سوف أقف إلى جانبك
كيفية
العام :تعليم أعضاء الفريق
القصد
ّ
ّ

إظهار الرحمة تجاه أصدقائهم الضالّين.

عمل/اكتشاف :ابحث عن الفرصة للسير
ق ضا ّل يمر ٍ
بجوار صدي ٍ
بوقت صعب.
ّ

للمدرب:
مالحظة
ّ
نحب اآلخرين
قد يكون من المقلق والمخيف أن ّ
ٍ
بوقت صعب .فنحن ال نعرف ما
يمرون
بينما ّ
ُيفترض بنا أن نقوله أو ما ينبغي بنا أن نفعله

أو كيف ُيمكننا أن ُنساعد .لألسف ،رغبتنا
بتجنب قول األمر الخاطئ أو فعل األمر
ّ

مد يد المساعدة
الخاطئ غالباً ما تمنعنا من ّ
للناس عندما يكونون بأشد الحاجة إليها .هذا
األسبوع ،ساعد أعضاء فريقك على أن يفهموا
أهمّية الرحمة :الرحمة هي تجاوبنا مع معاناة
ّ
اآلخرين .هي دعوة لكي نقوم ٍ
بأمر ما ،أو نقول
شيئاً ما أو نقف في اتّحاد مع أولئك الذين
ٍ
مدعوين
بأوقات صعبة .نحن لسنا
يمرون
ّ
ّ
ُلنصلح مشاكل الناس (وغالباً ما نعجز عن ذلك

أصالً) .لكن يكفي أن نقف مع اآلخرين لكي
يعلموا أنهم محبوبين ،وأنهم ليسوا بمفردهم.

شارك:
الخاصة بهم من األسبوع
أدعُ الفريق لمشاركة اختبارات االكتشاف
ّ

الماضي .كيف كان حالهم؟

اق أر  ١يوحنا " ٢١-٢٠ :٤إن قال أحدٌ :إني أحب اهلل ،وأبغض
كاذب .ألن من ال يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر
أخاهُ ،فهو
ٌ
أن يحب اهلل الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه :أن من يحب

اهلل يحب أخاه أيضاً".
استخدم األسئلة أدناه لمساعدة أعضاء الفريق على المشاركة
بأفكارهم حيال اآلية وباختباراتهم في هذا الموضوع:
 ماذا تعني لكم هذه اآلية؟ كيف تبدو محبة األخ/األخت؟
 كيف تبدو محبة األخ/األخت في األوقات الجيدة؟ كيف
محبتهم في األوقات الصعبة؟
تبدو ّ

ٍ
اختبار صعب أو وقت من
 هل ساعدكم أحد من خالل

حياتكم؟ كيف دعمكم ذلك الشخص في خالل ذلك الوقت
الصعب؟
باختبار صعب أو ٍ
ٍ
وقت صعب في
 هل مررتم من قبل
حياتكم أردتم فيه أو احتجتم فيه إلى المساعدة لكن لم تنالوها؟

المقربين منكم؟ كيف
 هل كنتم تتوقّعون أن تنالوا دعماً من الناس ّ

شعرتم عندما لم تجدوا هذا الدعم؟

ٍ
بأوقات
يمرون
أهمّية أن يكونوا أصدقاء ّ
جيدين لألصدقاء الضالّين الذين ّ
تكلّم إلى أعضاء الفريق حيال ّ

صعبة .هم غالباً ال يستطيعون إصالح مشاكل أصدقائهم ،لكن يمكنهم أن يسيروا معهم في خاللها لئال
يشعروا بالوحدة.

يتدخلوا في
أطلب من أعضاء الفريق أن يف ّكروا حيال نوا ٍح من حياة أصدقائهم الضالين يستطيعون فيها أن ّ
صراعهم معها ويقفوا إلى جانبهم.

صل:
ٍ
عضو في الفريق من أجل
أطلب من أعضاء الفريق أن ُيشاركوا في "قنبلة صالة" ،وهي أن ُيصلّي ك ّل

ٍ
ويصلّوا إلى أن
الواقف عن شماله – جميعهم في الوقت عينه وبصوت مرتفع .قل لهم أن يأخذوا نفساً عميقاً ُ
ينقطع نفسهم.

اكتشف:
أن صديقاً واحداً على األق ّل من أصدقائهم الضالّين ُيعاني معها.
يدونوا مسألةً واحدة يعرفون فيها ّ
قل لهم أن ّ
أطلب منهم أن يطلبوا من اهلل أن يكشف كيف ُيمكنهم أن يقفوا إلى جانب أصدقائهم الضالّين في صراعهم.

