أساسيات القيادة الروحية
الدليل الدراسي

استكشاف عملية التلمذة
درس  : 1مقدمة في التلمذة
مقدمة
هذا الدرس هو جزء من منهاج التلمذة المُغيّرة ،تحت عنوان استكشاف عملية التلمذة .وتناقش هذه السلسة من الدروس التشكيل الروحي
لتابع المسيح يشار إلى هذه العملية بالتلمذة .وتحدث عملية التلمذة بعد اإليمان بالمسيح وتبدأ برغبة الفرد في أن يحيا بحسب خطة هللا
لحياته .وعندما نأخذ على عاتقنا مهمة مساعدة المؤمنين الجدد لكي ينموا في حياة اإليمان ،فنحن بذلك نتلمذهم .هذه المادة التعليمية سوف
تكون م فيدة لكل شخص يرغب في تلمذة آخرين ،والسيما هؤالء الذين يمارسون الكرازة ومتابعة المؤمنين الجدد ومساعدتهم على النمو
في حياة اإليمان .فالتلمذة هي واجب على كل مؤمن ،والسيما هؤالء الذين هم في موضع قيادة روحية!

يهدف دليل الطالب إلى مساعدة الفرد في أن ينظر بعمق إلى الدرس المحدد بطريقته الخاصة .يمكن استخدام الدروس جنبا إلى جنب مع
مواد أساسيات التلمذة مثل الفيديو والمنتجات السمعية المتاحة على الموقع التالي:
.comالتلمذةالمغيرةwww.altalmazaalmoghayera.com & www.
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فقط لكي تعرف...

ما الموضوع؟

هذا الدرس هو بمثابة أول خطوة في عملية استكشافنا لطبيعة التلمذة .قد تكون لديك خبرة
كبيرة عن التلمذة أو قد يكون هذا األمر بمثابة فكرة جديدة لك ،لكن في الحالتين ،سيساعدك
هذا الدرس على تجديد رغبتك وقدرتك على تلمذة آخرين .فعندما نقود شخصا ما إلى
يسوع المسيح ،ينبغي أن نكون جاهزين لمساعدتهم على النمو في اإليمان .وعلى الرغم أن
مسئولية نضجهم في المسيح ال تقع على عاتقنا بمفردنا ،إال أنه من واجبنا أن نوفر لهم
عوامل النمو .ولكي نقوم بذلك بفاعلية ،يجب أن نعد أنفسنا .وأول خطة نبدأ بها ذلك هي
التأكد من أننا نطيع هللا أوأل في كل شيء!

سوف يفهم المشاركون المباديء الكتابية للتلمذة.
وسيسمح لهم هذا الدرس أن يفحصوا حياتهم
الشخصية أثناء إعدادهم لتلمذة اآلخرين ،كما
سيساعدهم في إدراك أهمية تنمية العالقات.

ابدأ
.1

من الشخص الذي في حياتك بمثابة نموذج تحتذي به؟ ما الذي جعله نموذجا بالنسبة لك ،ما الذي تعلمته منه؟

.2

من هم األشخاص الذين ساعدوك في تعلم معنى تبعية يسوع؟ هل هناك من قام بشرح اإلنجيل لك؟ هل هناك أحد
قام بمتابعتك روحيا؟
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أدرس
 أهداف المتابعة والتلمذة :سوف نفكر بطريقة سيئة عن األب الذي يترك طفله عمدا دون طعام ،أليس كذلك؟ فمثلما تكون مسئولية
اآلباء أن يطعموا ويلبسوا وينظفوا طفلهم الجديد ،كذلك كل المؤمنين مدعوون لكي يعطوا طعاما روحيا للمؤمنين الجدد .ويشبه
المؤمن الحديث الطفل حيث يحتاج إلى غذاء روحي وحماية وإرشاد ومحبة .لذلك فمتابعة المؤمن الحديث هي مفتاح مساعدته على
النضوج في حياة اإليمان.
قد نكون متحمسين لمشاركة اإلنجيل مع آخرين ،لكن العمل ال ينتهي بمجرد قيادتهم لقبول المسيح .فنحن نحتاج أن نضمن تدريبهم ليكونوا
تالميذ (تابعين حقيقيين ليسوع) .ومن األفضل أن نقوم بعملية المتابعة للمؤمن الحديث في غضون  48 -24ساعة من بعد قراره أن يتبع
المسيح.

 ما هي مسئوليتنا تجاه المؤمن الحديث؟ اقرأ اآليات التالية واكتب ما تتعلمه:
فيلبي 10 :3

كولوسي 29 -28 :1

كولوسي 2 :2

 2تيموثاوس 2 :2

 سيادة هللا على عملية المتابعة والتلمذة :من المهم تذكر أن هللا وحده هو الذي يستطيع أن يُحدث نموا روحيا مستخدما في ذلك
وسائل عدة :الناس ،واألحداث ،وكلمته ،والظروف ،وغيرها.
 اقرأ اآليات التالية .ما الذي وعد هللا بشأن عمله في حياتك؟
فيلبي 13 :2

فيلبي 6 :1

 هل حاولت من قبل أن تشارك كلمة هللا مع شخص ما وشعرت باإلحباط من رد فعله؟
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 يسمح هللا للناس أن يتجاوبوا بطرق مختلفة لكلمته .فهو يتعامل مع كل فرد منا بطريقة فريدة .وأحيانا ال يرى الناس
أهمية اإلنجيل لحياتهم أو أنهم يتحمسون له في البداية لكنهم لم يروا التغيير الذي حدث في حياتهم كما يتوقعون.
تتطلب التلمذة قدرا كبيرا من الصبر .وليس كل من نشاركه رسالة اإلنجيل سيقبلها بالطريقة التي نريدها نحن.
 لن يقبل الكل الحق بنفس الطريقة .اقرأ مرقس  9 -3 :4ومرقس  .20 -14 :4ماذا قال المسيح عما سيحدث لهؤالء
الذين يسمعون الحق؟

مسئولية هللا هي إعطاء اإليمان وتبكيت الشخص على خطاياه ،ومن خالل الروح القدس يعطيه القوة ليحيا وفقا
إلرادته .ومسئوليتنا هي أن نلقي البذار.
 مسئوليتنا تجاه المتابعة والتلمذة :إذا كنا ندرك سيادة هللا على عملية التلمذة والمتابعة ،لماذا يكون من الضروري تدخلنا نحن
والسيما عندما يبدو أن شخصا ما صعب للغاية أو أنه يتطلب صبرا كبيرا ال نقدر عليه؟
 ما الذي تقوله هذه اآليات عن دور المتلمذ؟
 1كورنثوس 9 -5 :3

 2كورنثوس 6 -1 :3

متى 16 :5

ينبغي علينا أن ننقل الرسالة التي وصلت إلينا آلخرين .فعندما نتلمذ آخرين ،يجب أن نكون متأكدين أنهم يراقبون
حياتنا عن كثب .ومن هنا تكمن أهمية شهادتنا عن هللا في كل ما نفعل ونقول.
 عناصر التلمذة الفعّالة :بينما نستكشف ماهية التلمذة وكيف نبني بيئة صحية للتلمذة في كنيستنا أو في مجتمع المؤمنين ،ينبغي أن
نحدد أهم عناصرها .ستتم تغطية هذا األمر بعمق في دروس الحقة.
 انظر إلى اآليات التالية عن كل عنصر واكتب ما تتعلمه.
الصالة
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من أجل نموهم في حياة اإليمان.
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كلمة هللا

كلمة هللا هي ما ينبغي أن نعلمه للتالميذ .فمن الضروري
للغاية أن يتعلموا حق هللا وليس كالمنا نحن ،وأن يعتمدوا
على الكتاب المقدس وليس على الشخص الذي يتلمذهم.

الحب

ينبغي أن تحدث عملية التلمذة في إطار
من الحب .فكما أحبنا هللا ،يجب أن نحب
اآلخرين ونرغب في األفضل لهم.
وسوف يتجاوب التلميذ بإيجابية للتأديب
والتقويم والتعليم والتوبيخ إذا تم كل هذا
بدافع من الحب وليس السلطة والتحكم.

 1تسالونيكي 8 -5 :2

الشركة

ال يمكننا خدمة يسوع بفاعلية بمعزل عن اآلخرين .فنحن
نتعلم من اآلخرين بينما نعلمهم .كما يمكن لآلخرين أن
يوجهونا لمناطق ضعفنا ويشجعونا على التغلب عليها.
لذلك ينبغي أن نقدم تالميذنا آلخرين في مجتمع
المؤمنين ،ونشجعهم على العالقات الصحية.
هدف التلمذة هو أن يصبح التلميذ قادرا
على مشاركة رسالة اإلنجيل مع آخرين.
وقد يتطلب هذا عمل نشاط كرازي
مشترك أو إيجاد طرق إلظهار الحب
والخدمة لآلخرين.

عبرانيين 25 -24 :10

الكرازة والخدمة

ينبغي علينا أن نفهم دور الروح القدس
وأن نثق في هللا الذي يحدث نموا
في حياة التلميذ .وبينما ُتظهر ثقتك
وإيمانك في هللا ،سوف يتشجع
تلميذك أن يفعل نفس األمر.

الثقة في هللا

رومية 17 :10

 1تسالونيكي -4 :1
10

رومية 28 :8

 إذا كنت قد اشتركت حديثا في خدمة تلمذة ،كيف يمكنك دمج العناصر أعاله في خدمتك هذه؟

تلخيص
 أهداف المتابعة والتلمذة هي مساعدة المؤمنين الجدد على النمو في حياة اإليمان وتزويدهم بالطعام الروحي الضروري.
 مسئوليتنا تجاه عملية التلمذة هي أن نكون نماذج للمتتلمذين وأن نعلم ما تعلمناه نحن ونمارسه.
 هللا هو الذي ينمي اإليمان في حياة المؤمنين الجدد بقوة الروح القدس.
 عناصر التلمذة الفعّالة هي :الصالة ،كلمة هللا ،الحب ،الشركة ،الكرازة والخدمة ،الثقة في هللا.
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اسئلة للتفاعل
.1

تأمل في أن حياتك ستصبح شهاة أقوى من كلماتك .ما الذي تحتاج أن تغيره في حياتك لتقدم شهادة أمينة ومؤثرة؟

.2

ما هي مخاطر تلمذة آخرين؟ ماذا ستكون غواية أو تجربة كونك مسئوال بصفة شخصية عن نمو وتلمذة آخرين؟ هل
ستشعر أنه تمت خيانتك إذا لم يستمروا معك حتى النضج في إيمانهم؟ فكر في رد فعلك المحتمل تجاه هذه األمور.

.3

ما هي جوانب مسئوليتنا في عملية التلمذة؟ ما الذي قال هللا عنه أنه مسئوليته؟ ما هي النتائج المترتبة على محاولتنا
فعل ما يستطيع هللا فقط أن يفعله؟
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