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 خاليا القيادة

 .تُعد أتباًعا في وقت قصير ليصيروا قادة لمدى الحياة خاليا القيادةفي هذه الجلسة، سنتعلم كيف أن 

 .تضاعف األفراد. تكاثر األجيال. تسارع الزيادة .واألربعة ثمانية .واالثنان أربعة. الواحد يصير اثنين

لقد سبق  .هذه هي الطريقة التي أراد هللا لعائلته أن تنمو بموجبها .الذي أسسه هللا في خليقتههذا هو النموذج 
الذي يحّول المستهلكين إلى منتجين، والمتعلمين إلى قادة، والتالميذ إلى  "أنموذج ثالثة على ثالثة"لنا وتعلمنا 

 .ُمتلمذين

 .شارك -أطع  -تعلّم  .إلى األمامتطلّع  -افتح إلى مقطع كتابي  -انظر إلى الخلف 

االجتماع معًا بهذه الطريقة ينتج نمواَ روحياً في األفراد المؤمنين ونمواً مستمًرا في اإلنتاج في مجموعة أتباع 
 .هذا النمط يساعد التالميذ على التضاعف .يسوع

خاليا " ويتوالدوا في ملكوت هللا؟ لكن ماذا لو كانت المجموعة معًا لفترة زمنية قصيرة، هل يمكنهم أن ينموا
 .عندما تعرف أن المجموعة تتواجد معاً لوقت محدود "أنموذج ثالثة على ثالثة"هي طريقة لتفعيل  "القيادة

خاليا "تعد األفراد المؤمنين ليتعلموا في وقت قصير أنماط للتضاعف تستمر مدى الحياة.  "خاليا القيادة"
ادة يبدؤون مجموعات جديدة، يدربون الكنائس الجديدة، ويبدؤون المزيد تساعد المتعلمين ليصيروا ق "القيادة

 .لتنمية عائلة هللا "خاليا القيادة"من 
 .تعمل جيداً عندما تكون المجموعة متحركة "خاليا القيادة"

خلية "البدو، الطالب، الموظفون العسكريون، العمال الموسميون الذين يتبعون يسوع، يقومون بعمل عظيم في 
أن يؤسسوا مجموعة  - هنتهم، أو مرحلة معينة في حياتهم. قد يكون من الصعب عليهم بسبب ثقافتهم، أو م"قيادة

بوا كيف يبدؤون مجموعات في كل مكان ينتقلون إليه  .مستمرة، لكن يمكن بكل تأكيد أن يُدرَّ

لوقت. ويمكن تدريب مجموعات تصلح جيًدا في مجموعة من األشخاص الذين آمنوا في نفس ا "خاليا القيادة"
 -قصير ليصبحوا منتجين مدى الحياة مثل عائلة، أو شبكة من األصدقاء، أو حتى قرية صغيرة، في وقت 

 .حتى بدون متابعة فردية أو تدريب روحي



. واآلن سنتدرب على "أنموذج ثالثة على ثالثة"تعلمنا في جلسة سابقة وتدربنا على الجزأين األخيرين من 
 .افتح إلى مقطع كتابي، تطلّع إلى األمام ،انظر إلى الخلف --وذج بكامله األنم


