
 

 الخاّص بك Core فريقإطالق 
 ارك:ش

واستخدم األسئلة أدناه لمساعدة الفريق  16-14: 49اقرأ اشعياء 
 على مشاركة أفكارهم عن هذا المقطع:

 تُفّكر بعدد الناس الذين عاشوا/ويعيشون  بينما
حاليًا/وسيعيشون، كيف تشعر عندما تفّكر أّن اسمك منقوٌش على 

 يدي اهلل؟
 كٍل ّرف بشمن السهل أن نقبل أّن اهلل يعتني بنا عندما "نتص

جّيد"، لكن هل كنت تعلم أّن اهلل يعتني بك حتى عندما تكون قد 
 أخطأت/أو بينما ُتخطئ؟

 كيف تشعر حيال هذا؟ 

ذّكر الفريق أّن اهلل ُيفّكر بنا باستمرار، لسنا مجّرد فكرة ثانوّية لديه. 
هو ال ينسانا أبدًا. ليس هناك ما يمكننا أن نفعله لكي نخسر مكاننا 

 نحن مختارون ومحبوبون. دائمًا. من الئحته.

 :صل  
أدُع أعضاء الفريق لُيصّلوا معًا، واطلب من اهلل أن ُيظهر لهم من 

قلبهم؟ َمن على ينبغي عليهم أن يسعوا من أجله. من وضع اهلل 
 ِمن معارفهم ال يعرف يسوع؟

وساعد  Coreأطلق فريق  القصد العاّم:
أعضاء الفريق ليحّددوا أصدقائهم الضاّلين الذين 

 ُيريدون أن يبنوا عالقًة قصدّية معهم.

حّدد لهم طريقة عملّية يقدرون  عمل/اكتشاف:
من خاللها اظهار محبة المسيح ألصدقائهم 

 الضاّلين هذا األسبوع.

، أقالم حبر Coreبطاقات  المواّد الالزمة:
 عريض

 مالحظة للمدّرب:

، من المهّم أن ُتساعد Coreعندما ُتطلق فريق 
 أعضاء الفريق ليفهموا الهدف من الفريق:

o .ساعدهم لكي ينمّو في عالقتهم مع يسوع 
o  ساعدهم على بناء عالقات مع أصدقائهم

الذين ال يعرفونه )الُمشار إليهم في هذا 
دريب على أنهم "األصدقاء الضاّلين"( لكي الت

 يتعّرفوا عليه.
o  ساعدهم ليؤّثروا عملّيًا على أصدقائهم

الضاّلين لكي ُيظهروا محّبة يسوع ويقودوهم 
 إليه.

خالل اجتماع اليوم، ُأدعُ أعضاء الفريق لُيشاركوا 
َم ل –بلغتهم الخاّصة، وطريقتهم الخاّصة  –

يريدون أن يخبروا أصدقائهم الضاّلين عن يسوع. 



 

 :اكتشف
الخاّصة بهم. ساعدهم ليفّكروا بطرٍق  Coreأطلب من الفريق أن يدّونوا أسماء أصدقائهم الضاّلين على بطاقات 

 ملموسة إلظهار المحّبة ألصدقائهم الضاّلين:

 .مشاركتهم بمالحظة ُمشّجعة/دعٍم عاطفّي 
 .الجلوس معهم أثناء فرصة الغداء 
 .إرسال رسالة نّصّية وّدّية لهم 

طيلة ما تبّقى من العام  ُيشّكلون "الئحة تمّني" ليستخدموها Coreفّسر لهم أّن الناس المذكورين على بطاقات 
ّل شاف أعماٍل مناسبة وخطواٍت عملّية في كتالدراسّي. عليهم تحديث هذه الالئحة في كّل اجتماٍع للفريق واك

 اجتماع.

بل أيضًا على كّف يدهم  Coreأطلب من الفريق أن يدّونوا أسماء أصدقائهم الضاّلين ليس فقط على بطاقات 
الخارجّي، وأن ُيكّرروا هذا كّل يوٍم من األسبوع. هذا سُيذّكرهم أن يكون قصديين في إظهارهم المحّبة ألولئك 
األصدقاء. ُقل ألعضاء الفريق إنهم يستطيعون أن ُيدّونوا األحرف األولى من األسماء، أو حّتى اسمًا مستعارًا 

 قد يتساءل عن سبب كتابة إسمه على كّفهم. إن شعروا بأّن صديقهم الضالّ 

 

 مالحظة للمدّرب حيال المحتوى

ومقاطع من الكتاب المقّدس. نستخدم بطاقات  Coreنحن نستخدم أداتين أساسّيتين في كّل اجتماع: بطاقات 
Core اجتماع لّ لمتابعة العالقة التي لديهم مع أصدقائهم الّضاّلين . وُنريد أن نستخدم الكتاب المقّدس في ك 
 لمساعدة أعضاء الفريق على النمّو في إيمانهم الشخصّي وفهم أساس النشاط الُمسّمى "اكتشف". Coreلفريق 


