
لنغيرِّ عاملنا



لو مل يقف �شيٌء يف طريقَك، كيف كنت لُتغيرِّ 

عاملنا؟

حتاول ال�سبيبة حول العامل اأن جتيب عن هذا ال�سوال. نحن ال نت�ساءل جتاه 

ن�ساهد  النتائج. فنحن ال  نقلق جتاه  اأو   فعله،  اأو جتاه كيفّية  �سنفعله،  ما 

االآخرين، اأو ننتظر دورنا اأو نبحث عّمن مينحنا االإذن.

يبحث اأبناء جيلنا عن مكاٍن اآمن لينتموا اإليه، اأي عن مكاٍن لتحويل �سغفنا 

النا�س عليه، كما  . نحن نفهم حاجتنا ملعرفة اهلل ولتعريف 
ّ
اأمٍر عملي اإىل 

لتحويل  االأر�س  على  وكالءه  ونكون  خططه  نحّقق  الأن  ا�ستعداد  على  اأّننا 

عاملنا لي�سوع امل�سيح. كيف؟

نحن ن�شنع الأمواج.
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•  تتوىّل ال�سبيبة فقط اإدارة  االأمواج، علًما اأن هوؤالء يقومون مب�ساءلة بع�سهم 
ا بدعٍم من مر�سٍد بالغ. بع�سً

•  ال ُتَعّد االأمواج برناجًما ما، بل هي عبارة عن منط حياة تتخّلى ال�سبيبة 
من خالله عن االأن�سطة لي�سبحوا نا�سطني.

ب�سكٍل  للتفكي  ال�سبيبة  م�ساعدة  على  القائم  ي�سوع  منهج  االأمواج  •  تّتبع 
، ُبغية اّتخاذ االإجراءات وتراأ�س ق�سّية ي�سوع.

ٍّ
ا�سرتاتيجي

اإىل  تتقّدم ال�شبيبة من خمتلف الأماكن: من املجتمعات النائية والريفّية 

املراكز احل�رضّية، بهدف تاأ�شي�س الأمواج وامل�شاركة يف عمل ي�شوع حول 

العامل.

تـعـريـف الأمواج

ُت�شّكل الأمواج جمموعات �شغية تتاأّلف من �شبيبة مثلك متاًما، يلتقون 

على  ال�شيطرة  توّل  على  ا  بع�شً بع�شهم  وي�شجعون  منتظمة  ب�شورة 

ل م�شوؤولّية اإميانهم بي�شوع امل�شيح. حياتهم اخلا�شة وحتمُّ
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اإحداث الأمواج

ل يبحث ي�شوع عن ال�شخ�س املثال اأو ال�شتثنائي، بل تتوّجه دعوته اإىل 

ف اإليه والوثوق به واّتباعه بطاعٍة، ُبغية تغيي عاملنا 
ّ
َمن يرغب فعاًل بالتعر

اليوم ولي�س يف اأي يوٍم اآخر.

اأيٌّ من الأمور التالية تتعلّق بك؟

o الرغبة يف معرفة املزيد عن اهلل وتعزيز حبك له والعي�س وفًقا الإرادته 

o الرغبة يف اّتباع ي�سوع امل�سيح والّنمّو يف اإميانك ب�سكٍل اأعمق

o الرغبة يف اال�ستمتاع بحياتك واإحداث فارق على اأر�س الواقع

o اال�ستعداد لدعم النمو الروحي املتوا�سل لالآخرين

o اال�ستعداد للتعبي عن اإميانك من خالل االألفاظ واالأفعال

ة التي يوّكلك بها اهلل  o اال�ستعداد خلو�س املخاطر للَمَهمَّ

تابع القراءة
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ف اخلطوة الثالثة: َوظرِّ

واقع احلياة لن  التجارب من  اكت�ساب بع�س  لكّن  وال�سغف،  العزم  اأنَت متلك 

 امل�سيح ويوؤمن بال�سبيبة، ثّم قْم 
ّ
ي�رّضك. لذلك ابحْث عن بالغ تثق به ويحب

بتوظيفه كمر�سٍد لك.

نقطة النطالق

اّتبع اخلطوات ال�شت الب�شيطة التالية

ْر بعقالنّية اخلطوة االوىل: فكرِّ

يكمن ال�سبب وراء تاأ�سي�س االأمواج يف توّل م�سوؤولّية م�ساركة اإميانك اخلا�س 

ا وذا اأهمّية  بك مع االآخرين، يف الوقت الذي ت�سعى فيه اإىل جعل امل�سيح حقيقيًّ

 اإْن ذلك ي�سف حالتك.
ْ
ر

ّ
يف العامل. اإًذا قر

اخلطوة الثانية: اجمْع الآخرين

اإىل  اأن ير�سدك  اأن تواجه احلياة مبفردك. لذلك، اطلْب من اهلل  ال ُيفرت�س بك 

ا على الرغبات املذكورة يف ال�سفحة  �سديَقني اأو ثالثة اأ�سدقاء يوافقون اأي�سً

اخلام�سة. ثّم قْم بجمعهم لت�سّكلوا الفريق االأ�سا�سي.

  راجع ال�سفحة 33 للمزيد من املعلومات حول املر�سدين 
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اخلطوة اخلام�سة: اأجْب عن ال�شوؤال 

اأما  الهدف.  بلوغ  على  اأو�سكَت  اأنك  يعني  فهذا  توافق،  على  اجلميع  كان  اإذا 

االآن، فابداأْ بالتفكي يف ال�سوؤال التال: »كيف ميكن اأن ي�ستخدم ي�سوع فريق 

االأمواج اخلا�س بنا لُيغّي العامل وفًقا لق�سّيته؟«

ْر مليًّا بالأمر اخلطوة الرابعة: فكرِّ

 متى تنتهي من اإمتام اخلطوات الثالث االأوىل، خْذ بع�س الوقت اأنَت والفريق 

املطروحة  ة  امْلَهمَّ وتاأّمل يف  العملّية.  هذه  من  تبقَّى  ما  االأ�سا�سي، ملراجعة 

اأمامك واحر�ْس على اأن ي�سارك اجلميع فيها.

اخلطوة ال�ساد�سة: ت�شّجل

يف العدِد الكبي قوٌة هائلٌة. لذلك ت�ستطيع اأن تت�سّجل عن طريق �سبكة االإنرتنت واأن 

تتوا�سل مع �سائر ال�سبيبة الذين ي�ساطرونك �سغفك جتاه ي�سوع يف �َسّتى اأنحاء 

  wavesinaction.com التال:  القيام بذلك عرب زيارة املوقع  العامل. وميكنك 

وهذا كل ما يتطلّبه الأمر.

كنت! اأينما  مبوجة  تبداأ  اأن  باإمكانك  اأ�سبح  لذا  يلزم.  ما  بكّل  اهلل  زّودك  لقد 
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تعك�س جمموعات الأمواج العديد من خ�سائ�س اأمواج املحيط الفعلّية و�سلوكها. 

فنحن نرى االأمور التالية يف الطبيعة:

 بلطف اأو بقّوة
ّ
اأي نتيجة قدرة تهب • تن�ساأ االأمواج نتيجة الرياح، 

 على �سطح املياه
ّ
• تنتج االأمواج عن رياٍح تهب

• ُتنَقُل طاقة منبثقة عن الرياح اإىل املياه على نحو غي قابل للتف�سي
• تتوّلد االأمواج وتّتخذ اأ�سكااًل وتنّظم نف�سها على �سكل جماعات اأو جمموعات

ها �رضعان ما تنمو وتتكاثر  • تبداأ االأمواج على �سكل متّوجات �سغية، اإاّل اأنَّ
 كّل موجة مبراحل الذروة ومراحل الهبوط )اأي بفرتات تّت�سف بالتقّلبات(

ّ
• متر

• حينما تبلغ االأمواج ذروتها، عندئٍذ تتداعى وتتحّول اإىل جمموعات من االأمواج
• االأمواج ال تت�سابه؛ مل تت�سابه يف املا�سي ولن تت�سابه يف امل�ستقبل

ًما  باإمكانك اأن ترتّقب النتائج نف�سها من موجتك، ذلك اأن الروح القد�س ُيحِرز تقدُّ

يف حياتك ويحّثك على معرفة املزيد عن اهلل والتعريف به حول العامل.

البُنية

تكوين 1: 2-1

َخِرَبًة  �ُس 
ْ
ااْلأَر َوَكاَنِت  �َس. 

ْ
َوااْلأَر َماَواِت  ال�سَّ اهلُل  َخَلَق  اْلَبْدِء  يِف 

َياه َخاِلَيًة، َوَعَلى َوْجِه اْلَغْمِر ُظْلَمٌة َوُروُح اهلِل َيِرفُّ َعَلى َوْجِه امْلِ
َ
و
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ملاذا يبلغ احلّد الأق�ضى �ضبعة اأع�ضاء؟

يف الطبيعة، حينما تبلغ املوجة عمًقا يتخّطى ارتفاعها االأ�سلي بـ 1.3، عندئٍذ 

تتداعى وتعود مياهها اإىل البحر، ما ُي�ساعد بدوره على اإحداث اأمواج جديدة.

اإمكانّياتها  كامل  وتبلغ  االأقّل.  على  اأع�ساء  ثالثة  الأمواج  اإقامة  تتطّلب 

 اأق�سى.
ٍّ
حينما يبلغ عدد اأع�سائها �سبعة اأ�سخا�س كحد

اإمكانّياتها. اأعمالها بكامل  اأع�شاء، ما ُيخّول جمموعة الأمواج ت�شيي  اإًذا، يتمّثل العدد املثال ب�شبعة 

ويف حال تخّطى عدد االأع�ساء ال�سبعة اأ�سخا�س، فمن املحتمل اأن تفقد الأمواج 

امليزات التي متنحها القوة. اإ�سافًة اإىل ذلك، لن تتمّكن من تنظيم براجمها، ولن 

 م�ساعر ال�سغف بعد االآن. اأّما امل�سوؤولّيات التي تقع على عاتقك فتنمو ب�سكل 
َ
ِحد تتَّ

هائل. وحتاول اأنَت اأن حتمَل الكثي من االأوزان الثقيلة. ما قد يوؤول االأمر بالأمواج 

اإىل اأن تفقد الزخم وتتال�سى.

ارتفاع املوجة

)ال�سعة الدنيا: 3(

عمق يتخّطى ارتفاع املوجة بـ 1.3 

)4 اأ�سخا�س اإ�سافّيني: احلّد االأق�سى 7(

عمق

الذروة )امل�ستويات العالية(

احل�سي�س )امل�ستويات املنخف�سة(
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ميكنك اأن تنظر اإىل هذا الأمر من جانب اآخر:

اأ�سبحَت االآن تفهم ُبنية الأمواج. واآن االأوان لت�سغيل وقتك والثقة بامل�سيح 

ليعمل فيك ومن خاللك، من اأجل اإحداث التغييات يف عاملنا.

 اهتمامك على �سبب اإقامة الأمواج، ُي�ساعدك على روؤية االأمور من 
ّ
اإنَّ �سب

منظور خمتلف. فاأنَت ترى يف التق�سيم �سبًبا الإقامة حفٍل...

راجع ال�شفحة 24اأي حفل فريق الأمواج! 

ثالثة اأع�ساء                   موجة مبتدئة. اكت�ساب التوازن.

ا. اأربعة اأع�ساء          موجة �سغية. َتَعلُّم كيفّية العمل �سويًّ

طة. اكت�ساب الزخم.
ّ
خم�سة ع�ساء                 موجة متو�س

.
ٍّ
�ستة اأع�ساء             موجة متقدرِّمة. اإحداث فرٍق حقيقي

�سبعة اأع�ساء              موجة ذات خربة. اال�ستعداد للنمو.

 اأعمال 2: 2-1

َتِمِعنَي َمًعا يِف َمَكاٍن  ْم�ُسوَن، َكاَن االإِْخَوُة جُمْ ا َجاَء اْلَيْوُم اخْلَ َومَلَّ

َفٍة،  ُه َدِوُيّ ِريٍح َعا�سِ َنّ
َماِء َكاأَ

ّ
ْوٌت ِمَن ال�َس َواِحٍد َوَفْجاأًَة َحَدَث �سَ

َفَمالأَ اْلَبْيَت اَلِّذي َكاُنوا َجاِل�ِسنَي ِفيِه. 
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علًما  بال�سلوك،  تخت�ّس  يومّية  وقواعد  عادات  االأّولون  ي�سوع  اأتباع  و�سَع 

اأّنها حُتّدد امل�سار الذي ت�سعى الأمواج اإىل اعتماده. فالواقع اأنَّ �سفر االأعمال
 

امتاز  الذي  االأّولني  امل�سيح  اأتباع  ل�سلوك  و�سًفا  يت�سّمن   47-42  :2

ا،  بع�سً بع�سهم  من  والتعّلم  ا 
ً

بع�س ببع�سهم  واالعتناء  ا  �سويًّ باالجتماع 

ا واّتخاذ االإجراءات مًعا. ولقاء اهلل �سويًّ

واالأولوّيات،  املبادئ  وببع�س  اهلل  بقوة  املمار�سات  هذه  تقرتن  وعندما 

اإىل جانب وعد �سخ�سي، تغدو عندئٍذ من عنا�رض االأمواج الرئي�سة التي من 

�ساأنها اأن توّلد اال�ستقرار.

ال�شلطة

ي�سوع هو من يقود الأمواج. وروحه هو الذي ُين�سئ احلركة. فهو القّوة اخلفّية 

ال�سلطة والهدف. وترتبط  التي ُتوّلد جمموعات االأمواج وت�سّكلهم ومتنحهم 

على  دوًما  احر�ْس  ال�سبب،  لهذا  ي�سوع.  مع  ال�سخ�سّية  بعالقتك  فعالّيتك 

ر اأنَّ فرقة الأمواج اخلا�سة بك مُتّثل عمل  اإعطاء هذه العالقة االأولوّية، وَتذكَّ

اهلل يف حياتك، ُبغية اإحداث اأثٍر يف عاملنا ل�سالح ق�سّيته. 

مُتّثل �ُشلطة امل�شيح الريح التي حتّثك على امل�شّي ُقُدًما.

القّوة
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الأولويّات

ت�سرت�سد الأمواج يف عملها باأربع اأولوّيات ترد يف �سفر االأعمال 2، اأال وهي:

ل  ة يف ال�سهر على االأقّل )وُيف�سّ
ّ
ا مر الجتماع مًعا: توا�سلوا مع بع�سكم بع�سً

اجلماعة  لتاأ�سي�س  االأ�سا�سي  العامل  هو  فالتنا�سق  ا(.  اأ�سبوعيًّ تتوا�سلوا  اأن 

واالنتماء اإليها.

الت�شارك مًعا: اعتنوا بع�سكم ببع�س وتعّلموا من جتارب االآخرين الفريدة من 

اإتاحة  طريق  عن  هام،  بدور  اجلميع  يحظى  اأن  على  احر�سوا  كذلك،  نوعها. 

فر�سة عادلة لكّل االأع�ساء للتعبي عن اآرائهم.

النمو مًعا: اجتمعوا مع اهلل بال�سالة والعبادة ودرا�سة الكلمة. اإ�سافة اإىل ذلك، 

ب اأكرث من اهلل. )راجع ال�سفحات من 
ّ
�سيعّلمكم منوذج درا�سة ثورة الق�س�س التقر

25 اإىل 28( 

العمل مًعا: اّتخذوا اإجراءات لتنّظموا حياتكم مبا يتما�سى مع قيادة امل�سيح، 

واأوِجدوا طرًقا عملّيًة من �ساأنها اأن ُتك�سْب االإجنيل اأهمّية يف عامٍل يتاأمّل وهو 

بحاجة ما�سة اإىل ال�سفاء. 

راجع ال�شفحة 19 للمزيد من املعلومات حول الأولوّيات
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املبادئ

ُت�سّكل اأربعة مبادئ االأ�س�س الكتابّية املتعّلقة بالأمواج، وهي التالية:

َنّ اهلَل 
ا، َواآَمْنَت يِف َقْلِبَك ِباأَ ْفَت ِبَفِمَك ِبَي�ُسوَع َربًّ َك اإِِن اْعرَتَ َنّ

العرتاف بامل�شيح: »اأَ

ال�َس.«  اأََقاَمُه ِمَن االأَْمَواِت، ِنْلَت اخْلَ
رومية

9: 1٠

1

ُموا َلُه  َراِحِم اهلِل، اأَْن ُتَقِدّ َها االإِْخَوُة، َنَظًرا مِلَ ُيّ
ُل اإَِلْيُكم اأَ خدمة امل�شيح: »ِلَذِلَك اأََتَو�سَّ

 ِعَباَدُتُكْم ِبَعْقل« 
َ
�َسًة َمْقُبوَلًة ِعْنَدُه، َوِهي اأَْج�َساَدُكْم َذِبيَحًة ُمَقَدّ

رومية 

1:12

2

ُه َيْثُبُت يِف اهلِل، َواهلُل َيْثُبُت ِفيِه.  اَيا اهلِل، َفاإَِنّ الولء للم�شيح: »َوُكُلّ َمْن ُيِطيُع َو�سَ

وُح اْلُقُد�ُس اَلِّذي َوَهَبُه َلَنا« 
ّ
َنّ اهلَل َيْثُبُت ِفيَنا، ُهَو الُر

ُد َلَنا اأَ َواَلِّذي ُيوؤَِكّ
1يوحنا 

24:3

3

 َواأََنا 
َّ
َك اأَْنَت يِف نَّ

َها ااْلآُب، َكَما اأَ يُّ
ِميُع َواِحًدا؛ اأَ الوحدة مع �شعب اهلل: »ِلَيكوَن اجْلَ

�َسْلَتِني.« 
ْ
ْنَت اأَر َك اأَ نَّ

 ُيوؤِْمَن اْلَعامَلُ اأَ
ْ
ا َواِحًدا ِفيَنا، ِلَكي ِفيَك، ِلَيُكوُنوا ُهْم اأَْي�سً

يوحنا 

21:17

4
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»اأنا اأ�سع ثقتي  بي�سوع امل�سيح الذي ميّدين بالقّوة، واأتعّهد باأن اأترجم 

ته مع اأبناء جيلي، واأن اأُحِدث »اأمواًجا«  اإمياين اإىل اأعمال واأن اأ�ساطر ق�سّ

من �ساأنها اأن تغّي عاملنا ل�سالح ق�سّية امل�سيح.«

وعد

يحافظ وعد �سخ�سي على توازن اأع�ساء الأمواج:

يوّلد هذا الوعد م�ساءلة بينك وبني ي�سوع وبني كافة اأع�ساء فريق الأمواج 

اخلا�س بك. لذلك اجعْل هذا الوعد را�سًخا يف ذاكرتك باعتباره و�سيلة ُتذّكرك 

ِتَك وباحلافز الذي دفعك اإىل االنخراط يف ن�ساط مماثل.  مَبَهمَّ

ت�سمح  اأن  �ساأنها  من  ُبنيًة،  والوعد  واملبادئ  واالأولوّيات  لطة  ال�سُّ وُت�سّكل 

واالإبداع  املرونة  من  هائٍل  بقدٍر  بالتمّتع  بك  اخلا�س  الأمواج  لفريق 

والعفوّية، بهدف ترجمة اإميانك اإىل اأعمال.
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ال�ضرتاتيجّية

ال ُتَعّد الأمواج جمموعات ُمرِبكة اأو معّقدة، بل هي تّتبع عملّية ب�سيطة، وت�ستمّد توازنها 

من الكتاب املقدَّ�س وتتكّون من مرحلَتني: 

طرح االأ�سئلة واالإجابة عنها، والتي ُت�ساهم يف تعزيز النمو ال�سخ�سي والتحّول 

الروحي يف ما يتعّلق باإميانك.
1

ا  م�ساءلة االآخرين عن التمّتع باحلياة، وم�ساطرة اإميانك وجعل ي�سوع حقيقيًّ

يف العامل.
2

فريق  ربط  اإمكانّية  يف   
ْ
فانظر الدعم،  من  باملزيد  حتظى  اأن  اأردَت  اإذا 

فكنائ�س  لل�سبيبة.  اهلل  بدعوة  توؤمن  حمّلّية،  بكني�سة  بك  اخلا�س  الأمواج 

ت�ساعدها  اأن  بدورك  وت�ستطيع  النمو،  على  ُت�ساعدك  اأن  ت�ستطيع  مماثلة 

النمو. على  ا  اأي�سً

كالم ي�سوع يف يوحنا 10: 10

َياِة!« َتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة، َبْل ِمْلُء احْلَ ا اأََنا َفَقْد اأَ َمّ
اأَ
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اأف�س�س 3: 20 

َواْلَقاِدُر اأَْن َيْفَعَل، َوْفًقا ِلْلُقْدَرِة اْلَعاِمَلِة ِفيَنا، َما َيُفوُق ِباَل َح�رْضٍ 

 اهلل يعمل من خالل روحه يف 
َّ
اأن )اأي  ُر  َوّ َنَت�سَ اأَْو  َنْطُلُب  َما  ُكَلّ 

دواخلنا، بلطٍف وعمٍق ولي�س بق�ساوة وخ�سونة(.

اأتعتقد اأّن الأمواج تنطوي على املزيد من اخلطوات؟ كالَّ، ما من مزيد. هذا كل 

ما يف االأمر. فالعملّية �سهلة للغاية، متاًما كما اأرادها ي�سوع.

اأّن ي�سوع هو من دعاك، تغيب عن  وفيما تندفع اإىل االأمام، ال تدْع حقيقة 

اأعِطه  اإًذا،  و�سلطته.  اإذنه  منحَك  وهو  له،  ينتمي  هذا  الأمواج  ففريق  بالك. 

الف�سل كّله وال تخِف �سيًئا عنه.

ك جّيًدا. فاأمامك جولة مثية. مت�شَّ

ول تلتفت اإىل الوراء.

الندفاع



يحتوي ما تبّقى من هذا الكتاب على اأدوات، من �شاأنها اأن ت�شاعدك على 

اإن�شاء فريق الأمواج اخلا�س بك، وميكنك اللّجوء اإىل هذه الأدوات بهدف 

تعزيز اجلهود املبذولة اأو اعتبارها اأدوات �رضورّية لَنيل اإلهاٍم م�شتمرّ.
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ت�ضميم الجتماعات

راجْع اأولوّيات الأمواج امُل�سار اليها يف ال�سفحة 19، لكي تر�سدك عرب كّل نوع من 

اأنواع االجتماعات بو�سوح واّت�ساق. 

اليومّية  التحديات  تتناول  اأ�سئلة  على  فتنطوي   ،23 اإىل   20 من  ال�سفحات  اأما 

على  حُتافظ  اأ�سا�سّية  عوامل  اإىل  باالإ�سافة  والف�سلّية،  وال�سهرّية  واالأ�سبوعّية 

توازن حياتك وتوازن فريق الأمواج اخلا�س بك.

   ا�شتخدم الإقرتاحات التالية لإقامة الجتماعات:

• با�رض كل اجتماع بتالوة �سالٍة، مدرًكا اأن ي�سوع معك.
ل املالئمة. • تفّح�س بدّقة مع الفريق اأ�سئلة التاأمُّ

اأنواع  من  نوع  كل  يف  الق�س�س  رواية  و/اأو  املقدَّ�س  الكتاب  من  مقاطع  باإدراج  •  قْم 
االجتماعات.

• قْم بتطوير خطوات عمل تخت�ّس بحياتك وبنطاق عمل فريقك.
االأمواج اخلا�س بك، اأو يف احلاجة اإىل جتزئة هذا  اإىل فريق  اأع�ساء جدد   يف دعوة 

ْ
•  انظر

الفريق.

 ما اإذا كنت بحاجة اإىل املزيد من امل�ساعدة اأو الدعم من مر�سدك.
ْ
ر

ّ
• قر

اأعماله.  • حّدْد موعد االجتماع املقبل ومكان انعقاده وجدول 
• اختتْم كل االجتماعات بتالوة �سالة ت�سكر فيها اهلل على كل االأمور التي يفعلها فيك. 
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نظرة عامة عن الأولويّات

اّتخاذ 

الإجراءات

اللّقاء

ومناق�ساتك.  اأعمالك  كّل  حمور  ي�سوع  جتعل  فيما  برتّقب  اجتماع  كّل  ادخْل 

كذلك، ثْق باأنَّ الروح القد�س �سي�سدك يف حني يعمل اهلل يف حياتك ومن خالل 

فريق الأمواج اخلا�س بك.

امل�شاطرة

انخرْط يف بيئة ي�سودها االحرتام املتبادل. واعنِت باالآخرين. واطرْح واأجْب 

اإتاحة  طريق  عن  االآخرين  من  وتعّلم  وباإميانك.  بحياتك  تتعّلق  اأ�سئلة  عن 

فر�سة مت�ساوية جلميع االأع�ساء للتعبي عن اآرائهم.

النمو

اجتمْع مع اهلل ب�َستَّى الطرق: من درا�سة الكتاب املقدَّ�س، اإىل م�ساطرة الق�س�س 

مع االآخرين ب�ساأن االأمور التي يفعلها امل�سيح يف حياتك، فا�ستخدام االأدوات 

التي تتمحور حول ي�سوع )اأي الڤيديوهات واملقاالت والق�سائد واملو�سيقى 

واإلقاء ال�سعر(.

وا�سَع  �سوًيا.  اهلل  ومقابلة  االآخرين  مع  التعاون  اء 
ّ
جر التغيي  ح�سول  ترّقْب 

االإجراءات  التغييات يف حياتك ولن�رض ر�سالة ي�سوع، واّتخْذ  جاهًدا الإحداث 

جلعله ذا اأهمّية يف العامل.
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اأ�ضئلة التاأّمل

باالآخرين،  عالقتك  ثّم  بي�سوع،  عالقتك  اأّواًل  العالقات.  يف  الأمواج  قوّة  تكمن 

واأخًيا عالقتك بالعامل.

اطرح االأ�سئلة املنا�سبة خالل اجتماعاتك.

ة طرٍق اأرى ي�سوع يعمل يف حياتي؟  • باأيَّ
اأرى ي�سوع يعمل يف العامل؟ ة طرٍق  • باأيَّ
اأ�سعى اإىل اهلل واأدعه يغّيين؟ ة طرٍق  • باأيَّ
اأخترب نعمة اهلل يف حياتي؟ ة طرٍق  • باأيَّ

ة طرٍق تن�سكب نعمة اهلل من خالل لتبلغ حياة االآخرين؟ • باأيَّ
اأقوال واأفعال( امل�سيح؟  ة طرٍق يعك�س منط حياتي )اأي  • باأيَّ

ُقّوة يومّية

ُت�ستخدم للتاأّمل وامل�ساءلة يف ما يخ�ّس الفرد
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اأولوّيات اأ�شبوعّية

ُت�ستخَدم للتوجيه وامل�ساءلة يف ما يخ�ّس اجلماعة

اَتخاذ 

الإجراءات

اللقاء

كيف ترى عمل اهلل يف حياتك ويف عاملك؟

كيف ت�سعى اإىل اهلل وتدعه يغّيك؟

كيف توؤثرِّر نعمة اهلل بحياتك؟ وكيف ُت�ساطر االآخرين بها؟

امل�شاطرة

ما الذي يحدث يف حياة كلٍّ مّنا ؟

اإالَم نحتاج لكي نحتفل �سوًيا؟

ا؟ ما امل�سائل التي تتطّلب دعم بع�سنا بع�سً

النمو

ماذا يحاول اهلل اأن يعّلمنا حاليًّا؟

ما اجلديد الذي جتلبه كلمة اهلل اإىل ذلك؟

اأن نتعّلمها ونطّبقها  الق�س�س املذكورة يف كلمة اهلل، ميكننا  ة من  اأّية ق�سّ

يف حياتنا؟

ة اهلل يف حياتنا؟ كيف ُنطّبق ق�سّ

ة اهلل يف العامل؟ كيف نطّبق ق�سّ

كيف مُيكننا تقييم االأثر؟
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العرتاف بامل�شيح:

ا ل ودعوُته اإىل حياتي؟ هل اعرتفُت بامل�سيح خملرِّ�سً

ا لهم؟ هل نتيح الفر�سة لالآخرين لَيقبلوا امل�سيح خملرِّ�سً
رومية

9: 1٠

1

خدمة امل�شيح: 

ُبُه؟ ماذا يطلب اهلل مني اأن اأفعَل واأنا اأجتاهُل فعَله اأو اأجتنَّ

هل نعمد اإىل اخلروج من املنطقة التي ن�سعر فيها باالأمان والراحة، لكي نخدم 

االآخرين باإ�سم ي�سوع امل�سيح؟

رومية 

1:12

2

الولء للم�شيح:

عها لي�سوع؟ هل من جماالت معّينة يف حياتي اأرف�س اأن اأُخ�سِ

معاجلتها  وينبغي  باإميانهم،  تتعّلق  م�ساكل  الأمواج  فريق  اأع�ساء  اأُيعاين 

مبحبة؟  

يوحنا 

24:3

3

الوحدة مع �شعب اهلل

هل اأكّن م�ساعر املرارة واال�ستياء لالآخرين؟

هل هنالك م�سائل ت�سّبب االنق�سام بني اأع�ساء فريق الأمواج اخلا�س بنا ؟
يوحنا 

21 :17

4

مبادئ �شهرّية

ُت�سَتعمل للتاأّمل يف الِقَيم اجلوهرّية واالأ�س�س الكتابّية
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وعد ف�شلّي

ر العهد الذي َقَطْعَتُه مع ي�سوع واالآخرين ُي�ستعمل كو�سيلة  لتذكُّ

باأن  واأتعّهد  بالقّوة،  ميّدين  الذي  امل�شيح  بي�شوع  ثقتي   اأ�شع  »اأنا 

اأترجم اإمياين اإىل اأعمال واأن اأ�شاطر ق�ّشته مع اأبناء جيلي، واأن اأُحِدَث  

»اأمواًجا« من �شاأنها اأن ُتغّي عاملنا ل�شالح ق�شّية امل�شيح.«

ا بعد تالوة الوعد مًعا، واحر�سوا على  اطرحوا االأ�سئلة التالية على بع�سكم بع�سً

اإتاحة الفر�سة للجميع للم�ساركة:

اأَمدَّنا ي�سوع بقّوته للوفاء بوعدنا؟ • كيف 
• ما املجاالت التي نحتاج فيها اإىل قّوة امل�سيح لكي نفي بوعدنا ب�سورة اأف�سل؟

ا لنظلَّ اأوفياء للوعد الذي قطعناه؟ اأن ن�سّجع بع�سنا بع�سً • كيف ن�ستطيع 

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنَّ االجتماع الف�سلي هذا مُيّثل الفر�سة املثلى الأع�ساء الأمواج 

اجلدد، لتاأكيد التزامهم باملبادئ واملوافقة على الوعد. عالوة على ذلك، احر�ْس 

ة االأوىل.
ّ
على االحتفال بالوعود التي يقطعها االأع�ساء للم�سيح للمر
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حفل فريق الأمواج

ا يوؤّدي اإىل اإحداث املزيد من االأمواج.  �سي�سهد فريقك منوًّ

ك مبا يلي:
ّ
ة هذا التحر وتق�سي َمَهمَّ

املجموعة  هذه  تبلغ  وحينما  اأ�سخا�س،  ال�سبعة  فريقك  اأع�ساء  عدد  يبلغ  حينما 

ا الإن�ساء فريق جديد من الأمواج.  ر متى ت�سبح م�ستعدًّ
رِّ
كامل اإمكانّيتها، عندئِذ �ستقر

ا للقيام بتلك اخلطوة. فما من مقدار �سحري للوقت، بل اأنَت حتّدد متى ت�سبح م�ستعدًّ

وُيعترب بلوغ القّمة هذه اإجناًزا هاًما ورئي�ًسا يف هذا املجال، ما يدعو اإىل االحتفال 

واإقامة حفل فريق الأمواج! فا�ستمتعوا اإًذا بوقتكم، واحمدوا اهلل على العمل الذي 

اأجنزه يف حياتكم ومن خاللكم.

مر�سٍد  لتوظيف  ا�ستعداًدا  ُيبدون  الذين  الثالثة  االأع�ساء  حدرِّدوا  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة 

اإىل  يوؤّدي  اأن  �ساأنه  االأ�سدقاء، ولت�سجيل عمل جديد من  املزيد من  اآخر، وجلمع 

م�ساعفة عدد ِفَرِق الأمواج وتق�سيمها وت�سكيلها.

اإطالق جيل عاملي من ال�سبيبة الذين ينمون يف امل�سيح ويت�ساركون االإميان، 

ويّتخذون تدابي ُبغية اإحداث التغييات يف عاملنا باإ�سم ي�سوع.
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ثورة الق�ض�ص

ٍة جّيدة. نتذّكر كّلنا ق�س�س طفولتنا، �سواء 
ّ

يع�سق اجلميع اال�ستماع اإىل ق�س

كانت حكايات اأو اأ�ساطي االأ�رضة التي تناقلتها االأجيال. ت�ساعدنا الق�س�س 

اأن ن�سبة %75  اأكنَت تعلم  َدة، وعالقاتنا وجتاربنا.  على فهم حياتنا املعقَّ

اأن كلمة اهلل مل  والواقع  ة.  الكتاب املقدَّ�س عبارة عن رواية؟ فهي ق�سّ من 

ا على هذا النحو. لذا، ا�ستخدْم 
ً

اأي�س ُيق�سد بها اأن ُتقراأ فح�سب، بل اأن ُتخرب 

ة اهلل.  منوذج ثورة الق�س�س من ال�سفحة 26- 28 لتتعّلم من ق�سّ

اإ�سعياء 55: 11-8 

َتَفَعْت 
ْ
�ِس، َكَذِلَك ار

ْ
َماَواُت َعِن االأَر َتَفَعِت ال�سَّ

ْ
. َفَكَما ار

ُّ
يَقُولُ الرَّب

طُرُقِي عَنْ طُرُقِكُمْ، وَاأَفْكَارِي عَنْ اأَفْكَارِكُمْ. َوَكَما َتْهِطُل االأَْمَطاُر 

ُقوَل  ِوي احْلُ
ْ
ِجُع اإِىَل ُهَناَك، َبْل ُتر

ْ
َماِء، َواَل َتر ْلُج ِمَن ال�سَّ َوَيْنَهِمُر الثَّ

ِلْلَفاَلِح  ًعا 
ْ
َزر َوُتْثِمُر  َوَتْنُمو  ُتْنِبُت  اْلُبُذوَر  َعُل  َوجَتْ َواالأَ�ْسَجاَر، 

ُمْثِمَرًة  َعنرِّي  ُدُر  َت�سْ الَِّتي  َكِلَمِتي  َتُكوُن  َهَكَذا  لِلْجِيَاعِ،  وَخُبْزًا 

ا اأَْعَهُد ِبِه اإَِلْيَها. َغُب ِفيِه َوُتْفِلُح مِبَ
ْ
ُق َما اأَر قرِّ َداِئًما، َوحُتَ
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ة يف الكتاب املقدَّ�س تتعّلق بحياتك اأو مب�رضوعك اأو بعاملك  ابداأْ بالبحث عن ق�سّ

اإليها(.  الّلجوء  ميكنك  ا  ق�س�سً ت�سّم  قوائم  بالأمواج  اخلا�س  التطبيق  )ميلك 

ط االآتي امُلكَوّن من ثالثة اأجزاء وخم�س خطوات: وا�ستخدْم املخطَّ

تعلّم الق�ّشة

ا باإخبارها وبروايتها. ة فح�سب، بل قْم اأي�سً 1. االإخبار: ال تكتِف بقراءة الق�سّ

ة م�ستخدًما تعابيه اخلا�سة.  ا اآخر  ُيعيد �رضد الق�سّ 2. اإعادة ال�رضد: اجعْل �سخ�سً

ة. ر تفا�سيل حمدَّدة من الق�سّ : اطرح االأ�سئلة من اأجل تذُكّ
ْ
ر 3. التذكُّ

1

ع�ْس الق�ّشة

ة. 4. التاأّمل: اأبِد مالحظات ب�ساأن ما �َسِمْعَت عن الق�سّ

ة. واحر�ْس على اإيجاد الوقت للتوّقف  اطلْب من اهلل اأن ي�ساعدك على فهم الق�سّ

املالحظات  م�ستخدًما  ة،  الق�سّ هذه  حول  تتحّدث  فيما  واالإ�سغاء  والنظر 

اخلم�س الواردة يف ال�سفحة 27.

2

اأحِي الق�ّشة 

ة على حياتك ال�سخ�سية. 5. الربط: اأجِر بع�س التطبيقات من الق�سّ

�ستحيا كلمة اهلل فيك حني ُتطّبقها على م�سيتك يف االميان، وعلى العمل الذي 

يقوم به فريق الأمواج اخلا�س بك، م�ستخدًما االأ�سئلة الواردة يف ال�سفحة 28.

3
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املالحظات

ال�شوؤال الرئي�س: ما هي اأحداث الق�ّشة؟

قبل  مبا�رضًة  وقع  الذي  احلدث  هو  ما  ة.  الق�سّ وزمان  خلفّية  حّدد  ال�شياق:   •
ة وبعدها؟ هل من كلمات ت�ستلزم بع�س التف�سيات اأو التو�سيحات؟ الق�سّ

ة. ماذا  الق�سّ �سخ�سّية/فرد يف  بكّل  ف 
ّ
تتعر لكي  وقًتا  ال�ّشخ�شّيات: خ�س�ْس   •

ميكنك اأن تكت�سف عنهم؟

• املحادثات: اأُنظر بدّقة يف كالم كلٍّ من ال�ّسخ�سّيات. ماذا قالوا واإىل من توجهوا 
بالكالم؟ هل تكّلم اهلل؟

• اخليارات: ما هي اخِليارات التي قام بها كلُّ فرٍد؟ ما هي العوامل التي اأّثرْت 
بهذه اخليارات؟ هل من خيارات اأخرى كان باإمكانهم اأن يقوموا بها؟

• النتائج: ما هي التبعات، �سواء كانت جّيدة اأم �سّيئة، التي جنمت عن اخليارات 
َب على ذلك من تاأثي اأو نتائج؟ خَذْت؟ ماذا ترتَّ اأو القرارات التي اتُّ
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التطبيقات

ال�شوؤال الرئي�س: كيف ا�شتخدم اهلل هذه الق�ّشة كي يتكلّم معك؟

اأ�سئلة �سخ�سّية بناًء على  الهدف من هذا اجلزء بطرح  املحدَّدة: يتمّثل  الأ�شئلة 

اأن  �ساأنها  اأ�سئلة حمدَّدة من  اطرْح  لذلك،  ة.  الق�سّ اكَت�َسْفَتها يف  التي  املالحظات 

يف  �سخ�سّية  تطبيقات  اإجراء  ُبغية  ة،  الق�سّ من  املالحظات  ربط  على  ُت�ساعدك 

حياتك اليوم.

الأ�شئلة العامة: ترُد اأدناه بع�س االأ�سئلة العامة لتطرحها. ا�ستخدْم هذه االأ�سئلة 

اخلم�سة كنقطة انطالق. ثّم ال ترتّدد يف طرح غيها من االأ�سئلة اخلا�سة بك.

• مع َمْن ِمن ال�سخ�سّيات متلك اأكرب عدد من نقاط الت�سابه وملاذا؟
• ماذا تعلَّمَت عن اهلل؟ كيف تكلَّم معك؟

اأن  حتتاج  تغييات  اأّية  ترى  هل  عليك؟  ة  الق�سّ هذه  خلََّفْتُه  الذي  االأثر  هو  •  ما 
ة؟ تقوم بها يف معتقداتك ومواقفك واأفعالك، بناًء على ما تعّلمَت من الق�سّ

• ما هي اخلطوات التي يجدر بَك اأن تّتخذها لكي ُتطيع كالم اهلل لَك؟ 
اأن  اإىل اهلل واطلْب منه  �سُت�ساطرها؟ �سلرِّ  متى  ة؟  الق�سّ هذه  �سُت�ساطر  َمْن  •  مع 

ُيتيح لك الُفَر�س مل�ساطرة الق�س�س اخلا�سة به مع االآخرين.
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وماذا يف ذلك؟

االأمواج اخلا�س بك؟ ما من م�سكلة...  االأمور يف فريق  ُت�سارع  باأن  اأترغب 

فقط ُقْم بجولة. �سي�ساعدك هذا الن�ساط على روؤية جماعتك من منظور اهلل. 

اإًذا قْم بهذا الن�ساط باعتباره نقطة انطالق، وا�ستخدمه مراًرا. 

�س �ساعتني للن�ساط التال: خ�سّ

اخلطوة الأوىل:

• اعرْث على موقع مركزي يف حميطك ُبغية القيام بجولة مّدتها 3٠ دقيقة.
• اطلْب من اهلل اأن ُيبّي لك ما يفطر فوؤاده على طول الطريق.

• �رِضْ ب�شمت ولحظ كّل ما يحيط بك. 

اخلطوة الثانية: 

• اأنِه جولتك يف ملتقى مركزي والتزم ال�شمت يف الوقت احلا�رض.
• اجعْل اجلميع ُيجيب عن ال�شوؤال الآتي خّطيًّا: �إًذ� ماذ� ر�أيتم؟

• توَخّ الدقة )�لأمل، �لكتابة على �جلدر�ن، �لأ�شخا�ص، �لغنى، �لفقر، �لعنف، �إلخ.(
• اك�رض جدار ال�شمت وقارن املالحظات مع مرافقيك يف امل�شي. 
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اخلطوة الثالثة:

• �شْع قائمة رئي�شة بكّل بنٍد مّت مالحظته  وِذْكُرُه.
• ق�ّشْم القائمة اإىل فئات اأو م�شائل اأو احتياجات اأو ق�شايا خمتلفة

• ما هي اأكرب م�شكلة طرحها اهلل اأمامنا يف الوقت احلا�رض؟

اخلطوة الرابعة:

حاول اأن تتو�ّشل اإىل اّتفاق ب�شاأن امل�شاألة الأكرث اإحلاًحا. واطرح ال�شوؤال التال: 

»ماذا ميكن اأن يفعل فريق الأمواج اخلا�س بنا ب�شاأن تلك احلاجة؟« تبادل 

الأفكار يف ما يتعلّق بكيفّية معاجلة امل�شاألة املذكورة على نحو قابل للقيا�س، 

ِتك التي تق�شي بجعل امل�شيح حقيقيًّا للعامل.  واحر�ْس على اأن تظّل وفيًّا مَلَهمَّ

   اأ�شئلة توجيهّية ب�شيطة للم�شتقبل:

• ماذا تقول كلمة اهلل عن امل�شاألة؟
• مباذا يجدر بنا اأن نبداأ؟ وما هي اخلطوة التالية بعد ذلك؟

• كيف نقّيم النتائج؟
• ماذا َتَعلَّمنا؟ ما هي الأفعال التي �شنقوم بها ب�شكل خمتلف يف املرّة املقبلة؟

• ما هي امل�شاألة التالية التي يّود اهلل اأن نعاجلها؟
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   كذلك، من املمكن اللّجوء اإىل الأ�شئلة التالية بهدف حتديد الحتياجات املعّينة:

ا؟  ا وهامًّ اأدّلة ب�رضّية ُتك�سب احلاجة طابًعا حقيقيًّ • هل ثمة 
• هل ُتخّلف هذه احلاجة اأثًرا على �رضيحة هامة من ال�سكان؟ 

• هل مُيكن اأن تتاأّثر احلاجة باجلهود التي نبذلها على ال�سعيد املحّلي؟ 
اإيجاد حّل لهذه امل�ساألة؟ • هل يحاول عدٌد من املنّظمات 

علينا  اأم  مماثلة  منّظمات  تبذلها  التي  للجهود  الدعم  نقّدم  اأن  بنا  يجدر  •  هل 
اأن نبا�رض بتنفيذ م�رضوٍع جديٍد باأنف�سنا؟

تقييم الحتياجات

ُيفرت�س اأن تبداأ عملّية ترجمة اإميانك اإىل اأعمال من املكان الذي تتواجد فيه. وميكنك 

اأن جتمع بني النزهة املذكورة يف اجلزء ال�سابق )وماذا يف ذلك؟( واأداة التقييم الب�سيطة 

يف  احلال  الوقت  يف  القائمة  امل�ساكل  اأو  امل�سائل  من  املزيد  اكت�ساف  اأجل  من  هذه، 

املجتمع الذي تعي�س فيه.

العاملّية  الق�سايا  من  العامة  الفئات  اإىل   32 ال�سفحة  يف  الواردة  امل�سائل  تنتمي 

اهلل  اطلْب من  لذلك،  به.  فريدة خا�سة  احتياجات  فيعاين من  اأّما جمتمعك،  املتنامية. 

اأن  ميكن  التي  املحدَّدة  الفر�س  اإىل  ف 
ّ
التعر من  لتتمّكن  الب�سية،  مينحك  اأن  بخ�سوع 

تعاجلها.

ي�سوع  بجعل  وامُلتمّثل  العام،  الأمواج  هدف  حول  امل�ساريع  تتمحور  اأن  على  واحر�ْس 

ا وذا اأهمّية يف عاملك اليوم.
ًّ
حقيقي
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الأولوّية )10= اأولوّية ق�سوى(احلاجة/امل�شاألة

الفقر

الرعاية ال�سحية

االإ�سكان

اجلوع

التمييز

اجلرائم

العنف

الع�سابات

تعاطي املخدرات

االجّتار

َحْمل املراهقات

التنّمر

التوظيف

رعاية االأطفال

مياه ال�رضب النقية

التعليم

ڤيو�س نق�س املناعة الب�رضية/االإيدز

املالريا

االنتحار

االأماكن االآمنة لل�سباب

الهجرة/اللجوء

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

نعم / كالَّ

مهمة؟
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معلومات حول املر�ضدين

اأن تكون حياتهم مراآة  قّيًما. فمن جهة، ينبغي  البالغون هدًفا  يخدم املر�سدون 

يوؤمنوا  اأن  يجب  اأخرى،  جهة  ومن  بها.  اخلا�س  والوعد  الأمواج  مبادئ  تعك�س 

ب�سورة وا�سحة بدعوة اهلل لك، بو�سفك قائد �ساب يف دعوى امل�سيح. 

فيما  الأمواج  قيادة  يتوّلون  ال�سبيبة  اأنَّ  يتقّبلون حقيقة  ال�ساحلون  فاملر�سدون 

احلكمة  من  �سنوات  يجلبون  هم  اأنَّ من  الرغم  وعلى  لهم.  الدَّعم  الرا�سدون  يقدرِّم 

واخلربة لفريقك، اإالَّ اأّنهم يَدعونك تتعّلم من خالل املمار�سة بدون اال�ستيالء على 

املن�سب. 

عالوة على ذلك، ال يتوىّل املر�سدون اإجناز َمهام الأمواج، بل ُيقت�رَض دورهم على 

لهذا  االأجوبة.  تقدمي  د 
ّ
جمر من  اأكرث  االأ�سئلة  طرح  طريق  عن  ومتكينك  جتهيزك 

ك تعلم كّل  ِع اأنَّ ال�سبب، اإْن احتجت اإىل امل�ساعدة، ا�ساأْل. واإالَّ، اأَثِبْت ذلك. لكن ال تدَّ

�سيء، بل اعرتْف عندما حتتاج اإىل ن�سيحتهم. 

يف املقابل، اإذا بداأ مر�سدك ي�ستول على فريق الأمواج اخلا�س بك، فاأطلعه على 

االأمر بلطف. واإْن مل تتغّي االأمور، عندئٍذ ا�رضفه بكّل احرتام. ثّم ابحْث عن را�سٍد 

تتوىّل  االأمواج:  بها  تعمل  التي  الوحيدة  الطريقة  اأف�سل. فهذه  ب�سكل  يفهم دوره 

ال�سبيبة القيادة ويقّدم البالغون الدعم.

املر�شدون املقرَتحون:

الكني�سة،  اأع�ساء  االعمال،  رجال  املدين/كبار  املجتمع  قادة  املعّلمون،  االأهل، 

الق�ساو�سة.
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رومية 12: 2-1

ُموا  َراِحِم اهلِل، اأَْن ُتَقِدّ َها االإِْخَوُة، َنَظًرا مِلَ ُيّ
ُل اإَِلْيُكم اأَ ِلَذِلَك اأََتَو�سَّ

ِعَباَدُتُكْم   
َ
َوِهي ِعْنَدُه،  َمْقُبوَلًة  �َسًة  ُمَقَدّ َذِبيَحًة  اأَْج�َساَدُكْم  َلُه 

ْهِن،  وا ِبَتْجِديِد الِذّ ُ ، َبْل َتَغَيّ ُفوا َمْع َهَذا اْلَعامَلِ ِبَعْقل َواَل َتَتَكيَّ

ْقُبوَلُة اْلَكاِمَلُة. ُة امْلَ احِلَ َ اإَِراَدُة اهلِل ال�سَّ
ُزوا َما ِهي ِلُتَمِيّ



35 معدات االأمواج

اح�ضل على املزيد من الأدوات

توا�ضل مع الزمالء

حّمل التطبيق 

ادعم الق�ضّية

WAVESINACTIONابحث عن

هل اأنت بحاجة اإىل املزيد من بطاقات الع�شوّية؟

الرجاء التوا�شل معنا عرب املوقع التال

wavesinaction.com



wavesinaction.com


