ال تخف
القصد العام:
تشجيع أعضاء الفريق لئال يخافوا أن ُيشاركوا

إيمانهم.

عمل/اكتشاف:
شاركوا أحد مخاوفكم مع صدي ٍ
ق ضا ّل.

مالحظة للمدرب:
التكلّم لآلخرين عن إيمانك قد يكون أم اًر مخيفاً
عن أي عمر ،وأكثر عندما يكون المرء عن
ٍ
شاب .اعتبر إرميا عمره على ّأنه أحد
عمر
ّ
األسباب التي شعر من أجلها بالقلق حيال كونه

شجعه اهلل وقال
المتكلّم
الرسمي باسم اهلل .بدورهّ ،
ّ
له إنه سيكون معه في ك ّل خطوة من الطريق،
وحتى أنه سيعطيه الكلمات المناسبة .هذا
شجع الفريق على مشاركة مخاوفهم
األسبوعّ ،
والتحفّظات التي لديهم حيال مشاركة إيمانهم مع

أصدقائهم الضالّين .استخدم هذا الدرس لتذكيرهم
بأن اهلل معهم في ك ّل خطوة من الطريق .سيفتح
ّ
لهم أبواب الفرص ويمنحهم الكلمات المناسبة

لمساعدتهم على التكلّم مع أصدقائهم الضالّين.

شارك:
الخاصة بهم من
أدعُ الفريق لمشاركة اختبارات االكتشاف
ّ
األسبوع الماضي .كيف كان حالهم؟

إق أر إرميا  10-4 :1واسأل الفريق األسئلة التالية:
 ماذا يطلب اهلل من إرميا أن يفعل؟
 كيف ُيجيبه ولماذا؟

قدمها اهلل إلرميا لتعزيته وتقويته؟
 ما هي الوعود التي ّ
 كأتباع ليسوع ،ماذا دعانا اهلل لنفعل؟
المدربُ :يمكنك أن تق أر مقاطع من العهد الجديد ههنا (مثل متى
 ،20-18 :28يوحنا  )35-34 :13أو تشجيع الفريق على

مشاركة أفكارهم.
فسر ّأنه عندما دعا اهلل إرميا ليكون نبياً ،تجاوب بصراحة قائالً
ّ
ّإنه كان خائفاً .أطلب من الفريق أن يتكلّموا عن األمور المخيفة
أو الصعبة حيال أن يكون المرء مراهقاً ،وكيف أن فكرة تبعية

يسوع والتكلّم عنه ألصدقائه الضالين تصبح صعبة أو مخيفة
بسبب تلك التحديات التي يواجهها المراهق( .قد تحتاج لذكر
بعض األمثلة ههنا)

صل:
اح للصالة :الشكر ،واالعتراف والطلب لتخطّي الخوفُ .يمكنك استخدام المثال التالي:
قُ ْد الفريق في ثالث نو ٍ
نبيه قبل أن يولد حتى .بالطريقة عينها يسعى اهلل من أجلنا قبل أن نولد .أدعُ
الشكر :دعا اهلل إرميا ليكون ّ
ألنه سعى من أجلهم قبل أن يولدوا.
للتأمل بهذا ،ويشكروا اهلل ّ
أعضاء الفريق ّ

ٍ
بصوت مرتفع والصراعات التي يواجهونها في اتّباع اهلل
شجع الفريق على مشاركة مخاوفهم
االعترافّ :

بأن االعتراف ُيعلّمنا أن نكون صريحين مع أنفسنا حيال شكوكنا ومخاوفنا .اهلل يعلم جميع
فسر ّ
كمراهقينّ .

هذه األمور مسبقاً.

القوة ،والتعزية ،إلخ .للتغلّب على مخاوفهم التي ربما
الطلبّ :
شجع الفريق على طلب المساعدة من اهلل ،و ّ
محبةً غير مشروطة.
محبة أصدقائهم الضالّين المذكورين على بطاقات ّ Core
تمنعهم من ّ

اكتشف:
ٍ
ممن ُيصارع مع الخوف أو
عضو في الفريق أن يختار شخصاً في بطاقة Core
أطلب من ك ّل
ّ
الخاصة به ّ
مع ٍ
أمر له عالقة بعمر المراهقة .أطلب منهم مشاركة اسم هذا الشخص والصراع الذي ُيعاني منه مع
الفريق .في األسبوع المقبل ،أطلب من الفريق مشاركة أحد مخاوفهم مع هذا الشخص والقيام بأحد األمرين:

إما إخبار صديقهم الضا ّل أنهم كانوا ُيصلّون من أجله أو يسألونهم إن كانوا بحاجة إلى الصالة حيال ٍ
أمر
ّ

آخر أو يرغبون بها.

