الدرس العارش

 * ٢٩آب (أغسطس) ٤ -أيلول (سبتمرب)

طريقة ُمثيرة لل ُمشاركة

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :تكويــن ٢٦ ،٢ ،١ :١؛ خــروج ٢٥-٢١ :١٨؛ ١كورنثــوس -١٢ :١٢
٢٥؛ أعمــال الرســل ٤٠ ،١٥-١١ :١٦؛ أعمــال الرســل ٣١ :٤؛ أعمــال الرســل .١٢ :١٢

آيــة الحفــظ« :حينئــذ قــال لتالميــذه’ :الحصــاد كثيــر ولكــن الفعلــة قليلــون .فاطلبــوا
مــن رب الحصــاد أن يُرســل َف َعلــة إلــى حصــاده‘ » (إنجيــل متــى .)٣٨ ،٣٧ :٩

الحظت يو ًما
قـال أحدهـم« :توجـد ق َّوة فـي األعداد» .بمفهـوم ما ،هذا القـول صحيح .هـل
َ
بدل ِمن
ُنت تُمارسـها مـع مجموع ٍة من النـاس ً
أنـك ُمتَحفِّـز أكثـر بكثيـر لِ ُممارسـة الرياضة إذا ك َ
الصحيَّـة،
أن تكـون وحيـ ًدا فـي ممارسـة الرياضـة يوميًـا؟ كثيـر مـن النـاس يلتحقـون بالنـوادي ِّ
والمراكـز ال ِّريَّاضـة ،ووسـائل التمريـن ألنهم يعتقـدون بأنَّهم سـيتم َّرنون أكثر وسيسـتمتعون بها
أكثر إذا كانوا يمارسـونها برفقة أشـخاص آخرين .بطريقة مماثلة ،خلقنا هللا للعشـرة أو الشَّ ـركة.
نحـن كائنـات اجتماعيـة ،وكمـا هو الحال مع ممارسـة الرياضـة فهو كذلك أيضً ا بخصوص أشـياء
دعـم اجتماعي .هـذا صحيح
كثيـرة أخـرى فـي الحيـاة :أداؤنـا يكـون أفضـل إذا كان لدينـا نظام ٍ
بشـكل خـاص في األمـور الروحية.
ٍّ
عبـر كل ال ِكتَـاب ال ُمقَـ َّدس ،تبـرز المجموعـات الصغيرة كإحدى أسـاليب هللا لتقويـة إيماننا،
وتنميـة معرفتنـا بكلمتـه ،وتعميـق حيـاة الصلاة لدينـا ،وإعدادنـا وتأهيلنـا للشـهادة .إ َّن اآلب،
واالبـن ،والـ ُّروح الْقُـ ُدس يتشـاركون فـي خدمـة المجموعـات الصغيـرة .كان موسـى قائـ ًدا
لمجموعـة صغيـرة .أنشـأ يسـوع مجموعتـه الصغيـرة مـن التالميـذ ،والرسـول بولـس تجـ َّول في
أنحـاء العالـم الرومانـي مـع مجموعتـه الصغيـرة المك َّونـة ِمـن رفاقـه الكارزيـن.
خلال درس هذا األسـبوع ،سـ ُنركِّز على األسـس الكتابيـة للمجموعات الصغيرة ،وسنكتشـف
طريقة ُمثيرة للمشـاركة.

* نرجو التع َّمق في موضوع درس هذا األسبوع استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم ٥أيلول (سبتمبر).
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األحد



٣٠آب (أغسطس)

المجموعات الصغيرةِ :فكْ َرة هللا ً
أول

اقــرأ تكويــن ٢٦ ،٢ ،١ :١؛ عبرانييــن ٢ ،١ :١؛ وأفســس  .٩ ،٨ :٣كيــف تُظْ ِهــر هــذه اآليــات
وحدانيــة الالهوت؟



اآلب ،واالبــن ،والـ ُّروح الْ ُقـ ُدس تشــاركوا م ًعــا فــي الخليقــة .كان لــكل منهم مه َّمــات مختلفة
ولكنهــم َع ِملُــوا م ًعــا باتِّحــاد ال ينفصــم .كان اآلب هــو ال ُمص ِّمــم (ال ُمبـ ِـدع) ،الرئيــس ،ال ُمهنــدس
األعظــم .ون َّفــذ خططــه ِمــن خــال يســوع ،العا ِمــل الف َّعــال فــي الخليقــة فــي تناســق مــع قـ َّوة
ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس .مثــل هــذا العمــل الج َّبــار الخــارق للطبيعــة يفــوق كثي ـ ًرا مــدى إدراكنــا .مــا
يمكننــا إدراكــه بــكل وضــوح ليــس حقيقــة وجــود العالــم والكــون الــذي خلقــه هللا فحســب،
بــل أ َّن هللا ذاتــه هــو الــذي صنعهــا كلهــا (انظــر روميــة .)٢٠-١٨ :١
أول .ومــع أنَّــه يجــب علــى اإلنســان أن يكــون
المجموعــات الصغيــرة كانــت ِفكــرة هللا ً
َح ِ
ــذ ًرا عنــد اســتخدام التشــبيهات أو ال ُمقارنــات بخصــوص الكثيــر ِمــن الجوانــب الغامضــة
هلل ،دعونــا نســتخدم تشــبي ًها فضفاضً ــا ونقــول بــأ َّن هللا اآلب ،واالبــن ،وال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس ألَّفــوا
أ َّول ’مجموعــة صغيــرة’ فــي تاريــخ الخــاص .لقــد تشــاركوا م ًعــا فــي خليقــة الجنــس البشــري
وبعــد ذلــك فــي فــداء الجنــس البشــري بعــد الســقوط.

قــارن إنجيــل يوحنــا  ١٨ ،١٧ :١٠مــع روميــة ١١ :٨؛ و١كورنثــوس  .١٥ :١٥كيــف تُظْ ِهــر
قيامــة المســيح وحــدة اآلب واالبــن والـ ُّروح الْ ُقــدُ س فــي خطَّــة الخــاص؟



هللا اآلب واالبــن وال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُدس ُمتَّحــدون فــي «مجموعــة صغيــرة» لِ َغ ـ َرض ُمح ـ َّدد هــو
فــداء الجنــس البشــري« .كان لخطَّــة الخــاص مكانهــا فــي مجالــس هللا غيــر ال ُمحــدود منــذ
األزل» (روح النبــوة ،مبــادئ التعليــم المســيحي ،صفحــة  .)١٨٦ال يوجــد مــا هــو أهــم بالنســبة
هلل ِمــن خــاص أكبــر عــدد ُم ْم ِكــن ِمــن النــاس (١تيموثــاوس ٤ :٢؛ ٢بطــرس  .)٩ :٣قــد يكــون
للمجموعــات الصغيــرة أغراضً ــا ُمتَعــددة ســندرس عنهــا فــي درس هــذا األســبوع ،ولكــن الغــرض
األعــم واألســاس هــو التركيــز علــى ربــح النفــوس الضَّ الــة ليســوع .ذلــك يعنــي أنَّــه ِمــن خــال
عملنــا فــي المجموعــات الصغيــرة يمكننــا أن نُســاعد ليــس فقــط أنفســنا ولكــن اآلخريــن
كذلــك .أي أ َّن الهــدف األســمى لمجموعاتنــا الصغيــرة يجــب أن يكــون ربــح النفــوس.

تأ َّمل في سر وحدة هللاِ .من الصعب استيعابه ،أليس كذلك؟ ومع ذلك ،ال نزال نستطيع
أن نؤمن ونثق فيما ال نستطيع فهمه بشكل كامل ،أليس صحي ًحا؟ لماذا يعدُّ هذا،
بالنسبة للمسيحيين ،مبدً أ في غاية األهمية ليتبعوه عندما يتعلَّق األمر بإيماننا؟
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االثنني



٣١آب (أغسطس)

المجموعات الصغيرة في ال ِك َتاب ال ُمق ََّدس

يُقـ ِّدم اإلنجيــل أمثلــة ُمتعــددة عــن مجموعــات صغيــرة يُ َصلُّــون ،ويشــتركون ،ويُشـ ِّجعون
واحدهــم اآلخــر ،ويعملــون م ًعــا ألجــل المســيح .هــذه المجموعــات الصغيــرة وفَّــرت لشــعب
هللا الفرصــة لِ ُمشــاركة المســؤوليات واســتخدام مواهبهــم المتنوعــة إلــى أقصــى حــد .أي أ َّن
المجموعــات الصغيــرة يمكــن أن توفِّــر فُرصـ ًة للــرب ليســتخدم كل واحـ ٍـد ِم َّنــا بشــكل أشــمل.



اقــرأ خــروج  .٢٥-٢١ :١٨مــا هــي المشــورة ال ُملهمــة ِمــن هللا التــي قدَّ مهــا يثــرون حمــو
موســى والتــي أحدثــت فر ًقــا كبي ـ ًرا لــدى موســى؟ لمــاذا كانــت هــذه الخطــة بتلــك
األهميــة الحيويــة؟

أصبــح كل شــخص فــي محلَّــة اإلســرائيليين ُجــز ًءا ِمــن مجموعــة ُمك َّونــة ِمــن عشــرة
أشــخاص ،بقيــادة شـ ٍ
ـخص صالـ ٍح تقــي ُمع َّيــن رســم ًيا .كانــت تلــك المجموعــات الصغيــرة مكانًــا
لِ َحـ ِّـل المشــاكل ،ولكنهــا كانــت أكثــر ِمــن ذلــك بكثيــر .كانــت أماكــن للشــركة حيــث يمكــن
تج ُّنــب المشــاكل وانتعــاش الحيــاة الروحيــة .كانــت أماكــن للرؤيــة حيــث يُ ْم ِكــن ُمشــاركة
خطــط هللا لشــعب إسـرائيل .فــي مجموعــات مثــل هــذه ،يســتطيع النــاس أن يُك ِّونــوا عالقــات
وثيقــة تتَّ ِســم بال ِّرعايــة واالهتمــام يمكــن أن تُســاعد كل المشــمولين للتعامــل مــع أيَّــة أمــور أو
قضايــا قــد تواجههــم .ال شــك أ َّن النــاس  -قدي ًمــا وحديثًــا ،يتصارعــون مــع أمــور يُمكــن آلخريــن
ُرصــا لعالقــات و ِّديَّــة ومهت َّمــة ،ونمــو
أن يُســاعدوهم فــي حلِّهــا .والمجموعــات الصغيــرة توفِّــر ف ً
روحــي ،وحـ ٍّـل للمشــاكل.
ِمــن ال ُمد ِهــش أن المتخصصيــن فــي شــؤون المجموعــات الصغيــرة يُخبرنــا بــأ َّن الحجــم
ـخصا .هــذا هــو
المثالــي للتفاعــل الجماعــي لمجموعــة هــو مــا بيــن السـتَّة واإلثنــي عشــر شـ ً
كل ِمــن موســى ويســوع فــي تكويــن مجموعتيهمــا.
بالتمــام الحجــم الــذي اعتمــده ً

اقــرأ إنجيــل لوقــا ١٣ ،١٢ :٦؛ إنجيــل متــى ١ :١٠؛ وإنجيــل مرقــس  .١٥-١٣ :٣مــاذا كان
قصــد يســوع ال ُمــزدوج ِمــن دعــوة تالميــذه واختيارهــم ليكونــوا جــز ًءا مــن مجموعتــه
الصغيــرة للخدمــة؟



كان قصــد يســوع ِمــن دعــوة تالميــذه هــو إعدادهــم روح ًيــا وعمل ًيــا لمه َّمتهــم وخدمتهــم
للعالــم .بشـراكتهم وشــركتهم معــه ،ينمــون فــي ال ِّنعمــة .وفــي ســياق اجتماعــات مجموعتهــم
الصغيــرة ،يتعلَّمــون كيــف يخدمــون بفاعليــة أكثــر .وإذ يراقبــون ِخ ْد َمــة يســوع ،يو ًمــا بعــد
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يــوم ،وهــو يُل ِّبــي احتياجــات النــاس الذيــن حولــه ،يتعلمــون مــن خــال متابعتهــم ليســتخدموا
مواهبهــم .كان الهــدف ِمــن مجموعــة يســوع الصغيــرة هــو النمــو الروحــي والوصــول إلــى
اآلخريــن.

فكِّــر فــي وقـ ٍ
ـت فيــه ُمشــتركًا ضمــن مجموعــة صغيــرة ِمــن األشــخاص ،أ ًّيــا
ـت كُنـ َ
كانــت الظــروف ،كانــوا يهتمــون بعضهــم ببعــض وكانــوا يعملــون م ًعــا ألجــل هـ ٍ
ـدف
ُمشــترك .مــا الــذي تعلَّمتــه ِمــن ذلــك والــذي يمكــن أن يســاعدك فــي فهــم قيمــة
المجموعــات الصغيــرة فــي ســياق إيماننــا؟

الثالثاء



١أيلول (سبتمرب)

ُم َنظَّمون ألجل الخدمة

اقــرأ ١كورنثــوس  .٢٥-١٢ :١٢كيــف يُقــدِّ م الجســم البشــري مثـ ً
ـال ممتــازًا للعمــل م ًعــا
بتناغــم ضمــن المجموعــات الصغيــرة؟



ال يكشــف بولــس أهميــة المواهــب الروحيــة فــي حيــاة الكنيســة فقــط ،لكنــه يُقــ ِّدم
أيضً ــا نموذ ًجــا عــن كيــف يمكــن تنظيمهــا .إنَّــه يناقــش المواهــب الروحيــة فــي ســياق جســد
المســيح وكيــف يمكــن أن يكــون عملهــا.
تكشــف دراســة لِ ِعلْـ ِـم التشــريح ووظائــف أعضــاء الجســم بــأ َّن أعضــاء الجســم تنتظــم
مثــا :الجهــاز الهضمــي ،جهــاز القلــب واألوعيــة الدمويــة،
فــي أجهــزة ُمختلفــة مترابطــةً .
الجهــاز التنفســي ،جهــاز الهيــكل العظمــي ُهــم قليــل ِمــن كثيـ ٍر ِمــن أجهــزة الجســم المعقــدة.
المواهــب الروحيــة تُشْ ـبِه األجـزاء ال ُمختلفــة فــي الجســم .إنَّهــا تــؤ ِّدي وظائفهــا بشــكلٍ أفضــل
عندمــا تنتظــم فــي أجهــزة أو مجموعــات .والحقيقــة ،أنَّــه فــي معظــم الحــاالت ال يمكنهــا أن
تــؤ ِّدي وظائفهــا بصــورة ُمنفــردة .إ َّن أجســادنا ليســت ُمجـ َّرد تكتـ ًـا مــن أعضــا ٍء ُمتَ َف ِّرقــة ُحـ َّرة
طليقــة فيمــا تفعلــه .كل وظيفــة جســدية ُم ْنتَظَ َمــة داخــل جهــاز محبــوك بإحــكام يعمــل م ًعــا
مــن أجــل هـ ٍ
ـدف ُمشــترك.
كل هــذا يقــول لنــا شــيئًا عــن البيئــة التــي يمكننــا فيهــا أن نســتخدم مواهبنــا الروحيــة على
أفضــل وجــهِ .مــن الســهل ِجـ ًّدا أن تثبــط عزيمتنــا عندمــا نعمــل ُمنفرديــن ،ولكــن عندمــا نكون
جــز ًءا ِمــن مجموعــة صغيــرة ُمك َّونــة ِمــن أشـ ٍ
ـخاص لديهــم نفــس االهتمامــات واألهــداف ،نجــد
بــأ َّن جهودنــا يمكــن أن تكــون أكثــر تركيـ ًزا وتعاظ ًمــا.
توفِّــر المجموعــات الصغيــرة البيئــة األفضــل لِ ُم َمارســة مواهبنــا الروحيــة ويمكنهــا أن
تُصبــح القلــب النابــض لألعضــاء المحلييــن حتــى ينخرطــوا فــي خدمــة الك ـرازة والتواصــل.
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ت ُشــ ِّدد إلــن هوايــت علــى قيمــة المجموعــات الصغيــرة بهــذه الكلمــات« :تشــكيل
مجموعــات صغيــرة كأســاس للســعي المســيحي قــد قُـ َّدم لــي ِمـ ْن ِق َبــل َمــن ال يُخطــئ .إذا كان
هنــاك عــدد كبيــر فــي الكنيســة ،فليتشـكَّل األعضــاء فــي مجموعــات صغيــرة ،ليعملــوا ليــس
فقــط ألجــل أعضــاء الكنيســة ،ولكــن لغيــر المؤمنيــن .إذا كان فــي مــكان مــا يوجــد اثنــان أو
ثالثــة فقــط ِم َّمــن يعرفــون الحــق ،فليُش ـكِّلوا مــن أنفســهم فري ًقــا ِمــن ال ُخ ـ َّدام .ليحتفظــوا
بربــاط وحــدة ال ينفصــم فيمــا بينهــمُ ،مشـ ِّجعين بعضهــم البعض للتق ُّدم ،و ُمكتســبين الشــجاعة
والقـ َّوة مــن ُمســاعدة اآلخريــن» (روح النبــوة ،شــهادات الكنيســة ،ال ُمجلَّــد  ،٧صفحــة .)٢٢ ،٢١
خدمــة المجموعــات الصغيــرة رســمها هللا ل ُيمكِّــن كل عضــو فــي الكنيســة مــن النمــو
روح ًيــا ،وليختبــر دفــيء الشــركة ،وليســتخدم المواهــب التــي منحهــم هللا إيَّاهــا فــي الخدمــة.

تأ َّمــل فــي تصريــح إلــن هوايــت الــوارد أعــاه .حلِّلــه عبــار ًة تلــو األخــرى .كيــف
يمكــن تطبيــق هــذه النصيحــة اإللهيــة فــي كنيســتك؟

األربعاء



٢أيلول (سبتمرب)

المجموعات الصغيرة في العهد الجديد
كانــت كنيســة العهــد الجديــد تنمــو بســرعة هائلــة .خــال بضعــة ســنوات قليلــة نَ َمــت
ِمــن مجموعــة صغيــرة ِمــن المؤمنيــن إلــى عشـرات اآلالف ِمــن العابديــن .كان هنــاك عوامــل
كثيــرة ســا َه َمت فــي هــذا التَّدفُّــق للمؤمنيــن وظاهــرة النمــو الســريع هــذا .لقــد بـ َذ َرت ِخ ْد َمة
يســوع بِــذَار اإلنجيــل وم َّهــدت الجماهيــر لقبــول كِــرازة التالميــذ .وبعــد صعــود المســيح،
حــل الــ ُّروح الْقُــ ُدس بقــ َّوة فــي يــوم الخمســين علــى المؤمنيــن ال ُمصلِّيــن مــن التالميــذ.
َّ
أحــد العوامــل ال ُمســاهمة فــي النمــو الســريع لكنيســة العهــد الجديــد كان البنــاء التنظيمــي
للمجموعــات الصغيــرة .لقــد أحدثــت المجموعــات الصغيــرة فرقًــا.



اقــرأ أعمــال الرســل ٥-١ :١٨؛ أعمــال الرســل  .٤-١ :٢٠لمــاذا فــي اعتقــادك أو َر َد لوقــا
قائم ـ ًة بأســماء بعــض الذيــن َع ِمـ َـل بولــس معهــم عــن ُقــرب؟

ِمــن ال ُمد ِهــش ُمالحظــة أ َّن لوقــا يأتــي علــى ِذكْـ ِر أســما ِء بعــض الذيــن َع ِمــل بولــس معهــم.
بالنســبة لــه كان كل واحــد منهــم مه ًمــا .لقــد عرفهــم بأســمائهم .وقــد تبادلــوا دعــم واحدهــم
لآلخــر فــي خدمــة الك ـرازة .ومــع أ َّن عــدد األســماء التــي َذكَرهــا كان قليـ ًـا ،فذلــك يُســاعد
علــى إثبــات النقطــة حــول أهميــة العمــل فــي تضا ُمــن بعضنــا مــع بعــض ،حتــى ضمــن أعــداد
صغيــرة.
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ٍ
مواهــب تختلــف عــن التــي يمتلكهــا
واحــد ِمــن هــؤالء األشــخاص
بالتأكيــد كان لِــكُل
َ
ـات وحضــار ٍ
اآلخــرون .لقــد جــاؤوا ِمــن خلف َّيـ ٍ
ات ُمختلفــة .ونظرتهــم لألشــياء لــم تكــن ُمتشــابهة
بصــورة دائمــة ،ولكــن كان لــكل واحــد منهــم مســاهمته الق ِّيمــة فــي العمــل مــن أجــل
المســيح .لقــد ْأس ـ َه َم تن ـ ُّوع مواهبهــم ،وخلفياتهــم ،واختباراتهــم ،فــي نمــو الكنيســة .وقــد
ســاهم كل واحـ ٍـد منهــم فــي رســالة ومأموريــة المســيح ِمــن غنــى خلفياتهــم واختباراتهــم
الشــخصية مــع يســوع.





قــارن أعمــال الرســل ٤٠ ،١٥-١١ :١٦؛ وأعمــال الرســل  .١٢ ،١١ :١٢مــا هــي الدَّ عــوة
التــي و َّجهتهــا ليديــا إلــى بولــس بعــد تجدّ دهــا ُمباشــرة؟ إلــى أيــن ذهــب كل مــن
بولــس وبطــرس بعــد نجاتهــم مــن الســجن؟

كان مؤمنــو العهــد الجديــد يجتمعــون بانتظــام فــي البيــوت .وأصبحــت البيــوت المســيحية
مراكــز تأثيــر وقلــب خدمــة المجموعــات الصغيــرة.

هــل فكَّــرت فــي تكويــن خدمــة مجموع ـ ٍة صغيــرة فــي بيتــك أو بانضمامــك مــع
ـت فعـ ًـا
صديــق إلنشــاء خدمــة مجموعــة صغيــرة فــي بيــت ذلــك الصديــق؟ إن كُنـ َ
عضـ ًوا فــي خدمــة مجموعــة صغيــرة ،فكِّــر بمــا تســتطيع ُمشــاركته مــع صف مدرســة
الســبت هــذا األســبوع عــن فوائــد المجموعــات الصغيــرة.

الخميس



٣أيلول (سبتمرب)

تفاعل المجموعات الصغيرة
المجموعــات الصغيــرة هــي وســيلة يســتخدمها هللا لنمــو كنيســته .إنهــا ’مــاذ آمــن’ للنــاس
فرصــا للنمــو
للتعبيــر عــن مشــاكلهم ولِ ُمناقشــة همومهــم واهتماماتهــم ال ُمشــتركة .إنَّهــا تتيــح ً
الروحــي فــي ســياق عالقــات االهتمــام وال ِّرعايــة .الكثيــرون ِمــن غيــر المســيحيين سيشــعرون
بارتيــا ٍح أكثــر لل ُمشــاركة فــي اجتمــاع مجموعــة صغيــرة فــي بيــت بــدلً ِمــن حضورهــم ِخ ْد َمــة
كنيســة نمطيــة أل َّول مــرة.
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اقــرأ أعمــال الرســل ٣١ :٤؛ أعمــال الرســل ١٢ :١٢؛ أعمــال الرســل .٣٢-٢٧ ،١٩-١٧ :٢٠
اُك ُتــب قائمــة بــكل العوامــل ال ُمختلفــة فــي هــذه المجموعــات فــي العهــد الجديــد .مــا
هــي النشــاطات التــي انخرطــت فيهــا هــذه المجموعــات؟
كان المســيحيون األوائــل يجتمعــون م ًعــا للشــفاعة مــن أجــل اآلخريــن ،الصــاة مــن أجــل
همومهــم ُمتبا َدلــة ،ال ُمشــاركة فــي عالقــة و ِّديَّــة ،دراســة كلمــة هللا ،التأ ُّهــل للخدمة ،ال ُمســاعدة
فــي حمايــة بعضهــم البعــض مــن ال ُمعلِّميــن الكذبــة ،وال ُمشــاركة م ًعــا فــي نشــاطات الكـرازة
والتبشير.
المجموعــات الصغيــرة ت ُ ْحـ ِـدثُ فَ ْرقًــا .أشــخاص يُ َو ِّحــدون مواهبهــم فــي الخدمــة ،أشــخاص
يُ َركِّــزون علــى قـ َّوة الـ ُّروح الْ ُقـ ُدس ِمــن أجــل الكـرازةُ ،هــم ِســاح قــوي فــي يَـ َد ّي الـ َّرب.

اقــرأ إنجيــل متــى  .٣٨ ،٣٧ :٩مــا الــذي يقولــه يســوع عــن الحصــاد ،ومــا هــو الحــل
لل ُمشــكلة حســب كالم يســوع؟



فرصــا عظيمــة.
لــم يـ َر التالميــذ ســوى إمكانيــات خافتــة لتقـ ُّدم اإلنجيــل ،لكـ َّن يســوع رأى ً
لقــد شــارك معهــم األخبــار الســا َّرة بــأ َّن «الحصــاد كثيــر» ،ث ُــ َّم حــ َّدد ال ُمشــكلة« :الفعلــة
قليلــون» (إنجيــل متــى  .)٣٧ :٩كان الحــل لــدى المســيح هــو أن «أطلبــوا ِمــن رب الحصــاد أن
يُ ِ
رســل فَ َعلــة إلــى حصــاده» (إنجيــل متــى  .)٣٨ :٩المجموعــات الصغيــرة هــي اســتجابة لصــاة
المســيح وزيــادة ا ُِّسـ َّية ( ُمضاعفــة) لعــدد العامليــن فــي حصــاد المســيح.
إ َّن التركيــز لــكل المجموعــات الصغيــرة الف َّعالــة هــو علــى الشــهادة والخدمــة .ســوف
تنقــرض قريبًــا خدمــة المجموعــات الصغيــرة إذا كان تركيزهــا إلــى الداخــل وليــس إلــى
الخــارج .إذا صــارت المجموعــات الصغيــرة تخــدم ذاتهــا (خدمــة ذاتيــة) و ُمج ـ َّرد مجموعــة
لل ُمناقشــة ،فستفشــل فــي قصدهــا وســتفقد األســباب األساســية لوجودهــا .الهــدف ِمــن وجــود
المجموعــات الصغيــرة هــو إلرشــاد النــاس إلــى يســوع ،ولتقويــة إيمانهــم بيســوع ،ولتأهيلهــم
ليشــهدوا عــن يســوع.

هــل ِمــن الممكــن أنَّ هللا يدعــوك لتبــدأ فــي تكويــن مجموعــة صغيــرة فــي بيتــك؟
لمــاذا ال تبــدأ بالصــاة حــول مــا قــد يكــون هللا يحثــك ألن تفعلــه؟ قــد تكــون علــى
مشــارف أكثــر أوقــات ال ِّرضــا واإلشــباع الروحــي فــي حياتــك.
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٤أيلول (سبتمرب)

لمزيـد مـن الدرس:قَبْ َل سـنوات مضـت ،ق َّر َرت إحـدى الكنائس األوربيـة خارج إحدى
المـدن الرئيسـية للقـارة أ َّن عليهـا أن تقوم بعملٍ مهـم من أجل الرب .كانت الكنيسـة راكدة .لم
سـتقبل
ً
يعتمـد فيهـا أحـد لسـنوات .وإذا اسـتم َّر الحـال علـى ما هـو عليه ،لن يكون للكنيسـة ُم
يُذكـر .صلَّـى قـس الكنيسـة ومجلس إدراتها بحـرارة وتداولـوا بعناية ما يمكـن أن يقوموا به.
إذ درسـوا العهـد الجديـد ،قـ َّرروا تكويـن خدمـة للمجموعـات الصغيـرة .تسـعة أشـخاص
ِمـن األعضـاء العلمانييـن انجذبـوا إلـى الرؤيـة .وك َّرسـوا أنفسـهم للصلاة م ًعـا وتدارسـوا كيـف
يُقيمـون خدمـة مجموعتهـم الصغيـرة بفاعلية .وبسـرعة قـرروا أن يجعلوا كل ٍ
بيـت ِمن بيوتهم
مركـ ًزا كرازيًـا .لقـد تعلَّمـت المجموعـات أن تُمـارس مواهبهـا بطـرق ُمتعـددة .وابتـدأوا خدمة
الصلاة والضيافـة .وك ِّونـوا صداقـات فـي المجتمـع .وتواصلـوا معهم بأعمـال ال َّرحمـة لعائالتهم
وأصدقائهـم واألدفنتسـت القدامـى .ابتـدأ قـادة المجموعة الصغيـرة بإعطاء ٍ
دروس مـن ال ِكتَاب
ال ُمقَـ َّدس فـي تسـع بيـوت حضرهـا أربعـون ضيفًـا .لقـد ُذ ِهلـوا بمـا كان يفعلـه الـ ُّروح الْ ُق ُدس.
شـخصا ِمن ضمن األربعيـن .إ َّن شـهادة تلك الكنيسـة الصغيرة
فـي النهايـة ،اعتمد سـبعة عشـر
ً
هائلا .إنهـا إحـدى وسـائل هللا النخـراط
والراكـدة هـي أ َّن المجموعـات الصغيـرة تُ ْح ِـدثُ فرقًـا ً
أعـدا ٍد ُمضاعفـة ِمـن أعضـاء الكنيسـة مـن ُم ِه َّمـة ومأمورية الكنيسـة ورسـالتها.

أسئلة للنقاش
توسعوا ،داخل الصف ،في ُمناقشة العناصر األساسية في كل مجموعة صغيرة كما
َّ .1

وردت في درس يوم الخميس .ما نوع النشاطات األخرى التي يمكن أن تنخرط فيها
المجموعات الصغيرة؟ ما هي الطرق التي بواسطتها يمكن للمجموعات الصغيرة أن
تساعد أولئك الذين يملكون مواهب خاصة ليتمكنوا بالفعل ِمن استخدام تلك المواهب
أكثر من أي وقت مضى؟
 .2لماذا هو ِمن المهم جِ دًّ ا للمجموعات الصغيرة أن تُحافظ على التركيز نحو الخارج
في الخدمة؟ معنى ذلك ،أيًا كان مدى ما يمكن للمجموعة أن تُساعد في إنعاش ودعم
أعضائها ،لماذا يجب عليها أن تحافظ على مركزية هدفها وقصدها في نشر اإلنجيل؟
لماذا أيضً ا يجب على المجموعات الصغيرة أن تحتفظ دائ ًما باتصالها مع الكنيسة
المحلية؟ ما األهمية القصوى لذلك؟
يوم ما جز ًءا ِمن مجموعة صغيرة أو َس ِم ْع َت عن مجموعة صغيرة لم
 .3هل ك َ
ُنت في ٍ
تعمل بفاعلية وتالشت في النهاية؟ ناقش األسباب التي أ َّدت إلى ذلك حسب رأيك.
 .4فكِّر في القصة الواردة أعاله ،عن ما الذي حدث في أوربا مع خدمة المجموعات
الصغيرة .لماذا حسب رأيك أنها نجحت بشكل ج ِّيد؟ ما الذي فعلوه الذي كان ،بطرق
كثيرة ،بسيط جِ دًّ ا ومع ذلك ف َّعال جِ دًّ ا؟ لماذا أيضً ا يمكن أن يكون العمل من داخل
بيئة ’أكثر أمانًا’ كما في البيوتُ ،مقارنة مع مبنى كنيسة ،وسيلة فعالة لبدء الكرازة
والتواصل مع األحياء ال ُمجاورة أو المجتمع؟
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