردنا أن
ّ
غير حياتنا،
نشارك اآلخرين عن كيف أن يسوع ّ

المهم أن نعرف كيف كان شكل حياتنا من
من
ّ
قبل وما تبدو عليه اآلن بعد أن دعوناه ليدخل
قلوبنا .هذا األسبوع ،ساعد أعضاء الفريق على
يتأملوا بما تبدو حياتهم عليه اآلن بعد أن
أن ّ
أصبحوا خليقة جديدة .ما الذي اختلف؟

شارك:
الخاصة بهم من األسبوع
أدعُ الفريق لمشاركة اختبارات االكتشاف
ّ

الماضي .كيف كان حالهم؟

يح فَهُ َو َخلِيقَة
َحد ِفي ال َم ِس ِ
ان أ َ
اق أر  ٢كورنثوس  " ١٧ :٥إِ ًذا إِن َك َ
ِ
يدا".
ص َار َجِد ً
َجِد َ
اء ال َعتيقَةُ قَد َم َ
ضتُ ،ه َوَذا ال ُكل قَد َ
يدة :األَش َي ُ
تغيروا فيها بعد أن
يدونوا النواحي التي ّ
أطلب من أعضاء الفريق أن ّ
تصرفهم؟ ماذا عن نظرتهم إلى العالم
تغير
أصبحوا مسيحيين .هل ّ
ّ
والى اآلخرين؟ أطلب منهم أن يلحظوا األمور التي يفعلونها – أي

محبتهم ليسوع .أطلب منهم
أعمال الخدمة التي قاموا بها – ُليظهروا ّ
أن يرّكزوا على األمور التي يفعلونها اآلن مما لم يفعلوه من قبل
إليكم بعض األمثلة لمشاركتها مع أعضاء الفريق:
 هل تجمع اآلن الطعام للمحتاجين؟
طوع بوقتك لكي تُظهر محبة اهلل إليهم؟
 هل تت ّ
وتنضم
 هل تبحث عن الذين يجلسون بمفردهم أثناء الغداء
ّ

إليهم؟

أطلب من أعضاء الفريق أن يتكلّموا عن التغييرات في حياتهم – تلك

ٍ
ويتأملوا بواقع أنهم خليقة
يومي) –
بشكل
(كالتطوع) والصغيرة (كإظهار اللطف
الكبيرة
ّ
ّ
ّ
بأي ناحية قد اختلفوا؟ ادعهم للمشاركة والمناقشة.
جديدة في المسيحّ .

صل:
فسر مبدأ "صالة البوب كورن" (أو فشار الذرة) ألعضاء الفريق ،وهو أن يتلفّظ ك ّل شخص بصلوات قصيرة
ّ

( 10كلمات أو أق ّل) عندما ُيف ّكرون بها .ووفق ما ُيالئم فريقك باألكثرُ ،يمكنك أن تطلب منهم انتظار دورهم
مصمم لتشجيعهم على الصالة بحرّية عندما تراودهم األفكار
أو الصالة في نفس الوقت معاً .هذا التمرين
ّ
وتُزيل بعضاً من الضغط الذي قد يترافق مع الصلوات األطول.

قل ألعضاء الفريق أن يطلبوا من اهلل أن يمنحهم الفرص لدعوة أصدقائهم الضالّين ليكونوا جزءاً من رحلتهم
الروحية (والعكس أيضاً).
ّ

اكتشف:
ٍ
(تطوع) أو
نشاط ُيساعده على أن يشعر بالقرب من اهلل .قد يكون عمل خدمة
أدع صديقاً ضاالًّ للمشاركة في
ّ
ٍ
ويشاركوا اآلخرين بما
نشاط تسلية (كالركمجة ،أو المشي ،إلخ ).أطلب من أعضاء الفريق يلتزموا بنشاط ما ُ
سينضم إليهم في هذا النشاط أن يشعر
بأنه ينبغي بالصديق الضا ّل الذي
سيكون قبل ختام االجتماع .ذ ّكرهم ّ
ّ
بأي من أصدقائهم قد يشعر بالراحة أو
بال ارحة واألمان في االنضمام إليهم .من أجل ذلك ينبغي أن ُيف ّكروا ّ

ٍ
معينة.
االستعداد الختبارات ّ

