
 الكنيسة االنجيلية بقصر الدوبارة

 مدرسة المسيح

 المأمورية العظمى

 الحلقة الحادي والعشرون

 متابعة المؤمنين الجدد تابع
 

 ثانيًا: مضمون المتابعة
 ه الروحيةب. مقاومة الهجوم عمى حيات

 الشك: -1
 (11، 11: 5يو 1؛ 12: 1؛ رؤ 11، 11: 1في تجديدي وخالصي )يو  -
 (16: 1؛ لو 8: 5؛ رو 15: 8في محبة اهلل واىتمامو )رو  -
 (12: 18؛ مت 12، 9: 5؛ رو 19 -17: 12في االستمرار والنصرة )لو  -
 
 (4: 5يو 1؛ 1،1: 1يو 1؛ 8: 7)مي  التصرف عند السقوط: -2
 (4: 5يو 1) مشكمة المشاعر: -1

 نحن نعيش باإليمان في الرب ومواعيده والمشاعر تولد فينا نتيجة لثقتنا في الحق اإلليي.
 
 المجتمع القديم: -4

 األمر:. ىناك مبادئ ىامة في ىذا القدامى يتمثل في األصدقاء
 : يجب أن نكون واقعيين ونحن نعطي النصيحة.الواقعية

 : أن نشجعو ليكون إيجابيًا في تحركو نحو المجتمع القديم.اإليجابية



ن احتياجاتو السابقة على إخوتو المؤمنين يعوضو الكثير إن انضمامو إالعائمة الجديدة: 
 لؤلصدقاء.

أو ربما  يحتاج أن يقطع كل عالقة بالماضيفميس ىناك نصيحة ثابتة لكل الحاالت، فالبعض 
 ولكن كثيرين ال يحتاجون إلى ذلك ويصيرون بركة حقيقية ألصدقائيم وأقاربيم. أجزاء منيا،

 
 )الذي يقوم بالمتابعة(ثالثًا: إرشادات لعمل الُمتابع 

 )كن متاح لو( ىذه الفترة األولى بحسب احتياجو وجودك بالقرب منو في -
الكممة معو لتشجيعو عمى عمل ذلك ولتعميمو كيف يمارسيا )ويفضل  الصالة وقراءة -

 البداية بإنجيل يوحنا ورسالة يوحنا األولى(.
 خوة لينتمي إلى الكنيسة.ن تعرفو ببقية اإلأ -
الرد عمى التساؤالت المختمفة والتركيز عمى األمور الميمة أو مالحظة ىذه المشكالت  -

 والرد عمييا حتى قبل أن يسأل عنيا.
 تدريسو وتعميمو كالم بداءة المسيح بحسب االحتياج. -
 الصالة من أجمو: لنموه في معرفة الرب وحمايتو من ىجمات إبميس. -

 
 التي ينبغي تدريسها له بعد مرحمة الثبات األولى: اتعو ضأهم المو 

 السموك في المحبة، محبة اهلل لو، ومحبتو ىو هلل ولآلخرين. -
 حقيقة ال أنا بل المسيح -
 السموك في الروح واالمتالء بالروح القدس. -
 .الروحية وأسمحة النصرة طرق إبميسعن المعرفة  -
 مثل الدروس العشر. يمكن استخداميا وعاتعن ىذه الموض وىناك كتيبات وشرائط وكتب تحدثت -
 
 


