
 
 

 شّكل تمرينك الخاّص 
 :شارك

 أواًّل، فّكر بالطريقة التي ُتريد فيها من أعضاء فريقك أن ُيشاركوا:

  كيف أريد من أعضاء الفريق أن يتواصلوا مع بعضهم
 البعض؟
  كيف ُيمكنني أن أساعد الفريق على النمّو في عالقتهم
 يسوع؟مع 

 أّي مقاطع من الكتاب المقدس أستطيع أن أستخدمها؟ 
  هل سيقفز أعضاء الفريق من أماكنهم ألّن لديهم ما

 يقولونه؟
 ماذا سأفعل إن ساد هدوٌء مزعٌج في الغرفة؟ 
 ماذا ستفعل أواًّل؟ ما الذي ينبغي أن يحدث أخيرًا؟ 

 :صل  
 يصّلوا فيها:ثانيًا، فّكر بالطريقة التي ُتريد من أعضاء فريقك أن 

  هل صّليت حيال ما ُيريده اهلل؟ إسأل اهلل ما ُيريد من
 أعضاء الفريق أن ُيصّلوه هذا األسبوع.

  هل تريد من الفريق أن ُيصّلوا بشكٍل مرتبط مع تمرين
 شارك؟

  القصد العاّم:

 .الخاّص  تمرينك شّكل

 مالحظة للمدّرب:

أنت تعرف فريقك، وقد سمعت قصصهم، كما 
تعرف كيف ُيصّلون وكيف ُيحّركهم اهلل ليعملوا. 
هذا األسبوع، ُنريد أن نقّويك أنت، مدّربهم، لكي 
ُتساعد فريقك من خالل شارك، صلِّ واكتشف. 

هو مجّرد دليل: ينبغي أن ينبع هذا النموذج 
 الباقي منك.

دّون كّل المواّد التي ستحتاج إليها من أجل هذا 
التمرين لكي تعرف مسبقًا ما المواّد التي 
ستحتاج إليها إن لجأت إلى هذا الدرس من 
جديد في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، إن 
شاركت هذا التمرين مع مدّربين آخرين، 

ى أن يتحّضروا بشكٍل سُيساعدهم هذا عل
 أفضل.

فلنفّكر معًا بتفاصيل االجتماع الخطوة تلو 
 األخرى.

 



 
 

  هل تريد منهم أن ُيرّكزوا في صالتهم على الفريق فقط، أو على أصدقائهم
 الضالين فقط أو على االثنين؟

 

 اكتشف:

ثالثًا، فّكر بالطريقة التي يستطيع من خاللها فريقك أن يكتشف ما يطلبه اهلل منهم هذا األسبوع. هل ستكمل 
 بالبناء على المحادثة والمقطع الكتابّي المستخدم في تمرين شارك؟

ائهم الضاّلين تذّكر أّن كّل خّطة درس مصّممة لدفع الفريق من خالل تحدٍّ لكي يقوموا بخطوة عملّية مع أصدق
وتجاههم. حاول أن تحرص على أن يعكس التحّدي محتوى التمرين. قد يكون من المفيد أن تطرح على نفسك 

 األسئلة التالية:

 كيف يساعد تمرين اكتشف هذا في تعميق عالقات أعضاء الفريق مع أصدقائهم الضاّلين؟ 
 عالقتهم مع أصدقائهم الضاّلين؟ ماذا يستطيعون أن يفعلوا خالل األسبوع لُيكملوا تقّدمهم في 
 كيف يستطيع أعضاء الفريق أن ُيشّجعوا بعضهم البعض على المخاطرة مع أصدقائهم الضاّلين؟ 
  كيف يستطيعون أن يتأّكدوا أّن خطواتهم العملّية هي أعمال محّبة ُتساعد في تعميق عالقتهم وتأثيرهم

 على أصدقائهم الضاّلين ليقتربوا من يسوع؟

 YFCدّون كّل شيء. قد ترغب باستخدام التمرين مجددًا أو مشاركته مع مدّرٍب آخر. يوّد فريق أخيرًا، 
Core Team  أن يرى تمرينك. أرسله في بريٍد إلكترونّي إلينا عبرcoreteam@yfc.net قد ُنضيفه إلى .

 منهج السنة المقبلة!
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