
 نصوص الفيديو 6 جلسةزوميه 

 مجموعات ثالثة على ثالثة

هذا وعٌد عظيم، وهو وعٌد ينبغي  .ثة باسمي فهناك أكون في وسطهم""حيثما اجتمع اثنان أو ثال -- قال يسوع
 ولكن كيف ينبغي أن نقضي وقتنا حين نجتمع معاً كمجموعة؟ .على كل واحٍد من أتباع يسوع أن يمسك به

"المجموعات ثالثة على ثالثة" ينقسم وقت االجتماع إلى ثالثة أجزاء، حتّى تتمكن المجموعة بحسب نموذج 
ب على إطاعة بعض أهم النواحي التي أمرنا يسوع بها  .من التدرُّ

 :وإليك الطريقة التي تجري بها األمور

 وقتكم( 1/3انظر إلى الخلف )

لف والتحدث عما حدث منذ بدأتم معًا كمجموعة. ما اقضوا الثلث األول من وقت المجموعة في النظر إلى الخ
هي بعض األمور التي فعلها هللا ليساعدنا؟ ما هي بعض النواحي التي نواجه فيها صراًعا. اصرف بعض 

 .الوقت في االهتمام أحدكم باآلخر من خالل اإلصغاء والصالة

يسوع وهي طاعة وصايا  -معاً  تماعكذلك اصرف هذا الوقت في النظر إلى الوراء إلى رؤيا المجموعة باالج
 .ال سيما تلمذة أشخاص جدد. تشاركوا في ترانيم ومقاطع كتابية تذّكر المجموعة بمأموريتهم أن يطيعوا

يجب أن يسأل أفراد المجموعة أحدهم اآلخر للتأكد من التزامهم بالتعهدات التي  ،في هذا الثلث األول ،أخيراً 
 .ة شهادتهم وقصة هللاقطعوها بطاعة ما تعلموه ومشارك

 (2/3) افتح إلى مقطع كتابي

في هذا الثلث الثاني تصرف المجموعة وقتاً في طلب حكمة هللا وإرشاده من خالل الكتاب المقدس، النقاش 
  .والصالة

ارفع صالة قصيرة وبسيطة تطلب فيها من هللا أن يعلن لك مشيئته ويعلمك وصاياه من خالل كلمته. أطلب من 
 .قدس أن يقود هذه الفترةالروح ال



 :ثم اقرأ المقطع الكتابي لهذا األسبوع واطلب من المجموعة أن تناقش األسئلة البسيطة التالية

 ما الذي أعجبك في هذا المقطع؟
 ما الذي وجدَت أنّه يمثِّّل تحديّاً لك أو صعب الفهم في هذا المقطع؟

 :اقرأ المقطع ثانية وابحث األسئلة التالية

 يمكنك أن تتعلَّم من هذا المقطع عن النّاس؟ماذا 
  ماذا يمكنك أن تتعلّم من هذا المقطع عن هللا؟

 (3\3) تطلع إلى األمام

اصرف الثلث األخير من وقت المجموعة في التطلع إلى األمام كيف يمكن لكل فرد في المجموعة أن يطبّق 
 .ويطيع ما تعلمناه

كل واحد وهو  في المجموعة طالبًا من الروح القدس أن يقوداصرف وقتًا في صالة صامتة مع كل شخص 
 ة:يجيب عن هذه األسئل

 كيف سأطبِّّق هذا المقطع وأطيعه؟
ب أو أشاركه ببعض األفكار عن هذا المقطع؟  َمن سأدّرِّ

 ؟في هذا األسبوع -االنجيل  -أو قّصة هللا  - يشهادت - لذي يريدني هللا أن أشاركه قّصتيَمن ا

لى وقتًا في التدرب على هذه التعهدات مع بعض.  فليقم أحدكم بلعب دور شخص وضعه هللا عثم اصرفوا 
 .كيف تشهد؟ تدربوا معاً ليكون وقتكم معاً مليء بالفائدة؟ قلبك لتشهد له. ماذا تقول له

ر أخيراً اصرفوا وقتًا كمجموعة في التحدث إلى هللا في الصالة. اطلب من المجموعة أن تصلي بحيث يُذك
بالصالة كل فرد من أفراد المجموعة. واطلب من هللا أن يهيئ قلوب كل األشخاص الذين سيشهد لهم أفراد 
المجموعة خالل األسبوع. صلوا ليعطي هللا كل فرد من أفراد المجموعة الشجاعة والقوة ليطبّقوا كل ما تعلموه 

 .من هللا في هذه الجلسة

ً يكون من الرائع في نهاية الجلسة أن تح  .تفلوا معًا باالشتراك في العشاء الرباني أو بتناول الطعام معا
صرف يسوع سنينًا من حياته عاشها مع حفنة من التالميذ. تناول وجبة بسيطة من الطعام معًا هو  - ذكرت

 .إحدى أفضل الطرق لبناء عالقات تدوم طويالً 



 .هي إحدى أفضل األدوات الفعالة في صندوق أدوات زوميه "مجموعات ثالثة على ثالثة"


