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كيف تبدأ مجموعتك الصغيرة  

إنـك  أّنهـا تقـول  إمـا  بالكثيـر عنـك.  تقـرأ هـذه الصفحـة تتكلـم  أّنـك  حقيقـة   
أحـد هـؤالء الذيـن يشـعرون أّنهـم ينبغـي أن يقـرأوا كلَّ شـيء، أو تقـول إّنـك منفتـح 

مجموعـة.  قيـادة  فـي  لـك  اهلل  السـتخدام 

أن  ينبغـي  ال  ولكـن  الخـوف،  مجموعـة صغيـرة مشـاعر  قيـادة  فكـرة  تثيـر  أن  يمكـن 
فوا بعضهم على  ـر باألمـر باعتبـار جمع مجموعة من األصدقـاء ليتعرَّ يحصـل هـذا. ففكِّ

بعـض بشـكٍل أفضـل، وإلدارة نقـاش حـول مواضيـع روحيـة. 

وإليك بعض المالحظات واإلرشادات الروحية لمساعدتك في أن تبدأ: 

: 1. صلِّ

أحـد أهـم مبـادئ القيـادة الروحيـة هـو إدراك أّنـك ال تسـتطيع أن تقـود وحـدك. 
فـي  انخراطـك  أو  المسـيحية  الحيـاة  فـي  لـك  التـي  المـدة  طـول  كان  فمهمـا 
الخدمـة، تبقـى فـي احتيـاج إلـى قـوة الـروح القـدس. اّتـكأ عليـه، واطلـب إرشـاده، 

وهـو سـيعينك. 

2. ادُع بعض األصدقاء:

ال تخـشَ مـن أن تدعـو الّنـاس للمجـيء إلـى مجموعتـك. سـتندهش مـن عـدد 
الّنـاس المنفتحيـن لدراسـٍة مثـل هـذه. وسـواء أكان لديـك فـي المجموعة أربعة 
أشـخاص أو أربعة عشـر شـخصًا، يمكن أن يكون هذا اختبارًا قويًا ورائعًا. الراجح 

أّن عليـك أن تخّطـط الجتمـاع يـدوم سـاعة ونصـف علـى األقـل. 

3. احصل على المواّد الالزمة:

عليك أن تحصل على فيديو التعليم الذي يقّدمه فارس أبو فرحة. ستحصل 
على هذا الفيديو من كنيستك كجزٍء من مصادر الحملة. كما سيكون مفيدًا 
أن يكون لكّل فرٍد في المجموعة دليله الدراسي. يمكنك الحصول على هذه 
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4. ُكن مستعدًا ألن تقود المجموعة:

يمكـن لبضـع دقائـق مـن التحضيـر األسـبوعي أن يؤثِّـر تأثيـرًا كبيـرًا فـي اختبـار 
المجموعـة  قبـل جلسـة  التعليـم  أسـبوع، شـاهد فيديـو  فـي كل  المجموعـة. 
الصغيـرة، وراجـع أسـئلة الّنقـاش. وإن كنـَت تـرى أّن مجموعتـك لـن تسـتطيع 
لحاجـات  خـاّص  بشـكٍل  المناسـبة  األسـئلة  تلـك  فاختـر  األسـئلة،  كل  معالجـة 

مجموعتـك. 

5. تعّلم قول »ال أعرف«:

تبـرز  باإلثـارة. وحيـن  والمليئـة  الحّيـة  النقاشـات  بعـض  الجلسـات  سـتثير هـذه 
أحـد  فـال  الضغـط،  ارفـع عنـك  أعـرف.«  »ال  تقـول:  أن  بـأس فـي  ال  أسـئلٌة صعبـٌة، 

اإلجابـات.  لديـك كل  يكـون  أن  ـع  يتوقَّ

6. أحِبب مجموعتك:

ربمـا أهـم أمـٍر تأتـي بـه إلـى المجموعـة هـو اهتمامك الشـخصي بهـم. إن صّليَت 
إلكترونيـة،  برسـالة  إليهـم  وأرسـلَت  بهـم،  واّتصلـَت  وشـجعتهم،  ألجلهـم، 
وأحببتهـم فـاهلل سُيَسـرُّ بعملـك هـذا، وسـتنال أعظم متعة فـي رحلة خدمتك 

هذه. 

نشكرك على استعدادك لهذه الخدمة. 
نصلِّي أن يباركك اهلل في خدمتك إياه واآلخرين. 
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اتفاق المجموعة

عات مختلفة. هدف اّتفاق المجموعة  ينضّم الناس إلى مجموعاٍت ولديهم توقُّ
هو ببساطة ضمان فهم كل أعضاء المجموعة هدف المجموعة وأن يكون لدى 

عات مشتركة.  جميعنا توقُّ

خالل  نة  معيَّ إرشاداٍت  مناقشة  في  تساعدك  أداة  التالي  المجموعة  اتفاق 
ل أي من محتويات هذا االّتفاق الذي ال يتناسب مع مجموعتك،  اجتماعكم األول. عدِّ
كمجموعة«.  »خطتنا  قسم  في  الواردة  األسئلة  تناقشوا  أن  على  احرص  ثم 
المجموعة.  ضمن  وأعظم  أغنى  بتجربٍة  تحظى  أن  في  هذا  سيساعدك 

نّتفق على األولويات التالية

س بجدّيٍة: فنسعى إلى فهم وتطبيق حق 	  الُمقدَّ أن نتعامل مع الكتاب 
س.  اهلل الوارد في الكتاب الُمقدَّ

المجموعة. 	  الجتماع  أولوية  فنعطي  المجموعة:  اجتماعات  نحضر  أن 
وسأتصل إن كنُت سأغيب أو أحضر متأخرًا. 

أن نعيش في بيئة آمنة: فنسعى إلى إيجاد مكاٍن آمن يمكن للجميع فيه 	 
أن ُيسَمعوا ويشعروا بالحب. فال توجد أحكاٌم سريعة متسرعة أو حلول 

بسيطة هّينة. 

تبدي 	  وبطريقة  باحترام  فنتكّلم  باالحترام:  يتسم  نقاش  في  نخوض  أن 
اإلكرام واالحترام لآلخرين في المجموعة. 

أن نسعى وراء الصّحة الروحية: بحيث نسمح ألعضاء المجموعة اآلخرين بأن 	 
يساعدونا في أن نحيا حياة صحّية وتقية ترضي اهلل. 

أن نعمل على بناء العالقات: بحيث نعرف أعضاء المجموعة اآلخرين ونصّلي 	 
ألجلهم بانتظام واستمرار. 

أن نسعى إلى عيش التعليم فنشجع كل عضوء بأن يمثل أمام اهلل وأن 	 
يحيا حياته في المجتمع وأن يكون في مهمة إرسالية مستمرة. 

مصادر داعمة لقادة المجموعات الصغيرة



أن نصّلي: فنصّلي بانتظام بعضنا مع بعض وألجل بعض. 	 

أمور أخرى 	 

خطتنا كمجموعة

1. ما اليوم والوقت الذي سنجتمع فيه؟ 

2. أين سنجتمع؟ 

3. ما مّدة اجتماعنا األسبوعي؟ 

4. ماذا سنعمل بشأن المأكوالت والمشروبات الخفيفة؟ 

5. ماذا سنعمل بشأن العناية باألطفال الصغار أثناء اجتماع المجموعة؟ 

  

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

  

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

  

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

  

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

  

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________

  

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________
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كيف نعمل على جعل اجتماع مجموعتنا تجربًة إيجابية ذات 
مغزى

قبل أن تجتمع المجموعة

1. ُكن مستعدًا:

تجربـة  وطبيعـة  نوعيـة  فـي  كثيـرًا  يؤثِّـر  أن  الشـخصي  لتحضيـرك  يمكـن 
ل لفـارس أبـو فرحـه وتقـرأ  المجموعـة. نقتـرح بقـّوة أن تشـاهد التعليـم المسـجَّ
لالجتمـاع.  تحضيـرًا  الدراسـي  الدليـل  المتعلـق  الجـزء  فـي  األسـبوع  ذلـك  بجلسـة 

2. صلِّ ألجل أعضاء مجموعتك باالسم:

اطلـب مـن اهلل أن يسـتخدم وقتكـم معـًا ليلمـس فيـه قلـب كل إنسـان فـي 
الدراسـة.  رهـم نتيجـة لهـذه  الّنـاس ويغيِّ ى اهلل  أن يتحـدَّ ـع  مجموعتـك. توقَّ

ر بعض المأكوالت والمشروبات الخفيفة: 3. وفِّ

والتواصـل  االسـترخاء  الّنـاس  مسـاعدته  فـي  الطعـام  مثـل  شـيٍء  مـن  ليـس 
بعضهـم ببعـض. نقتـرح أن ُتِعـّد وجبـًة خفيفـة فـي األسـبوع األول. وبعـد ذلـك 
اطلـب مـن أعضـاء آخريـن فـي المجموعـة أن يحِضـروا الطعـام ليتشـارك أعضـاء 

ـدوا ويلتزمـوا بالحضـور.  المجموعـات فـي مسـؤوليات المجموعـة، وليتعهَّ

4. استرِخ:

ـد شـخصًا آخـر فـي أسـلوبه بقيـادة المجموعـات. ُقـد المجموعـة  ال تحـاول أن تقلِّ
ـر أّن الّنـاس يمكـن أن يشـعروا بشـيء  بطريقـة تالئـم أسـلوبك وطبيعتـك. تذكَّ
ـر فـي المشـاركة فـي مجموعـٍة صغيـرة للدراسـة، ولـذا سـاعدهم علـى  مـن التوتُّ
أن يكونـوا مسـترخين حيـن يصلـون. احـرص على أن تكـون كل هذه التفاصيل 
ـز على أفراد  قـد تّمـت تغطيتهـا قبـل اجتمـاع المجموعة، حّتى تسـتطيع أن تركِّ

المجموعـة حيـن يبـدؤون الوصول.

مصادر داعمة لقادة المجموعات الصغيرة



َنَسق اجتماع المجموعة

استوعب التعليم )شاهد الفيديو( 

1. جّهز الفيديو:

تتألــف كل جلســة تعليميــة علــى الفيديــو مــن ثالثــة أجــزاء: فــي الجــزء األول 
ذلــك،  وبعــد  األســبوع.  موضــوع  فيهــا  م  يقــدِّ دقائــق  بضــع  فــارس  يقضــي 
مــه فــارس أمــام مجموعــة، ويمتــّد هــذا الجــزء  ستشــاهدون المحتــوى الــذي يقدِّ
مــدة 1٠ - 15 دقيقــة. وأخيــرًا، يشــارك فــارس بعــض األفــكار الختاميــة، ويهّيــئ 

لوقــت النقــاش فــي مجموعتــك. 

2. جّهز كافة المواّد:

قبــل بــدء تشــغيل الفيديــو، احــرص علــى أن يكــون لــدى كّل واحــد نســخته 
مــن دليــل الدراســة. شــّجع المجموعــة علــى أن تفتــح فــي الدليــل الدراســي إلــى 
جلســة ذلــك األســبوع، وأن تتّبــع التعليــم المكتــوب. يحتــوي الدليــل الدراســي 

علــى رؤوس أقــالم التعليــم مــع فراغــاٍت لملئهــا. 

3. رتِّب الغرفة:

جّهــز الكراســي فــي الغرفــة بحيــث يســتطيع الجميــع رؤيــة التلفــاز، وبعــد ذلــك 
يشــاركون فــي النقــاش بســهولة. 

ثوا عن األمر تحدَّ

في ما يلي بعض اإلرشادات بشأن قيادة وقت النقاش: 

1. اجعل هذه جلسة للنقاش ال إللقاء محاضرة:
قاوم تجربة أن تكون أنَت المتكّلم الوحيد بحيث تجيب عن أسئلتك. ال تَخف 

ر الّناس ويصوغون إجاباتهم.  من بعض لحظات الصمت بينما يفكِّ
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تقول  أن  في  خطأ  من  ليس  اإلجابات.  كل  لديك  تكون  ألن  بحاجة  تشعر  ال 
ببساطة: »ال أعرف الجواب عن هذا السؤال، ولكْن سأرى إن كان بإمكاني أن أجد 

الجواب هذا األسبوع.« 

2. شّجع الجميع على المشاركة:
تضغط  ال  ولكْن  الحديث،  على  مهيمنًا  يكون  المجموعة  أعضاء  أحد  تدع  ال 
أيضًا على األعضاء األكثر هدوء حّتى يتكّلموا. ُكْن صبورًا. اطرح أسئلَة متابعة 

جّيدة، وُكْن حساسًا في ما يتعلَّق بالقضايا الحّساسة. 

ع أفراد المجموعة على مشاركتهم وآرائهم: 3. شجِّ
الذي  »ما  بجواب خاطئ بشكٍل واضح، فاسأل:  المجموعة  أفراد  أحد  تكلم  إن 
نشأ  إن  رأيها.  عن  المجموعة  أفراد  بقية  اسأل  أو  االستنتاج؟«  هذا  إلى  قادك 
خالف بشأن األمر، فال تستعجل إصماته، إذ يمكن للنقاش أن يجتذب آراء مهّمة. 
لكْن إْن بقيَت غير قادٍر على حّل مشكلة الخالف بالرأي، فاعرض على المجموعة 

أن تبحث في األمر أكثر، ثم تعودون لمعالجة القضية في األسبوع القادم. 

ولكْن إن استمّر شخٌص ما في عدوانيته، فهاَجم البعض هجماٍت شخصية، 
علينا  الحامي،  النقاش  القائد. ففي وسط  ل بصفتك  التدخُّ عليك  فسيكون 

ر أّنه ال مكان لعدم االحترام.  أيضًا أن نتذكَّ

ل مجرى الحديث حين يكون ضروريًا: 4. حوِّ
في  الوقت  بعض  فاقضوا  الدراسي،  الدليل  في  ليست  مسألة  ُأثيرت  إْن 
معالجتها. وكذلك، إن شارك أحدهم بأمٍر عاطفي أو شخصي، فأعطوه الوقت 
مساحًة  القدس  الروح  أعِط  الشخص.  ذلك  ألجل  وصلِّ  عندئٍذ  ف  وتوقَّ لذلك. 

ر النقاش مجراه.  يعمل فيها، واتبع قيادته حين يغيِّ

5. مجموعات صغيرة:
تتراجع  العدد  يزداد  »حين  هو  الصغيرة  المجموعة  حياة  مبادئ  أهم  أحد 
المشاركة.« إن كانت لديك مجموعة كبيرة، فربما عليك في بعض األحيان أن 
الّنقاش.  نة من 4-6 أشخاص في وقت  إلى مجموعات مكوَّ المجموعة  تقسم 
هذه طريقة ممتازة إلعطاء الجميع، بما في ذلك األعضاء األكثر هدوءًا، فرصًة 
لقيادة  الصغيرة  المجموعات  من  واحدٍة  كل  في  شخصًا  اختر  للمشاركة. 
المجموعة في النقاش. من شأن هذا أن يشِرك آخرين في قيادة المجموعة وأن 

يعطي فرصًة لتدريب قادٍة ُجُدد. 

مصادر داعمة لقادة المجموعات الصغيرة



6. صّلوا:
الصالة  في  راحة  يجدون  ال  مجموعتك  أعضاء  بعض  أن  لحقيقة  حساسًا  ُكْن 
أن  المجموعة بأسمائهم  بصوٍت مسموع. كقاعدٍة عامة، ال تطلب من أعضاء 
يصّلوا إال إن كنَت قد سألَتهم قباًل أو سمعَتهم سابقًا يصّلون بصوت مسموع 
المجموعة في  أعضاء  لمساعدة  أن يكون وقتًا  لهذا  ولكْن يمكن  آخرين.  أم 
صالة  أوقات  تقضوا  بأن  ر  فكِّ المجموعة.  في  يصّلوا  بأن  بنفس  ثقتهم  بناء 
فقط  واحدة  جملة  أو  واحدة  كلمًة  يقولوا  ألن  المجموعة  أعضاء  فيها  تدعو 

م فيها الشكر هلل.  يقدِّ

صالة وتسبيح

أحــد أهــم األمــور التــي يمكنــك أن تعملهــا فــي مجموعتــك هــي أن تصّلــي مــع 
كل واحــٍد مــن أعضــاء المجموعــة وألجلهــم. اكتــب مــا يشــغل فكــر واهتمــام 
ــر أن تصلــي بشــأن هــذه الطلبــات خــالل األســبوع.  كّل واحــٍد فــي مــا يلــي لتتذكَّ

اســتخدم جــدول المتابعــة التالــي لتدويــن طلبــات الصــالة واســتجابتها، واكتــب 
الطريقــة التــي قــد ترغــب بــأن تتابــع بهــا مــع الشــخص صاحــب الّطلبــة. يمكــن 
ــي أو رســالة.  ــد اإللكترون أن تتــم المتابعــة مــن خــالل االتصــال الهاتفــي أو البري

الهتمامــك الشــخصي أهميــة وتأثيــر كبيــران.
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