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كرازة الرواد
الكنائس النامية و زرع الكنائس الجديدة

التي تعتمد على التدعيم الذاتي باستخدام طرق العهد الجديد
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�ت�ق�د�ي�م
ِة يَْجَمُعونَ  ِحيحَ، بَْل َحَسَب َشَهوَاِتِهُم \ْلَخاص, يَْحـتَِمُلوَن ِفـيِه \لـت,ْعـلِيَم \لص,  َE َسيَُكوُن َوْقٌت Mَن,هُ 

ــاِت.  َساِمـَعُهْم َعـِن \ْلَحقS، َويَـنَْحـِرفُوَن إَِلى \ْلُخـَرافَ ــيَْصِرفُوَن َم َساِمـُعُهْم، فَ ًة َم َلـُهْم ُمـَعلSِمYَ ُمْســتَِحك,
ْم ِخْدَمـتََك.)2تي4: 5-3(. Sِر. تَم Sـُبَش ْ̀ ََشق,اِت. \ْعَمْل َعَمَل \ ْ̀ َوأَم,ا أَنَْت فَاْصحُ ِفي ُكلS َشيٍْء. \ْحـتَِمِل \

جـداً بـاAخـتراعـات كـما كـان في ا8لـفيت2 الـسابـقت2. لـذلك، يُـعد تـألـيف كـتاب   ًAأصبح الـعالـم، الـيوم، مـشغو
عن الكرازة ـ التي هي في الواقع مسئولية كل شخص أمام الرب يسوع اRسيح ـ أمراً صعبـاً في حد ذاته.

أيــضـاً تصبح هــذه اRــهمة صــعبة جــداً خــاصــة حــينما يــكون موضوع الــكتاب عــن كرازة الــرواد. ليســت هــناك 
مـصادر مؤثـرة، وA نـظريـات مذهلة أو موضوعـات سـمعناهـا مـن قـبل. هدف كـرازة الـرواد هو جـذب كـل شـخص 
إلى معرفة يسوع اRسيح كأولوية أساسية في حياته.

لـقد حقق د. آكـنز نـتائج طـيبة في مvحظة هـذه اRـهمة. لقد قام بـعمل هذا مـن خـvل أسـلوبـه الـفريـد و8ن لـه 
خبرة تجريبية.

يأتي ا8مر الـكتابي إلـينا بـنفس الشـدة والـقوة التي سمعها تـيموثـاوس حـينما قـال له بولـس الـرسـول" أعـمل 
عمل اRبشر ....."

               إنه أمر بسيط ومباشر. تمامـاً مثل البشارة نفسها.

              د. إيفو إجستو سيتز، سكرتير عام هيئة ا�رساليات اRعمدانية

              البرازيلية الدولية.
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�ل�ل�ذ�ك�ر�ى

كانت شيرى ديـكنز آكـنز" الـسيدة ا8سـاسـية التي اسـتخدمـها ا� في تشجيع "تومـاس واد آكـنز" على بـدء 
وتطوير برنامج كـرازة الرواد في الـبرازيل. كـان تومـاس يـصارع بجـديـة في هـذا اRوضوع خـاصة أنـه كـان يـدرك 
أن عـــملية كـــتابـــة وتـــطويـــر وتــوجـــيه بـــرنـــامج مـــثل هـــذا يـــتطلب مـــنه ســـاعـــات عـــديـــدة يـــكون فـــيها بـــمفرده بـــعيداً عـــن 
ا8ســــرة. وهــــذا ســــبب صــــراعــــه في قــــبولــــه أو رفــــض إتــــمام هــــذا اRشــــروع. وبــــينما كــــان يــــشارك  زوجــــته مــــخاوفــــه 
وشـكوكـه ذات مـساء، قالت له شيرى: " إنـك بـالـفعل بـدأتـها، إن هذه الخـدمة من الـروح الـقدس " لقد بـدأ بـرنـامج 
كـــرازة الـــرواد يـــنمو ويـــتطور بـــبطء وامـــتد لـــيس فـــقط في وAيـــة "مـــيناس جـــيراس بـــالـــبرازيـــل" حـــيث كـــانـــا يـــقيمان 
ويـعمvن في نـفس الوقـت، لـكن أنتشر في الـبرازيـل كـلها بـبدايـة عـام 1989م. لـقد ضحت "شـيرى" بـحياتـها مـن 
أجل هذه الخدمة.

كــانت "شــيرى" تــعاني مــن مــرض قــاتــل تــم فــيه تــركــيب أجـزاء نــسيجية للرئت2 وا8مــعاء الــدقــيقة وا8عــضاء 
الحيوية، كما تم اكتشاف إصابتها بهذا اRرض عام 1992م.

عـــندمـــا طـــلبوا مـــن شيري" الـــعودة إلى الـوAيـــات اRتحـــدة لـــتكون مع أســـرتـــها وتـــغادر الـــبرازيـــل، كـــان ردهـــا 
الــــواضح واRســــــتمر هــــــو قــــولــــــها: "هــــــدفي أن يتمجــــــد يــــــسوع اRسيح في حــــــياتي ومــــــماتي. لــــــقد دعــــــاني ا� إلى 
البرازيل لذلك سأظل بالبرازيل".

في الـرابع من ديـسمبر عـام 1993م أصـيبت شيري" بـحالـة إغـماء مـفاجـئ ومـاتـت في مـنزلـها بـالـبرازيل. لـقد 
كانت حقـاً ا�نسانة التي عاشت وماتت وهي في ملء مشيئة ا�!

                     يا ترى ................ ماذا عنك وعن حياتك؟

�إ�ه�د�اء �و�ت�ق�د�ي�ر 

أقدم وأخــصص هــذه الــطبعة مــن هــذا الــكتاب لــزوجتي الــرائــعة واRــحبوبــة "بــربــارة آن هــو ثــورن" التي هي 
بـمثابـة عـطية لي مـن خـvل نـعمة ا�. لـم تـكن اRادة اRسجـلة هنا في هـذا الكتاب عـبارة عـن أفـكار نـظريـة 8ن ا� 
اســتخدم -  وكــان يســتخدم -  "بــربــارة" في ربح النفوس وزرع الــكنائــس. لــقد بــاركنا ا�  وسمح لــنا أن نخــدم 
معـاً في تدريب ا�خرين في مؤتمرات كرازة الرواد في البرازيل وفي دول أخرى من العالم.

                                               توماس واد آكنز



4

�ش�ك�ر �و�ت�ق�د�ي�ر

عــــن حــــياة وتــــأثــــير أســــتاذي في ا�رســــالــــيات دكــــتور "كــــال   ًvلــــم يــــكن مــــمكنـاً أن يــــتطور هــــذا الــــكتاب مــــنفص
جـاي". كـان للدكتور "كـال" ولـتعالـيمه تـأثـير عـظيم على حـياتي بـطريـقة درامية لـدرجـة أنني بـعد أن درسـت عـند 
أقــدامــه Rــدة ثــvث ســنوات في مــدرســة Aهـوت بــجنوب غــرب الوAيــات اRتحــدة، تــركــت خــدمــة نــاجــحة وعــظيمة في 
مبنى بـرRـان ا8مة وذهبت إلى حـقل ا�رسـالـية بـالـبرازيـل. كانت خطاباته وصـلواتـه اRـتواصـلة بـركـة عـظيمة لي، 
كـما اسـتخدمـها ا� لتشجيعي أثناء ا8وقات العصيبة والـصعبة. لقد انعكسـت أفـكاره ومـفاهـيمه أكـثر وأكـثر في 
هذا الــكتاب. أيــضـاً أقــدم شــكري الــعميق 8ســاتــذتي الــذيــن قــامـوا بــالــتدريــس لي في كــلية لـوســيانــا، بمعهــد نــبو 
أورلـــينز، معهـــد الـــجنوب الـــغربي. عـــن طـــريـــق الـــتدريـــب الـــذي حـــصلت عـــليه في هـــذه اRـــعاهـــد، تـــعل�مت كـــيف أقـوم 
بعمل أبحاث وكتابة ا8فكار العملية.

إنني مـــديـــون بـــالـــشكر والـــعرفـــان لـــلدكـــتور "ديـــنيس بــvكـــمون" Rـــساعـــدتـــه لي في تـــطويـــر كـــثير مـــن ا8فـــكار 
اRوجودة بهـذا الـكتاب، بـا�ضـافـة إلى مساهمة مـvحـظاتـه في زرع الـكنائس. لـقد دعـاني مـراراً كـثيرة وشجعني 
لي جــداً، كــما كــانــت ذات  على كــتابة وتــطبيق هــذه الــفكرة مــنذ الــبدايــة، لــقد كــانــت نــصيحته واقــتراحــات مــساعدة 
ية. إلى جـــانـــب مـــvحـــظات دكـــتور بـvكـــمون اســـتلهمت مـــادة هـــذا الـــكتاب مـــن كـــتاب "الـــكنيسة ا8هـــلية"  قـــيمة عـــال
الذي كتبه "ميلف2 هودجس"، وكتاب "زرع الكنيسة ا8هلية" والذي كتبه "تشارلز بروك" وكتب أخرى.

ــعد دكــتور " تــشارلــز بــروك" أحــد اRــرســل2 ا8وائــل في الــفلب2. كــان لــكتابــه "زرع الــكنيسة ا8هــلية" أثــره  يُ
الـكبير على حـياتي، وكـانـت أفكاره أسـاسـية وجوهـريـة لـكتابي. كـذلـك كـتب دكـتور"وايـلون مـور" دراسـات كـتابـية 
بـــعنوان "أخـــبار ســـارة مـــن ا�" مـــبنية على أنـــجيل يـوحـــنا لـــكرازة الـــرواد. لـــقد اســـتخدم ا� دكـــتور "مـــور" حتى 
يتلمذني، كما كان نموذجـاً لكل الذين يعرفونه على غرار حياة وخدمة يسوع.

أيـضـاً أود أن أقـدم شـكري 8خي في اRسيح، "مـاريـو أكـيدا"، اRـديـر الـسابـق لـقسم الـكرازة بـالـهيئة الـقومـية 
الـبرازيـلية، والـذي سـاعدني خـاصـة في كـتابـة هـذا الـكتاب وإدارة هـذا الـبرنامج. بـينما كـنت أدير هـذا الـبرنـامج 
في وAية "بارة" بدون " ماريو" لم تكن خدمة كرازة الرواد قد وصلت إلى اRستوى الدولي في البرازيل.

أيضاً، أود أن أقــدم شــكري لــجناب الــراعي "ألــوزيــو بــندو بيرزو" السكرتير الــتنفيذي لــهيئة وAيــة "مــيناس 
جـيراس" خـاصـة في اRـراحـل ا8ولى عـندمـا كـانـت بـعض ا8فـكار اRـعروضـة غـير مـحبوبـة وغـير مـألوفـة بـ2 بـعض 
الــرعــاة والــقادة بســبب الــتقالــيد التي لــم تــكن كــتابــية. على ســبيل اRــثال، أيــن يقول الــكتاب اRــقدس إنه A يــمكن 
اAعتراف بكنيسة إن لم يكن لها راع ومقر ومبنى؟

Aبد أن تـمتد كلمات شـكري وتـقديـري حتى تـشمل جميع اRبشـريـن ا8ربـع2 ا8وائـل ا8صـلي2 الـذيـن عـملوا 
لـــقد كـــانـــت فـــترة عـــمل شـــاقـــة وصـــعبة Rـــدة  معي في وAيـــة "مـــيناس جـــيراس" أثـــناء اRـــرحلة التجـــريـــبية للمشـــروع. 
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لـكن نتج عـن ذلـك 63 إرسـالـية جـديـدة بـدأت الـعمل بـالـفعل. هؤAء الـكارزيـن احـتفظوا  عـامـ2 من جـانـب كـل واحد، 
بــــسجvت مــــمتازة وتــــقييمات لــــكل مــــرحــــلة في اRشــــروع حتى يــــمكن لــــلبرنــــامج أن يــــتغير ويــــتحسن. لــــقد حــــدثــــت 
تغييرات كثيرة وعديدة في الطبعة ا8صلية والبرنامج بسبب عملهم.

عـــvوة على ذلـــك، أقـــدم تـــقديـــري لـــلدكـــتور "بـــيل ريـــكاردســـون" والـــذي كـــان مـــديـــراً Rـــنطقة الـــبرازيـــل. لـــقد عـــزز 
اRشروع وشجعني وساعدني حتى أدير اRجموعة ا8ولى خvل أول سنت2 في اRشروع.

A يــمكن لــلكلمات أن تــعبر عــن تــقديــري لــلسيد "كـــورتــس ســيرجــنت" اRــرســل بــسنغافـــورة. لــقد أصــبحنا )أنــا 
وكــــورتــس( أصــدقــاء في مـؤتــمر اســتراتــيجية تــدريــب اRنسق2 في ســاو بــاولــو بــالــبرازيــل. كــان "كــــورتــس" يخــدم 
في آسيا وكــانــت إســهامــاتــه واقــتراحاته A تُــقدر بثمن. أريــد أيــضـاً أن أشكر "ج أوه تــيرى"، وجــاكــسون داى" 
اللذان قدما إسهامات في أجزاء سرد القصص.

لي يــد الــعون بــطرق A تحصى في  أخــيراً أود أن أشــكر بــعض ا8صــدقــاء ا8عـزاء والــخاصــ2 الــذيــن قــدموا 
خدمتي، وأيـــضـاً وقـــفوا بـــجانبي أثـــناء بـــعض اRـواقـــف الـــصعبة والـــقاســـية في حـــياتي الـــشخصية. أذكـــر مـــن بـــ2 
لكنيســتي حــينما كــنت شــابــاً فــهو أول مــن "تــلمذني، والــكارز  هؤAء ا8صــدقــاء دكــتور "راي روســت" وكــان راعــيـاً 
الـدولي "سـامي تـبت مـن "سـان إنـطونيو، تكساس؛ ودكـتور "فـيل جيت" راعي كـنيسة انجـلوا وود اRـعمدانـية في 
جاكسون، بوAيـة تيسيني؛ والـسيد جـاري تـايـلور "وزوجـته، عامل بـالـتنمية بـجاكـسون، وAيـة تيسيني.كـذلـك الـسيد 
"روني مــــاكي" وزوجــــته متعهــــد يــــنابيع الــــصحة بــــكارولــــينا الــــجنوبــــية؛ والــــسيد "جــــاي ولــــكوت" رجــــل أعــــمال مــــن 
بــورتvنـد، و "أورجـن" و ديـفيد ولـسن" حـيث اسـتخدمـهما ا� بـقوة وبـطريـقة خـاصة في حـياتي الـشخصية وفي 
خدمتي.

ويظهـر حبي الـعميق 8بـنائي "تيم" و"جاسون"، وأريـد أن أشـكر زوج ابنتي "جـيف بـراونـر" الـذي عـمل في 
التخـطيط في قـسم اAسـتراتـيجية مـن هـذا الكتاب. أخـيراً أريـد أن أشكر ابنتي "كـريسـتي" التي تـرجـمت هـذا 
الـــكتاب مـــن الـــلغة الـــبرتـــغالـــية )لـــغة الـــبرازيـــل( إلى الـــلغة ا�نجـــليزيـــة، كـــما كـــتبت أيـــضـاً قـــصة "ا8خـــبار الـــسارة 
ليسوع و"بداية الحياة الجديدة في اRسيح".

                   كرستي، تيم، جاسون ...... حقا ًإنني أحبكم جداً.

                      توماس واد آكنز
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�ت�ع�ر�ي�ف�ا�ت

 ً �ا�ل�ر�ا�ئ�د: يُســــــتخدم هــــــذا اRصطلح لــــــيشير إلى الــــــشخص أو ا8شــــــخاص الــــــذيــــــن يــــــبدأون عــــــمvً جــــــديــــــدا
ويــزرعون كنائس جديدة.

سوع اRسيح". الــــــبشارة اRــــوضــــــحة في  ن ي : يعني هــــــذا اRصطلح "إعــــــvن ا8خــــــبار الــــــسارة ع !"#$% &#
ُه َقــامَ  ُه ُدِفـَن َوأَنـ� ــا َحَسَب \ْلـُكـتُِب. َوأَنـ� ــانَ ِل َخــطَايَ رســالــة كــــورنثوس ا8ولى15: 3-4 تــقول أن " \Rَِْسيحَ َمــاَت ِمـْن أَْج
ــُكـتُِب". هــــذه هي ا8خــــبار الــــسارة في ا�نــــجيل. عــــندمــــا نــــعلن هــــذه ا8خــــبار الــــسارة  َب \ْل ِفي \ْلــــيَْومِ \لـــــث�الِـِث َحَس
للضائع2 والضال2 في العالم تُسمى هذه العملية "كرازة".
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�ك�ي�ف �ت�س�ت�خ�د�م �ك�ت�ا�ب

�ك�ر�ا�ز�ة �ا�ل�ر�و�ا�د

يحتوي هذا الكتاب على ثvثة أجزاء:

1 – اRبادئ

2 – الجزء العملي

3 – الخطة

#&*(#)': وتـــــــقدم ا8ســـــــاس الـــــــكتابي لـــــــلكرازة، والـــــــتلمذة، وزرع الـــــــكنيسة. الـــــــكتاب اRـــــــقدس هـــــــو كـــــــلمة ا� 

اRــقدســة، لــذلــك فــهو مــصدرنــا الــذي مــن خــvلــه يــعلمنا ا� حــقه في كــيفية الــحياة والــقيام بخــدمــته. عــليك الــقيام 
 ًAــبادئ حتى تــقدم فــهمـاً جـوهــريـــاً عــمن يخــدم، وعــن خــدمــة يــسوع، وعــن كــيف نــجعل خــدمــتنا مــثاRبــتعليم هــذه ا
ونموذجـاً على غرار خدمته، وعن هدف الكنيسة.

#&."- #&,*&+: ويقدم ا�جابة عن "كيف" وذلك خطوة بخطوة في مجال2:

/ تـــــكرز مـــــن أجـــــل نـــــمو  +%  *&,+  #012 !(+(. !3 +4%  25 !(+(. 6#,2*.* 5()6  / +% :&25&# -".&#

كنيستك أو لكي تبدأ كنائس جديدة. ويتم هذا من خvل:

. اكتشاف واRشاركة بمحبة ا� مع هؤAء الذين يعمل فيهم الروح القدس حتى يأتي بهم إلى اRسيح.

. اRشاركة ببشارة ا�نجيل معهم من خvل سلسلة من الدروس الكتابية الكرازية.

. تلمذة مؤمنون جدد من خvل دراسات الكتاب اRقدس.

#&."- #&7#4+: ويـقدم لـنا خـطة عـن كـيفية النمو من خvل التضاعف. اRـبدأ هـنا هـو أن تـقوم بـعمل مـا فـعله 
َعل�ُموا آَخِرينَ  ُكونُــوَن أَْكــفَاًء أَْن يُ بولــس في 2تي2: 2: "  َوَمــا َسِمْعـتَُه ِمـن�ي ِبُشُهوٍد َكـِثيِريَن، أَْوِدْعـُه أُنَــاســاً أَُمــنَاَء، يَ
أَيْضـاً. 
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�ا�ل�م�ب�ا�د�ئ �ا�ل�ك�ت�ا�ب�ي�ة

�ا�ل�ك�ر�ا�ز�ة٬، �ا�ل�ت�ل�م�ذ�ة٬، �و�ز�ر�ع �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة

�ا�ل�م�ب�ا�د�ئ �ا�ل�ك�ت�ا�ب�ي�ة �ل�ل�ك�ر�ا�ز�ة٬، �و�ا�ل�ت�ل�م�ذ�ة �و�ز�ر�ع �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة
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�م�ا �ه�ي �ك�ر�ا�ز�ة �ا�ل�ر�و�ا�د؟(1)

بـدأت هـذه الخـدمة عـام 1989 في الـبرازيـل بـعد دراسـة موقـف زرع الـكنيسة اRحـلية. كان هـذا أثـناء الـفترة 
مرسل في هــــيئة ا�رســــالــــية الــــدولــــية في الــــرابــــطة اRــــعمدانــــية  ا8ولى مــــن خــــدمــــة" تـــومــــاس واد آكــــنز" وعــــمله ك
الــــجنوبــــية. أثــــناء تــــلك الــــفترة بــــدأ تــــأســــيس إثــــنا عشــــر مجــــموعــــة مــــعمدا نــــية جــــديــــدة في وAيــــة مــــيناس  جــــيراس، 
بالبرازيل.

بــعد عـودتــه من أجــازتــه، شعر "تـومــاس واد آكنز" بــأن الــعمل يــتقدم بــصــورة بــطيئة جــداً؛ لــذلــك بــدأ يــدرس 
روك" "زرع الـــكنيسة ا8هـــلية" أثـــره الـــبالغ  ويـــقرأ عـــن طـــرق أخـــرى لـــلكرازة. لـــقد كـــان لـــكتاب دكـــتور "تـــشارلـــز ب
والشــديــد في إرشاده  وقــيادتــه في مــعظم فــترات بــحثه. خــvل تــلك الــعملية، قــام تـومــاس بــتطويــر خــدمــة تــدريــب 
مــبنية على الــكتاب اRقدس، وكــان الــتدريــب في كــتاب دكــتور "بــروك" ومــصادر أخــرى مــذكــــورة في هــذا الــكتاب 
ونظام زرع الكنيسة الذي تم تطويره أثناء الفترة ا8ولى من الخدمة اRرسلة في البرازيل.

لـقد دخـلوا  وسيدة لـلقيام بـتنفيذ الـبرنـامج.   ًvبمجرد أن ُكـتب الـبرنـامج في شـكله ا8صلي، تـم تـدريب 40 رجـ
إلى 63 مدينة مـختلفة في وAيـة "ميناس جـيراس" وبـدأوا في تـكويـن مجـموعـات جـديـدة على مـر عـامـ2 كـامـل2. 
ة إلى قـــسم ا�رســـالـــيات والـــكرازة بـــرابـــطة  ري ر شه كـــذلـــك كـــان هـؤAء اRـــرســـلون ا8وائـــل الـــرواد يـــرســـلون تـــقاري
ية". وفي نـــهايـــة الـــعامـــ2 تـــم تـــشكيل فـــريـــق لـــلتقييم لـــيراجع الخـــدمـــة بـــالـــكامـــل. وعـــبر  "مـــيناس جـــيراس اRـــعمدان

الـــسنوات الـــثvث الـــتالـــية تـــكونـــت كـــثير مـــن الـــفرق في اجـزاء أخـــرى مـــن الـــبرازيـــل. كـــما قـــام الـــرعـــاة والـــعلمانـــيون 
والـكارزون وقـادة الـرابطة بـتقييم كـل جـانب في الخـدمة. لـقد تـم في خـvل إثنى عشـر عـامــاً تـنظيم وتـأسـيس 200 
كــنيسة، كما بدأت 179 مجــموعــة، و383 مــركــز تــبشير ووعــظ في وAيــة "مــيناس جــيراس، بــالــبرازيل. لــقد بــدأت 
كــل هذه ا8عــمال مــن خــvل كــرازة الــرواد وتــم توثــيق ا�حــصائــيات عــن طــريــق تــقاريــر ورســائــل الــرابطة. كــما تــم 
تــدريــب أكــثر مــن 20 ألــف بــرازيلي حتى عــام 2000م، وبــدأ مــا يــزيــد عــن ألــف عــمل في جــميع إنــحاء الــبرازيــل. 
اليوم، يوجد اRئات من فرق كرازة الرواد التي تكونت من أجل زرع أعمال جديدة عبر العالم.

كتاب الـتدريـب هـذا، وهـذه الـطريـقة هـما ثـمرة عـمل مـئات الـرجـال والنساء الذين قـاموا بـتنفيذ هـذا الـبرنـامج 
بــــصــورة عــــملية. لــــقد اســــتخدمــــهم ا� حتى يــــصلوا بــــالــــرســــالــــة إلى آAف ا8شــــخاص الــــذيــــن لــــم تــــصلهم رســــالــــة 
لـيبدأوا كـنائس جـديـدة. كـان الهـدف في الـبرازيـل هـو  ا�نـجيل، وحتى يـدربوا آAف الـرعـاة، واRرسل2 والـعلمانـي2 
تـدريـب آAف الـرعـاة والـقادة الـعلمانـيون حتى يـبدأوا كـنائـس جـديـدة. لقد تـعلموا جـميعـاً اRـبادئ ا8سـاسـية التي 
ُقـدمـت في هذا الـكتاب. هـذه اRـبادئ عـاRـية ويـمكن تـطبيقها في أي ثـقافـة وأي أمة في الـعالم. ولكي تـضعها في 
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مـــصطلحات بـــسيطة، نـــقول أن طـــريـــقة كـــرازة الـــرواد تـــتكون مـــن تـــدريـــب اRبشـــريـــن الـــعلمانـــي2 على الـــذهـــاب إلى 
مـناطـق A يوجـد بـها كنائس )مـناطق مـجهولة( لـربح الـنفوس وبـدايـة أعـمال جـديـدة. الـسؤال الـرئيسي الـيوم هـو، 
"كــــيف نســــتطيع أن نــــقدم ا�نــــجيل ونــــبدأ كــــنائــــس جــــديــــدة بســــرعــــة؟ وا�جــــابــــة ـ في رأي ـ هي بــواســــطة تــــدريــــب 

اRبشرين العلماني2 في جميع إنحاء العالم

 حتى يتطوروا ويبدأوا أعماAً جديدة.

دعونا نشاهد اRشاكل اRتنوعة التي يواجهها القادة في اRجتمع الحديث:ـ 

1 – نقص الرؤيا

2 – العلمانيون غير اRتدرب2 

3 – نقص اAهتمام

4 – تناقض أعضاء الكنيسة

5 – نقص التعاون ب2 الكنائس

6 – صعوبة الدخول إلى مباني كبيرة في اRدن الكبرى.

7 – التكلفة العالية ل¢راضي وا�نشاءات.

هــل يــمكننا الــتغلب على هــذه اRــشاكــل؟ بــالــتأكيَد! في الــحقيقة، استطاع اRسيح بالفعل الــتغلب عــليها مــن 
أجـلنا. بـالـرغـم مـن ذلك يـجب عـلينا أن نـعيد دراسـة الـطرق الـرئـيسية في الـكتاب اRـقدس، وخـاصـة، الـطرق التي 
َ للمرسل. استخدمها الرسول بولس الذي أصبح بمثابة نموذجاً

(&#%*842 وهو مرسل للبرازيل، أربعة نماذج رئيسية لبداية كنائس جديدة.  3 + 4+ ( $26 %( ((9

�ا�ل�ن�م�ا�ذ�ج �ا�ل�أ�ر�ب�ع�ة �ل�ز�ر�ع �ك�ن�ا�ئ�س �ج�د�ي�د�ة:-

1 – �ا�ل�ن�م�و�ذ�ج �ا�ل�ت�ق�ل�ي�د�ي �ب�أ�س�ا�س �أ�و �ن�و�ا�ة �م�ن �ا�ل�م�ؤ�م�ن�ي�ن:

. تحدد الكنيسة منطقة العمل.

. بعد ذلك، تدعو الكنيسة العامل، والذي A يكون بالضرورة راعيـاً، ليبدأ العمل.



11

لـvجـتماع مع اRجـموعـة ثـم يـبدأ دعوة الـناس لـدراسـة الـكتاب اRـقدس والـعبادة  . على الـعامـل أن يحـدد مـكانـاً 

معـاً.

. تقوم الكنيسة على تدعيم من خمسة إلى عشرة من اRؤمن2 أو أكثر يعيشون باRنطقة. 

. يبدأ هؤAء اRؤمنون القvئل مع العامل اAجتماع وذلك عن طريق الدعم اRادي للكنيسة.

. تـأخـذ الـكنيسة بـطريـقة عـاديـة كـل الـقرارات الـهامة وتـأخـذ على عـاتـقها كل نـفقات الـكنيسة الجـديـدة: عـقار، 
مباني، راتب شهري.

2 – �ا�ل�ن�م�و�ذ�ج �ا�ل�ت�ق�ل�ي�د�ي �ب�د�و�ن �ن�و�ا�ة �م�ن �ا�ل�م�ؤ�م�ن�ي�ن.

تـــسيطر الـــكنيسة على كـــل شيء، كـــما كـــان يحـــدث في الـــنموذج الـــسابـــق إلى أن يـــتم تـــنظيم الـــعمل الجـــديـــد 
بــصــورة رســمية إلى كــنيسة جــديــدة. اAخــتvف الوحــيد هــو غــياب مجــموعــة الــدعــم ا8صــلية اRــتكونــة مــن اRـؤمــن2 
اRحلي2.

3 – �ن�م�و�ذ�ج �ا�ل�م�ش�ر�و�ع �ا�ل�خ�ا�ص

تحـــدد الـــكنيسة اRـــنطقة وتـــقرر اRشـــروع الـــذي ســـيكون أكـــثر تـــأثـــير. بـــعض ا8مـــثلة الـــنموذجـــية للمشـــروعـــات 
اAجـــــتماعـــــية كـــــانـــــت دراســـــات لـــــلكتاب اRـــــقدس أو خـــــدمـــــات للمجتمع الـــــذي لـــــم تـــــصل لـــــه رســـــالـــــة اRسيح. هـــــذه 
لــلدعــم اRــالي لــلمنظمة واRـوارد الــشخصية. على ســبيل اRــثال، في عــام1992م  اRشــروعــات يــتم اخــتيارهــا طــبقـاً 
حـدث فـيضان ضخـم في وAية "مـتياس جـيراس" وفـقد مـئات مـن الـناس مـنازلـهم. لـكن اسـتطاعـت "بـربـارة آكـنز" 
أن تـحصل على تـمويـل مـن هـيئة إرسـالـيتها لـتساعد الـناس على إعـادة بـناء مـنازلـهم مرة أخـرى. لـقد تـبرع عـمدة 
اRـديـنة بـا8رض وبدأوا بـناء مـديـنة جـديـدة وجـيران جـدد وأطـلقوا عـليها "بـيت إيـل" أي مـديـنة ا�. لـقد تـمكنوا مـن 
بناء سبع2 منزAً في عام واحد كما بنوا دار لدراسة الكتاب اRقدس. لقد أُنقذ الناس وبدأت الكنيسة.

لـتنفيذ اRشـروع، وتـقدم الـكنيسة أو اRـنظمة  عـادة، بـاسـتخدام طـريـقة اRشـروع الـخاص، يكون العامل مـدعواً 
قاعة لvجتماع وتفتتح جبهة ل£رسالية.

لــ£نــسان أيضاً أن يــتضمن على نــفس اRــبادئ أو الــصفات  عــند اســتخدام طــريــقة اRشــروع الــخاص، يــمكن 
والـخصائـص اRسـتخدمـة في طـريـقة كـرازة الـرواد. يـتم ذلـك بـتدريـب الـرواد وأعـضاء الـكنيسة على عـمل دراسـات 
في بيوت اRساعدين في اRشروع الخاص حتى تبدأ الكنيسة.

4 – �ن�م�و�ذ�ج �ك�ر�ا�ز�ة �ا�ل�ر�و�ا�د

. تحدد الكنيسة اRنطقة التي ستعمل بها.
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. يختار الراعي أو القائد "علماني2 ناضج2" لتنفيذ العمل.

. يدرب الراعي أو القائد ويجهز العلماني2. الهدف من هذا الكتاب هو توضيح طريقة تدريبهم.

. يبدأ العلمانيون العمل الجديد بعمل دراسات للكتاب اRقدس في بيوت غير اRؤمن2.

. يـــتم تجـــميع اRـؤمـــنون الجـــدد مـــن الـــدراســـات، الـــكتابـــية مـــعـاً في مـــكان مـــتفق عـــليه ويـــبدأون كـــنيسة جـــديـــدة 
ذاتية الحكم وذاتية الدعم وذاتية التكاثر وتحت قيادة ا�.

 ًAجـموعـة الجـديـدة لـتأخـذ قـراراتـها الـخاصـة وتتولى نـفقاتها الـخاصـة مـنذ الـبدايـة بـدRيـرشـد الـكارز الـرائـد ا .
مــن اتــخاذ هــذه الــقرارات بـواســطة الــكنيسة اRــمولــة. إذا أراد أعــضاء اRجــموعــة أن يســتأجــروا أو يــبنوا مــكانــا، 
فإنهم يدفعون، وإذا أرادوا أن يدفعوا لعامل سوف يدفعون.

)2( – �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �و�ا�ل�ث�ق�ا�ف�ة

مــن اRــهم جــداً أن نــفعل كــل مــا هــو كــتابي عــما هــو ثــقافي. إن توماس واد آكــنز" شــخص أمــريكي لــكن ا� 
وAيـــات اRتحـــدة ذهـــب إلى أفـــريـــقيا  دعـــاه لـــلعمل كـــمرســـل في آســـيا )فـــيتنام(، الـــشخص الـــذي كـــان يـــعيش في ال
)زيمبابوي( والبرازيل واليوم يقود مؤتمرات تدريب حول العالم.  

لــكل مــكان في الــعالــم ثقافته اRــتميزة والــخاصــة. Aبــد أن يتم عمل الرب على أســاس كــتابي وعلى الــثقافــة 
لــلثقافــة. على ســبيل اRثال، الــغالــبية الــعظمة مــن  على الــتقالــيد الــديــنية  الــخاصــة بــكل دولــة. ينبغي أA يــكون مــبنيـاً 
وAيـــات اRتحـــدة تـــقدم خـــدمـــات الـــعبادة في تـــمام الـــساعـــة الـــحاديـــة عشـــر. هـــل يعني هـــذا أن كـــل  الـــكنائـــس في ال
خـــدمـــات الـــعبادة في جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم Aبـــد أن تـــبدأ  في الـــحاديـــة عشـــر صـــباحــــاً؟ كـــv! في كـــنائـــس عـــديـــدة 
بـالوAيـات اRتحـدة تسـتخدم اRوسيقى في الـترانـيم. هل هـذا يعني أن الـكنائـس في ا8قـطار ا8خـرى مـن الـعالـم 
يـــجب أن تســـتخدم اRــوسيقى في الـــترانـــيم. لـــكن مـــن اRـــمكن أن يـــفعلوا ذلـــك بـــاخـــتيارهـــم، إنـــهم قـــد يســـتخدمـــون 
مـــــوسيقى حســــــب ثــــــقافــــــتهم اRحــــــلية ويســــــتخدمـــــوا آAت محــــــلية. فــــــمثvً، يــــــمكن لــــــلكنيسة أن تســــــتخدم الــــــجيتار 
الكهربائي، ا8بواق، الطبول، وأية آAت أو أي شيء آخر.

+$: ليسـت اRوسيقى تسـبيحـاً، لـكنها وسـيلة مـن وسـائل التسـبيح. إنـها طـريـقة لـلتعبير عـن مـشاعـرنـا  09 6
تـجاه ا�. لهـذا السـبب فـمن اRـهم أن تعكس اRوسيقى اRسـتخدمـة ثـقافـة الشعب ولـيس مـن الـضروري أن تـعكس 
ثقافة الرائد. من اRستحيل أن تكون مرسvً أو رائداً فعاAً إن لم تفهم ثقافة اRجتمع اRحلي.
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توجد كـثير مـن الـثقافـات والـتقسيمات بـداخل كـل أمة. مـن اRـهم جـداً أن يعرف الـرائـد ويـفهم ثـقافـة الـشعب 
اRـوجـود بـــاRـــنطقة التي يخـــطط لـــبدء عـــمل جـــديـــد بـــها. مـــن اRـــهم جـــداً أيـــضـاً أA يـــحاول تـــغيير الـــثقافـــة لـــكن يخـــدم 
ة هي تـــلك ا8شـــياء  للمسيح بـــأن يـــغير قـــلوب الـــناس. ا8شـــياء الــوحـــيدة التي ينبغي أن تـــتغير في الـــثقاف ليسمح 
التي تـتعارض مع اRـبادئ الـكتابـية. على سـبيل اRـثال، في بعض مـن غابات الـعالـم، ربـما يـمارس الـناس تـقديـم 
أطــفالــهم كــذبــائح وقــرابــ2. مــثل هــذه اRــمارســات تــتعارض مع عــقيدة الــكتاب اRــقدس بــطريــقة واضــحة. في هــذه 
الحالة، يسمح الرائد � أن يغير الثقافة عن طريق نشر الحق اRوجود في ا�نجيل.

لـقد أخـتبر "تومـاس آكـنز" هـذا عـندمـا قـام بـتطويـر خـدمة في واشـطن. بـعودته إلى الوAيـات اRتحـدة في عـام 
1970، وبـعد خـدمـته كـمرسـل في جـنوب فـيتنام، اكـتشف تومـاس أن مvيـ2 مـن الشـباب يـعيشون في الـشوارع. 

لــقد تــركوا بــيوتــهم، وعــاشوا على اRخــدرات، وأطــلقوا الــعنان لــشعر رؤوســهم، وكــانوا يــغنون أغــاني شــعبية، كــما 
كــــانــوا يــــرتــــدون اRــvبــــس الــــهنديــــة ا8مــــريــــكية وكــــانــوا يــــعترضــــون على حــــرب فــــيتنام. لــــقد كــــان يُــــطلق عــــليهم لــــقب 
"اRعارضون". 

لـم يـذهـب أي شخص مـن هؤAء الشـباب إلى كـنيسة تـقليدية. إذا كـان الهـدف هو أن نكسـبهم للمسيح، Aبـد 
لــشعره حتى  أن تــذهــب إلــيهم الــكنيسة. لــذلــك ارتــدى "توماس آكــنز" اRـvبس الهندية ا8مــريــكية، وتــرك الــعنان 
لـــقد إفتتح مـــطعمـاً صـــغيراً في مـــديـــنة  يـــكبر وصبح طـــويـــvً، وذهـــب إلى ثـــقافـــتهم. بـــالطبع لـــم يشـــرب ولـــم يـــسكر. 
جـــديـــدة بـــانجـــلترا. وأخـــرج جـــميع الـــكراسي حتى يجـــلس الـــناس على ا8رض ووضع صـــليبـاً كـــبيراً في اRـــقدمـــة 
وعليه ضوء أحمر ساطع. كذلك قدمت الكنيسة اRعمدانية سندوتشات وقهوة كل يوم.

وحتى الـثانـية صـباحــاً �سـتقبال هؤAء  كـان تومـاس وزوجـته وفريق الـعمل يـفتحون ا8بواب مـن الـثالـثة ظهـراً 
اRـــعارضـــ2 لـــيتناولـوا ســـندوتـــشات مـــجانــــاً وكـــذلـــك يـــحتسون قـــهوة مـــجانــــاً أيـــضـاً. عـــندمـــا كـــان يـــأتي اRـــعارضـــون 
ويجـلسون على ا8رض، كـان يجـلس معهم تومـاس وفـريـقه ويتحـدثـون مـعهم عـن حـياتهم. بهـذه الـطريـقة اسـتطاع 
تومـاس وفـريقه أن يـقودوا كـثير مـن هؤAء الشـباب في داخـل ثـقافـتهم دون مـطالـبتهم بـالـحضور إلى كـنيسة عـاديـة 
والدخول إلى ثقافتها حتى يستمعون إلى رسالة ا�نجيل.

لــكل رائــد أن  ا8مــر ا8ســاسي هــنا هــو أن كــل مــنطقة في أي دولــة لــها ثــقافــتها الــخاصــة. إنــه Rــن اRــهم جــداً 
يــــتعايش مع مــــثل هــــذه الــــثقافــــة اRحــــلية، وأA يــــتأثــــر بــــثقافــــة مــــنطقة أو دولــــة أخــــرى. يــــجب على الــــرائــــد أن يــــعظ 
ا�نجيل، 8ن ا�نجيل بنفسه سوف يغير اRفاهيم غير الكتابية في الثقافة.

)3( – �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �و�س�ل�ط�ا�ن�ه.
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لــــكل شــــخص في الــــعالــــم مــــصدره الــــذي يــــمده بــــالســــلطة والــــقوة. يــــصف دكــــتور "رالــــف نــــيبور" في كــــتابــــه 
"العقيدة الحية" أربعة مصادر للسلطة لتحديد ما هو صواب وما هو خطأ.

. #&,:&: يـــتم هـــذا عـــندمـــا يـــقرر الـــشخص مـــا هـــو الـــحق مـــن خـــvل قـــدرتـــه الـــخاصـــة في تـــفسير ـ بـــطريـــقة 
 ،ًvنــية ـ مــا هو صواب ومــا هــو خــطأ، مــا هــو خــير ومــا هــو شــر، مــا هــو مــمكن وما هو مســتحيل وهــكذا. فــمثvعــق
الــشخص الــذي يــعتمد على عــقله قــد يــنكر معجـزات يــسوع اRسيح 8نــه A يســتطيع إثــبات صــحتها عــلميـاً. يــقول 
. أشعياء55: 8، " 8َن� أَفَْكاِري َليَْسْت أَفَْكاَرُكْم وAََ طُُرُقُكْم طُُرِقي، يَُقوُل الر�ب¦

. #&;($!: يتم هـذا عـندمـا يحـدد الـشخص مـا هو صواب ومـا هـو خـطأ بـمشاعـره ومـداركـه، وعواطـفه. على 
ســبيل اRــثال، في أحــد ا8يــام إســتقل تومــاس آكــنز تــاكسي في مدينة "ريودي جــانــيرو" بــالــبرازيل وبــدأ يتحــدث 
إلى الـسائق عن ا�نـجيل. لـقد أخـبره الـسائـق بـأنـه كـان ذات يوم في اجـتماع ديني وكـان يوجـد رجـل أعمى في 
ذلـــك اAجـــتماع لـــكنه نـــال الـــشفاء واســـتطاع أن يـــرى ثـــانـــية. عـــندمـــا ســـألـــه تـومـــاس عـــن اســـم كنيســـته أخـــبره بـــأن 
اRكان لم يكن مسيحيـاً كما أن السائق A ينتمي إلى اRسيحية على ا�طvق.

لــــكن A يســــتطيع أن  الــــشيطان لــــه أيــــضـاً قــوة لــــيعمل بــــها قــوات ومعجــزات لــــيضل- إن أمكن – اRــــختاريــــن، 
حــقيقيـاً وغــفرانـــاً كــامــvً. أحــيانـــاً يســتخدم الــشيطان اRعجـزات حتى يخــدع  يخــلص أي شــخص ويــمنحه ســvمـــاً 
ُكل� ُقو�ٍة، َوِبــآيَــاٍت َوَعَجاِئبَ  يْطَاِن، ِب َعَمِل \لش� الــناس. يقول الــكتاب اRــقدس في 2تس2:2: 9-12: " \ل�ـِذي َمـــجِيـئُُه ِب
َحق� َحـت�ى يَْخــُلُصوا. و8ََْجـِل َهـــذَا َســـيُْرِسلُ  َحـب�َة \ْل ــْقـبَُلوا َم ُهْم َلـْم يَ َكـــاِذبَــٍة، سَوِبـُكل� َخــِديـَعِة \ِ�ثْـــمِ، ِفي \ْلـَهالِـِك2َ، 8َن�
، بَْل ُسر¦وا ِباِ�ثْـمِ". vَِل، َحـت�ى يَُصد�ُقوا \ْلَكِذَب، لَِكيْ يَُداَن َجِميعُ \ل�ِذيَن َلْم يَُصد�ُقوا \ْلَحق� إَِليِْهُم \�ُ َعَمَل \لض�

يــقول الــبعض ":إنني أثــق في اRخدرات والــكحولــيات �نني أشــعر بــاRــتعة حــينما اســتخدمها". إن مــصدر 
لكي تـــشكل نـــظامـــك ا�يـــماني. يـــقول الـــبعض  الســـلطة لهـــذا الـــشخص هي مـــشاعـــره. هـــذه طـــريـــقة خـــطيرة جـــداً 
ا�خـــر: "أثـــق في هـــذا اRـــعالج الخاص أو رجـــل الـــطب هـــذا 8نـــه اســـتطاع أن يـــعالج مـــرضـــاً مـــا". لـــكن مـــن يـــعمل 
معجزة ويسـتطيع عـمل أشـياء مـذهـلة، ويكسـب اRـال والشهـرة، ربـما A يـكون من عـند ا� على ا8طـvق. A يـمكن 
ك ينبغي أن نــؤســـس هـــذا  أن نبني إيـــمانـــنا على اRعجــزات، واRـــشاعـــر وA حتى على خـــبراتـــنا. لـــكن بـــدAً مـــن ذل
ا�يمان على شخص يسوع اRسيح الذي يوجد هو ووعوده في كلمة ا�.

. #&6:&+): كان الـتقليد أحـد اRـشاكـل الـكبرى التي واجـهها يـسوع اRسيح بـنفسه. لـقد صـارع مع الـيهود 
الــذيــن تــمسكوا بــالــتقليد والــطقوس حــيث كــانوا يــضعون طــقوسهم فوق احــتياجــات ا�نــسان. في مر3: 1-6 نــرى 
الفريسي2 يختبرون يسوع:

ا�يـــة 1: نـــرى مـــا يحـــدث عـــندمـــا بـــدأ يـــسوع يـــدخـــل إلى اRجـــمع.؟ نـــرى اRجتمع مـــملوءاً بـــالـــناس وفي الـوســـط 
يوجد رجل يده يابسة.
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ا�يـة2: بـدأ الـناس يـتهامسون فـيما بـينهم بشيء ما مثل: "هـل تـرى مـن الـذي دخـل ا�ن؟" "إنـه يـسوع". هـل 
تـرى مـن الـجالس في الوسـط هـناك؟" "رجل يده يـابـسة". "هـل تـعتقد أن يـسوع سوف يـقوم بـشفائـه؟" A أعـرف، 
اليوم السبت."

لــ¢مــام ثــم ســأل الجموع سـؤاAً هــامـــاً هــكذا " هــل يــعد  ا�ية3: طــلب يــسوع مــن مــن الــرجــل أن يــقف ويــتقدم 
شفاء هذا الرجل خطية؟"

ا�ية4: سكت الجميع فنظر يسوع إليهم يسوع بغضب وذلك 8ن قلوبهم كانت غليظة.

ا�يـــة5: قـــال يـــسوع لـــلرجـــل "مـــد يـــدك" فـــمدهـــا الـــرجـــل فـــتم شـــفائـــها بـــالـــكامل. "شـــكراً لـــلرب أن يـــده "عـــادت 
صحيحة كا8خرى". لكن ليست هذه الطريقة التي تجاوبت معها الجموع. إقرأ ا�ية 6.

ا�يـة6: لـقد تـآمر الـفريـسون مع الـهيروديسـ2 وتـشاوروا كيف يـقتلون يـسوع. لـقد خـططوا لـيقتلوا يـسوع في 
بداية خدمته. وليس في نهايتها, يا ترى Rاذا؟

ـ ما اRشكلة التي كانت قائمة؟ لقد كان سبتـاً.

ـ هل تؤمن بأن يسوع أقنوم من الثالوث وأنه ابن ا�؟

ـ هل تؤمن بأن يسوع رب السبت؟

ـ هل تؤمن أن يسوع أقنوم من الثالوث وأنه أبن ا�؟

ـ هل تؤمن أن يسوع عندما شفى هذا الرجل يوم السبت قد عصى أباه في السماء؟

ـ إذاً  فماذا كانت اRشكلة؟

�ل�ق�د �ا�ب�ت�ك�ر �ا�ل�ق�ا�د�ة �ا�ل�د�ي�ن�ي�ي�ن �ب�ع�ض �ا�ل�ق�و�ا�ن�ي�ي�ن �و�ا�ل�ق�و�ا�ع�د �ا�ل�إ�ض�ا�ف�ي�ة �و�ا�ل�ت�ق�ا�ل�ي�د �ا�ل�ت�ي �ل�م 
�ي�و�ج�د�ه�ا �ا�ل�ل�ه.

�م�ا �ا�ل�ذ�ي �ف�ع�ل�ه �ه�ذ�ا �م�ع �ك�ر�ا�ز�ة �ا�ل�ر�و�ا�د �و�ز�ر�ع �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة؟ 

�ك�ل �ش�يء !!!     

عـندمـا ذهـب الـراعي تومـاس آكـنز إلى الـبرازيـل، قـام بـتكويـن فـريق من زارعي الـكنائـس وكـان الـكثير مـنهم 
عــــلمانــــي2. لــــقد عــــلمهم "كــــيف يشهــــدون وكــــيف يــــبدأون كــــنيسة جــــديــــدة". خــــرج هــــذا الــــفريــــق إلى اRــــدن وربــــحوا 
النفوس للمسيح وبدأوا مجموعات جديدة. في خvل عام2 استطاعوا البدء في 63 عمل جديد.
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لكن كان بها قـوة كــبيرة  بــالــرغــم مــن ذلك، واجه تـومــاس آكــنز ثــvثــة تــقالــيد قــويــة خــلقها وابــتكرهــا ا�نــسان 
منعت اAمتداد السريع لــزرع الكنيسة.

#&6:&+)1 : بــعد أن ربــحوا الــنفوس لــيسوع اRسيح قــال الــراعي تـومــاس آكــنز. "نــحتاج أن نسمح لــهؤAء 
الـــعلمانـــي2 أن يـــعمدوا اRــؤمـــن2 الجـــدد ويـــقومـــون بشـــركـــة كســـر الـــخبز مـــعهم". لـــكن قـــال بـــعض الـــرعـــاة )ولـــيس 
كـلهم( : "أنهم A يـمكن أن يـقوموا بهذا 8نـهم لـم تـتم سـيامـتهم كـرعـاة أصـلي2". كـان رد تومـاس على هـذا الـكvم 
لـــكن الـــتقليد  سـؤالـــه: "أيـــن يـوجـــد هـــذا الـــتعليم في الـــكتاب اRـــقدس؟" كـــان الـــرد: "الـــكتاب اRـــقدس A يـــعلمنا هـــذا 
يقول هكذا".

ليســت خــدمــة رســمية أو  نــظام الــسيامــة الحــديــثة A يوجــد في الــكتاب اRــقدس. الــسيامــة في الــكتاب اRــقدس 
بـرنـامج. A توجـد أية خدمات سـيامـة رسـمية. الـكلمة "يـسيم" أي "يـختار، أو يـصدر حـكمـاً، أو يـنظم". في إنـجيل 
ـــتَذَْهــبُوا  لِ ْمـتُُكمْ  ُكْم َوأََق ــا \ْخـــتَْرتُ ْل أَنَ ُموِني بَ ـــتُُم \ْخـــتَْرتُ يوحــنا15: 16 نجد أن يــسوع قــد "أخــتار" تــvمــيذه. "َلــيَْس أَنْ
ــأْتُوا ِبـثََمٍر َويَُدوَم ثََمُرُكْم ".  َوتَ

ُهْم ُقُسوســاً ِفي ُكل�  َل يــقول أعمال الــرسل 14: 23 أن بولس "أخــتار" قــسوســاً:  " وأنــتخبا )بولــس وبــرنــابــا( 
وا َقدْ آَمـــنُوا ِبــِه".هؤAء القسوس )الــشيوخ( كــانـوا قــادة  انُ ِذي َك َكــِنيَسٍة ثُـم� َصــل�يَا ِبــــأَْصَوامٍ َو\ْســـتَْوَدَعــاُهـْم لِــلر�ب� \ل�
علماني2 للكنائس التي بدأها بولس.

كـان اAخـتيار عـمل ا� ولـيس من عمل ا�نـسان في الـكتاب اRـقدس. ا� يخـتار وينتقي ويـع2 الـقادة. لـقد 
أصــبحت الــسيامــة في نــظامنا الحــديــث في بــعض مــن الــدول عــمvً كــتابــيـاً إضــافــيـاً. في بــعض الــدول يــجب أن 
يـكمل الـشخص مـدرسـة لـدراسـة الـكتاب اRقدس أو مـدرسـة Aهوت قبل سـيامـته. مـا هي مـدرسـة الـvهوت التي 
كان يحضرها يسوع؟ ما هو اRعهد الvهوتي الذي تخرج فيه بولس وبطرس ويوحنا؟

دعني أوجــه لــك هــذا الــسؤال، "مــن الــذي عــمد الــرســول بولــس؟ هــل راعــيـاً أم عــلمانــيـاً؟ كــم عــدد الــناس الــذيــن 
عمدهم؟

مـــن أيـــن جـــاءتـــنا فكرة أن الـــرعـــاة فـــقط هـــم الـــذيـــن يـــقومـــون بـــاRـــعموديـــة والـــعشاء الـــربـــاني؟ في مـــجال حـــياة 
الــكنيسة نمــارس نــظام كــنيسة العهــد الــقديــم الــذي فــيه يــقوم الــكاهــن بــعمل كــل شيء للشعب. الــتأثــير ا�خــر هــو 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

الـتقليد2: قـال تومـاس أكـنز " نـحتاج أن نـنظم هـذه الجـماعـات إلى كـنائس". قـال الـبعض: "A نسـتطيع عـمل 
ذلـك حتى يـحصلون على أرضـهم الـخاصـة ويصبح لـهم مبنى". رد الـراعي تومـاس بـالـقول:" أيـن يـعلمنا الـكتاب 
اRقدس هذه ا8مور؟" مرة أخرى كان الرد هو: "الكتاب اRقدس A يعلمنا هذا بل التقليد هو الذي يقوم بهذا".
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الـتقليد3: في دولـة أخرى قال الرعاة: "يـقول دسـتــورنـا الـعرفي أنـنا A يـمكن أن نـنظم كـنيسة هـنا مـا لـم يبلغ 
لـــم يـــعلمنا الـــكتاب اRـــقدس أي شيء عـــن ذلـــك  ة هي: "  عـــدد أعـــضاء الجـــماعـــة على ا8قـــل 50 عـــضواً ؟" ا�جـــاب
بــالــتقليد في حــاAت كــثيرة، نــرى أن الــتقالــيد له قوة أكــثر مــن كــلمة ا� وهــذا مــا واجهه اRسيح بــالــضبط. إذا كــنا 
نـريـد نـمواً في مـلكوت ا� وكـنائـس جـديـدة سوف تبـدأ، Aبـد أن نـعود إلى الـكتاب اRـقدس ونتبع كـلمة ا� ونضع 
الـكتاب اRقدس فوق الـقواعـد والـتقالـيد التي وضـعها ا�نـسان. إذا كـنا نـريـد أن نـرى حـركـة حـقيقية لــزرع كـنائـس 
لينا أن نشجع اRبشـــر الـــعلماني لـــيقوم بـــالـــعمل الـــذي دعـــاه ا� لـــلقيام بـــه وأن نتبع تـــعالـــيم الـــكتاب  في عـــاRـــنا، ع
اRقدس عن ما هبة الكنيسة.

عـندمـا نضع الـتقليد فـوق كـلمة ا� فـإننا نبطل كلمة ا�. قـال يـسوع في متى15: 6-9 أن مـثل هؤAء الـناس 
هم مراؤون. " فَـَقْد أَبْــطَْلـتُْم َوِصــي�َة ا��ِ ِبَســبَِب تَـْقـلِيِدُكْم! يَــا ُمـَراُؤوَن! َحَسنـاً تَـــنَـب�ــأَ َعـــنُْكْم إَِشْعيَاُء َقــاِئــvً: يَـْقـتَِرُب إَِلي� 
ــيَم ِهيَ  َعالِ َعل�ُموَن تَ ْم يُ ْعـبُُدونَِني َوُه ــاِطــvً يَ ِعيداً، َوبَ ُمـبْـتَِعٌد َعـن�ي بَ ــا َقــْلـبُُه فَ َشفَـتَيِْه، َوأَم� ْكِرُمِني ِب ْعُب ِبــفَِمِه َويُ َهذَا الش�
َوَصايَا الـن�اِس«. 

> #&%6#(+!: كــلمة ا� ) يــسوع اRسيح( هــو مــصدرنــا الـوحــيد للســلطان الحقيقي. يــكشف ا�  2< 4&#

حقه من خvل كلمته اRكتوبة. هذه النصوص نهائية وفيها معرفة كاملة.

ُرُكْم«. قال يسوع في يوحنا8: 32:" َوتَْعِرفُوَن \ْلَحق� َو\ْلَحق¦ يَُحر�

أشعياء40: 8: يقول" يَِبَس اْلُعْشُب ذَبَُل الز�ْهُر، َوأَم�ا َكـلَِمُة إَِلِهـنَا فَـتَـثْـبُُت إَِلى ا8َبَِد«. 

يقول مزمور 119: 105: " ِسَراٌج لِِرْجـلِي َكvَُمَك، َونُوٌر لَِسِبيـلِي".

َصٌة ِجّداً، َوَعـبُْدَك أََحـب�َها. يقول مزمور119: 140:" َكـلَِمـتَُك ُمَمح�

، َوإَِلى الد�ْهِر ُكل¦ أَْحَكامِ َعْدلَِك.  يقول مزمور119: 160:" َرأُْس َكvَِمَك َحق»

يقول يوحنا14: 6:" َقاَل َلُه يَُسوُع: »أَنَا ُهَو \لط�ِريُق َو\ْلَحق¦ َو\ْلَحيَاةُ. َليَْس أََحٌد يَــأِْتي إَِلى \�ِب إ�Aِ ِبي.

�م�ا �ه�و �ا�ل�ح�ق؟

�أ – �ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح

�ب – �ك�ل�م�ة �ا�ل�ل�ه.

)4( – �م�ن �ا�ل�ذ�ي �ي�م�ك�ن �أ�ن �ي�ك�و�ن �م�ب�ش�ر�اً �ر�ا�ئ�د�اً؟
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ة تقع على عــــاتــــق الــــقيادة في العهــــد الجــــديــــد. لــــم يــــكن بــــناء الــــكنيسة ا8ولى  نــــرى مــــسئولــــيات كــــثيرة مــــتنوع
معقداً، بل على العكس، كان غاية في البساطة.

�إ�ت�ب�ع �ب�و�ل�س �ا�ل�ر�س�و�ل �ه�ذ�ه �ا�ل�ع�م�ل�ي�ة �ف�ي �ز�ر�ع �ا�ل�ك�ن�ا�ئ�س:

. �د�خ�ل �إ�ل�ى �ا�ل�م�د�ي�ن�ة:

أع13: 5، 6، 14؛ 14: 1، 6، 24، 25 الرحلة ا8ولى. 

أع16: 12؛ 17: 1، 10، 15؛ 18: 1، 19  الرحلة الثانية.

أع19: 1؛ 20: 2     الرحلة الثالثة.       

(#&45.+&: أع14: 3، 7، 21، 25.  $= )  .

3+9: أع14: 22؛ 18: 23؛ 19: 10-9. *&& !&#> &# 3 2/ 4&# 9)$ .

:#)! *9&++4: أع14: 27؛ 15: 36؛ 20: 20.  "1.2 )$(.

3! #&*9&+!: أع14:  +4%&# !(#+:  #2&26+& )4++&9* !(#: ( #1& ?#;2+=  $#6;#2 3 '#4%&# *#:5

23؛ 20: 17، 28.

. غادر اRدينة وتحرك إلى مدينة أخرى: أع20: 38-36

ينبغي أن تكون هذه هي طريقة اRبشرين الرواد عندما يخرجون للكرازة وبداية كنائس جديدة.

لكي نــجيب عــن هــذا الــسؤال  الــسؤال الــرئيسي لــنا هــو، "مــن الــذي يــمكن أن يــكون كــارزاً أو مبشــراً رائــداً؟ 
يجب أن ندرس أفسس4: 11-12. في تلك الفقرة نجد قائمة من الوظائف العديدة للكنيسة.

23&" يوجـد نوعـان من الـرسـل. كـان الـتvمـيذ ا8وائـل رسـvً للمسيح وكـذلـك كـان  $" أول هـذه الوظـائـف هي 
بولس رسوAً. تعني كلمة "رسول" "شخص ما يتم إرساله".

ـــاظ. وردت كـــلمة "النبي" 242 مـــرة في الـــكتاب اRـــقدس.  "45(+#-". كـــان ا8نـــبياء وعًّ ة هي  ثـــاني مجـــموع
ــِبيّـاً ِمـْن َوَسِط إِْخـَوِتــِهْم ِمـــثْلَك، َوأَْجـَعلُ  يـــصف ســـفر الـــتثنية18: 18 الـوظـــيفة الـــرئـــيسية للنبي فـــيقول "  أُِقـــيُم لـُهْم نَ
َكvِمي ِفي فَِمِه فَيَُكل�ُمُهْم ِبُكل� َما أُوِصيِه ِبِه". 
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كـان مـن بـ2 أنـبياء العهـد الـقديم هـارون )خـر7: 1(، وموسى، وأليشع، وأشـعياء، وأرمـيا، ودانـيال، وأخـريـن 
كــثيرين. أيــضـاً كــانــت زوجــة أشــعياء نبية )أش8: 3(. هــناك أيــضـاً بــعض ا8نــبياء في العهــد الجــديــد مــثل يــسوع 
اRسيح، أغابوس )أع21: 10(، وبنات فيلبس العذارى ا8ربعة)أع21: 9(.

=$+4" وهــؤAء هــــم ا8شــــخاص الــــذيــــن يــــعلنون ا8خــــبار الــــسارة عــــن يــــسوع  )*" اRجــــموعــــة الــــثالــــثه هي 
اRسيح بهـدف ربح الـنفوس الـضالة. )وهؤAء هـم ا8شـخاص الـذيـن نـطلق عـليه "الـرواد" في خـدمـة كـرازة الـرواد. 
وُلَس  ْحُن ُرفَــَقاَء بُ م� َخـَرْجـــنَا ِفي \ْلــَغِد نَ ومبشــراً. "يــقول أعــمال الــرســل21: 8 " ثُ كــان فــيلبس، عــلمانــيـاً، وشــماســـاً 
لــقد كــان واحــداً مــن  ْمـنَا ِعـــنَْده"ُ.  ـــبَْعِة َوأََق َواِحداً ِمـَن \لس� ـِر إِذْ َكــانَ  يَْت ِفــيُلـب¦َس \Rُْـبَش� ــَدَخــْلنَا بَ ئْنَا إَِلى َقــيَْصِري�ــَة فَ َوِج
ـُر ِبـا8ُُْمـورِ  َـا َصـد�ُقوا ِفـيُلـب¦َس َوُهَو يُـبَش� �R د الناس. يـقول أعـمال8: 12: َوَلِكْن الـعلمانـي2 ووعظ النفوس الـضالـة وعـمًّ
 ً ونــساءا  ًAَوِنَساًء." الــيوم، وفي الــعالــم كــله لــديــنا رجــا  ًAَِسيحِ \ْعتََمُدوا ِرَجــاRْ\ ِة ِبَمَلُكوِت \�ِ َوِباْسمِ يَُسوَع \Rُْْخـتَص�
يقومون بعمل اRرسل2 في بداية الكنائس الجديدة. 

"$,#! 2*,&*+4". الــرعــاة هــم ا8شــخاص الــذيــن كــانوا أوAً مــدربــ2. لــقد كــانوا قــادة  الخــدمــة الــرابــعة هي 
لــيكون مــعلمـاً ويجهــز  روحــي2، وخــدامـــاً أرشــدوا الــناس إلى طــريــق ا�. Aبــد أن يــكون هــذا الــشخص لــديــه موهــبة 
ا�خرين.

كـــل مـؤمـــن بـــاRسيح يـــنال مـوهـــبة روحـــية عـــندمـــا يـــدخـــل الـــروح الـــقدس إلى قـــلبه في اللحـــظة التي يـؤمـــن فـــيها 
ذَ َمـْوِهــــبًَة يَْخـــِدُم ِبــَها  ا أََخ ِب َم ل¦ َواِحـــٍد ِبَحَس يَُكْن ُك ويـــقبل يـــسوع اRسيح. يـــقول بـــطرس الـــرســـول 1بط4: 10: "لِ
َعَلى ِنـــْعَمِة \�ِ \Rْـُـــــتَـنَو�َعــــِة". طـــــبقـاً ا8فـــــسس، 4: 11-12، يـــوجـــــد أعـــــضاء في  بَـــْعُضُكْم بَـــْعضـاً، َكـــوَُكـــــvََء َصـــــالِــِح2َ 
الكنيسة لديهم موهبة روحية في أن يكون مبشرين.

مــن الــذي يــمكنه أن يــكون رائــداً؟ مــن يســتطيع أن يبشر، ويــتلمذ ويــبدأ كــنائــس جــديــدة؟ هــل يــمكن أن يــكون 
مكن أن يـــكون الـــقائـــد اRحـــلي رائـــداً؟ هـــل يـــمكن أن  الـــراعي رائـــداً؟ هـــل يـــمكن أن يـــكون الـــعلماني رائـــداً؟ هـــل ي
يكون اRحامي رائداً؟ هل يمكن أن يكون اRرسل رائداً؟

مـــــن اRـــــمكن أن يـــــكون %& 2#9) رائـــــداً. كـــــل شـــــخص يـــــشعر بـــــأن دعــــوة ا� لـــــه أن يـــــكون مبشـــــراً وأن يـــــتمم 
اRـؤهــvت الــكتابــية. لــكن مــا هي اRـؤهــvت اRــطلوبــة حتى تــكون رائــداً، بــغض الــنظر عــن كون الــشخص راعــيـاً أو 
علمانيـاً؟

1 – أن يكون مخلصا )أع9(.

2 – أن يكون مدعواً )غل1: 16-15(

3 – أن يكون ممتلئـاً بالروح القدس )غل5: 16، أف5: 18، أع13: 9(.
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4 – يعرف كيف يستخدم كلمة ا� )2تب2: 15(.

5 – يرغب في طاعة ا� وعمل مسرته )1تس4: 2 (.

6 – يحب اRؤمن2 الجدد ويهتم بهم ويرعاهم )1تس2: 12-7(.

7 – يعرف كيف يصلي )1تس1: 2؛ كو4: 6-2(.

8 – يحيا حياة طاهرة )1تي5: 22، تي 1: 8-7(.

9 – أن يكون ثابتـاً في ا8يمان )تي1: 9(.

�ك�ي�ف �ي�م�ك�ن�ن�ا �أ�ن �ن�ر�ب�ح �أ�م�ة �ل�ل�م�س�ي�ح �و�ن�ب�د�أ �ك�ن�ي�س�ة �ج�د�ي�د�ة �ف�ي �ك�ل �ق�ر�ي�ة �و�ب�ل�د�ة �و�م�د�ي�ن�ة �إ�ن �ل�م 
�ن�د�ر�ب �ر�ج�ا�ل�اً �ع�ل�م�ا�ن�ي�ي�ن �ن�ا�ض�ج�ي�ي�ن �ل�د�ي�ه�م �ا�ل�م�و�ه�ب�ة �ل�ي�ق�و�م�و�ا �ب�ع�م�ل �ا�ل�م�ب�ش�ر �ح�ت�ى �ي�ن�ف�ذ�و�ا 
�و�ي�س�ت�خ�د�م�و�ا �ا�ل�م�و�ه�ب�ة؟ �ل�ا �ي�و�ج�د �ع�د�د �ك�ا�فٍ �م�ن �ا�ل�ر�ع�ا�ة �ل�ل�و�ص�و�ل �إ�ل�ى �ج�م�ي�ع �إ�ن�ح�اء �ا�ل�ع�ا�ل�م �م�ن �أ�ج�ل 
�ا�ل�م�س�ي�ح. �ي�ح�ت�ا�ج �ش�ع�ب �ا�ل�ل�ه �أ�ن �ي�ك�و�ن �م�ت�د�ر�ب�اً �ع�ل�ى �ه�ذ�ه �ا�ل�م�ه�م�ة.

إذا قام اRـعلمون الـرعـاة بـتدريب جيش كـبير مـن الـعلمانـي2 حتى يـكون لـديـهم اRؤهـvت الـكتابـية، يـمكننا أن 
نحقق هدف ابتداء الكنائس في جميع اRدن واRناطق اRجاورة والقرى في العالم أجمع.

مـــن الـــذي يـــمكنه أن يـــكون رائـــداً؟ �أ�ي �ش�خ�ص �ي�ك�و�ن �م�د�ع�و�اً �م�ن �ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س �ل�ن�ي�ق�ل �ا�ل�أ�خ�ب�ا�ر �ا�ل�س�ا�ر�ة 
�ع�ن �ا�ل�م�س�ي�ح �و�ي�ب�د�أ �ك�ن�ا�ئ�س �ج�د�ي�د�ة,

)5( – �د�و�ر �ا�ل�ق�ا�ئ�د �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د:

�م�ا �ه�و �ا�ل�د�و�ر �ا�ل�أ�س�ا�س�ي �ل�ل�ر�ا�ع�ي٬، �و�ا�ل�م�ب�ش�ر �أ�و �ا�ل�ق�ا�ئ�د �ا�ل�ع�ل�م�ا�ن�ي �ا�ل�ر�ا�ئ�د؟ �ه�ي �ي�ج�ب �ع�ل�ي�ه �أ�ن �ي�ف�ع�ل 
�ك�ل �ش�يء؟ �ك�ل�ا!!! �إ�ن�ه �ق�ا�ئ�د �ر�و�ح�ي �ي�خ�د�م �ش�ع�ب�ه.

لــــلراعي. يــــقول الــــكتاب اRــــقدس أن ا�  ة أف4: 11-12 بــوضــوح مــــا هــــو الــــدور الــــرئيسي  ال تشــــرح لــــنا رس
أعطى الـكنيسة رعـاة مـعلم2 "8جل تكميل الـقديسـ2 لعمل الخـدمـة لـبنيان جسـد اRسيح". تعني كـلمة تـكميل " 
إعدادهم وتدريبهم" حتى يقومون بخدمة" "عملية"، وليس مجرد تعليم للعقائد.

�ب�م�ع�ن�ى �أ�خ�ر٬، �ا�ل�د�و�ر �ا�ل�أ�س�ا�س�ي �ل�ل�ر�ا�ع�ي �أ�و �ا�ل�ق�ا�ئ�د �ه�و �أ�ن �ي�د�ر�ب �و�ي�ج�ه�ز �ا�ل�ع�ل�م�ا�ن�ي�ي�ن �ل�أ�د�اء �ا�ل�خ�د�م�ا�ت 
�ا�ل�ت�ي �أ�ع�ط�ا�ه�ا �ل�ه�م �ا�ل�ل�ه.
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لكي نوضح ـ بــصــورة أفــضل ـ وظــيفة الــراعي عــلينا أن نــفكر في فــريــق كــرة الــقدم. يوجــد بفــريــق الــسوكــر 
)كـرة الـقدم ا8مـريـكية( الـvعـب2 واRـدرب. هـل اRـدرب يـنزل إلى أرض اRلعب ويـلعب أم إنه يـدرب الـvعـب2 كـيف 

يؤدون اRبارة؟

ا�جابة بالطبع هي أن يعلم الvعب2 ويدربهم على كيفية اللعب.

للمجـموعـة أو ا�رسـالـية A يقوم بخـدمـة ا8عـضاء لـكن ينبغي أن يـعلمهم  راعي الـكنيسة أو الـقائـد الـعلماني 
ويـدربـهم "كـيف يخـدمـون". ينبغي أن يـدرب أعـضائـه على كـيفية "عـمل كل شيء" يـقوم بـه هو ومـا يـتضمنه مـن 
لـهم عـن كـيفية كـيف يشهـدون، ويقدمون بـعض الـعظات، ويـقومـون بـعملية اRـعموديـة، والـعشاء الـربـاني. كـل  تـعليم 
شيء!

ذات مـرة عـمل توماس آكـنز كـمساعـد نـجار في مؤسـسة وكـان الـنجارون يـنتمون إلى إتـحاد. في أحـد ا8يـام 
كـان الـنجار وتومـاس يـعمvن في مـكان مـرتفع فـوق الـسقالة. كـان الـنجار رجـvً ضخـمـاً مـن مـكانـه على الـسقالـة 
A يمــكنه أن يقطع قــطعة خشــبية كــبيرة، فبدأ ينــظر حولــه لــيرى هــل هــناك مــن يــنظر إلــيهما أم A. ثــم طــلب مــن 
تـومــاس أن يــقوم بقطع لوح الخشــب الــذي كــان يــريــد أن يــقطعه، لــكن عــندمــا ســألــه تـومــاس عــن ســبب الــتفاتــه 
لــه بــعمل هــذا  حـولــه شــرح لــه الــنجار قــائــvً 8ن تـومــاس لــم يــكن عــضواً في اتــحاد الــنجاريــن فــليس مــن اRــسموح 
شيء.

في دول عـديدة وفي الخـدمـة الحـديـثة في أيـامنا هـذه، يوجـد أتـحاد رعـاة". الـرعـاة يـمكنهم الـعماد، والـعشاء 
وا أَنْـــتُْم أَيْــضـاً  الرباني، ... ألخ أمــا ا8عــضاء الــعلمانــي2 فــv يــمكنهم . تــعلمنا كــلمة ا� أنــنا جــميعـاً خــدام: " ُكونُ
. )1بـط2:  ِعــنْدَ \�ِ ِبـيَُسوَع \Rَِْسيحِ ُروِحـي�ٍة َمـْقـبُوَلةٍ  َمـبِْني�2َ َكِحَجاَرٍة َحـي�ٍة، بَـيْتـاً ُروِحـيّـاً، َكَهـنُوتــاً ُمـَقد�ســاً، لِــتَْقِديــمِ ذَبَـاِئحَ 
ــٌة ُمـــَقد�َســٌة، َشـْعُب \ْقــِتـنَاٍء، لَِكيْ تُـْخِبُروا  ــــجِـنٌْس ُمـْخـتَاٌر، وََكـَهـنُوٌت ُمـــُلوِكي»، أُم� ــــتُْم فَ ا أَنْ 5(. أيـــضـاً يـــقول بـــطرس "َوأَم�
ِه \ْلَعــجِيِب." )1بط2: 9(. ِبفََضاِئِل \ل�ِذي َدَعاُكْم ِمَن \لظ¦ْلَمِة إَِلى نُورِ

كـــل مــؤمـــن بـــاRسيح هـــو كـــاهـــن، وخـــادم، وA تــوجـــد اتـــحادات لـــلعمل في مـــلكوت ا�. يـــحتاج الـــرعـــاة إلى أن 
يعرضوا دروهم كخدام، قادة روجيين يساعدون عامة الناس على ا�نخراط في الخدمة في جميع النواحي.

�ل�ق�د �ق�ض�ى �ي�س�و�ع 3 �س�ن�و�ا�ت �ي�د�ر�ب �إ�ث�ن�ا �ع�ش�ر �ت�ل�م�ي�ذ�اَ:" �إ�ن�ه �ا�ل�ن�م�و�ذ�ج �ا�ل�ك�ا�م�ل �ل�ك�ي�ف�ي�ة 
�ا�ل�ت�أ�ث�ي�ر �ع�ل�ى �ا�ل�ع�ا�ل�م. �ل�ق�د �ا�س�ت�خ�د�م �م�ب�د�أ �ر�ئ�ي�س�ي�اً �و�ه�و �ا�ل�ت�ض�ا�ع�ف. �ك�ل �م�ا �ف�ع�ل�ه �ي�س�و�ع  �ي�ن�ب�غ�ي 
�أ�ن �ن�ف�ع�ل�ه �ن�ح�ن �أ�ي�ض�اً. �م�ا �ا�ل�ذ�ي �ف�ع�ل�ه �ي�س�و�ع؟

كان ليسوع نوعان من الخدمة:  

1 – خدمة عامة. كان يعظ للجموع.
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2 – خدمة خاصة. كانت خدمته الخاصة هي أن يقوم بتأثير كبير على العالم.

�ف�ي �خ�د�م�ت�ه �ا�ل�خ�ا�ص�ة �ع�م�ل 3 �أ�ش�ي�اء:

/$+: *4 #&6&#*+0. كــــم كــــان عــــدد الــــذيــــن كــــانــوا في فــــريــــقه؟ 12 شــــخص أنــــت لســــت   &+%= 6)  *#:  @

لـــم يـــكن لـــديـــك أي شـــخص  و لـزم ا8مر. إن  مـــطالـــبـاً بـــأن تـــبدأ مع 12 شـــخص. يـــمكنك أن تـــبدأ بشـــخص واحد ل
عليك أن تربح شخص ما.

/$+:1. الجزء العملي من هذا الــكتاب والــخاص بــكرازة الــرواد سـوف يــعلمك "كــيف"   )+$(6)  *#:  _

تدرب فريقك.

لـــلخارج  /$+:A&B 1 5*#%4 *6,))!. هـــناك اســـتراتيجيات كـــثيرة لـــكيفية إرســـال أعـــظاء الـــفريـــق   &3 $5 @

حتى تنمو كنيستك ولكي تبدأ كناس جديدة. هنا 3 أفكار بسبطة لكيفية استخدام فريق من 12 شخص:

. قـم بـتقسم مـديـنتك أو مـجتمعك إلى 12 قسم ثم وزع كل عـضو مـن فـريقك على جزء من الـ12 جزء بـاRـديـنة 
ليكون مسئوAً عن التبشير في قسمه.

جــديــدة   ًAقــم بــإرســالــهم كــأنثى عشــر رئــيس على 12 مــنطقة مــجاورة أو مــديــنة أو قــريــة حتى يــبدأوا أعــما .
هناك.

. من اRـمكن إرسـال بعض مـنهم للعمل في مـجتمعك لـنمو كنيستك ثـم تـرسـل الـبعض ا�خـر إلى مـناطـق أو 

مدن أو مجتمعات مجاورة حتى يبدأوا أعماAً جديدة.

�س�و�ف �ي�ش�ك�ل �أ�ي�ض�اً �ا�ل�ق�ا�ئ�د �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �ف�ر�ي�ق �ت�ل�م�ذ�ة �ك�ر�ا�ز�ي�ة �م�ن �ا�ل�ع�ل�م�ا�ن�ي�ي�ن �و�ي�د�ر�ب �ه�ذ�ا 
�ا�ل�ف�ر�ي�ق �ل�ي�ق�و�م �ب�ا�ل�ك�ر�ا�ز�ة �و�ا�ل�ت�ل�م�ذ�ة �و�ز�ر�ع �ا�ل�ك�ن�ا�ئ�س. �ه�ذ�ا �ا�ل�ك�ت�ا�ب �س�و�ف  �ي�د�ر�ب�ك �ع�ل�ى �ك�ي�ف�ي�ة �ع�م�ل 
�ه�ذ�ا٬، �ل�ك�ن �ا�ل�خ�ط�و�ة �ا�ل�أ�و�ل�ى �ه�ي �أ�ن �ت�ط�و�ر �ف�ر�ي�ق�ك. �إ�ن �ل�م �ي�ك�ن �ل�د�ي�ك �أ�ي �م�ؤ�م�ن�ي�ن �ل�ت�د�ر�ب�ه�م �ع�ل�ي�ك �أ�ن 
�ت�ر�ب�ح�ه�م �أ�و�ل�اً. �ب�ع�د �أ�ن �ت�ر�ب�ح�ه�م �ل�ل�م�س�ي�ح٬، �س�و�ف �ت�ت�ل�م�ذ�ه�م �و�ت�ش�ك�ل �ف�ر�ي�ق �ت�ل�م�ذ�ة �ك�ر�ا�ز�ي�ة. �ه�د�ف�ك �ه�و 
�أ�ن �ت�ش�ع�ل �ف�ر�ي�ق�اً �م�ن �ا�ل�ت�ل�ا�م�ي�ذ �ا�ل�ذ�ي �س�و�ف �ت�د�ر�ب�ه �ل�ي�ص�ب�ح �ف�ر�ي�ق�اً �م�ن �ا�ل�ك�ا�ر�ز�ي�ن �ا�ل�ر�و�ا�د �ث�م 
�ت�ر�س�ل�ه�م �إ�ل�ى �ا�ل�أ�م�ا�ك�ن �ا�ل�أ�خ�ر�ى. �ه�ذ�ا �ا�ل�ف�ر�ي�ق �ب�م�ن �ف�ي�ه �م�ن �ك�ا�ر�ز�ي�ن �ن�ط�ل�ق �ع�ل�ي�ه�م "�ا�ل�ر�و�ا�د" �ف�ي 
�ا�ل�ك�ت�ا�ب. �ا�ل�ه�د�ف �ه�و �أ�ن �ن�ج�ع�ل �ك�ل �ر�ا�ئ�د٬، �ق�ا�ئ�د�اً �ك�ا�ر�ز�اً �ر�ا�ئ�د�اً �و�أ�ن �ي�ش�ك�ل �ف�ر�ي�ق�ه �ا�ل�خ�ا�ص �م�ن �ا�ل�ت�ل�ا�م�ي�ذ �أ�و 
�ا�ل�ر�و�ا�د. �ه�ذ�ه �ه�ي �ع�م�ل�ي�ة �ا�ل�ت�ض�ا�ع�ف.

       يمكنك تكوين فريق بطريقت2: 
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1 – إعــــلن بــــصفة عــــامــــة مــــن فــــوق اRــــنبر أنــــك ســوف تــــشكل فــــريــــق خــــدمــــة تــــلمذة وقــــدم الــــدعــوة لــــكل شــــخص 

لـلمشاركـة. سوف يـقيم ا� بـعض الـناس الذين لم تـختارهـم أنت بصورة شـخصية أبـداً. على سـبيل اRـثال. هـل 
كنت ستختار متى "العشار" ليكون تلميذاًَ؟

2 – بــطريــقة خــاصــة ـ إرفع صــvة � وأطــلب مــنه أن يــختار الــذيــن يــرغــبهم أن يــكونوا في فــريــقك. ثــم إذهــب 

إلـــيهم بـــصــورة خـــاصـــة وقـــدم لـــهم الـــدعـوة لـــيكونـوا  في فـــريـــقك الـــخاصـــة بخـــدمـــة الـــتلمذة. إشـــرح لـــه أنـــكم سـوف 
تجتمعون مرة واحدة في ا8سبوع.

سوف تدربهم وتعلمهم ثم ترسلهم خارجـاً ليقوموا بخدمة عملية حتى يربحوا النفوس ليسوع اRسيح .

�ف�ي �خ�د�م�ة �ك�ر�ا�ز�ة �ا�ل�ر�و�ا�د٬، �ت�و�ج�د �م�س�ئ�و�ل�ي�ت�ا�ن �أ�س�ا�س�ي�ت�ا�ن �ع�ل�ى �ع�ا�ت�ق �ا�ل�ق�ا�ئ�د �ا�ل�ك�ر�ا�ز�ي �ا�ل�ر�ا�ئ�د:

1 – اRــــسئولــــية ا8ولى ا8ســــاســــية لــــلقائــــد الــــكرازي الــــرائــــد هي أن يــــدرب الــــرواد شــــخص بــــشخص أو في 

ليس ذلـك الـنوع الـذي ُيقام لتدريب جـماهير غـفيرة أو مجـموعـات كـبيرة. يـجب  مجـموعـات صغيرة. هذا الـتدريـب 
عـليه أن يـدربـهم في مجـموعـات صـغيرة. على كـل الرعاة والـقادة أن يشكلوا فـريقاً. نـقترح أن يـتكون فـريـقك مـن 
شـــخص وحتى إحدى عشر شخصاً. سـوف يـــكون هـؤAء تـــvمـــيذك الـــذيـــن سـوف تـــدربـــهم. أمـــا إن لـــم يـــكن لـــديـــك 
مــؤمـــنون تـــشكل مـــنهـــم فـــريـــقاً، ينبغي أن تـــبدأ مـــن الـــصفر. أي Aبـــد أن تـــربح بـــعض الـــنفوس للمسيح ثم تـــقوم 
لــك مــن الــرواد أو الــتvمــيذ. سـوف  بــتدريــب فــريقك: الشيء الــرئيسي هــو أن يــكون لــديــك هــدف أن تــشكل فــريــقـاً 
تجتمع مع فريقك كل أسبوع للصvة، تكتبون تقارير ومشــورة وتدريب.

يقول دكور وايلون مور في كتابة "تضاعف التvميذ":  

أ – تُعتبر التلمذة من أكثر الطرق اAستراتيجية ليكون لدينا شخص غير محدود في الخدمة.

ب – التلمذة هي أكثر خدمة مرنة.

ج – التلمذة أسرع طريقة وأكثر أمانـاً لنقل جسد اRسيح للكرازة.

د – التلمذة لها الدافع والقوة الكامنة طويلة اRدى لتنتج ثمار أكثر من أي خدمة أخرى.

هـ - تنتج التلمذة قادة علماني2 ناضج2 للكنيسة ثابت2 في اRسيح ومؤسس2 في كلمة ا�.

2 – �ا�ل�م�س�ئ�و�ل�ي�ة �ا�ل�ث�ا�م�ن�ة �ل�ل�ق�ا�ئ�د �ا�ل�ك�ر�ا�ز�ي �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ه�ي �ا�ل�م�ح�ا�ف�ظ�ة �ع�ل�ى �ا�ل�ت�و�ا�ص�ل �ا�ل�أ�س�ب�و�ع�ي �م�ع 
#&$#'). ينبغي أن يقضى الــــقائــــد الــــكرازي الــــرائــــد ســــاعــــة واحــــدة على ا8قــــل مع فــــريــــقة مــــن الــــرواد. ينبغي أن 
رة واحـــدة في ا8ســـبوع مـــعهم حتى تــؤثـــر على حـــياتـــهم. مـــا الـــذي ســوف تفـــعله في هـــذه  تتـــقابـــل على ا8قل م
Rقابvت. 
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.. ينبغي أن يبدأ الـقائـد الـكرازي الـرائـد ا8جـتماع بـالـصvة. إننا في وسـط حرب روحـية ودفـاعـنا الوحـيد يـتمثل 
في الصvة.

. أطلب من كل كارز رائد أن يشارك أنتصاراته خvل ا8سبوع.

. أطــلب مــن كــل الــكارزيــن الــرواد أن يــدرسـوا بــالــتفصيل اRــشاكــل التي واجــهوهــا أثــناء ا8ســبوع ويسجــلوا 
مvحظة عن كل مشكلة.

. أستشر الرواد عن كل مشكلة.

. درب الــــفريــــق مســــتخدمــــاً الــــقسم العملي مــــن كــــتاب كــــرازة الــــرواد. على ســــبيل اRــــثال، قــــم بــــإعــــادة دراســــة 

الفصل الــخاص بـ "كــيف تقــدم اخــتبارك"، أو "الــكرازة" لكي تــتأكــد أن الــرائــد يــعرف أن يــربح الــنفوس. ربــما 
يـــكون مـــن الـــضروري أن تـــراجع كـــل الـــفصول الـــتالـــية:  "الـــصvة،" "الـــطرق اRـــباشـــرة"، أو كـــيف تـــدرب الـــقادة 
اRحلي2 ..... ألخ. استخدم هذا الوقت لتدرب العمال.

قـــم بـــتدريـــسهم اRـــفاهـــيم الـــعملية للخـــدمـــة مـــثل كـــيف يـــعدون عـــظة، كـــيف يـــقدمـــون مـــشــورة، ... ألخ. مـــسئولـــية 
القائد الكارز هي تدريب هؤAء الرواد جيداً.

وأخــــتم اAجــــتماع بــــالــــصvة )أنــــظر اAقــــتراحــــات ا8خــــرى الــــعملية في الــــفصل،  قــــدم لــــلرواد تـــوجــــيهـاً عــــامـــــاً 
"متابعة أسبوعية للرائد".(

إذا كـان الـكارز الـرائد يـعيش بـعيداً،يـجب على الـقائـد الـكارز الـرائـد أن يـتقابـل مـعه على فـترات طـويـل مـرة 
كل شهــراً أو كــل شهــريــن. يــمكنه أيــضـاً اRــحافــظة على الــتواصــل عــن طــريــق الخــطابــات. وهــذا مــا فــعله الــرسول 
بولس. من اRهم جداً أن القائد الكارز الرائد يزور جميع رواده من وقت �خر ويحافظ على اجتماعات فريقه.

�م�ا �ه�ي �ا�ل�و�ظ�ي�ف�ة �ا�ل�ر�ئ�ي�س�ي�ة �ل�ل�ر�ا�ع�ي �ا�ل�ق�ا�ئ�د؟

------------------------------------------------------------

�ه�ل �س�ت�ت�ع�ه�د �ب�أ�ن �ت�ك�وّ�ن �ف�ر�ي�ق�ا٬ً، �و�ت�ت�ل�م�ذ٬، �و�ت�د�ر�ب �ه�ذ�ا �ا�ل�ف�ر�ي�ق �و�ت�ر�س�ل�ه �ل�ل�خ�ا�ر�ج؟

--------------------------------------------------------------

(

6( – �ف�ر�ي�ق �ت�ل�م�ذ�ة �ا�ل�ك�ر�ا�ز�ة   
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إن دور الـقائـد الـكارز الـرائد هـو أن يـدرب أعـضاء كنيسـته على تـتميم خـدمـاتـهم. في كـل كـنيسة، وضع ا� 
لـلقيام بـالـكرازة وزرع كنائس جـديـدة. سوف يحـدد الـقائـد  بعض الـرجـال الـعلمانـي2 وأعطي لـهم موهـبة خـاصـة 
الـكارز الرائد ا8قـوياء الـذيـن بـهم هـذه اRواهـب. مـن ثـم فدور القائد الـرائد هـو أن يـدرب هؤAء الـرجـال والـنساء 
على انـفراد مسـتخدمـاً كـتاب كـرازة الـرواد واRواد ا8خـرى الـجيدة. Aبـد أن يـكون الـرواد معـترف بـهم كـمسئولـ2 
مـن الـكنيسة اRحـلية. سوف تقـدم الـكنيسة اRحـلية تعهـداً بـالـصvة مـن أجـلهم، وتـقدم لهم الـدعـم وتـرسـلهم لـيبدأوا 
عمvً جديداً.

�أ�ه�د�ا�ف �و�أ�غ�ر�ا�ض �ف�ر�ي�ق �ت�ل�م�ذ�ة �ا�ل�ك�ر�ا�ز�ة.

1 – ربح النفوس الضائعة.

2 – تعميد اRؤمن2 الجدد.

3 – متابعة وتلمذة اRؤمن2 الجدد

4 – تــدريب الــقادة اRحــلي2 حــيثما تــبدأ عــمل جــديد. )سوف يــقيم ا� القــادة الجــدد الــذيــن ســيحتاج إلــيهم 

الكارز الرائد ليدربهم.( 

5 – تـــنظيم كـــنيسة جـــديـــدة تـــساعـــد نـــفسها، وتـــحكم نـــفسها، وتـــقوم بـــالـــرعـــايـــة بـــنفسها تـــحت قـــيادة روح ا� 

القدوس.

6 – بـداية تضاعف أعـمال أخـرى جـديـدة. سوف يـصبح كـل رائـد قـائـداً كـارزاً مـن خvل تـكويـن فـريـق مـن 

الرواد ويبدأ عمvً جديداً.

هذه استراتيجية تطوير حركة زرع الكنيسة.     

)7( – �ت�س�ع �ق�و�ا�ع�د �أ�س�ا�س�ي�ة �ل�ب�د�ا�ي�ة �ا�ل�ك�ن�ا�ئ�س �ب�ط�ر�ي�ق�ة �ن�ا�ج�ح�ة.  

يـــــصف دونـــــالـــــد مـــــاكـــــجافـــــرن في كـــــتابـــــة "فـــــهم نـــــمو الـــــكنيسة" و "هـــــاورد سنيدر" في كـــــتابه "تـــوجـــــيهات 
للكنائس اRدنية البادئة" القواعد ا8ساسية لــزرع كنيسة ناجحة.

هــــذه اRــــبادئ شــــامــــلة وعــــاRــــية وتصلح لــــلتطبيق في أي دولــــة في الــــعالــــم. أيــــضـاً هــــذه اRــــبادئ تصلح لــــلمدن 
الكبرى والصغرى.

�أ�و�ل�اً: �ح�د�د �ا�ل�ذ�ي�ن �ل�د�ي�ه�م �ا�ل�م�و�ه�ب�ة �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة �ل�ب�دء �أ�ع�م�ا�ل �ج�د�ي�د�ة.
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تــمتلك كــل كــنيسة مجــموعــة مــن الــعلمانــي2 الــذيــن يــكون لــديــهم مـواهــب روحــية لــلكرازة وبــدء أعــمال جــديــدة. 
بحســب أفسس4: 11-12 نجد أن وظــيفة الــقائــد الــكرازي الــرائــد سـواء راعــيـاً أو قــائــداً عــلمانــيـاً، هي أن يــكمل 
القديس2 أي يجهز ويعد القديس2 �تمام وإنجاز خدمتهم. رو12: 6-8، 1كو12: 11-4.

�ث�ا�ن�ي�اً: �ت�ط�و�ي�ر �و�ت�ن�م�ي�ة �ق�ي�ا�د�ة �ا�ل�ش�ع�ب

تـعد عـملية تـطويـر الـقيادة بـ2 الـعلماني2 ا8ساس ا8صلي لـبداية كنيسة جـديـدة في أي مـنطقة A يوجـد بـها 
كـــنيسة. A يــوجـــد خـــدام مـــرســومـــ2 بـــالـــقدر الـــكافي لـــتحقيق هـــذا الهـــدف دون مـــجهودات الـــعلمانـــي2. إن اRـــهمة 
لـلقائـد الـكرازي الـرائـد هي تـجهيز وإعـداد الـعلمانـيون لخـدمـتهم. يـقول رسـالـة أفـسس )4: 11-12( إن  ا8سـاسـية 
ا� قد أعطى الــكنيسة اRحــلية "الــبعض أن يكونوا �ر�س�ل�اً  والبعض �أ�ن�ب�ي�اء والبعض مبشــريــن والــبعض �ر�ع�ا�ة 
2*,*&+4 8جل تكميل )إعداد وتجهيز ( القديس2 لعمل الخدمة لبنيان جسد اRسيح".

لــقد قــال راعي كــنيسة محــلية ذات مرة، "لــو أنني ســمحت 8عــضاء كنيســتي أو 8فــراد عــلمانــي2 بــالخــدمــة 
 ً جــدا  ًvـؤمــن2 الجــدد، فــماذا سوف أفــعل أنــا؟". لــ¢ســف هــذا الــراعي لــديــه فــهمـاً ضــئيRمعي والــقيام بــمعمودية ا
عن الدور الكتابي للراعي. ينبغي أن يركز الراعاة، واRرسل2 والقادة على دورين هام2 أساسيين وهما: _

=$+4(. هــــــؤAء اRبشــــــــريــــــــن ســــــــيكون لــــــــديــــــــهم النضج  )*( 4+"$#% #242%+& 42+4#*&,&# )+$(6  – 5

الروحي ليصبحوا رواداً.  

=$+4 الــذيــن ســيتولــون على عــاتــقهم قــيادة الــعمل بســرعــة بــقدر  )*&#2 4++&9*&# !(#:&# )+$(6  – )

على الـقواعـد الـكتابية مـثل كـيف يـقضون  ا�مـكان. مـن الـضروري أن يـكون هؤAء الـقادة اRحـلي2 مـتدربـ2 جـيداً 
خلوتهم الشخصية، وكيف ينمون ويكبرون في إيمانهم وكيف يمارسون القيادة في الكنيسة. 

�ل�ق�د �و�ع�ظ �ب�و�ل�س �ا�ل�ر�س�و�ل �ف�ي �ت�س�ا�ل�و�ن�ي�ك�ي �ل�ب�ض�ع�ة �أ�س�ا�ب�ي�ع �ق�ل�ي�ل�ة٬، �و�م�ع �ذ�ل�ك �ف�ق�د �ت�ر�ك 
�ك�ن�ي�س�ة �م�ؤ�س�س�ة �ف�ي �ت�ل�ك �ا�ل�م�د�ي�ن�ة �ف�ي �أ�ب�د�ي �ا�ل�ع�ل�م�ا�ن�ي�ي�ن �ا�ل�ذ�ي�ن �ك�ا�ن�و�ا �م�ن �ا�ل�م�د�ي�ن�ة �ن�ف�س�ه�ا. 

لقد مكث في أفسس Rدة عام2 يدرس ويعلم في مدرسة تيرانس )أع19: 9(.

 .)20 810 :19,5( 1&&# !*&% A$C< &# #+3 D ),=  &%  ,*3  E.'#64&# 64#%  #0#* .... A$6  #+

            .)$&# !*&% #2**6+  A69  4++4#*&, 1,* ?#*'#( 0*&6+ بالطبع لم يفعل بولس هذا بمفرده! &:) 4#% 

تــــــــــــــــــقـول 2تي 2: 2، "  �وَ�م�َا �سَ�مِ�عْ�ت�َهُ �مِ�ن�ِّي �بِ�ش�ُهُ�و�دٍ �كَ�ث�ِي�ر�ِي�ن٬َ، �أَ�و�ْدِ�ع�ْهُ �أُ�ن�َا�س�اً �أُ�مَ�ن�َاء٬َ، �يَ�كُ�و�نُ�و�نَ �أَ�ك�ْف�َاءً �أَ�نْ 
". �ت�ش�ر�ح �ل�ن�ا �ه�ذ�ه �ا�ل�آ�ي�ة �ب�و�ض�و�ح �س�ر �ن�ج�ا�ح �ب�و�ل�س. �ل�ق�د �أ�ك�م�ل �و�أ�ن�ج�ز �أ�م�ر  �يُ�عَ�لِّ�مُ�و�ا �آ�خ�َر�ِي�نَ �أ�َي�ْض�اً
�ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح �ح�ي�ن�م�ا �أ�و�ص�ا�ن�ا �ب�أ�ن "�ن�ص�ن�ع �ت�ل�ا�م�ي�ذ". �ل�ق�د �د�رًّ�ب �ب�و�ل�س �ا�ل�آ�خ�ر�ي�ن �ح�ت�ى �ي�د�ر�ب�و�ا 
  .;&5 .... 4+$;D 42)$(+  *1$2()  -#&F12 4+$;D
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�ث�ا�ل�ث�اً: �ي�ن�ب�غ�ي �أ�ن �ي�ك�و�ن �ل�د�ي�ه �ف�ه�م �ك�ت�ا�ب�ي �ر�ا�س�خ �ل�ط�ب�ي�ع�ة �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة.

من اRستحيل أن تبدأ شيئـاً ما، أن لم تكن تعرف ما الذي تبدأه.

مــــــــــــــــــا هي الــــــــــــــــــكــنــيــســة؟ �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة �ه�ي �م�ج�م�و�ع�ة �م�ن �ا�ل�م�ؤ�م�ن�ي�ن �ا�ل�م�ع�م�د�ي�ن �ا�ل�ذ�ي�ن �ي�ت�ح�د�و�ا �م�ع�اً �م�ن �أ�ج�ل 
�ت�ح�ق�ي�ق �ا�ل�أ�ه�د�ا�ف �ا�ل�ت�ا�ل�ي�ة. �أ�ع�م�ا�ل2: 47-42.

1 – �ا�ل�ت�س�ب�ي�ح �و�ا�ل�ش�ك�ر 

2 – �ا�ل�ك�ر�ا�ز�ة 

3 – �ا�ل�ت�ل�م�ذ�ة 

4 – �م�س�ا�ع�د�ا�ت �ا�ل�خ�د�ا�م

5 – �ا�ل�ش�ر�ك�ة

�م�ا �ه�ي �ط�ب�ي�ع�ة �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة؟ �م�ا �ه�ي �م�و�ا�ص�ف�ا�ت�ه�ا؟

�أ – �ذ�ا�ت�ي�ة �ا�ل�ح�ك�م / �م�س�ت�ق�ل�ة �ت�ح�ت �ق�ي�ا�د�ة �ا�ل�ل�ه.

�ب – �ت�ع�ت�م�د �ع�ل�ى �ا�ل�ت�د�ع�ي�م �ا�ل�ذ�ا�ت�ي �ت�ح�ت �ق�ي�ا�د�ة �ا�ل�ل�ه.

�ج – �ذ�ا�ت�ي�ة �ا�ل�أ�ن�ت�ش�ا�ر �و�ا�ل�ت�ض�ا�ع�ف �ت�ح�ت �ق�ي�ا�د�ة �ا�ل�ل�ه.

�ر�ا�ب�ع�اً: �ت�ح�د�ي�د �ا�ل�م�ن�ا�ط�ق �ا�ل�م�س�ت�ق�ب�ل�ة.

إحـدى الطرق التي مـن خـvلـها تحـدد اRناطق التي سـتكون مسـتقبلة بـصــورة أكـبر هي مـراقـبة أيـن تحـدث 
على أن يــكتشف الــناس الــذيــن  الــتغيرات اAجــتماعــية الــكبرى. في هــذه اRــناطــق، ســيكون اRبشــر الــرائــد قــادراً 
يستقبلون البشارة. 

طــريــقة أخرى Aكــتشاف الــشعب اRســتقبل وهي عــن طــريــق اكــتشاف أولئك الــذيــن يــشعرون بــاحــتياج عــظيم 
لــــلرب بســــبب أزمــــات خــــاصــــة. قــــد يحــــدث هــــذا 8ي شــــخص بــــغض الــــنظر عــــن طــــبقته اAجــــتماعــــية. أحــــيانـــــاً يجــــد 
ا8غـنياء أنـفسهم في صـراعـات كـثيرة مع أبـنائهم بسبب اRخـدرات وبـعض اRـشاكـل اAجـتماعـية ا8خـرى. يوجـد 
بــا�نجيل تلبية Aحــتياجــات الــناس كــلها مــن مــختلف الــطبقات اAجــتماعــية في الــعالــم كــله. إن وظــيفتنا هي أن 
نجد هؤAء الناس ونشارك معهم اRسيح.
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�خ�ا�م�س�اً: �ق�م �ب�ن�ق�ل �إ�ي�م�ا�ن�ك �ب�ا�ل�م�س�ي�ح �ب�ص�و�ر�ة �ق�و�ي�ة. �م�ز�م�و�ر126: 6

لــقد وعــظوا بهــذه  لــلخvص.  A يـوجــد شيء أكــثر أهــمية عــن هــذا. جــاء الــرســل بــرســالــة الــتوبــة وقــبول اRسيح 
الـرسـالـة بـقوة لـدرجـة أنـهم وصلوا إلى الـتعالـيم كله. تـحتاج أن تـفعل نـفس الشيء الـيوم! يـقول مزمـور 126: 6،" 
الذ�اِهُب ِذَهاباً ِبـاْلـبَُكاِء َحاِمvً ِمـبْذََر الـز�رْعِ، َمــجِيئـاً يَــجِيُء ِبـالــت�َرن¦ــمِ َحـاِمـvً ُحـزََمُه." إن لم تـحصد في خـدمـتك، ربـما 
يـــرجع هـــذا إلى أنـــك لـــم تــــزرع بـــطريـــقة ســـليمة. إســـأل نـــفسك كـــم شـــخص سمع شـــهادتـــك عـــن اRسيح ا8ســـبوع 
=$ #&%$#"! )أي اRــشاركــة  4 6:)+* #&%$#"! فــقط لــيس عــملية كــافية.  اRــاضي وقــدمــت لــه دعوة لكي يخلص. 
%$#"! B:4#,+!. تتم #&%$#"! #&B:4#,+! عـــندمـــا  بـــا8خـــبار الـــسارة( ليســـت عـــملية كـــافية. Aبـــد أن يـــكون هناك 
تعطى الشخص فرصة للتجاوب وأن يسلم حياته ليسوع اRسيح كمخلص ورب له.

متى كانت آخرة مرة رفعت فيها صvة وصرخت إلى ا� من أجل خvص الضال2؟ 

�س�ا�د�س�اً: �ق�م �ب�ا�ل�ت�أ�ك�ي�د �ع�ل�ى �ب�د�ا�ي�ة �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة �ف�ي �ا�ل�ب�ي�ت.

قدم بولـس الـبشارة لـليهود وا8مـم. بـعد أن قـدم الـبشارة في اRـدينة، كانت هناك شـركة بـ2 اRؤمـن2 الجـدد 
في مـــوقع مـــــناســـــب. أحـــــيانـــــاً كـــــانوا يـــــقضون وقـــــت الشـــــركـــــة في بـــــيوت اRـــؤمـــــن2 الجـــــدد. أحـــــيانـــــاً أخـــــرى كـــــانـــوا 
يستخدمون مكانـاً عامـاً كمدرسة أو مقر.

�ل�ق�د �ك�ا�ن�ت �ه�ذ�ه �ا�ل�أ�م�ا�ك�ن �ن�م�و�ذ�ج�ي�ة �ل�ل�ا�ج�ت�م�ا�ع:

1 – أع16: 40                          *4"& &+)+# ـ فيلبي.

423 ـ تسالونيكي #+  6+) 2 – أع17: 6-5                        

3 ـ بكــورنثوس 63 2+  6+) 3 – أع18: 7                          

3 ـ أفسس 4#$+6  !3 4 – أع19: 9                         *)$

5 – أع20: 20                        لقد علم بولس �أ�م�ا�م �ا�ل�ع�ا�م�ة �و�م�ن �م�ن�ز�ل �إ�ل�ى �م�ن�ز�ل.       

في مجتمعنا الحــديــث، وخــاصــة في اRــدن الــكبرى، مــن الــضروري الــتأكــيد على أهــمية بــدايــة الــكنائــس في 
الــبيوت بســبب الــتكالــيف الــباهــظة عــند الــرغــبة في امــتvك كــنائــس ذات مــباني مســتقلة. يــحتاج اRـؤمــنون في كــل 
مــكان إلى اAتــحاد مــعـاً حتى يســبحون ويــمارســون الشــركــة الواحد مع ا�خــر، وهــذا A يــتطلب مبنى خــاص أو 
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لــــلعبادة، خــــاصــــة في الــــبدايــــة. بــــاســــتخدام الــــبيوت، يــــمكن أن تــــنمو الــــكنائــــس دون عــــبء إيــــجار مبنى أو  مــــركــــز 
شرائه.

هناك مـشكلة طـبيعية تظهـر بسـبب اسـتئجار أو شـراء مـساحـة أرض مـعينة، وهـذه اRـشكلة هي الـعقار. في 
إن الــوضع لـــيس كـــذلـــك. لهـــذا  اRـــدن الـــصغرى، يـــمكن تـــدبـــير نـــفقات مـــكان اAجـــتماع. لـــكن، في اRـــدن الـــكبرى ف
السبب فإن استخدام البيوت، أو الفناء الخلفي للمنزل أو الفناء ا8مامي يكون شيئـاً ممتازاً جداً.

تــخبرنــا التجــربــة بــأن اRـؤمــن2 يــتضاعــفون حــينما تــكون الــكنيسة في بــيئة طبيعية حــيث يــشارك الــضيوف 
دون الــشعور بــالتهــديــد. مــن اRــهم أيــضـاً أن نــvحــظ أن بــاســتخدام هــذه الــطريقة أصبح مــن ا8سهل أن نــخترق 
اRدن واRجتمعات اRحيطة بنا.

لــكن  إحــدى اRشاكل الــكبرى مع الــكنائــس التي تجتمع في الــبيوت هي أنــها تُفســر على أنها علمية مـؤقــتة. 
يــمكن أن تســتخدم اRجــموعــة الجــديــدة هذه الــفترة الــبدائــية لــتوفــير اRــال حتى يســتأجــروا فــيما بــعد أو يشــتروا 
عقاراً.

هدفنا هو إعداد أعمال جديدة 8ستخدام مواردها الخاصة دون اAعتماد على اRعونة الخارجية.

�س�ا�ب�ع�اً: �ت�ق�د�ي�م �خ�د�م�ة �ع�ب�ا�د�ة �م�م�ت�ع�ة �ي�ك�و�ن �ف�ي�ه�ا �ا�ل�م�ؤ�م�ن�و�ن �س�ع�د�اء.

عــــندمــــا نــــدخــــل إلى محضر ا�، تــــفترب إلــــيه جــــداً بــــإخــــvص. في متى6: 9-13، يــــعلمنا ا� أن نــــقترب إلى 
لــذلــك فــالتســبيح هــو اســتجابــتنا لــعظمة ا� وصــvحــه. نــركــز كــل اهــتمامــنا على صــفات  عــرشــه بــالــشكر والتســبيح 
ا�، على مـاهـية ا� )الـشكر هو الـرد على مـا فـعله ا� مـعنا و8جـلنا(، وأنـه أبـدي كلي الـقدرة وكلي الوجود، كلي 
اRــعرفــة. إنــه إيــل شــداي )أي ا� الــعظيم كلي القوة والــقدرة(. أيــضـاً يــهوه رافــا )ا� الــشافي(، يــهوه يــرأى )ا� 
يدبر(.

لـذاتـه. وهـذا شيء مـا يحـدث بـداخـل قـلب ا�نـسان  هـناك صـفات أخـرى �. التسـبيح هـو أن نـقدر ا� ونـعبده 
ويمكن أن ُيظهر ويُعلن بطرق متنوعة مختلفة.

�ث�ا�م�ن�اً: �ل�ا �ت�ض�ع �ع�بء "�ا�ل�ع�ق�ا�ر" �ع�ل�ى �ا�ل�ش�ع�ب.

مـــن ا8فـــضل أن يـــتكون مجـــموعـــة ثـــابـــتة من اRــؤمـــن2 قـــبل مـــناقشة  أيـــة مـــسائـــل مـــثل مرتب الـواعـــظ، وثـــمن 
العقار، أو مشروع بناء مبني ليصير مركزاً للعبادة.

/ يـــــتضاعـــــف بمجـــــرد أن يـــــكون مـــــمكنـاً  23  145 (+(.&# &*,&# !+#()  4* !+2&25&# 42%6  45 :?#,3 #6

مع هذين �ا�ل�م�ب�د�أ�ي�ن:
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1 – أبدأ عدداً من ا8عمال الجديدة في نفس الوقت خvل تدريب العلماني2.

2 – قم بتدريب اRؤمن2 الجدد في العمل الجديد ليكون لديهم رؤية لكي يبدأوا.

.#1'#(6)# (,)  3 '#4%&# 2*4& 9+6#/ * !63  – )8(

لـــقد ظهـــرت كـــتب عـــديـــدة في هذا اRــوضــوع وتـــمت  بمجرد أن تـــبدأ الـــكنيسة، كـــيف تـــساعـــدهـــا على الـــنمو؟ 
دراسات كثيرة. ومع ذلك، لكي تنمو الكنيسة، توجد ستة عناصر رئيسية ضرورية وهي كا�تي: _

1 – �خ�د�م�ة �ا�ل�ص�ل�ا�ة

تـــحتاج الـــكنيسة أن يـــكون لـــها أســـاس مـــن الـــصvة. لـــيس اRـــطلوب مـــن الـــرعـــاة والـــقادة أن يـــخبرون الـــشعب 
بـالـحاجـة إلى الـصvة بـل عليهم أن يـعملونـهم كـيف يصلوا؟ اRـشكلة مع مـعظم اRؤمـن2 هي أنـهم A يـعرفـون كـيف 
يقضون وقتـاً مع ا�. سوف نقدم هنا بعض اAقتراحات

أ – قــــم بــــتطبيق اAقــــتراحــــات اRسجــــلة في الــــقسم العملي مــــن هــــذا الــــكتاب واRــــدونــــة تــــحت عــــنوان "الــــرائــــد 
والصvة" في حياتك الخاصة.

ب – عـليك أن تـتعلم كـيف تسمع صوت ا� وأن تضع قـائـمة صـvة شـفاعـية لـكل يوم مـن أيـام ا8سـبوع. مـن 
اRهم جداً أيضـاً أن تضع قائمة شكر وتسبيح .... ألخ. هذا في القسم العملي من الكتاب.

ج – إبـــــدء في تـــــعليم الـــــشعب كـــــيف يصلي، وأن تـــــطبق الـــــصvة وتـــــحولـــــها إلى حـــــياة. هـــــذا أحـــــد ا8ســـــباب 
الـرئـيسية الـذي يـجعل اRؤمـن2 يـقضون وقـتـاً قـليvً في الـصvة بـالـرغـم مـن سـماعهم عـظات كـثيرة عـن اAحـتياج 
إلى الصvة. إنهم A يعرفون كيف يقضون وقتـاً بمفردهم مع ا�.

د – قم بتكوين مجموعات صvة بالبيوت. A ينبغي أن تتقيد الصvة بموقع مع2 للخدمة والعبادة.

هـ - أخـــتتم، أحـــيانــــاً، خـــدمـــة الـــعبادة في اRجـــموعـــات الـــصغيرة بـــأن يـــكون الجـــميع ســـاجـــديـــن وراكـــع2 في 
صvة. هذا أمر هام جداً لنمو صvة الكنيسة.

2 – �خ�د�م�ة �ا�ل�ت�س�ب�ي�ح"

لــــزرع الـــكنيسة في اRـــناطـــق اRـــدنية أنـــه مـــن الـــضروري لـــنمو  ه "إرشـــادات  تاب يـــقول هـــاورد ســـنيدر في ك
الكنيسة أن تقدم خدمة عبادة مفرحة يكون فيها الشعب سعيداً. وهذا مبدأ عاRي. 
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A أحــد يــريــد أن يشارك في خــدمــة الــعبادة التي تــذكــره بــالــجنازة )أي A أحــد يــرغــب في الــعبادة الحــزيــنة(. 
لـــــكن خـــــدمـــــة الـــــعبادة الـــــسعيدة والتي يـــوجـــــد بـــــها  حـــــقيقيـاً.  ا�يـــــمان الـــــخالي مـــــن الـــــفرح والـــــسعادة لـــــيس إيـــــمانـــــاً 
موسيقى رائـعة تـكون خـدمـة مـعديـة أي سـريـعة ا8نـتشار. هـذا A يعني أن يكون لـدينا خـدمـة عـبادة دون نـظام أو 
تــــرتــــيب. تـــوضح الــــدراســــات وا8بــــحاث في جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم أن الــــكنائــــس التي تــــنمو في كــــل أمــــة هي تــــلك 
الكنائس التي بها خدمات عبادة مفرحة.

تـذّكـر أن اRوسيقى وسـيلة للتسـبيح، إنـها ليسـت تسـبيح في حـد ذاتها. إننا نسـبح ا� وA نسـبح موسـيقانـا. 
إن اRوسيقى وسيلة ثقافية للتسبيح. ليس من الضروري أن نحطم الثقافة لكي نقدم البشارة.

التســـبيح الحقيقي هـــو عـــبادة ا� وشـــكره على صـــفاتـــه الـــكائـــنة. التســـبيح هـــو شيء مـــا يحـــدث بـــداخـــل قـــلب 
الــشخص ويُــعلن بــطرق مــختلفة. تــرغــب بــعض الــكنائــس في أن تســتخدم بــعض الــترنــيمات الــتقليديــة. والــبعض 
ا�خـــــر يـــــرغـــــب في  أن يســـــتخدم فـــــرقــــــاً للتســـــبيح. نــــؤمـــــن بـــــأنـــــه يـــــجب عـــــلينا أن نـــــحترم الـــــثقافـــــات والـــــتقسيمات 
اAجـــتماعـــية لـــلناس اRحـــلي2، ويـــجب أيـــضـاً أن نـــحترم إســـتقvلـــية كـــل كـــنيسة. لـــكن، إســـتقvلـــية أســـلوب الـــكنيسة 
التي تختار استخدامه، مهم جداً أن تكون فيه خدمة العبادة مفرحة وحية. أنها استمتاع بإلهنا.

تسـتخدم بـعض الـكنائـس ا8فريقية الـصنوج والـرقـص أمـام الـكنائـس أثـناء فـترة خـدمـة الـعبادة. مـن الخـطأ 
أن نقول" "يـجب أA تـفعل هذا 8ن هـذه ليسـت الـطريـقة التي نـقدم بها خـدمـاتـنا في الوAيـات اRتحـدة، والـبرازيـل، 
والهند، أو أي مكان.

وكجـزء مــن خــدمــة الــعبادة، يــجب أن تــقوم الــكنيسة بــصــورة مــنتظمة بــالــتعميد والشركة )الــعشاء الــربــاني(. 
لقد جـعل دكـتور تـشارلز بـروك في كـتابـة "زرع الـكنيسة ا8هـلية" اRـvحـظات الـتالية بـخصوص هـذيـن التشـريـع2 
الهام2.

�ل�ك�ي �ت�ع�م�د �ل�ا�ب�د �أ�ن �ي�ك�و�ن �ل�د�ي�ك �ا�ل�آ�ت�ي:

اه ووضع إيـــمانـــه في يـــسوع اRسيح كـــربـــه الـوحـــيد  >: وهـــو شـــخص مـــا قـــدم تـــوبـــة عـــن خـــطاي #; 9= $* – 5

رضيع أن يــــعتمد. مــــن  وكمخــــلصه ووســــيطه. A تــوجــــد آيــــة واحــــدة في الــــكتاب اRــــقدس تــــقول أنــــه على الــــطفل ال
الـواضح ان الـــكتاب اRـــقدس يـــلزمـــنا بـــأن نـــعمد هـؤAء الـــذيـــن يــؤمـــنون فـــقط. A يـــملك الـــطفل الـــرضيع الـــقدرة على 
قبول يسوع اRسيح كرب له ومخلصه ووسيطه الوحيد. 

>: الــــكنيسة اRحــــلية التي تــــديــــر نــــفسها بــــنفسها يــــمكنها أن تــــقرر مــــن ا8شــــخاص الــــذيــــن  #; 4#G&3  @ )

سوف يعتمدون ومن هم الذين A يعتمدون.   
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(01# #&,*&: كــــــل كــــــنيسة مســــــتقلة يــــــمكنها أن تــــــختار الــــــشخص الــــــذي ســــــيقوم   *2:+  < #;  < ;=  – .

بـعملية اRـعموديـة. مـن الـذي قـام بـتعميد الـرسـول بولـس؟ بحسـب الـكتاب اRقدس يـقول أن الـعلمانـي2 يـمكنهم أن 
يقومون بعملية اRعمودية: متى28: 19؛ أع8: 36-38؛ أع9: 17-19؛ أع14: 23-21.

>!: تغطيس الشخص باسم ا8ب، واAبن والروح القدس. #;  !:+$G – (

>: الهدف هـنا هـو أن تـرمـز اRـعمودية إلى أن اRسيح قـد مـات مـن أجـل خـطايـانـا، وُدفـن، وقـام  #;  / (1 - @1

من اRوت. ترمز أيضـاً اRعمودية إلى أننا قد متنا عن خطايانا، ونلنا حياة جديد في يسوع اRسيح.

�ل�ك�ي �ن�ش�ا�ر�ك �ف�ي �ا�ل�ع�ش�اء �ا�ل�ر�ب�ا�ن�ي �ل�ا�ب�د �أ�ن �ن�ك�و�ن:

=#$%+4 **+"+4: تvميذ للمسيح * – 5

>: ســــلطانــــنا في اRسيح. لــــقد أوصى اRسيح اRـــؤمــــن2 بــــممارســــة الــــعشاء الــــربــــاني  #; 4#G&3  #4& – )

حتى يتذكرون موته.

(01# #&,*&: الـكنيسة مسـتقلة بـذاتـها لذلك يـمكنها أن تـختار من تـرغـب فـيه بـأن   *2:+  < #;  < ;=  – .

يــقدم الــعشاء الــربــاني. يجب أن يــكون هــذا الــشخص رائــداً أو قــائــداً محــليـاً، ويــمكن لــلكنيسة أيــضـاً أن تــختار 
أحد أعضائها للقيام بهذا الجزء من خدمة العبادة.

�د – �ه�ف �خ�ا�ص: وهـو أن نـتذكـر ونخبر بـموت يـسوع إلى أن يجيء ثـانـية. �ف�و�ق �ك�ل �ه�ذ�ا٬، �ع�ن�د�م�ا �ن�ع�ظ �ب�ك�ل�م�ة 
لـلرائـد خـبرة في الوعظ Aبـد أن يـختار فـقرة مـن  +%42 *4 %&*! #&&1. إن لـم يـكن   45 ()#& #46(#),  +/  1&&#

الكتاب اRقدس ويقوم بعمل ستة أشياء كا�تي:-

1 – يقرأ ا�ية                                 2 – يشرح الحقائق الروحية با�ية

3 – يشرح كيف يمكن تطبيق كل حقيقة من هذه الحقائق في حياة اRستمع2.

4 -  يقدم توضيحـاً عن كل حقيقة.

5 – يفعل هذه ا8مور مع كل آية أو فقرة.      6 – يختتم الرسالة بدعوة لقبول اRسيح.

�إ�ن �ل�م �ي�ك�ن �ا�ل�ر�ا�ئ�د �ل�د�ي�ه �خ�ب�ر�ة �ك�ب�ي�ر�ة �و�و�ا�ع�ظ�اً �م�م�ت�ا�ز�ا٬ً، �ف�م�ن �ا�ل�أ�ف�ض�ل �أ�ن �ي�ح�د�د �ن�ف�س�ه �ف�ي �إ�ط�ا�ر 
�ز�م�ن�ي �ل�ا �ي�ز�ي�د �ع�ن 20 �د�ق�ي�ق�ة.
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096+$: مـــن ا8فضل أن نـــعظ 20 دقـــيقة كل أسبوع Rجـــموعـــة تـــنمو بـــدAً من أن نـــعظ من30 – 50 دقـــيقة 
8شخاص A يرغبوا في اRجيء ثانية ولن يرشحون كنيستهم 8صدقائهم. 

يــمكن لــلقائــد أيضاً اســتخدام دارسة الــكتاب اRــقدس وســرد الــقصص. عــليك بــدراســة الــفصول التي تــتكلم 
لــلكتاب اRــقدس بــالــبيت في هــذا الــكتاب والــفصول التي تــتكلم عن "ســرد الــقصص"  عــن: "كــيف تــقود دراســات 
لكي نتعلم كيف تقدم رسائل ممتازة وتقود دراسات في الكتاب اRقدس.

3 – �خ�د�م�ة �ا�ل�ت�ب�ش�ي�ر )�ا�ل�ك�ر�ا�ز�ة(.

تـحتاج الـكنيسة إلى خـدمـة عـملية خـاصـة في الـكرازة لكي تـنمو. يـمكنك أن تسـتخدم التخـطيط اRوجود في 
هــــذا الــــكتاب أو أيــــة تخــــطيط آخــــر. أهــــم شيء هــــو أن تــــأخــــذ الــــكنيسة الخــــطوة ا8ولى في مــــقابــــلة الــــناس الــــذيــــن 
يـحتاجون إلى فهم الرسالة عـبر الـعالـم، بـدAً مـن اAنـتظار إلى أن يأتي إليها الـناس في خـدمـة ا8حـد في مـكان 
اAجــتماع. توجــد خــدمــة رائــعة لــلرواد وهي خــدمــة الــزيــارات وفــيها يذهب الــرائــد Aفــتقاد الــذيــن يــأتوا إلى مــكان 
اAجـتماع ويـقوم بـتوصـيل الـرسـالـة إلـيهم وهـم خـارج الـكنيسة. كـذلـك يـقوم الـرواد )بـتدريـب أعـضاء الـكنيسة على 
عمل هذا بهدف ربح النفوس للمسيح في أماكن خارج الكنيسة.

4 – �خ�د�م�ة �ا�ل�ت�ل�م�ذ�ة.

وحد اRــؤمـــن2 الجـــدد ويـــدرب الـــقادة  دمج وي حتى تـــنمو الـــكنيسة مـــن الـــضروري أن يـــكون لـــديـــها بـــرنـــامج ي
اRحـــلي2 قـــائـــد وراء ا�خـــر أو في مجـــموعـــات صـــغيرة. ســوف يـــدرب الـــرائـــد هـؤAء الـــقادة اRحـــلي2 في ا�يـــمان 
ويجهـزهــم في اRــجاAت الــعملية مــثل: الــصvة، تــقديــم اخــتباراتهم، ربح الــنفوس للمسيح، قــيادة دراســة كــتابــية 
في البيوت، تعليم الدراسات الكتابية ..... الخ.   

 ،ًvؤمـن2 الجدد إلى مـجال الخـدمة. فـمثRحـلي2 أو اRـهم بـالنسـبة لـلكارز الـرائد أن يـأخذ معه الـقادة اRمـن ا
اRؤمـنون الجـدد الـذيـن يـتلمذهم الـرائد Aبد أن يـصطحبهم مـعه عـندمـا يقود دراسات كـتابـية في بـيوت الـذيـن لـم 
يـقبلوا يـسوع اRسيح كمخـلص وكـرب. Aبـد مـن مـرافـقة الـقائـد اRحـلي لـلرائـد ومـشاهـدتـه وهو يـقوم بـتقديـم اخـتباره 
الشخصي، ويربح النفوس للمسيح .... الخ. ليست التلمذة في داخل حجرة الدراسة فقط.

يوجــد ســران لــلتلمذة الجيدة: أوAً: قــم بــتدريب الــناس شــخص بــعد ا�خــر أو في مجــموعــات صــغيرة. ثــانــيـاً: 
من الضروري أن تأخذ معك الذين تتلمذهم إلى حقل الخدمة وأنت تقوم بنشر البشارة.

5 – �خ�د�م�ة �ا�ل�ش�ر�ك�ة �و�ا�ل�ع�ل�ا�ق�ة �ا�ل�ح�م�ي�م�ة:

حتى تــنمو الــكنيسة، مــن الــضروري أن يــكون بــها شــركــة تظهــر اRــحبة الــحقيقية بــ2 أعــضائها. عــندمــا يــزور 
لـــكن إذا كـــان هـــناك  أي شـــخص الـــكنيسة يـــكون لـــديـــه الـــقدرة على ا�حـــساس بـــمحبة ا� واRـــحبة ب2 ا8عـــضاء. 
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مـــرارة، وكـــراهـــية، وانـــقسام فـــمن اRســـتحيل لـــلكنيسة أن تـــنمو. الـــتناغـــم واRـــحبة أمـــور رئـــيسية لـــلزائـــريـــن Aبـــد أن 
يشعرون بها حتى بالشركة في الكنيسة وحتى يشعرون أنهم مقبولون من الكنيسة.

6 – �إ�د�ا�ر�ة �خ�ا�ص�ة.

ســأل الــبعض ذات مــرة راعي كــنيسة بــها 4 آAف عــضو بــالوAيــات اRتحدة: "ما الــفرق بــ2 أن تــكون راعــيـاً 
لكنيسة بها 40 عضواً، وكنيسة بها 4 آAف عضواً" وكانت إجابته هي "ا�دارة".

من الـضروري جداً أن يـكون الـرائـد لـديـه فـكر وعـقلية تـدريـب أعـضائـه 8داء عـمل ا� وأA يـحاول أن يـفعل أي 
شيء بـمفرده. يـمكن لـلراعي أن يـسيطر على كل شيء في الـكنيسة التي يـتراوح عـدد أعـضائـها مـن 30 – 80 
عـضو، لـكن سـتصل الـكنيسة إلى نـقطة A يمكن الـنمو بـعدهـا مـا لـم يـقم بـتدريـب الـشعب على طـرق ا�دارة. يـجب 
على الــرائــد أن يــكلف الــناضــج2 والــراغــب2 في الــتدريــب بــمسئوليات. إن الــدور ا8ســاسي لــلرائد هو أن يــكون 
مدربـاً.

)9( – �ث�ل�ا�ث �ص�ف�ا�ت �ل�ك�ن�ي�س�ة �ا�ل�ع�ه�د �ا�ل�ج�د�ي�د  

�أ – �ذ�ا�ت�ي�ة �ا�ل�ح�ك�م �ت�ح�ت �ق�ي�ا�د�ة �ا�ل�ل�ه.

هــذا اRــبدأ هــام جــداً بــالنســبة Rــن يـؤمــنون بــالــديــمقراطــية. إن نــتيجة هــذا اRــبدأ في الــحياة الــروحــية لــلكنيسة 
وحــيوي لــدرجــة أنــه لــو حــدث فشــل في هــذا اRــجال، فــإن اRــجهود كــله اRــبذول لــتأســيس كــنيسة جــديــدة  هــام جــداً 
مكتفية ذاتيـاً يمكن أن ينهار.

تنشأ الـكنيسة ذاتـية الـحكم أو التي تـحكم ذاتـها مـن اRسئولية الـروحية في مـجاAت الـدعـم والـتكاثـر الـذاتي. 
حكم في أيـــدي اRــؤمـــن2 ســوف تـــختنق جـــهود  عـــندمـــا نفشـــل في وضع مـــسئولـــية الـــكنيسة التي تـــمتاز بـــذاتـــية ال
اAبتداء في كنيسة جديدة.   

لــكن يــتم  من اRســتحيل أن يــتجنب الــرائــد تــمامـــاً إغــراء مــحاولــة الــتحكم والــسيطرة على الــكنيسة الجــديدة. 
هــــذا مــــن خــــvل قــوة الــــروح الــــقدس فــــيترك الــــرائــــد مــــسئولــــيات الــوعــــظ، والــــتعليم، والــــتدبــــير أو ا�دارة لــــ¢عــــضاء 
تها ـ بـــاRبشـــر الـــرائد. مع ذلـــك، سـوف تصبح الـــكنيسة هي  اRحـــلي2. سـوف تـــتأثـــر الـــكنيسة الجـــديـــدة ـ مـــنذ بـــداي
ة أو الـــرائـــد الـــذي يـــقودهـــا. كـــيف يصبح هـــذا  وحيدة التي تتخـــذ قـــراراتـــها بـــنفسها بـــدAً من اRـــنظمة الـــتبشيري ال
ممكنا؟ سيكون ممكنـاً 8ن الرائد سوف يتلمذ ويدرب اRؤمن2 الجدد على تنمية الحكم الذاتي منذ البداية.

ربــما يــقول الــبعض أن الــكنيسة صــغيرة )حــديثة( جداً، ولــيس لــديــها تــعليم كاٍف وA خــبرة كــافــية حتى تتخــذ 
قـــراراتـــها الـــخاصـــة. لـــكن، بـــالـــرغـــم مـــن هـــذه الـــحقيقة الـــقائـــلة بـــأن الـــكنيسة التي عـــمرها 3 أســـابيع لـــيس لـــديـــها 
اRــعرفــة الــكامــلة مــثل كــنيسة عــمرهــا عشــر ســنوات، يــجب أن تتخــذ قــراراتــها بــقدر ا�مــكان بــمساعــدة وبــإرشــاد 
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قـائـد روحي حـكيم وتقي. سيكون دور اRبشـر الـرائد كواحـد مـن اRـشيرين  وليس كواحـد مـن ُصـنًّاع الـقرار. إنـه 
ســيقدم توجــيه ومــشــورة وسوف يــحافــظ على الــكنيسة الجــديــدة مــن الخــطأ. لــو بــدأت الــكنائــس الجــديــدة التحــرك 
في اتــجاه خــاطــئ، فــإنــه سـوف تــحتاج إلى افــتراض قــيادة قــويــة حتى تــضعها على الــطريــق الصحيح، وبــرغــم 
ذلك، يجب على اRبشر الرائد أن يسمح للكنيسة أن تتخذ  قرارات أولية.

يجب أن تvحظ بعض الخطوات العملية:

. سوف يدخل اRبشر الرائد إلى اRدينة ويربح النفوس للمسيح.

. سـيقوم بـتعليم دراسـات الـكتاب اRـقدس والـعقائـد الـرئـيسية بـاسـتخدام الـطرق اRـتطــورة غـير اRـباشـرة التي 

أعدها "تشارلز بروك"، أو سرد القصص أو طريقة ما أخرى.

. سوف يتم تعميد وتلمذة اRؤمن2 الجدد.

. ســـيقيم الـــروح الـــقدس قـــادة محـــلي2 في كـــل حـــالـــة، لـــو سمح لـــه الـــرائـــد. ســـيتعلم اRــؤمـــنون الجـــدد الـــعقائـــد 

والقوان2 الكتابية.

. اRؤمنون الذين يتفقون على العقيدة سوف يخططون لتنظيم كنيسة.

. ستختار اRجموعة اRحلية قادتها.

�ب – �ذ�ا�ت�ي�ة �ا�ل�ت�د�ع�ي�م �ت�ح�ت �ق�ي�ا�د�ة �ا�ل�ل�ه

رأ وأدرس مــــvخي3: 8-10. عــــندمــــا تــــصارع الــــكنيسة  نــــحتاج أن نــــعلم اRـــؤمــــن2 عــــن الــــعشور والــــعطاء. أق
الجـــديـــدة وتـــحارب فـــإنـــها تـــنمو. يشـــرح اRـــرســـل "تـــشارلـــز بـــروك" في كـــتابـــه "زرع الـــكنيسة ا8هـــلية" أن الـــنتيجة 
لكي تهرب من شـرنقتها. تـصارع الـفراشـة مـن أجـل أن تـغادر  تشـبه الـشخص الـذي يـحاول أن يـساعـد الـفراشـة 
و أن ا�نـــسان فـــقد صـــبره وطـــول أنـــاتـــه وحـــاول أن يـــساعـــد الـــيرقـــة  ل قة وعلى الـــشخص أن يـــvحـــظ فقط.  الشـــرن
بتقطيع الـخيوط اRـنسوجـة فـإن الـصراع سوف ينتهي. بـالـرغـم مـن سـتكون اRـحصلة هي فـراشـة ضـعيفة وA حـيلة 
لـــها ســـتعيش بـــضعة دقـــائـــق قـــليلة ثـــم نـــموت. اRـــساعـــدة التي قـــام بـــها هـــذا الـــشخص كســـرت قـــانـونــــاً مـــن قـوانـــ2 
الحياة. لو كان الشخص قد سمح للفراشة بالكفاح فقط، لكانت النتيجة فراشة قوية وجميلة ونامية جيداً.

وبـــــينما يـــــكافح ويـــــصارع اRــــؤمـــــنون اRحـــــلي2، ويـــــسيرون بـــــا�يـــــمان ويـــــتبعون ا�، ويـــــعتمدون على ا� وأنـــــه 
ســيمدهــم بــكل اRـوارد التي يــحتاجــون إلــيها، سـوف ينمون أقــويــاء في إيــمانــهم وسـوف يــصبحون مــا يــريــده ا� 
لهم.
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كنائس Aفـــتة على اRبنى ا8مـــامي لـــلكنيسة تحـــمل اســـم الـــكنيسة. مـــثvً: الـــكنيسة  د من ال يــوجـــد أمـــام عـــدي
اRــعمدانــية. لــكن هــذه الــvفــتة تــحتوي على مــعلومــات أكــثر دقة فهي تــقول أن" الــكنيسة اRــعمدانــية ا8ولى تجتمع 
هنا". ما الــفرق؟ الــvفــتة ا8ولى تعني أن هــذا اRبنى هــو خــاص بــالكنيسة. لــكن الــvفــتة الــثانــية تعنى الــكنيسة 
تتكون من أعضاء يجتمعون في هذا اRكان ويمكن أن يجتمعون في أي مكان.

أنظر إلى هذه اAستثمار لتحديد تكاليف زرع كنيسة واحدة باستخدام الطرق التقليدية:

�ر�ا�ت�ب �ر�ع�ا�ة �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة �ك�ل �ش�ه�ر -------- × 12 �ش�ه�ر × 7 �س�ن�و�ا�ت= ---------

�ت�ك�ل�ف�ة �س�ك�ن �ا�ل�ر�ع�ا�ة �ك�ل �ش�ه�ر --------- × 12 �ش�ه�ر×7 �س�ن�و�ا�ت = ---------

�ا�ل�ع�ق�ا�ر �و�ا�ل�م�م�ت�ل�ك�ا�ت: ---------------------------------------

�ا�ل�م�ب�ن�ى: --------------------------------------------

�إ�ج�م�ا�ل�ي �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة �ا�ل�و�ا�ح�د�ة: -----------------------------------

 .1&&# !(#+:  696  +6#0&# $7#%6&# _ .

كـنيسة العهـد الجـديـد كـنيسة ذاتـية الـتضاعـف. بـطبيعتها، يـجب أن تشارك حـياتـها مع ا�خـريـن. هـذا الـنوع 
من الكنيسة نوع كرازي ولديه الرغبة البدء كنائس جديدة.

مع اAنـفجار الـسكاني في الـعالـم، يـجب أن تطور كـنائـس العهـد الجـديـد التي سـتــزرع كـنائـس أخـرى حتى 
نصل إلى الجموع في جميع اRدن والقرى.

في الـــــبدايـــــة، يـــــكون الـــــرائـــــد مبشـــــراً. إنـــــه يـــــربح الـــــنفوس، ويـــــتلمذهـــــا ويـــــعلم هـــؤAء اRــــؤمـــــن2 الجـــــدد اRـــــبادئ 
ا8ســاســية لــ£يــمان. الخطوة الــتالــية هي أن تــطلب من ا� أن يــقيم قــادة محــلي2 وأن تــدرب هؤAء الــقادة الجــدد 
حتى يــــبدأون أعــــماAً جــــديــــدة أخــــرى في اRــــدن أو اRــــناطــــق اRــــجاورة الجــــديــــدة. تســــتمر هــــذه الــــعملية كــــلما تــــبدأ 
كنائس زرع كـــنائـــس أخـــرى تـــبدأ كـــنائـــس. يـــجب أن يســـتمر الـــرائـــد اRبشـــر في تـــدريـــب هـؤAء الـــقادة اRحـــلي2  ال
وينظم اRجــموعــات اRــختلفة إلى كــنائــس. يــجب عــليه أن يــترك الــعمل في أيــدي الــقادة اRحــلي2؛ لــكن يســتمر في 
زيارتهم للمساعدة والتشجيع.

)10 – �خ�ا�ت�م�ة:

�ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �ا�ل�ذ�ي �ي�ر�ي�د �أ�ن �ي�ك�و�ن �ن�ا�ج�ح�اً �ف�ي �ز�ر�ع �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة �ل�ا�ب�د:
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. أن يكون ناضجـاً روحيـاً، ومجهزاً جيداً ومتدربـاً.

. أن يعرف كيف يشكل ويتلمذ فريقـاً للكرازة.

. أن يـــربح الـــنفوس الـــضالـــة للمسيح في الـــعالـــم بخـــروجـــه بـــفلسفة الخـــروج ولـــيس بـــفلسفة اAنـــتظار إلى أن 
يجيئون إليه.

. أن يبدأ خدمات عبادة سعيدة ومفرحة. 

. أن يعرف أن يتابع ويتلمذ اRؤمن2 الجدد.

. أن يعرف كيف يدرب قادة جدد.

. أن يعرف أن يعمد مؤمن2 جدد ويقوم بالعشاء الرباني.

.أن يدرب القادة اRحلي2 على قيادة الكنيسة الجديدة.

. أن يقود الكنيسة لتكون ذاتية الحكم، وذاتية التدعيم، وذاتية التضاعف والتكاثر.

. أن يدرب اRؤمن2 الجدد على كيفية تكوين الفرق الكرازية الخاصة بهم ليبدأوا أعماAً جديدة.
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�ا�ل�ج�و�ا�ن�ب �ا�ل�ع�م�ل�ي�ة
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�ك�ي�ف �ت�د�ر�ب �ف�ر�ي�ق�ك

�ا�ل�ج�و�ا�ن�ب �ا�ل�ع�م�ل�ي�ة
�ك�ي�ف �ت�د�ر�ب �ف�ر�ي�ق�ك

لــــنا هــــذا الــــقسم مــــن الــــكتاب كــــيف ســــينفذ اRبشــــر الــــرائــــد خــــدمــــته بــــطرق عــــملية. هــــذه الــــطرق تــــعمل  يشــــرح 
بـــصــورة صـــحيحة لـــو أنـــها طـــبقت تـــحت إرشـــاد وقـــيادة روح ا� الـــقدوس. الســـبب في أن هـــذه الـــطرق تنجح في 
الـــعمل هـــو 8نـــها ُمـوحى بـــها بـــالـــروح الـــقدس ومسجـــلة في العهـــد الجـــديـــد، إن اRبشـــر الـــرائـــد يـــطبق طـــرق كـــرازة 
العهد الجديد في أيامنا الحديثة هذه عندما يستخدم هذه الطريقة.

1 – �ك�ي�ف �ت�ب�د�أ �م�ج�م�و�ع�ا�ت �أ�و �ك�ن�ا�ئ�س �ج�د�ي�د�ة.

�ا�ل�خ�ط�و�ة 1: �ك�ي�ف �ت�ب�ح�ث �ع�ن �أ�ن�ا�س �ي�ط�ل�ب�و�ن �س�ل�ا�م�اً 

�ا�ل�خ�ط�و�ة 2 : �ك�ي�ف �ت�ع�ل�ن �م�ح�ب�ة �ا�ل�ل�ه �ب�ط�ر�ي�ق�ة �ع�م�ل�ي�ة

�ا�ل�خ�ط�و�ة 3 : �ك�ي�ف �ت�ت�ا�ب�ع "�أ�ه�ل �ب�ي�ت�ك")�أ�و �أ�ه�ل �ا�ل�م�ن�ط�ق�ة �ا�ل�ت�ي �ت�ع�ي�ش �ب�ه�ا( 

�ا�ل�خ�ط�و�ة 4 : �ك�ي�ف �ت�ق�و�د �د�ر�ا�س�ا�ت �ف�ي �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س

(A).ك�ي�ف �ت�ق�و�د �د�ر�ا�س�ا�ت �ك�ر�ا�ز�ي�ة �ف�ي �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س�

1 – �س�ر�د �ق�ص�ة٬، �أ�خ�ب�ا�ر �ي�س�و�ع �ا�ل�س�ا�ر�ة.

�ت�أ�ل�ي�ف "�ك�ر�س�ت�ي �ب�ر�ا�و�ن�ي�ر".

2 – �ا�ل�ط�ر�ي�ق�ة �غ�ي�ر �ا�ل�م�ب�ا�ش�ر�ة "�ل�ت�ش�ا�ر�ل�ز �ب�ر�و�ك".

�أ�ل�أ�خ�ب�ا�ر �ا�ل�س�ا�ر�ة �م�ن �ا�ل�ل�ه 
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�ت�أ�ل�ي�ف �و�ا�ي�ل�و�ن �م�و�ر

(B) ك�ي�ف �ت�ق�و�م �ب�م�ت�ا�ب�ع�ة �ف�ي �د�ر�ا�س�ا�ت �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س�

�ب�د�ا�ي�ة �ح�ي�ا�ة �ج�د�ي�د�ة �م�ع �ي�س�و�ع

�ت�أ�ل�ي�ف "�ك�ر�س�ت�ي �ب�ر�ا�و�ن�ي�ر"

2 – �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س.

3- �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ا�ل�ص�ل�ا�ة

4 – �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ا�ل�خ�ل�ا�ص.

5 – �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ا�ل�ا�خ�ت�ب�ا�ر �ا�ل�ش�خ�ص�ي.

6 – �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ا�ل�ك�ر�ا�ز�ة �ا�ل�ش�خ�ص�ي�ة ـ �ا�ل�آ�ي�ا�ت �ا�ل�س�ت �ا�ل�ت�ي �ت�ف�س�ر �و�ت�ش�ر�ح �ا�ل�إ�ن�ج�ي�ل.

�ا�ل�ج�و�ا�ن�ب �ا�ل�ع�م�ل�ي�ة

             �ك�ي�ف �ت�د�ر�ب �ف�ر�ي�ق�ك

1 – �ك�ي�ف �ت�ب�د�أ �م�ج�م�و�ع�ا�ت �ج�د�ي�د�ة �أ�و �ك�ن�ا�ئ�س �ج�د�ي�د�ة.

�ع�ن�د�م�ا �ت�ت�ق�ا�ب�ل �أ�و�ل�اً �م�ع �ف�ر�ي�ق�ك �ه�ذ�ا �أ�و�ل �ش�يء �س�و�ف �ت�ع�ل�م�ه �ل�ه�م. �ب�ع�د �أ�ن �ت�ع�ل�م �ف�ر�ي�ق�ك �ا�ل�أ�ج�ز�اء 
�ا�ل�أ�ر�ب�ع�ة �م�ن �ا�ل�ج�زء )�ا( "�ك�ي�ف �ت�ب�د�أ" �ق�م �ب�إ�ر�س�ا�ل�ه �إ�ل�ى �م�ن�ا�ط�ق �خ�ا�ر�ج�ي�ة �ل�ي�ج�د �أ�ن�ا�س�اً �ي�ط�ل�ب�و�ن �س�ل�ا�م 
�و�د�ع�ه �ي�ب�د�أ �د�ر�ا�س�ا�ت �ف�ي �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س. �س�و�ف �ت�ت�ق�ا�ب�ل �م�ع �ا�ل�ف�ر�ي�ق �م�ن �ا�ل�أ�س�ب�و�ع �ا�ل�ق�ا�د�م 
�أ�س�ب�و�ع�ي�اً �ح�ت�ى �ت�ت�ل�م�ذ �أ�ع�ض�ا�ئ�ه �م�س�ت�خ�د�م�اً �ا�ل�ج�زء )2(.

عــندمــا يــدخــل الــرائــد مــديــنة جــديــدة، يــجب أن يضع في ذهــنه أن الــروح الــقدس سـوف يــقوده ويــرشــده إلى 
الــجياع روحــيـاً. يــعمل ا� في كــل مــكان فــهو يُــعد ويجهــز قــلوب البعض حتى يــقبلوا اRسيح، إذا كــان لــهم فــرصــة 
لـسماع رسـالـة ا�نجيل شـخصيـاً. Aبـد أن يـثق اRبشـر في الـروح الـقدس ثقة كـامـلة في أداء عـمله. إن عـمل الـروح 
الــقدس هــو إعــداد وتــجهيز القلوب. أما وظــيفة اRبشر فهي بــسيطة جــداً أA وهي اكــتشاف وإيــجاد الــذيــن يجهــز 
قلوبهم الروح القدس.

هــناك الــعديــد مــن ا8شــياء التي لــن تتغير أبداً. إن رســالــة الــكتاب اRــقدس دائــمـاً ثــابــتة وراســخة. دائــمـاً مــا 
نــرى أن الــطرق وا8ســالــيب مــتغيرة، لــكن الــطرق اRــقدمــة واRســتخدمــة في هــذا الــكتاب نــجحت 8نــها طـُـبقت تــحت 
قيادة الروح القدس. إنها مبنية على بداية كنائس جديدة ذاتية الدعم تحت قيادة الروح القدس.

�ه�ذ�ه �ا�ل�ك�ن�ا�ئ�س �ت�ك�و�ن:



41

1 – ذاتية السيطرة )مستقلة ذاتيـاً( تحت قيادة ا�.

2 – ذاتية الدعم تحت قيادة ا� 

3 – ذاتية التكاثر والنمو تحت قيادة ا�.

ــــطبق في كــــل  ية التي تُســــتخدم وتُ كتاب هــــذا هــــو الهــــدف، لكي نــــصل إلى هــــذا يــــجب أن نســــتخدم الــــطرق ال
ثقافة.

Aبد أن يكون لدى الرائد ثقة بأن الروح القدس يقوده ويجهز قلوب الضال2.

يـجب أن يختار الـرائـد مـنطقة، ويـزورهـا، ويـتقابـل مع الـناس في الـشوارع، واRـقاهي، واRـنازل وأي أمـاكـن 
أخــرى. ربــما تُســتخدم ا�حــصائــيات، لــكن عــمل ا� هــو تــجهيز قــلوب الــضالــA .2 يمكن للمبشــر الــرائد أن يــفعل 
لــيعلن عــن احــتياجه للمسيح. مــسئولــية الــرائــد  هــذا. الــروح الــقدس فــقط هــو الــذي لــديــه الــقوة �عــداد شــخص مــا 
زارع الـــكنيسة هي إيـــجاد الشخص أو ا8شـــخاص الـــذيـــن ُجهـزت قـــلوبـــهم بـواســـطة الـــروح الـــقدس. بمعنى آخـــر 
نبحث عن أولئك الذين يبحثون عن ا� ويحتاجون إلى سvم.

 :ًAــــــُقوُلـــــوا أَو� ــــــيٍْت َدَخــــــْلـتُُموهُ فَ 3&#*" في لـــــوقــــــا10: 5-6، َوأَي¦ بَ &# &.$"  < ;= &# #01 A&, ,23 +  :&G+

إ�Aِ فَيَْرِجعُ إَِليُْكْم. vَمِ يَِحل¦ َسvَُمُكْم َعَليِْه َو َسvٌَم لَِهذَا \ْلـبَيِْت. فَِإْن َكاَن ُهـنَاَك \بُْن \لس�

�ي�ج�ب �أ�ن �ي�ذ�ه�ب �ا�ل�ر�ا�ئ�د �إ�ل�ى �م�ن�ط�ق�ة �م�ا �و�ي�ق�و�ل �ب�ب�س�ا�ط�ة٬، "�إ�ن�ن�ي �م�س�ت�ع�د �ل�ق�ي�ا�د�ة �د�ر�ا�س�ة �ف�ي 
�ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س٬، �ه�ل �ت�ح�ب �ا�ل�ا�ن�ض�م�ا�م �ل�ه�ذ�ا؟" �إ�ذ�ا �ك�ا�ن�ت �إ�ج�ا�ب�ة �ا�ل�ش�خ�ص "�ن�ع�م" �ف�ه�و �ر�ج�ل �س�ل�ا�م. �ث�م 
�ي�ج�ب �أ�ن �ي�س�م�ح �ل�ه�م �ب�ا�خ�ت�ي�ا�ر �ا�ل�م�ك�ا�ن �ا�ل�ذ�ي �ي�ش�ع�ر�و�ن �ب�أ�ن�ه �س�ي�ك�و�ن �م�ن�ا�س�ب�اً �ل�إ�ت�م�ا�م �د�ر�ا�س�ة �ا�ل�ك�ت�ا�ب 
R .3ـــاذا ينبغي عـــمل هـــذا؟ 8نـــه Aبـــد أن يـــتم الـــعمل مـــن الـــبدايـــة بهـــذه الـــطريـــقة حتى نـــبدأ كـــنيسة مســـتقلة  (:*&#
ذاتـــية. يمكن أن تُـــقام بـــعض دراســـات الـــكتاب اRـــقدس تـــحت شجـــرة، أو في بـــيت شـــخص مـــا، أو في أي مـــكان 
عــام. من اRــفيد جــداً أن تُــقام دراسة الكتاب اRــقدس في نــفس اRــكان )مــكان ثــابــت( كــل أســبوع إن أمــكن. هــذا 
يخـلصنا مـن اRـجادAت الـخاصـة بـاRوقع الـخاص بإقامة الـدراسة. من ا8فـضل أA يـبدأ الـرائـد عـمله مع ا8طـفال 
فــقط. لــكن بــعد أن يــقوم بــتكويــن نـوايــا قــويــة ومــتطــورة يــمكنه أن يــعمل بــ2 ا8طــفال. Aبــد أن يــكون الهــدف ا8ول 
لـــلرائـــد هـــو عـــقد دراســـات في الـــكتاب اRـــقدس في مـــنازل كـــثيرة، ويـــجب أن تـــكون هـــذه مـــختلفة ومنتشـــرة بـــقدر 
لـكن ليسـتخدم الـطريـق غـير اRـباشـرة لـدراسـة  لـلكتاب اRـقدس  ا�مـكان. لـيس الهـدف ا8ول لـلرائـد أن يكون مـعلمـاً 
الـــكتاب اRـــقدس أو طـــريـــق ســـرد الـــقصص كـــقائـــد. إنـــه ســـيبذر الـــبذور في الـــتربـــة، وسـوف يعطي الـــروح الـــقدس 
الثمار في وقتها.

�أ�س�ئ�ل�ة �ل�ل�ث�ق�ا�ف�ا�ت �ا�ل�م�ب�ن�ي�ة �ع�ل�ى �أ�س�ا�س �غ�ي�ر �م�س�ي�ح�ي.



42

1 – �ه�ل �م�م�ك�ن �أ�ن �أ�و�ج�ه �ل�ك �س�ؤ�ا�ل�اً �ر�و�ح�ي�اً؟

2 – ما هو مفهو�م�ك �ع�ن �ا�ل�ل�ه؟

3- �ه�ل �ت�س�م�ح �ل�ي �ب�أ�ن �أ�ش�ا�ر�ك�ك �ب�ق�ص�ة �ع�ن �ا�ل�ل�ه �ا�ل�خ�ا�ل�ق؟

�أ�س�ئ�ل�ة �ل�ل�ث�ق�ا�ف�ا�ت �ا�ل�م�ب�ن�ي�ة �ع�ل�ى �أ�س�ا�س �م�س�ي�ح�ي.

يـشاركنا "ريـك واريـن" في كتابه "الكنيسة اRوجـهة نـحو هـدف" في صفحتي 190-191 بـأنـه بـدأ كنيسـته 
التي تُــعتبر واحــدة مــن أكــبر الــكنائــس في الوAيــات اRتحــدة مــن خــvل قــيامــه بــتوجــيه خــمسة أســئلة لــشعبه. هــذه 
ا8ســـئلة مـــفيدة ويـــجب أن نســـتخدمـــها في الـــثقافـــات اRــؤســـسة على أســـس مـــسيحية. اقـــرع على الـــباب واســـأل 
بــبساطــة هــذه ا8سئلة. Aبد أن نــعتمد على الــروح الــقدس في أن يــقوم بــعمله حــقا، يــذهــب الــروح الــقدس بــالــفعل 
أمام اRبشر ليجهز القلوب. وظيفة اRبشر هي إيجاد أولئك الذين جهزهم الروح واRشاركة با�نجيل معهم.

لـك  1 – مـا هي أكـثر احـتياجـات الـناس في هـذه اRـنطقة، في رأيـك الـخاص؟ سوف يفتح هـذا الـسؤال الـباب 

حتى تبدأ اRحادثة مع الناس.

2 – هـل تـحضر كـنيسة؟ )في الثقافة اRـبنية على أسس غير مـسيحية يـمكنك أن تـسأل على ديـانـة الـشخص 

الذي تخاطبه(.

3 – في رأيــك، Rــاذا A يــذهــب مــعظم الــناس إلى الــكنيسة؟ )في الـواقع يعني هــذا الــسؤال Rــاذا A يــذهــبون 

إلى الكنيسة(.

4 – لو إنك تبحث عن كنيسة تحضرها فما نوع الكنيسة التي ترغبها وتبحث عنها؟

لــك ومــا هي الــنصيحة التي يــمكن أن تــعطيها لــهؤAء الــذيــن يــرغــبون في الــبدء  5 – ما الــذي يــمكن أن نــفعله 

في كنيسة في هذه اRنطقة؟

إننا نود أن نضيف سؤال2 إلى هذه القائمة:

6 – �ه�ل �ت�ش�ع�ر �ب�أ�ن �ل�ك �ع�ل�ا�ق�ة �ش�خ�ص�ي�ة �م�ع �ي�س�و�ع �ا�ل�م�س�ي�ح �أ�م �إ�ن�ك �ف�ي �ع�م�ل�ي�ة �ع�ل�ا�ق�ة �م�ت�ط�و�ر�ة 
�و�ن�ا�م�ي�ة؟

7 – �ه�ل �أ�ن�ت �م�ه�ت�م �ب�أ�ن �تُ�ع�ق�د �د�ر�ا�س�ة �ف�ي �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �ف�ي �ب�ي�ت�ك؟
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نـــريـــد أيـــضـاً أن نـــذكـــر كـــيف نســـتجيب �ذاعـــات الـــراديـــو، ونســـتجيب لـــتوزيع وتـــقسيم اRـــنطقة، وقـــد تُســـتخدم 
ا8حـداث الـكبرى لـتعريـف وتحـديـد الـذيـن يـجب أن يـكونوا مـنفتح2 على رسـالـة ا�نـجيل. هـذه طـرق إضـافـية، لـكن 
في جـميع الـحاAت يـجب على الـرائـد وفـريـقه أن يـسألـون الـذيـن يـبدون اهـتماماً بـإقامة دراسـة كـتابـية في بـيوتـهم 
)إلى جانب السؤال بصــورة شخصية( �يجاد الذين يعمل الروح القدس في قلوبهم.

#&;2G!2: كيف تعلن محبة ا� بطريقة عملية )يو13: 35-34(.

+2حنا13: 34 وصــية جــديــدة وهي أن "تــحبوا بــعضكم بــعضاً". وعــلًّمنا   +/  9+3 *&# ,23 +  #4+G,+

كيف نحب بعضنا البعض فقال: "كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضـاً بعضكم بعضـاً".

.",23 +  #4)95 #*%"  ?#> ,)  #4> ,)  )94 45 +C)4+

3+%42 #لسؤال هو: "كيف أحبنا يسوع وما زال يحبنا؟  *7  4*

توجد طرق عديدة لكننا سنناقش ـ هنا ـ طريقت2 فقط:

=G2$!: )مت9: 9-13(. لـقد طـلب يـسوع مـن متي أن يـتبعه. كـان متى مـنبوذاً في زمـنه،  * $+C  !)9* – 1

. طـلب يـسوع مـن متى أن  ًAخـاطـئ". لـكن أحـبه يـسوع. لـقد رأى فـيه يـسوع شـخصـاً مجـروحــاً، ومـرفوضــاً، وضـا"

يــتبعه، وهــكذا فــقد امــتد بــصداقــته إلى متى. لــقد رأى يــسوع أن متى شــخصـاً يستحق اRــحبة لــدرجة أن يــموت 
عــلينا، وA على مــا نــفعله، أو مــن نحن. يــحبنا يسوع سواء كــنا نــتبعه أو  مــن أجله. إن مــحبة يــسوع A تــعتمد أبــداً 
نرفضه. إنه A يزال يحبنا.

 A9+!: )متى14: 13-14( بـالـرغـم مـن أن يسوع كـان يـريـد أن يـكون في وقـتـاً  مـا بـمفرده إ> * !)9* – 2

أنه كان دائــمـاً مســتعداً وراغــبـاً في مــساعدة الــذيــن أتوا إلــيه. عــندمــا أقــترب اRــحتاجــون إلى يــسوع، بــذل نــفسه 
دائــمـاً مــن أجــلهم. لقد أعــطاهــم وقــته وقـوته. امت¢ يسوع أحشاء رأفة ومــحبة وخــرج لــيلمس اRجــروحــ2 والُعرج 
والضال2. إنه لم ينشغل أبداً عن مساعدة أي شخص.

3 – �ي�ن�ب�غ�ي �أ�ن �ن�ح�ب �ب�ع�ض�ن�ا �ب�ع�ض�اً �ب�ن�ف�س �ه�ذ�ه �ا�ل�ط�ر�ق:

=G2$!: يـقدم لـنا ا� وصية في سـفر الـvوي192: 18 بأن "تـحب قـريـبك كـنفسك". في  * $+C  !)9* – 1

لـوقـــا10: 29، ســـأل الـــتvمـــيذ يـــسوع "ومـــن هـــو قـــريبي" فـــأجـــاب يـــسوع مـــعطيا مـــثاAً مـوضـــحـاً أن أولـــئك ا8قـــارب 
يشتملون على ا8عداء، وهم السامرين.

كل وضــوح؛ عـــلينا أن نـــحب جـــميع  3 &)يـــنا اخـــتيار فـــيمن نـــحب 8نـــنا أتـــباع يـــسوع. لـــقد أعـــلن يـــسوع ب +&
الناس، من جميع الطبقات والفئات، صديق أو عدو، غنى أو فقير، نظيف وطاهر أو غير ذلك.
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ا� مـحبة وأعظم أسـلوب لـلتعبير عـن مـحبته لـنا هو الـصليب. مـا زال ا� يـريـد أن يُظهـر مـحبته لـلعالم. كـيف 
يـعلن يـسوع مـحبته الـيوم؟ إنـه يـريد أن يـفعل ذلك من خـvل تـvمـيذه، ومـن خـvلـك أنـت، لـذلـك، هـل سـتفعل هـذا؟ هـل 
ستخرج لتصل إلى الضال2 الذين يسببون لنا ا8ذى وأن تظهر لهم محبة ا� بطريقة عملية؟

2 – �م�ح�ب�ة �م�ض�ح�ي�ة:

وطــــاقــــة. يــوصــــينا الــــكتاب اRــــقدس بــــأن نحــــمل أعــــباء  حتى نــــحب A نــــحتاج إلى أمــوال بــــل ذلــــك يــــتطلب وقــــتـاً 
بــعضنا بــعضـاً. حــينما يــكو شــخص مــا مجــروحــاًً أو في حــاجــة مــاســة، فــإنــه يــحتاج إلى كــمية كــبيرة مــن الــطاقــة 
الـــعاطـــفية لكي تـــسير مـــعه في وســـط آAمـــه وأزمـــته. أحـــيانــــاً، يســـتغرق هـــذا وقـــتـاً طـــويـــvً حتى يـــتحسن الـــشخص 
ونـحتاج أن نـسير مـعه لـشهور أو لـسنوات. هـل لـديـنا الـرغـبة في أن نـتنازل عـن وقـتنا ونسـتثمره في حـياة شـخص 
آخر؟

�ي�و�ح�ن�ا13: 35 "�ب�ِه�َذ�َا �يَ�ع�ْر�ِفُ \�لْ�جَ�م�ِي�عُ �أَ�نَّ�كُ�مْ �ت�ل�اَ�م�ِي�ذ�ِي: �إِ�نْ �ك�َا�نَ �لَ�كُ�مْ �حُ�بٌّ �بَ�ع�ْض�اً �لِ�بَ�ع�ْضٍ«. 

عـندمـا نـعلن مـحبة ا� غـير اRشـروطـة واRـحبة اRـضحية، سـيرى الـناس مـحبته فـينا وسـيعرفـون أنـنا مـختلفون 
حبته. ســوف تفتح مـــحبته قـــلوب الـــضالـــ2 لـــسماع وقـــبول الـــحق ا�لهي. ســوف تفتح مـــحبته  وسينجـــذبـــون إلى م
ا8بواب لنا حتى نشارك برسالة ا�نجيل.

لـذلـك، كيف يـمكنك أن تـعلن مـحبة ا� بـطريـقة عـملية؟ كـيف يـمكن أن تخـدم مـجتمعك؟ كـيف يـمكن أن تخـرج 
أنـــت وكنيســـتك إلى اRجتمع وتـــعلنوا عن محبة ا�؟ ولـــكل الـــذيـــن في مـــجتمعك؟ هـــل تـــتخيل مـــدى شـــعور الـــناس 
بــالــصدمــة حــينما تخــدمــهم بــطريــقة غــير عــاديــة؟ دائــمـاً يــريــد الــعالــم شــيئـاً ما في اRــقابــل. لــكن ونــحن نــحب ونخــدم 
يجب أA نطلب أي شيء في اRقابل.

كــلما تــذهــب إلى أي مــكان، قل أنــك تــريــد أن تظهــر مــحبة ا� بــطريــقة عــملية واســأل الــناس هــل يــرغــبون في 
دراسة الكتاب اRقدس في بيوتهم أم A. عندما تفتح محبة ا� قلوبهم للبشارة سيقودك ا� إلى رجال السvم.

�ا�ل�خ�ط�و�ة3: �ك�ي�ف �ت�ت�ا�ب�ع "�إ�ي�و�ك�س" )�أ�ع16: 13(.

�ه�ن�ا�ك �م�ب�د�أ �آ�خ�ر �ي�ع�م�ل �ف�ي �ه�ذ�ه �ا�ل�ن�ق�ط�ة. �إ�ن�ه �م�ب�د�أ "�إ�ي�و�ك�س" . �ي�ق�و�ل �س�ف�ر �أ�ع�م�ا�ل �ا�ل�ر�س�ل 16: 31: 
"�31فَ�ق�َا�ل�اَ: »�آ�مِ�نْ �ب�ِا�ل�رَّ�بِّ �يَ�سُ�و�عَ \�لْ�مَ�س�ِي�حِ �فَ�تَ�خْ�ل�ُصَ �أَ�نْ�تَ �و�َأ�َهْ�لُ �ب�َيْ�تِ�كَ«. �ت�ع�ن�ي �ك�ل�م�ة "�إ�ي�و�ك�س" 
�ا�ل�ب�ي�ت �أ�و �ا�ل�م�ب�ن�ى �ا�ل�س�ك�ن�ى٬، �أ�ي �ا�ل�ذ�ي�ن �ف�ي �ن�ط�ا�ق �ت�أ�ث�ي�ر�ك. �ك�ل �م�ن �ه�م �ف�ي �ا�ل�ع�ا�ل�م �ك�ل�ه �يُ�ع�ت�ب�ر�و�ن 
�م�ن �أ�ه�ل �ب�ي�ت�ك �أ�ي �ك�أ�ن�ك �ت�ع�ي�ش �م�ع�ه�م �ف�ي �م�ب�ن�ى �و�ا�ح�د. 

رفـك على كـل الـناس الـذيـن  عـندمـا تجـد رجـل السـvم سـتحتاج أن تـبدأ في الوصـول لهـذا الـشخص حتى يع�
لـديـه بـيت  ُ كـل شـخص في بـيته  يـسكنون بـاRبنى الـذي تـسكن فيه. من ثـم تـخترق إلى كـل الـذيـن في اRبنى. أيـضاً
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للســـvم لـــديـــه عشـــرة أشـــخاص في اRبنى الـــذي يـــقيم بـــه وكـــل شـــخص مـــن   ًvـــثال، لـــو أن رجـــRآخـــر. على سبيل ا
للسـvم وبـعد ذلـك   ًvـفتاح هـنا هـو أن تجـد رجـRء لـديه عشـر آخـريـن، سوف يـمكنك أن تـخترق إلـيهم أيضاً. اAهؤ
عليك أن تتبع الطريقة الطبيعية مع الذين في اRبنى الذي تقطن به.

�ا�ل�خ�ط�ة4: �ك�ي�ف �ت�ق�و�د �د�ر�ا�س�ا�ت �ف�ي �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س.

�أ – �ك�ي�ف �ت�ق�و�د �د�ر�ا�س�ا�ت �ك�ر�ا�ز�ي�ة �ف�ي �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س

بمجـــرد أن تجـــد رجـــل الســـvم، شـــخصـاً مـــا قـــبل دراســـة الـــكتاب اRـــقدس في بـــيته، سـوف تحـــدد وقـــتـاً مـــعينـاً 
لــتعود إلى بــيته8 سوف تــحتاج إلى أن تشجع هــذا الــشخص حتى يــدعــو أســرتــه بــالــكامــل وأصــدقــائــه لــلمشاركــة 
في دراســـة الـــكتاب اRـــقدس. ســـتحتاج أن تـــخبرهـــم بـــأن هـــذه الـــدراســـات سـوف تســـتغرق من سبع إلى ثـــماني 
أسابيع لـو قـمت بـتعليم درس واحـد كـل أسـبوع. لـيس مـن الـضروري أن تقوم بـعمل درس واحد فـقط كـل أسـبوع 
لو أن الفرد يريد أن يقوم بدراسة أكثر من درس وAبد أن يكون الرائد متاحـاً لعمل هذا.

يـــقدم هـــذا الـــكتاب طـــريـــقت2 يـــمكن أن تســـتخدمـــهما في قـــيادة دراســـات في الـــكتاب اRـــقدس. تســـتخدم كـــل 
طريقة نظام مختلف من الدراسات الكتابية الكرازية:

�س�ر�د �ا�ل�ق�ص�ة:

للذين A يــقرأون لــكنها نــاجــحة جــداً مع أولــئك الــذيــن يــقرأون أيــضـاً.  ُصــممت طــريــقة ســرد الــقصة خــصيصاً 
القصص اRستخدمة واRعطاة في الكتاب هي "ا8خبار السارة" وهي إعداد "كرستي بروانر".

�ا�ل�ط�ر�ي�ق�ة �غ�ي�ر �ا�ل�م�ب�ا�ش�ر�ة:_

تسـتخدم هذه الـطريـقة دراسـات بـها "مـلء الـفراغـات والـدراسـات اRسـتخدمـة في هـذا الـكتاب هي: ا8خـبار 
السارة من عند ا� وهي من إعداد "وايلون مور".

اســتخدم الــقصص الــجيدة. تـوجــد ســلسلتان مــن الــقصص مــن إعــداد "كــرســتي بــراونــر" في هــذا الــكتاب. 
إنــــها قــــصص بــــسيطة وعــــملية وليســــت غــــالــــية الــــثمن. تــــحتوي قــــصة "ا8خــــبار الــــسارة عــــن يــــسوع" ســــبع دروس 
كرازية عن حياة يسوع مأخوذة من إنجيل متى لvستخدام مع غير اRؤمن2.

06%$ أن هـــؤAء غـــــير مــــؤمـــــن2، فـــــهم غـــــير مـــــعتاديـــــن على مـــــا يـــــحتويـــــه الـــــكتاب اRـــــقدس وA يـــــعرفـــــون كـــــيف 
لكي نـقوم بـتعليمهم.  لـم يـسمعوا أبـداً عـن الـكتاب اRـقدس. هـذا يـتطلب قـدراً كـبيراً مـن الـصبر  يسـتخدمونـه ربـما 
نــــنصحك بــــأن تــــعمل دائــــمـاً مع كــــل أثــــنA ،2بــــد مــــن الــــعمل كشــــركــــاء حتى تــــساعــــد أولــــئك الــــذيــــن يــــدرســــون حتى 
يتعلموا أن يستخدموا الكتاب اRقدس.
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لــــــقد كــــــتبه ا� مــــــن خــــــvل رجــــــال مــــــختلف2  أوA ًAبــــــد أن تشــــــرح أن الــــــكتاب اRــــــقدس هــــــو كــــــلمة ا� الــــــخالــــــق. 
يــشاركــون في حــقه مــعه. إنــه يــخبرنــا عــن مــحبة ا� وعــن هــدفــه مــن حــياتــنا. يــمكنك أن تــشاركهم بأنك تؤمــن بــأن 
الكتاب اRقدس حقيقي وهو معصوم من الخطأ.

ثـانياً، اعـرض لهم الفهـرس ثـم اشـرح لـهم أن الـكتاب اRـقدس يـتكون مـن جزأيـن وهـما: العهـد الـقديـم والعهـد 
الجديد وكل عهد ينقسم إلى أسفار. قدم لهم ملخصـاً قصيراً عما يحتويه العهد القديم والجديد.

ثاً، وضح لــهم كــيف يــمكنهم أن يجــدوا ا8ســفار بـواســطة أرقــام الــصفحات. Aبــد أن تــعلمهم وتــساعــدهــم  ثــال
على إيـــجاد رقـــم صـــفحة إنـــجيل متى وكـــيف يـــمكنهم الـــعودة إلى ا�نـــجيل نـــفسه. عـــندمـــا يـــصلوا إلى إنـــجيل متى 
لـهم مـأخوذة مـن إنـجيل  يـمكنهم أن توضح لـهم ا�صـحاحـات وا�يـات. اشـرح لـهم أن الـقصة التي سوف تـقصها 
متى.

�ا�ت�ب�ع �ا�ل�ا�ق�ت�ر�ا�ح�ا�ت �ا�ل�ت�ا�ل�ي�ة �و�أ�ن�ت �ت�ح�ك�ي �ا�ل�ق�ص�ة �و�ش�ا�ر�ك �ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة:

. Aبد أن تتعامل مع الشخص دائمـاً باحترام، وتستأذن لتروي القصة وأن تستمر كل أسبوع.

. تكلم بهدوء، بصوت حواري. A تعظ لكل فرد.

. A تــجادل بخصوص الــحقائق. اسمح لــلروح القدس أن يــعمل في قــلوب غــير اRـؤمــن2 حتى يهــدى قــلوبــهم 

ويقنعهم بالحق.

. A تــديــن وA تــحكم عــليهم فــيما يـؤمــنون بــه. ادرس الــكتاب اRــقدس فــقط ودع الــروح الــقدس يــعمل مــن خــvل 

كلمة ا�.

.يجب أن تبدأ كل اجتماع بصvة مختصرة طالبـاً من ا� أن يعطي الناس فهمـاً للقصص.

. اسـتخدم هـذه الـطريـقة لتحكي الـقصة. اقـرأ من الـكتب جـملة واحـدة في اRـرة ثـم أشـرح مـا قـرأتـه على الـتو 
بــكلماتك الخاصة. سيُعطى اســتخدام هذه الــطريــقة فــرصــة لــلشخص ليسمع الــقصة مــرتــ2 ويشــرحــها بــطريــقة 
بسيطة جداً. وجود نسخ متاحة سيجعل ا8فراد يقرأ ون القصص حتى يستطيعوا أن يشاركوا.

.يـجب أن يوجـه الـقائـد أسـئلة شـفوية في نـهايـة الـقصة. الهـدف مـن هـذه ا8سـئلة هـو اRـراجـعة والتصحيح مـن 
أجل فهم القصة وليس من أجل الدراسة بالتفصيل أو اRناظرة.

أقرأ الحقائق الروحية. أعط حرية 8عضاء  اRجموعة ليناقشوا ويسألوا ويتحققوا من كل حقيقة روحية. 
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. أحـترس! يـجب أA تـجادل أو تـتدخـل في مـناظـرة مع أي شـخص. لـيس مـن الـضروري في هـذه الـنقطة أو 
اRـرحـلة لـ¢عـضاء أن يوافـقوا أو يـقبلوا الـحقائق الـروحية. مـن اRـهم فـقط أن يـفهموا الـحقائـق كـما هي مـعلنة في 
كلمة ا�.

. أعط وقتـاً، بعد الحقائق الروحية، لكل شخص حتى يشارك باAحتياجات وطلبات الصvة مع اRجموعة.

. صـل بـصــورة خـاصة لـكل احـتياج أو لـكل شـخص في اRجـموعـة بـينما تـتقدم اRجـموعـة وتـقبل الـناس الـرب 

دع ا8عضاء يرفعون صvة الواحد ل°خر أثناء فترة التشفع.

. في خـاتـمة الـدرس الـسابع سوف تـقدم لـه الـدعوة لـيقبل يـسوع كـرب له. لـكن إن أظهر أي شـخص اهـتمام 
بــــرغــــبته في أن يســــلم حــــياتــــه لــــيسوع أثــــناء ا8ســــابيع الســــبعة ســوف تــــحتاج أن تــــشارك مــــعهم كــــيف ينبغي أن 
يجعلوا يسوع ربـاً لهم وعليك أن تعطيهم فرصة لعمل ذلك.

�ا�ل�ط�ر�ي�ق�ة �غ�ي�ر �ا�ل�م�ب�ا�ش�ر�ة

�ك�ي�ف �ت�ق�و�د �د�ر�ا�س�ا�ت �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س " �ا�ل�أ�خ�ب�ا�ر �ا�ل�س�ا�ر�ة �م�ن �ع�ن�د �ا�ل�ل�ه" �م�ع �غ�ي�ر �ا�ل�م�ؤ�م�ن�ي�ن

1 – �ا�ل�ا�ج�ت�م�ا�ع �ا�ل�أ�و�ل.

1( �ي�ج�ب �أ�ن �ي�أ�خ�ذ �ا�ل�ر�ا�ئ�د �ه�ذ�ه �ا�ل�أ�ش�ي�اء �إ�ل�ى �ا�ل�ا�ج�ت�م�ا�ع:

أ – كتب العهد الجديد              ب – أٌقvم حبر وأقvم رصاص           ج – أوراق

د – نسخة من اRنهج الخاص بالدراسة              هـ _ سلسلة "كيف ننال حياة أبدية؟"

. ودراسات "ا8خبار السارة". أو أي مادة دراسية يخطط الرائد Aستخدامها. 

A – 2بد أن يحضر الرائد بنفسه ويؤكد على أنه قائد لدراسة الكتاب اRقدس

A – 3بـد أن يـطلب الـرائـد مـن الـدارس توقيع اسمه على قـطعة ورق بـا�ضـافـة إلى عـمره وتـاريخ مـيvده. ثـم 

يوضح لـلناس أن هذا مـن أجـل الـصvة مـن أجـل كـل عـضو في اRجـموعة. Aبـد أن توضع هـذه الـقائـمة في الـقسم 
"اليومي" في كتاب صvتك.

4 – يــجب أن يــقدم الــرائــد تــرانــيم عــديــدة ويــسأل أعــضاء اRجــموعــة هــل يــرغــبون في تــعلمها. Aبد أن تــترك 

اRجموعة لتتخذ القرار بنفسها. إذا اختارت اRجموعة أن ترنم فقم بتعليمهم جزء أو جزأين من ترنيمة.
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A – 5بـد أن يـسأل الـرائـد أعـضاء اRجـموعـة إذا كـان لـديـهم احـتياجات مـعنية أو طـلبات صـvة في حـياتـهم. 

ثـم يصلي مـعهم من أجل هـذه اAحـتياجـات والـطلبات وأن يـقدم الـتزامــاً وتعهـداً بـالـصvة من أجـل هـذه الـطلبات 
خvل ا8سبوع.

6 – يشجع الرائد كل شخص في اRجموعة حتى يدعو آخرين لحضور درس ا8سبوع القادم.

7 – تــتوقــف كــمية الوقــت الذي يُقضى في الــبيت أثــناء اRجــموعــة على ثــقافة الــناس. بــعض الــثقافــات تــتطلب 

لــكن مــن اRــهم جــداً هــو عــدم  أن تــمكث لــفترة طــويــلة بــينما A تــقبل ثــقافــات أخــرى قــضاء أكــثر مــن ســاعــة واحــدة. 
جـداً. إن لـم ينتهي الـدرس فهـذه ليسـت مـشكلة. كـل مـا عـليك هـو أن تـتوقـف بـانـتهاء الوقـت ثـم   ًvقـضاء وقـتـاً طـويـ
تبدأ ا8سبوع القادم وفي نفس اRكان بباقي الدرس.

2 – �ت�ق�د�ي�م �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �و�ق�ي�ا�د�ة �ا�ل�د�ا�ر�س�ة.

06%$ 45: هــؤAء غــــير مـــؤمــــن2 وهــــم A يــــعرفــــون مــــحتوى الــــكتاب اRــــقدس وA يــــعرفــــون طــــريــــقة اســــتخدامــــه. 

ســـيتطلب هـــذا قـــدراً كـــافـــيـاً مـــن الـــصبر حتى تـــعلمهم هذا. إنـــنا نـــنصحك دائـــمـاً بـــالـــعمل الـــزوجي )أي كـــل اثـــنان 
معـاً(، وAبد أن نعمل كشركاء حتى نساعد الدارس2 ليتعلموا طريقة استخدام الكتاب اRقدس.

3: اشــــــرح لــــــهم أن الــــــكتاب اRــــــقدس يــــــحتوي على جــــزأيــــــن، العهــــــد الــــــقديــــــم والعهــــــد  $1/ &# *1& > $,# – 5

الجديد، وكل عهد ينقسم إلى أسفار مختلفة. قدم شرحـاً مختصراً Rحتوى العهد القديم والجديد.

/9!. ســـــاعـــــدهـــــم على مـــــعرفـــــة رقـــــم  < &# *:$ &#&; 4* $#/ 3 5&# 4,  4279)+  / +% *1& 9$= # – )

لـــلسفر ثـــم كـــيف يـــبحثوا عـــن الـــسفر، أي مـــثvً يـــعرف رقـــم صـــفحة إنـــجيل يــوحـــنا ثـــم يـــتجه إلى إنـــجيل  الـــصفحة 
يوحنا. وعندما يصل إلى إنجيل يوحنا قم بتعليمه عن ا�صحاحات وا�يات. 

=$!. بمجـــــــــــــرد أن تجـــــــــــــد الـــــــــــــسفر  #)*&# $+C  !:+$G&# &#&; 4* 6#3 #$(&# !(#+:2 1+.26)  *:  – .

لـــهم بـــقراءة ا8ســـئلة وا�يـــات وأن يـــعطوا إجـــابـــات على ا8ســـئلة. بـــاســـتخدام  يـــمكنك أن تـــبدأ الـــدراســـة بـــالـــسماح 
ن يعطى أي إجــــابــــات على ا8ســــئلة، لــــكنه ســوف  الــــطريــــقة غــــير اRــــباشــــرة لــــن يــــقرأ الــــقائــــد ا�يــــات أو ا8سئلة ول
يــساعــدهــم على إيــجاد ا�جــابــات الــصحيحة. إذا أعــطوا إجــابــات خــاطــئة على الــقائــد أن يــطلب مــنهم قــراءة ا�يــة 
مـــرة أخـــرى وتـــقسيم الـــسؤال بـــطريـــقة تـــساعـــدهـــم على اكـــتشاف ا�جـــابـــة الـــصحيحة. بـــاســـتخدام هـــذه الـــطريـــقة 
سيصبح اRؤمنون الجدد قادرين على قيادة نفس هذه الدراسات الكتابية في بيوت آخرين غير مؤمن2.

3 – �ا�ل�د�ع�و�ة
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يوجد في الــدرس الــسادس من دراســة "ا8خبار الــسارة" دعوة )لو أنــك تســتخدم منهج ســرد الــقصة فــإن 
الــدعوة في الــدرس الــسابع(. ربــما يســتخدم الــقائــد أيــضـاً "كــيف تــنال حــياة أبــديــة" أو أي مــادة مــناســبة لشــرح 
ا�نجيل وبشارة اRسيح ويوجه دعوة 8عضاء اRجموعة لقبول يسوع اRسيح كرب لهم.

4 – �ا�ل�د�ر�س �ا�ل�ن�ه�ا�ئ�ي.

للمجـموعـة وقـت حتى تتخـذ فـيه قـراراً. يسألهم الـرائـد هـل مـا زالوا يـرغـبون في  بعد الـدرس الـنهائي، يتبقى 
هم منهج اRـــتابـــعة. )بـــدايـــة الـــحياة الجـــديـــدة مع  الـــدراســـة مـــعـاً أم A. لـــو كـــانـــت ا�جـــابـــة "نـــعم" فــvبـــد أن يـــرشح ل
يـــسوع( سيحـــدث في هـــذه الـــنقطة تـــغييراً عـــظيمـاً. يـــجب أن يـــقترح الـــرائـــد أن تجتمع كل اRجـــموعـــات في مـــكان 
واحد إن أمكن. كن متأكداً من توجيه الدعوة للجميع حتى الذين لم يتخذوا قراراً.

بــــعد قــــراءة جــــميع ا8ســــئلة ومــــلء كــــل الــــفراغــــات ارفع قــــطعة الــــورق حتى تــــرى وتــــعرف هــــل كــــانــــت إجــــابــــات 
صحيحة أم خاطئة. اتبع هذه الطريقة في الصفحة كلها. 

�ت�ذ�ك�ر �أ�ن:

A تنظر إلى ا�جابة قبل ملء الفراغات با�جابة.

1 – الهدف من هذا القسم هو أن �ت�ح�د�د �ش�ي�ئ�ي�ن �ت�ش�ت�م�ل �ع�ل�ي�ه�م�ا �ا�ل�ق�ي�ا�د�ة �غ�ي�ر �ا�ل�م�ب�ا�ش�ر�ة.

القيادة غير اRباشرة ليست نفس القيادة اRباشرة.

تشمل القيادة غير اRباشرة على شيئ2 وهما:

أ – يوجه القائد اRجموعة.

ب – توجد مشاركة في اRجموعة.

تشمل القيادة غير اRباشرة على -------- بواسطة القائد و -------- بواسطة اRجموعة. 

----------------------------------------------------------

 توجيه                                                 مشاركة

A – 2 تتطلب القيادة غير اRباشرة أن يعظ القائد.
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إنــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــد أن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطي 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

توجي-+هـاً.

3 – عندما يقوم القائد بعمل كل شيء، كvم، وعظ، ترنيم، وصvة، فهذا مثال على:

أ- القيادة اRباشرة

ب – القيادة الغير مباشرة

-----------------------------------------------------------------

القيادة اRباشرة

4 – يـجب أن تـشارك اRجـموعـة في اRـناقـشة. Aبـد أن يـقود الـقائـد اRجـموعـة في مـناقـشة في الـدراسة. أحـد 

ً في الــــــــــــــــــقــــــــــيــــــــــادة غــــــــــــــــــيــــــــــر اRــــــــــــــــــبــــــــــاشــــــــــــــــــرة هــــــــــــــــــو أن اRــــــــــجــــــــــــــــــمــــــــوعــــــــــــــــــة  ا8شــــــــــــــــــيــــــــــاء الــــــــــــــــــهــــــــــامــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــدا
------------------------------------------------------------------------------------------------

تشارك.

5 – تشمل القيادة غير اRباشرة على شيئ2

أ - .....................................

ب - ........................................

---------------------------------------------------------------

توجيه بواسطة القائد                                   اRشاركة من اRجموعة

3 الواجب إتـباعـها عند قـيادة مجـموعـة لـدراسـة  *;&# (,#2:&# 9+> 26 6 – الهـدف من هـذا الـدرس هو: 

الكتاب اRقدس تستخدم الطريقة غير اRباشرة.

 A عـندمـا يـقوم الـقائـد بـعمل كـل شيء .!%$#= *&# A&, !,2*.*&# -#> ,5 ('#:&# ,.= +  45 ).+  – 7

يــــمكن أن تــــقول أن هــــذه قــــيادة غــــير مــــباشــــرة. مــــن اRــــهم جــــداً في الــــقيادة غــــير اRــــباشــــرة أن يــــتم تشجيع جــــميع 
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ا8عــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكي 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- يشاركوا

8 – عـندمـا يـسيطر الـقائـد على اRـناقـشة كـلها، A يـكون لـدي أعـضاء اRجـموعة فـرصة حتى يـشاركوا. عـندمـا 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــدث مــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــإن الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــد A يــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
----------------------------------------------------------------------------------------- غير اRباشرة.

9 – يمكن 8عــضاء الــفصل الــدراسي أن يــشاركوا بــقراءة الــسؤال، تقديم ا�جــابة، أو بــعد حــصولــهم على 

الخvص، بالصvة. تتطلب القيادة غير اRباشرة مشاركة مثل ما حدث في ا8مثلة السابقة.

أ -  فقط القائد

ب – كل ا8عضاء

---------------------------------------------------------------

10 – من الذي يشارك حينما تُستخدم الطريقة غير اRباشرة في دراسة الكتاب اRقدس؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ كل ا8عضاء.

11 – قــدم كــتابـــاً به أســئلة وأســفلها مــساحــات فــارغــة حتى يــتم ا�جــابــة على ا8ســئلة في هــذه الــفراغــات أو 

أي مادة أخرى للقراءة ل¢عضاء. سوف يساعد هذا اRعلم على إعطاء التوجيه للمجموعة.

نات اRـــعلم في إعـــطاء ------------- لـــيشاركـــون. يـــساعـــد كـــتاب الـــتمري هـــذه اRــواد أيـــضـاً تشجع ا8عـــضاء 
للمجموعة. يشجع أيضـاً ا8عضاء لكي ------------------------.

----------------------------------------------------------------

التوجيه                                          يشاركوا  

12 – عـندمـا يتبع الـقائـد الـدروس التي اخـتارها، فهـذا سوف يـساعـده في توجـيه اRجـموعـة. إذا كـان هـناك 

أحـــد شـــهود يـــهوه مـــشاركاً في اRجـــموعـــة يـــبدأ الـــقائـــد بـــقراءة مجـــلة بـــرج اRـــراقـــبة. يعني هـــذا أن الـــقائـــد لـــم يـــعط 
--------------- مvئمـاً للمجموعة.

----------------------------------------------------------------
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توجيهـاً

3 1 – عــــندمــــا يتبع ا8عــــضاء كــــتاب ------------- الــــذي يســــتخدم مــــلء الــــفراغــــات، فــــإنــــهم لــــم يــــنقادوا فــــقط 

بواسطة القائد بل أيضـاً بواسطة ----------- التمرينات.

--------------------------------------------------------------

التمرينات                                                    كتاب

14 – يـشعر بـعض الـناس بـالخجـل أمـا الـبعض ا�خـر فـيحب الـكvم حتى ولـو لـم يـعرفوا مـا الـذي سـيتكلمون 

فـيه أو عنه. كل مـن هـذيـن الـنوعـ2 من الـناس لـديـه مـشاكـل في اRـشاركة. لكن وجود كـتاب تـمريـنات أو أي مـادة 
أخرى جيدة سوف يساعد في تصحيح مشكلة  --------------------------

-----------------------------------------------------------------

اRشاركة

15- من اRــهم جــداً أن يــقوم الــقائــد بــتوجــيه ا8عــضاء وتــشجيعهم على اRــشاركــة. ويــمكن أن يــتم هــذا عــندمــا 

يعطي القائد -------------- أو أي مواد أخري للقراءة 8عضاء اRجموعة.

--------------------------------------------------------------

كتاب تمرينات

لـغير اRؤمـن2. إن الـصبر شيء هـام  16 – يـحتاج القائد إلى الـصبر حـينما يـقود دراسـة في الـكتاب اRقدس 

 A ـشاركـة كـثيراً، بـينماRجـموعـة سـيرغـبون في اRـباشرة. بـعض أعضاء اRخـاصـة عندما تسـتخدم الـطريـقة غـير ا
يـــــــــشارك ا�خـــــــــرون على ا�طـــــــــvق. الـــــــــقاعـــــــــدة اRـــــــــفروض أن يـــــــــتبعها الـــــــــقائـــــــــد دائـــــــــمـاً هـــــــــو أنـــــــــه Aبـــــــــد أن يـــــــــكون 
 ً ----------------------------------------------------------------------- صبــورا

17 – عـــندمـــا يـــسأل الـــقائـــد ســؤاAً، ينبغي أن يـــكون أعـــضاء اRجـــموعـــة بـــطيئ2 جـــداً في ا�جـــابـــة. قـــد تـــكون 

فكرون في الـــسؤال. يـــجب أن يـــكون  نــزعـــة الـــقائـــد هي الـــتعجيل في الـــرد على الـــسؤال بـــينما A يــزال ا8عـــضاء ي
القائد -------------------------------------------------------------- صبــوراً

عـــندمـــا يجـــد عـــضواً A يـــعرف كـــيف يجـــد إصـــحاحــــاً أو أيـــة في  18 – مـــطلوب مـــن الـــقائـــد أن يـــكون صـــبــوراً 

الـــــكتاب اRـــــقدس. هـــــذا الـــــنوع مـــــن الـــــصبر مـــــطلوب وضـــــروري إذا أراد الـــــشخص أن يـــــكون قـــــائـــــداً نـــــاضـــــجـاً في 
استخدام الطريقة
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------غير مباشرة.

19 – 8ن الـــــــــــــــــناس غـــــــــــــــــالـــــــــــــــــبـاً مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــكونـــــــــــــــوا بـــــــــــــــــطيئ2 في اRـــــــــــــــــشاركـــــــــــــــــة، يـــــــــــــــــجب أن يـــــــــــــــــكون الـــــــــــــــــقائـــــــــــــــــد 

-------------------------------------------------------------------------------- صبــوراً.

20 – قمنا بدراسة ثvثة قواعد ومبادئ هي:

أ – يجب أن يشجع القائد جميع ا8عضاء على اRشاركة.

ب – يجب أن يعطي القائد كتاب تمرينات أو أي مادة قراءة أخرى ل¢عضاء.

ج – يحتاج القائد أن يمارس الصبر ويتدرب عليه.

ً عــــــــــــــــــنـــــــــــــــدمــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــمـــــــــــــــارس الــــــــــــــــــقـــــــــــــــائــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــادة  هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــقـــــــــــــواعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــهـــــــــــــــمـــــــــــــــة جــــــــــــــــــدا
------------------------------------------------------------------------------------------ غير اRباشرة.

21 – �ف�ي �ق�ي�ا�د�ة �م�ج�م�و�ع�ة �ل�د�ر�ا�س�ة �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س٬، �ي�ج�ب �ع�ل�ى �ا�ل�ق�ا�ئ�د �أ�ن �ي�م�ا�ر�س �ق�ي�ا�د�ة 
*6%#7$! 2;&#:!. الــقيادة اRــنتجة هي نوع مــن الــقيادة فيه سوف يصبح ا8عــضاء قــادريــن على فــعل مــا يــقوم 
ه ------------------- بـواســـطة أعـــضاء اRجـــموعـــة.  بـــه الـــقائـــد. Aبـــد أن يســـلك الـــقائـــد بـــنفسه بـــطريـــقة تكون قيادت
------------------------------------------------------------ متكاثرة.

22 - الــقائــد الــحكيم يــفكر فــيما يــتعلق بــنقل مــسئوليات وتــبعات الــقيادة إلى ا�خــريــن. ثــم يــحتاج أن يــكون 

القائد دائمـاً واعيـاً ومدركـاً لطريقة قيادته؛ وذلك 8نه قدوة -------------- اRستقبل.

---------------------------------------------------------------

لقادة

23- الــقائــد الــذي يــرغــب أن يكون أمام مجــموعة Rــدة طــويــلة كــلما أمــكن فــهو شــخص A يهــتم بــتنمية الــقادة 

لـــــــــــيـــــــــــحــــــــــــــــــلـــــــــوا مـــــــــــحــــــــــــــــــلـــــــــــه. هــــــــــــــــــو أيــــــــــــــــــضــــــــــــاً A يــــــــــــــــــكـــــــــــون مـــــــــــهــــــــــــــــــتـــــــــــمــــــــــــاً بــــــــــــــــــمـــــــــــمـــــــــــارســــــــــــــــــة الــــــــــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادة 
---------------------------------------------------------------------------------------------  اRتكاثرة

24 – يجب أن تكون القيادة متكاثرة: )اختر ا�جابات الصحيحة(.

أ – مثيرة
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ب – تعتمد على نظام يبدو ممتاز

ج – بسيطة وواضحة

د – رسمية جداً مع قواعد كثيرة بالتفصيل

ه – على مستوى طبيعي 8عضاء اRجموعة.    

-------------------------------------------------------------

بسيطة وواضحة  --------------------- على مستوى طبيعي مع أعضاء اRجموعة.

لــــقادة في اRســــتقبل.   يادة --------------  25 – ســوف يتحــــمل الــــقائــــد الــــجيد قــــيادتــــه بــــطريــــقة حتى تــــكون ق

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- متكاثرة )منتجة(.

لـــقد تـــعلمنا أن الـــقيادة غـــير اRـــباشـــرة تشـــتمل على اRـــشاركـــة مـــن أعـــضاء اRجـــموعـــة. يـــجب أن تـــعتمد   – 26

ة على الـــروح الـــقدس حتى تـــضمن نـــجاحـــها. الـــروح الـــقدس وحـــده الـــقادر على الـــتبكيت واAهـــتداء إلى  اRجـــموع
ا�يمان. عمل الروح القدس هو --------------- و ----------------.

-------------------------------------------------------------

التبكيت               اAهتداء إلى ا�يمان

27 – الـقائـد الـقوي يـمكنه مـرات كـثيرة أن يـقود شـخص ما إلى تـغيير ديـانـته، لـكن A يـمكن قـيامـه بـالـتبكيت 

مــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــدة  بــــــــــــــــــدون 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- الروح القدس.

لدارسة الكتاب اRقدس. الــروح القدس وحــده هــو  28 – يــمكن أن تــبذر قــادة اRجــموعــة بــذور إنــجيل يوحنا 

الــــــــــــــــذي يســــــــــــــــتطيع أن يــــــــــــــــجعل هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــبذور مــــــــــــــــنتجة. لــــــــــــــــذلــــــــــــــــك Aبــــــــــــــــد أن يــــــــــــــــعتمد قــــــــــــــــادة اRجــــــــــــــــموعــــــــــــــــة على 
--------------------------------------------------------------------------الروح القدس.

29 – من القادر على أحداث تبكيت حقيقي وتحول عن الخطية؟
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ الروح القدس

30 – لـقد درسـنا خـمسة مـبادئ Aبـد من أتباعها عـند اسـتخدام الـطريـقة غـير اRـباشـرة لـلقيادة. أكـتب قـائـمة 

بهذه اRبادئ الخمسة:

أ – Aبد أن يشجع القائد ----------- على اRشاركة

ب – إعطاء ------------- أو مواد قراءة أخرى ل¢عضاء.

ج – يجب أن يكون القائد دائًما --------------------. 

د – يجب أن يمارس القائد القيادة ---------------------

هـ ـ  ---------- وحده القادر على إحداث تبكيت وتغيير حقيقي.

---------------------------------

ة                                    ب – كــــــتاب تــــــمريــــــنات   ج – صــــــبــوراً           د–  موع ضاء اRج ميع أع أ – ج
اRتكاثرة )اRنتجة(                   هـ -  الروح القدس.

31 – لـقد درسـنا بـالـفعل خـمسة أشـياء يـجب أن يـفعلها الـقائـد في الـقيادة غـير اRـباشـرة. سوف تـدرس ا�ن 

ثvثة أشياء يجب أA يفعلها القائد عندما يقود مجموعة لدارسة الكتاب اRقدس. 

32 – غــالــبـاً مــا يــكون قائد مجــموعة دراسة الــكتاب اRــقدس لــديــه مــعرفــة بــالــكتاب اRــقدس أكــثر مــن أعــضاء 

اRجــموعــة. يصبح قــائــد اRجــموعــة فــخــوراً بهــذا اAمــتياز فــيشعر أنــه مــن الــضروري أن يــقول كــل شيء يــعرفــه عــن 
كل شيء يناقشونه. وهذا اRبدأ ------------------------ 

أ – مرغوب فيه 

ب – غير مرغوب فيه قي القيادة غير اRباشرة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- غير مرغوب فيه.

33 – الــقائــد الــذي يــشعر بــا8مــان في مــعرفــته وعــvقــته بــا� A يــشعر بــالــحاجــة لــ£ثــبات بــأنــه  ------------- 

عن اRوضوع
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- يعرف كل شيء

ليس دلـيvً على الجهـل، وحـينما يـفعل ذلك تـمامــاً A يـدل هـذا على أنـه  ومصغياً  34 – أن يـظل الـقائـد صـامـتـاً 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- جاهل.

35 – ينبغي أA يشعر القائد بحاجته في كل موضوع إلى -----------------------------

أ – أن يقول كل شيء

ب – أن يكون متسلطـاً 

ج – أن يصغي

-----------------------------------------------------------------

أن يقول كل شيء                               أن يكون متسلطـاً   

36 – في مجــموعــة دراســة الــكتاب اRــقدس، يظهــر لــنا شــخص يــريــد أن يســتعرض ذكــاؤه. نــطلق على هــذا 

الــــشخص "الــــفيلسوف". هــــل اRــــناظــــرة مع مــــثل هــــذا الــــشخص ســــتكون وســــيلة �ضــــاعــــة الـــوقــــت. عــــامــــة هــؤAء 
الفvسفة ----------------------------------- )اختر أكثر من إجابة(.

أ – باحث2 حقيقي2 عن الحق.

يحاولون جذب اAنتباه إليهم.

محب2 للكvم.

--------------------------------------------------------------

يحاولون جذب اAنتباه إليهم                محب2 للكvم

مكنه أن يــــختبر أشــــياء روحــــية. Aبــــد أن يــــكون  لــــم يــــختبر الــــخvص الحقيقي A ي 37 – "الــــفيلسوف"  الــــذي 

القائد لديه ا�رادة Rناقشة هذين اRوضع2 مع هذا الشخص.

أ – كيف تخلص                         ب – الثالوث.
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-----------------------------------------------------------------

كيف يخلص.

38 – سوف يــتغير "الــفيلسوف" مــن موضوع إلى آخــر. سوف يصبح قــائــداً لــلدراسة لحــظة بلحــظة. سوف 

تتسبب اRناظرة في إحداث .................. ل¢عضاء اRوجودين بالفصل.

تشويش )ارتباك(                               وضوح وصفاء

----------------------------------------------------------------

تشويش

39 – 8ن الـقيادة غير اRـباشـرة تعني أن كـثيراً مـن أعـضاء الـفصل سوف يـشاركـون، يـجب أن يـتأكـد الـقائـد 

 A ـناقـشة. عـندمـا يـسيطر شـخص مـا طـول الوقت، هـذا يعني أن الـقائـدRيوجد شـخص مـسيطر على ا A مـن أنـه
يمارس قيادة ........... جيدة.

-----------------------------------------------------------

غير مباشرة.

41 – عــــندمــــا يــــتكلم شــــخص طـــوال الـــوقــــت، يــــكون مــــن الــــصعب بــــالنســــبة لــــكثير مــــن أعــــضاء اRجــــموعــــة أن                                                                                                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ يشاركوا. 

42 – لــو أن الــقيادة غــير اRــباشــرة الــجيدة تـولــت مــسئولية ------------ لــيؤكــد اRــشاركــة الــكامــلة للمجــموعــة 

كلها.

----------------------------------------------------------- القائد

A – 43 تسمح القيادة غير اRباشرة بسيطرة --------------على اRناقشة.

أ- شخص واحد 

ب – شخص2 

ج – كل ا8عضاء 
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--------------------------------------------------------------

شخص واحد                                                                       شخص2

44 – لقد درسنا ثvثة أشياء يجب أA يفعلها القائد أبداً. هذه ا8شياء هي:

أ – يجب أA يشعر القائد بأنه Aبد أن يقول--------------- عن اRوضوع اRتناول.

ب – يجب أA ---------------- القائد مع الفvسفة.

ج – يجب أA يسمح القائد --------------------- أن يسيطر على الدراسة كلها.

--------------------------------------------------------------

أ – كل شيء يعرفه 

ب – يناظر )يجادل(

ج – لشخص واحد

45 – سوف تـدرس ا�ن سـبب2 يوضحان Rاذا تـعتبر طـريـقة الـقيادة غـير اRـباشرة طـريـقة جـيدة لـvسـتخدام 

عند بداية كنائس جديدة.

46 – عـندمـا نسـتخدم الـطريقة غير اRـباشرة، مـن السهـل أن نـنقل أو نـحول مـسئولـيات الـقيادة إلى أعـضاء 

آخــريــن في اRجــموعة. إنــها أبســط إجــابــة في إمــداد اRجــموعــة بــقيادة مــن خvل دراســات الــكتاب اRــقدس والتي 
ستبني كنيسة في يومـاً ما. إحدى الصفات ا8ساسية للقائد الحكيم هي قدرته على -------------- القيادة.

------------------------------------------------------------ نقل

47 - الــــقائــــد الــــذي يــــكون راعــــيـاً Rجــــموعــــة أخــــرى )كــــنيسة( قــــد يجــــد صــــعوبــــة في اAجــــتماع بــــاســــتمرار مع 

لهــــذه اRجــــموعــــة، ومــــن  جــــديــــداً  اRجــــموعــــة التي يــــحاول ـ الــــبدء بــــها. لهــــذا الســــبب مــــن اRــــهم جــــداً أن تجــــد قــــائــــداً 
الطبيعي أن يأتي القائد من داخل  ------------- نفسها.

------------------------------------------------------ اRجموعة.
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48 – 8ن الـقائـد الـحكيم سوف يسـتخدم الـطريـقة غـير اRـباشـرة مـن بـدايـته في قـيادة اجـتماعـات اRجـموعـة، 

ســـيكون من الطبيعي لـــ¢عـــضاء أن يـــشاركـــون بـــينما A تــزال اRجـــموعـــة تـــتطور. ســـيكون مـــن -------------- أن 
يصبح بعض ا8عضاء قادة.

---------------------------------------------------------- الطبيعي

ة دراســــة الــــكتاب اRــــقدس، ســــيكون مــــن  داي 49 – 8ن جــــميع ا8عــــضاء ســــيتشجعون على اRــــشاركــــة مــــن ب

الطبيعي ل¢عضاء أن يستمروا في -----------. وسوف يصبح عضو أو أكثر -------------------

-----------------------------------------------------------------

ً اRشاركة                                              قائدا

لـن يسـتطيع أو لن يسـتمر دائـمـاً في أن يـكون قـائـداً Rجـموعـة دراسـة كـتاب مـقدس، كـيف  50- إذا كـان قـائـد 

سنخطط للمستقبل؟

على القائد أن -------------- القيادة إلى أعضاء اRجموعة.

------------------------------------------------------------------- ينقل

51 – عــندمــا تســتخدم الــقيادة غــير اRــباشــرة التي درســناهــا في هــذا الدرس سوف تــبدأ وتــقود اRجــموعــات 

الجديدة غير اRقتصرة على قائد متمرس، أو تدريب أو مال.

يعني هذا أن الكثير من الناس قادرون على ------------- مجموعات جديدة.

------------------------------------------------------------ قيادة               

52 – الــقائــد الجــديــد في ا�يــمان A يـزال يســتطيع أن يقود مجموعة لدراسة الكتاب اRــقدس حتى ولــو لــم 

يكن ---------------- جداً.

---------------------------------------------------------------- متمرسـاً.

53 – ضع عvمة √ أو × أمام العبارات التالية: -

أ – الــــشخص الــــذي اجــــتاز في بــــرنــــامج تــــدريبي مــــكثف قــــادر على قــــيادة مجــــموعــــة دراســــة كــــتاب مــــقدس 
باRنزل. -------------------------------
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ب – الـفvح الـذي يـحصل على قـليل مـن الـتدريـب يـمكنه بـنجاح قـيادة مجـموعـة بـيت لـدراسـة الـكتاب اRـقدس. 
--------------------------------------------------------------------

كل من ا�جابت2 صحيحت2.

54 – مــن الــذي لــديــه أموال كــافــية لــيبدأ في قــيادة مجــموعــة بــيت لــدراســة الــكتاب اRــقدس؟ )اخــتر إجــابــة أو 

أكثر من اAختيارات التالية(.

أ – اRحامي         ب – النجار           ج – الطيب         د – اRعلم         هـ - عامل اRصنع

----------------------------------------------------------------

اRحامي  ـ النجار  ـ الطبيب ـ اRعلم ـ عامل اRصنع.

55 – طـــبقـاً Rـــا تـــعلمناه، الـــقيادة غـــير اRـــباشـــرة هي ا8فـــضل أن نـــبدأ بـــها مجـــموعـــات بـــيت لـــدراســـة الـــكتاب 

اRقدس التي تنشأ منها الكنائس. أنها طريقة ممتازة بسبب:

أ – من السهل أن ----------- القيادة إلى عضو آخر في اRجموعة.

ب – يــــــــــــمكن يــــــــــــبدأ كــــــــــــثير مــــــــــــن الــــــــــــناس هــــــــــــذه اRجــــــــــــموعــــــــــــات 8ن الــــــــــــشخص A يــــــــــــحتاج إلى الــــــــــــكثير مــــــــــــن 
--------------------------------------------------------------------------------

ننقل ـ الخبرة، التدريب، وا8موال.

56 – �م�ر�ا�ج�ع�ة �ل�م�ا �س�ب�ق �و�ت�ع�ل�م�ن�ا�ه

)أ ( تشتمل القيادة غير اRباشرة على شيئ2:

أ - -------------- القائد

ب - ------------ ا8عضاء.

)2( هناك خمسة أشياء يجب أن نتذكرها عند قيادة مجموعة لدراسة الكتاب اRقدس هي:

A – 1بد أن يشجع القائد عملية --------- جميع -------------.

A – 2بد من تزويد ا8عضاء بكتاب .......... أو أي مادة أخرى جيدة --------------.
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A – 3بد أن يمارس القائد -------------.

A – 4بد أن يمارس القائد القيادة ---------------.

5 - --------- هو الوحيد القادر على إحداث تبكيت على الخطية وتغيير الخاطى.

لــــبدايــــة كــــنائــــس  )3( أذكــــر ســــبب2 مــــن ا8ســــباب التي تــــجعل طــــريــــقة الــــقيادة غــــير اRــــباشــــرة أفــــضل الــــطرق 

جديدة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------

�إ�ج�ا�ب�ا�ت �أ�س�ئ�ل�ة �ا�ل�م�ر�ا�ج�ع�ة:

)أ(         أ – توجيه           ب – مشاركة

)2( 1 –    مشاركة ـ ا8عضاء

2 – التدريبات )التمرينات( ـ للقراءة

3 – صبره . )الصبر(

4 – اRثمرة

5 – الروح القدس 

)ب( 1 – يستطيع القائد بسرعة وبسهولة أن ينقل القيادة إلى أعضاء اRجموعة.

2 – يــمكن أن يــبدأ الــقائــد مجــموعــة بــيت لــدراســة الــكتاب اRــقدس حتى ولــو كــان لــديــه قــليل مــن الــخبرة، أو 

التدريب، أو اRال.    

    )�ب( �ك�ي�ف �ت�ق�و�د �د�ر�ا�س�ة �ك�ت�ا�ب �م�ق�د�س �ل�ل�م�ت�ا�ب�ع�ة؟

�م�ت�ى28: ٬9، �2ت�ي2: 2
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لقد أمرنا يـسوع بـأن "نـذهـب ونـكرز ونـتلمذ" لـيس اRؤمـنون الجـدد البسطاء. بمجـرد أن يسـلم الـذيـن هـم في 
مجـــموعـــة دراســـتك نـــفوســـهم � مـــن اRـــهم جـــداً أن نـــقوم بـــتلمذتـــهم. يـــجب أن تـــبدأ عـــملية الـــتلمذة في الـــحال حتى 
يتمكنوا من النمو في عvقتهم الجديدة مع ا� والحياة الفضلى اRملوءة بأهداف ومقاصد ا�.

أوAً، تـلمذهـم حتى يـعرفوا ا�، وعـلمهم كـيف يـقضون وقـتـاً معه وفي كـلمته عـن طـريـق الـصvة. ثـانـيـاً، دربـهم 
على الخدمة.

1 – �ن�ق�ط�ة �ف�ا�ص�ل�ة �م�ص�ي�ر�ي�ة:

اصلة جداً. ا�ن ســوف يـــبدأ اجـــتماع بجـــميع الـــذيـــن انـــتهوا مـــن دراســـات  لـــقد وصـــل الـــرائـــد إلى مـــرحـــلة ف
لـvسـتمرار في دراسـات اRـتابـعة.  في هـذه  ا8خـبار الـسارة, قـدم الـدعوة لكل من اتخـذ قـراراً أو لـم يتخـذ قـراراً 
اRرحلة على الرائد أن يفعل شيئ2 وهما: _

(A) الـبدء فـــوراً في دراسـة مـادة اRـتابـعة. Aبـد أن تـتم تـلمذة كـل مؤمـن جـديـد 8ن الـتلمذة عـملية أسـاسـية 
وضــروريــة لــكل مـؤمــن وكــل كــنيسة. تــساعــد الــتلمذة على الــنمو الــروحي، وهذا يضع أســاس كــنيسة قــويــة 
ســتلد كــنائــس مــتعددة. يجب على الــرائــد أن يــقود مــادة اRــتابــعة بــاســتخدام طــريــقة الــقيادة غــير اRــباشــرة 
يـمكن أن يسـتخدم الـرائـد أي مـادة يرغب فـيها لـكننا نـرشح لـه اسـتخدام اRـادة الـقصصية: "بـدايـة حـياة 
جديدة".

(B) �ه�ا�م �ج�د�اً. �ا�س�ت�م�ر �د�ا�ئ�م�اً �ف�ي �ا�ل�ب�ح�ث �ع�ن �م�ز�ي�د �م�ن �ر�ج�ا�ل �ا�ل�س�ل�ا�م �و�ا�ب�د�أ �م�ز�ي�د�اً �م�ن �ا�ل�م�ج�م�و�ع�ا�ت 
�ب�ا�س�ت�خ�د�ا�م �د�ر�ا�س�ا�ت �ا�ل�أ�خ�ب�ا�ر �ا�ل�س�ا�ر�ة �أ�و �س�ل�س�ل�ة �ا�ل�ق�ص�ص �ب�ا�ل�ت�و�ق�ع�ا�ت �ا�ل�ج�د�ي�د�ة.

2 – �ا�ل�أ�س�ب�و�ع �ا�ل�ث�ا�ل�ث:

. يــجب أن يــقدم الــقائــد الــدعوة للمجــموعــة Aخــتيار قائد محــلي ســيقوم  ًvيــعد ا8ســبوع الــثالــث أســبوعـــاً فــاصــ
بــقيادة اRــناقــشة ا8ســبوع القادم. يجب أA يــقوم الــرائــد بــاخــتيار قــائــد للمجــموعــة لــكنه Aبــد مــن أن يــجعل نــفسه 
متاحـاً �سداء النصيحة حتى يتجنب وقوع أي خطأ عقائدي.

ينبغي أن يجتمع الـرائـد مع الـقائـد اRحـلي على انـفراد ويـدربـه بـصــورة خـاصة. وتـحت قـيادة الـروح الـقدس، 
يـــكون قـــد بـــدأ الـــرائـــد تـــشكيل فـــريـــقه مـــن أولـــئك الـــذيـــن أقـــامـــهم ا� مـــن ب2 اRــؤمـــن2 الجـــدد. إنـــه ســوف يـــدربـــهم 
وسيرسلهم ليبدأوا كنائس جديدة.

A :$%06بد أن يجتمع الرائد مع فريقه أسبوعيـاً.

3 – �ا�ل�أ�س�ب�و�ع �ا�ل�ر�ا�ب�ع �و�ا�ل�خ�ا�م�س:
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سـوف يــقوم القائد اRحــلي بــقيادة الــدراسة، وسـوف يــكون الــرائــد ـ دون مقاطعته ـ مســتمعـاً لــه. ســيواصــل 
القائد اRحلي قيادة الدراسة بدAً من الرائد.

4 – �ا�ل�أ�س�ب�و�ع �ا�ل�س�ا�د�س:

لـــعدم مـــقدرتـــه على حـــضور اAجـــتماع، لـــكنه يـــجب أن يشـــرح  في هذا ا8ســـبوع، Aبد أن يـــقدم الـــرائـــد عـــذراً 
للمجموعة أن اAجتماع Aبد أن يستمر بأي طريقة.

2 – �ا�ل�ر�ا�ئ�د �ا�ل�م�ب�ش�ر �و�ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س

كـــان الـــرســـول بـولـــس مـــعتمداً اعـــتماداً كـــليـاً على الـــروح الـــقدس. لـــقد زوده الـــروح الـــقدس بـــالـــقوة حتى يبشـــر 
بـرسـالـة الـخvص وكـان لـه ثـمار عـظيمة، وصنع معجزات عـظيمة، كـما بدأ كنائس جـديدة. إذا كـان اRبشـر الـرائـد 
يريد أن تكون له ثمار عظيمة في الخدمة، يجب أن يعتمد على الروح القدس في جميع ا8وقات.

�ع�ن�د �د�خ�و�ل �م�د�ي�ن�ة �و�ا�ل�ت�و�ا�ص�ل �م�ع �ا�ل�ن�ا�س �ا�ل�م�ه�ت�م�ي�ن.

يفتح الـروح الـقدس ا8بواب بوسـائـل عـديـدة مـتنوعـة ومـختلفة، وأيـضـاً من خـvل أنـاس وظـروف مـختلفة حتى 
يــتم الــبدء في عــمل جديد. يـوجــد في كــل مــديــنة أنــاس يهــتمون بــالــبشارة فــا� يــعمل في كــل مــكان. أيــضـاً يفتح 
الـــروح الـــقدس قـــلوب الضال2، فيبكتهم على خـــطايـــاهـــم ويـــعطيهم اRـــيvد الـــثاني 8جـــل مجـــد يـــسوع اRسيح. إن 
الروح القدس ضروري وأساسي جداً في البدء في عمل جديد.

�ع�ن�د �ق�ي�ا�د�ة �د�ر�ا�س�ة �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س �ب�ا�ل�ب�ي�ت.

لــيقوم بــتدريــبهم. لــقد دخــل الــرســول بولــس إلى مــديــنة،  ســيكتشف الــرائــد في اAجــتماعــات الــقادة الــبارزيــن 
وأقــــام بــــها Rــــدة أســــبوعــــ2 أو ثــــvثــــة أســــابيع، وربح الــــنفوس، واكــــتشف بــــعض الــــقادة اRحــــلي2 لــــيقودوا الــــكنيسة 
الجديدة. Aبد أن يعتمد الرائد على الروح القدس ليقيم القادة اRحلي2.

�ع�ن�د �ت�ن�ظ�ي�م �ك�ن�ي�س�ة �ج�د�ي�د�ة.

تنتمي الـكنيسة إلى الـروح الـقدس فـهو مـصدرها ومـنبعها. إذا كـانـت الـكنيسة نـاتـجة عـن قوة الـروح الـقدس، 
سوف يــزود ا8عــضاء بــاRواهب الــروحــية الــضروريــة الــvزمــة لــحياة الــكنيسة. هــذه اRواهــب الــروحــية موجودة في 
1كو12، رو12: 6-12، رسالة بطرس ا8ولى.

�ع�ن�د �ا�ل�خ�ر�و�ج �م�ن �م�د�ي�ن�ة.
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لـلمدينة. عـندمـا كـان يـغادر الـرسـول  Aبـد أن يـعتمد الـرائـد على الـروح الـقدس في إكـمال الـعمل بعد مغادرته 
بولـس اRـدن، كـان يـترك الـعمل بـ2 أبـدي القادة اRحـلي2 اRـملوءين بـالروح الـقدس. وهكذا فـكان يـترك الـعمل بـ2 
أيدي الروح القدس.

ومــمتلئـاً بــالــروح الــقدس. اقــرأ مــا جــاء بــرســالــة  لننجز عمل اRسيح، مــن الــضروري أن يــكون الــرائــد مــشجعاً 
لــلحقائــق الــتالــية والــخاصــة  ِل \ْمـــتَـلِـئُوا ِبــالـر¦وحِ". انــتبه  ُة، بَ اْلَخْمِر \ل�ـِذي ِفــيِه \ْلـَخvََع ْسَكُروا ِب أفــسس5: 18: " وAََ تَ
بالروح القدس:  

1 – �س�م�ا�ت �ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س.

. الروح القدس أزلي. )عب9: 14(

. الروح القدس كلي الوجود )مز139: 10-7(

. الروح القدس كل القوة )لو1: 35(

. الروح القدس كلي اRعرفة )يو14: 12، 26(.

. هـذه الـسمات ا8ربـعة سـمات مـميزة وبـارزة وخـاصـة بـا� فـقط. ا� وحـده هـو ا8زلي، وكلي الوجود، وكلي 

القوة، وكلي اRعرفة.

2 – �ع�م�ل �ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س �د�ا�خ�ل �ا�ل�ش�خ�ص �ا�ل�ض�ا�ل

. يشهد الروح القدس بأن يسوع هو الحق. )15: 27-26(.

. الروح القدس هو الذي يبكت العالم على خطية، وعلى بر، وعلى دينونة. )يو16: 11-8(

3 – �ع�م�ل �ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س �د�ا�خ�ل �ا�ل�م�ؤ�م�ن

. يعطي الروح القدس تأكيد ويق2 للحياة ا8بدية. )2كو1: 22، أف1: 14-13(.

. يجدد الروح القدس الشخص اRؤمن. )تي3": 5(.

. يحرر  الروح القدس اRؤمن من ناموس الخطية واRوت. )رو8: 2(

. يزود الروح القدس اRؤمن بقوة في ا�نسان الداخلي. )أف3: 16(.

. يجدد الروح القدس ويحرر اRؤمن للشهادة. )أع8(.
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4 – �ا�ل�م�لء �ب�ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س �و�ث�م�ا�ر�ه

. يجب أن يمتلئ اRؤمن بالروح القدس. )أف5: 18(

. ثمر الروح هو محبة، فرح، سvم طول أناة، لطف، صvح إيمان، وداعة، تعفف. )غل5: 23-22(

. الهدف من اAمتvء بالروح القدس هو أن نشارك بكلمة ا� بجراءة. )أع4: 29، 31(.

5 – �ش�ر�و�ط �ا�ل�م�لء �ب�ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س 

. ينبغي أن يخلص الشخص. )أع2: 38(.

. Aبد أن نعترف بخطايانا )1يو1: 9، مز66: 18(.

. أطلب ـ بإيمان ـ أن يم¢ك الروح القدس ويقودك. )1يو5: 14-15، مز1: 17(.

Aبد أن تطيع ا� كل لحظة كل يوم )أع5: 32(.

يــقدم لــنا الــكتاب اRــقدس تفسيراً Rعنى اAمــتvء والــقيادة بــالــروح الــقدس في شخص داود. يــمكننا تــطبيق 
الحقائق الروحية ا8ربعة التالية على حياتنا وأن نسمح � أن يسيطر علينا ويستخدمنا في ملكوته.

1 – �ص�م�و�ئ�ي�ل �ا�ل�أ�و�ل 16: 13: �ت�أ�ت�ي �ق�و�ة �ا�ل�ح�ي�ا�ة �ا�ل�م�م�ت�ل�ئ�ة �ب�ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س �م�ن �ا�ل�ل�ه.

لـديـه غـرض وهـدف يـريـد  تـمامــاً، كـما يشجع ا� كـل مؤمـن الـيوم، كـان داود مـتشجعـاً بـروح ا� 8ن ا� كـان 
لـه هـدف وخـطة مـعينة لـحياتـك والـروح الـقدس وحـده هـو الـقوة الوحـيدة الـقادرة  تـحقيقه مـن خـvل حـياة داود. ا� 
على تحقيق هذا الهدف. A تأتي القوة من اRال، أو تعليم، أو اRركز الناجح ولكن بروح ا� القدوس فقط.

2 – �ص�م�و�ئ�ي�ل �ا�ل�أ�و�ل17: 45: �ع�ن�د�م�ا �ن�م�ت�ل�ك �ا�ل�ل�ه٬، �ي�ك�و�ن �ه�ذ�ا �ا�ل�أ�م�ر �ك�ا�ف�ي�اً �و�ل�ا �ن�ح�ت�ا�ج �إ�ل�ى �أ�ي 
�ش�يء �آ�خ�ر.

كـان جـليات مجهزاً، فـكان لـديـه الحجـم، والـقوة، والـخبرة، وأدوات الحـرب. يـا تـرى مـاذا كـانـت حـالـة داود؟ لـم 
لهـذا الـنوع مـن اRـعارك.  يـكن كـبيراً في الحجـم ولم يكن لـديـه أي قوة. لـم يـكن تـجهيزه خاص ومـناسـب وA خبرة 
لــم يــفعل داود مــثل هــذا أبــداً مــن قــبل. فــقال داود: ........ وأنا أتي إلــيك بــاســم رب الــجنود إلــه صــفوف إســرائــيل 
لـقد كـان كل مـا يـملكه داود هـو الروح الـقدس وهـذا كـان كـل مـا يـحتاجه داود!! وهـذا أيـضـاً كـل  الـذيـن عـيرتـهم". 
مـا نـحتاجـه. عـندمـا يـدعونـا ا� لـنتبعه ويـعطينا رؤيـة بحجـم ا� وA نسـتطيع إتـمامـها، فـإن روحه في داخـلنا يـكون 
كافيـاً فهو كل ما نحتاجه. إنه سيفعل هذا.
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3 – �ص�م�و�ئ�ي�ل �ا�ل�أ�و�ل17: 50: �ي�ر�ي�د �ا�ل�ل�ه �أ�ن �ي�ع�م�ل �ف�ي�ن�ا �و�ب�ن�ا �ا�ل�م�س�ت�ح�ي�ل.

مـن الـذي فـاز؟ داود لـم يـفز، 8ن هذا ا8مـر كـان مستحيvً بـالنسـبة له. ا� هـو الـفائز. إن ا� يـريـد أن يـفعل 
فينا وبنا ما يريده فقط.

أ – بـــداخـــلنا: يســـتطيع ا� وحـــده أن يـــحول ويـــغير حـــياتـــنا. إنـــه يـــريـــد أن يـــفعل اRســـتحيل فـــينا. إنـــه يـــريـــد أن 
يحولنا حتى نكون مثل ا� أكثر وأكثر وهذا بالنسبة لنا يُعتبر مستحيل.

ب – بـواســـطتنا: ا� وحـــده فـــقط هـــو الـــقادر أن يـــفعل خـــدمـــته. إنـــه يـــريـــد أن يـــقوم بخـــدمـــته مـــن خـــvلـــنا، وهـــذا 
مستحيل بالنسبة لنا أيضـاً.

لــنا. ا� ـ  ج – في قــلب الــشخص الــضال: ا� وحــده الــذي يخــلص الــضالــ2، هــذا ا8مــر مســتحيل بــالنســبة 
بروحه ـ يعمل في قلب الضال2 ليبكتهم على الخطية وليكشف لهم عن الحق الذي يقودهم إلى الخvص.

4 – �ص�م�و�ئ�ي�ل �ا�ل�أ�و�ل17: 46: �ي�ع�م�ل �ا�ل�ل�ه �ا�ل�م�س�ت�ح�ي�ل �ح�ت�ى �ي�ع�ر�ف �ا�ل�ع�ا�ل�م  �إ�ن�ه �ا�ل�ل�ه.

ولـــد عـــديـــم الـــخبرة وغـــير مجهـــز، عـــرف جـــميع الـــحاضـــريـــن أن هـــناك قـوة  8ن ا� عـــمل اRســـتحيل مســـتخدمــــاً 
عــــــن داود، "يــــوجــــــد إلــــــه �ســــــرائــــــيل". و8ن ا� الــــــغير مــــــعقول واRــــــذهــــــل أعــــــلن قــــوتــــــه الــــــعظيمة أصبح  أكــــــبر جــــــداً 
على إعـvن قوتـه وسوف يـعرف كـل  الفلسـطينيون خـائـف2 جـداً. عـندما نسمح � أن يـعمل فـينا وبـنا، يصبح قـادراً 
الذين حولنا أنه يوجد إله.  

�خ�ا�ت�م�ة: 

لــتبحث عــن كــل آيــة مــن ا�يــات الــتالــية وأن تعطي فــرصــة  عــندمــا تــدرس هــذا  الــقسم، نــشجعك أن تــأخــذ وقــتـاً 
للروح القدس حتى يكلمك من خvلها.

يـأخـذ اRؤمن الروح الـقدس من خـvل اRـسحة )1يو2: 20، 27، 2كو1: 21، الـختم )2كـو1: 22، أف1: 13(، 
العربون )2كو1: 21؛ أف1: 14(، اRعمودية )1كو12: 13(، الشرب )1كو12: 13؛ يو4: 14، 7: 39-37(.

لِْلَخـلِيَقِة ُكل�َها.)مـر16:  َواْكِرزُوا ِبـاِ�نْــجِيِل  يـجب أن نطيع الـذي قال لنا: "َوَقـاَل َلُهُم: »اذَْهـبُوا إَِلى اْلَعاَلــمِ أَْجَمعَ 
15(. ينبغي أن نحب كلمته 8ننا مفدي2 في شخصه )يو17: 17(

�ل�ا�ب�د �أ�ن �ن�ع�م�ل �ف�ي �ح�ص�ا�د �ا�ل�ر�ب �ب�ث�ق�ة �و�ب�ف�ر�ح �ل�أ�ن�ه �ي�ع�م�ل �ف�ي�ن�ا )�ف�ي1: 6؛ 2: 13(. �ل�ا �ي�و�ج�د 
�أ�ب�د�اً �ن�ق�ص �ف�ي �ا�ل�م�و�ا�ه�ب �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة �ل�ل�م�ؤ�م�ن�ي�ن )�1ك�و1: 7(. �ي�س�ا�ع�د�ن�ا �ا�ل�ر�و�ح �ا�ل�ق�د�س �ف�ي �خ�د�م�ة �ا�ل�ر�ب 
�و�ي�ق�و�م �ب�ه�ذ�ا �م�ن �خ�ل�ا�ل �ا�ل�م�و�ا�ه�ب �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة �ا�ل�ت�ي �م�ن�ح�ه�ا �ل�ن�ا )�1ك�و12: 6-4(.
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يـجب أن نطيع ا� كلما نـفهم ما يعلمه لـنا في كـلمته. عـندمـا تـفعل هـذا، سـتكون الـنتيجة ثـمرة مـن ثـمار الـذي 
يعمل إرادة ا� فينا )غل5: 26-22(.

�ت�ط�ب�ي�ق

. صِل في صمت.

. أطلب من الروح القدس أن يكشف لك عن أي خطية في حياتك.

. اعترف بجميع الخطايا التي يكشفها الروح القدس ويأتي بها إلى ذهنك

. كرس حياتك له وقدم له طاعة يومية.

3 – �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ا�ل�ص�ل�ا�ة:

�م�ق�د�م�ة:  

لــيسوع اRسيح ما لم تكن رجــvً لــلصvة. يــجب أن يحافظ الــرائــد على وقــته  مــن اRســتحيل أن تــكون تــلميذاً 
بـمفرده مع ا� كـأول وأهم أولـويـة في حـياتـه. إن لـم يـكن ا8مـر هـكذا، فـلن يـعرف الـرائد ا� بـطريـقة مـتعمقة. لـن 
يمكث تحت توجيه ا�، ولن ينتج أي ثمر روحي حقيقي.

من فضلك، Aحظ أن هناك ثمانية مظاهر للصvة التي يمكن أن نمارسها أثناء خلوتنا مع ا�.

1 – �ا�ل�ع�ب�ا�د�ة �و�ا�ل�ت�س�ب�ي�ح:

بَِل ُقــْدِســِه. وكــذلــك  َو الــر�ب¦ َوَحـِميٌد ِجــّداً ِفي َمــِديـــنَِة إَِلــِهـنَا َج ِظيٌم ُه يــقول الــكتاب اRــقدس في مـزمــور48: 1" َع
ـــــاِرُك الــــر�ب� ِفي ُكـل� ِحـــــ2ٍ، َداِئـــــمـاً تَْســــِبيُحُه ِفي فَِمي. ِبـــــالــــر�ب� تَفْـتَِخــــُر نَفِْسي. يَْسَمعُ  ور 34: 1-3 يـــــقول :" أُبَ زم م
اْلُوَدَعاُء فَيَفَْرُحوَن. َعظ�ُموا الر�ب� َمِعي، َوْلـنَُعل� اْسَمُه َمعـاً. 

إنـنا نـعظم الـرب ونسـبحه في خـدمـات عـبادتـنا يوم ا8حد. لـكن ما هو تـصرفـنا أثـناء تواجـدنـا في مـحضر ا� 
مـا بـ2 يوم اAثـن2 حتى السـبت؟ يـقول الـكتاب اRـقدس في مزمور22: 3:" َوأَنَْت اْلُقد¦وُس اْلَجالُِس ب2ََْ تَْسِبيَحاتِ 
إِْسَراِئـيل" مـا هـو التسـبيح؟ التسـبيح هـو أن نـرفع ونعلي ا� مـن أجـله شخصه. تـقديـم الـشكر هـو أن نـشكر ا� 
من أجـل مـا قـام به مـن أجلنا. لـكن التسـبيح والحمد هـو أن نـرفع صـفات ا� وسـماتـه مـن الـناحـية الـكتابـية، لكي 
نســبح ونحمد ا�، Aبــد أن نســتفيد مــن أذهــانــنا، وإرادتــنا، ومــشاعــرنــا. لــيس مــن الخــطأ أن نســتخدم مــشاعــرنــا 
وعواطفنا أثــناء خــدمــة الــعبادة عــندما نســبح الــرب. عــندمــا نــقول إن هــذه عــملية خــاطــئة، فهــذا يــنطبق على قولــنا 
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اAســتفادة أيــضـاً بــأذهاننا أو أرادتنا في الــعبادة. يــتكون ا�نــسان من جسد، ونفس )ذهــن، إرادة، وعواطــف( 
وروح )1تس5: 23(.

ومع ذلــك فــهناك فــرق شــاسع بــ2 الــعواطــف واAنــفعالــية. اAنــفعالية تعني فــقدان الــشخص قــدرتــه لــلسيطرة 
على عـواطـــفه. عـــندمـــا يحـــدث هـــذا في خـــدمـــة الـــعبادة، تـــبدأ الخـــدمـــة في الخـــروج عـــن نـــطاق الـــروح وتـــتحول إلى 
طــقس ديني محــدود. A يمنع الــكتاب اRــقدس اســتخدام الــعواطــف في خــدمــات الــعبادة، لــكنه يــرفــض اAنــفعالــية 
أي جعل اAنفعاAت هي كل شيء.

 هــنا بــعض اAقــتراحــات التي تـوضح كــيف يــمكن لــلشخص أن يســبح الــرب في وقــت خــلوتــه الــشخصية مع 

ا�:      

�أ – �ا�س�ت�خ�د�ا�م �ا�ل�ت�ر�ا�ن�ي�م �ا�ل�م�و�ج�و�د�ة �ف�ي �ك�ت�ب �ا�ل�ت�ر�ا�ن�ي�م:

ك مع ا�، يــــجب أن تــــقرأ كــــلمات  إذا كــــان يــوجد في الحجــــرة أنــــاس آخــــرون مــــعك حــــيث تقضى وقــــت خــــلوت
الترانيم بصــورة ذهنية. إن أفضل مثال للترنيمة الجيدة اRملوءة بالتسبيح هي ترنيمة "قدوس قدوس قدوس"

أقــرأ الــعدد ا8ول مــن هــذه الــترنــيمة، ثــم توقــف، وقــم بــالــتفكير والــتأمــل في معاني الــكلمات. قــدم تســبيحـاً � 
على مــا قــرأتــه في هــذا الــعدد. بــعد عــمل هــذا ا8مــر، اقرأ الــعدد الــثاني وافــعل نــفس الشيء في الــترنــيمة  مــبنياً 
كلها. ربما تجد في فهرس اRوضوعات ترنيمات للتسبيح.

�ب – �ر�ن�م �أ�و �أ�ق�ر�أ �ت�س�ا�ب�ي�ح �و�أ�غ�ا�ن�ي �ر�و�ح�ي�ة:

َساِبيحَ َوأََغـــاِني�  َوتَ َمزَاِمـــيرَ  ة أفسس5: 19-20: " ُمـَكل�ِم2َ بَـْعُضُكْم بَـْعضـاً ِب يـــقول الـــكتاب اRـــقدس في رسال
َو ــنَا يَُسوَع \Rَِْسيحِ، ��َِ  َعَلى ُكل� َشيٍْء ِفي \ْســمِ َرب� . َشـاِكِريَن ُكل� ِحـ2ٍ  َوُمـَرت�ــل2َِ ِفي ُقـُلوِبُكْم لِـلر�ب� ُروِحـي�ٍة، ُمــتََرن�ِم2َ 
\�ِب.  كن متأكداًٍ أن اRزامير والتسابيح سليمة كتابيـاً.

�ج – �أ�ق�ر�أ �ف�ق�ر�ا�ت �ص�ل�ا�ة �م�ن �ا�ل�ك�ت�ا�ب �ا�ل�م�ق�د�س٬، �و�خ�ص�ص �ك�ل �آ�ي�ة �ل�ن�ف�س�ك.

ــــَها الـــــر�ب¦ َســــــي�ُدنَــــــا، َمــــــا أَْمَجـــــَد اْســـَمَك ِفي ُكـل� ا8َْرِض، َحــــــيُْث َجــــَعْلَت َجــــــvََلـَك فَــــْوقَ  ور8: 1: " أَي¦ زم يــــــقول م
َماَواِت!   الس�

حتى تــجعل هــذه ا�يــة شــخصية، يــجب بــبساطــة أن تضع أســمك بــدAً مــن كــلمة مــعينة بــها. Aبــد أن تــقرأ كــل 
أية كما هي مرة ثم تقرأها بعد أن تضع اسمك بها لتسبح ا� بصــورة شخصية. 

هـناك بـعض ا�صـحاحات في الكتاب اRـقدس لهذا الـنوع مـن الـعبادة مـثل: مزمـور8، 9، 19، 24، 65، 92، 
104، 139، صـلوات يسوع اRسيح وبولـس الـرسـول، وإصـحاحـات مـتنوعة من سفر الـرؤيا. توجـد أيـضـاً طـريـقة 
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أخــــرى �يــــجاد فــــقرات تســــبيح في الــــكتاب اRــــقدس وهي بــــبساطــــة أن تــــكشف عــــن كــــلمة "تســــبيح" في فهــــرس 
الكتاب اRقدس.

يُـعتبر التسـبيح جزءاً ضـروريـاً وأسـاسياً في الـنمو الـروحي لـكل مؤمن. اقـرأ ا�صـحاح4، 5 من سـفر الـرؤيـا 
لتعرف ما الذي سنفعله في السماء.

2 – �ا�ل�ا�ع�ت�ر�ا�ف:

لــيس مــن الــضروري أن نقضى وقــتـاً طــويvً في اAعــتراف. عــندمــا نــرتــكب خــطية، يــتكلم الــروح الــقدس في 
الـــــحال إلى ضـــــمائـــــرنـــــا بـــــخصوص خـــــطيتنا. Aبـــــد أن نـــــعترف بـــــكل خـــــطية في اللحـــــظة التي يـــــبكتنا فـــــيها الـــــروح 
َرنَـا ِمْن ُكل�  َوَعـاِدٌل، َحـت�ى يَْغِفَر َلـنَا َخـطَايَـانَـا َويُطَه� الـقدس. يقول الـكتاب اRقدس:" إِِن \ْعـتََرفْـنَا ِبَخـطَايَـانَـا فَُهَو أَِم2ٌ 
إِثْـمٍ.)1يو1: 9(.

لـــم نـــعترف بـــها. ربـــما يـــذكـــرنـــا بـــاتـــجاه  أثـــناء خـــلوتـــنا مع ا�، ربـــما يـــأتي الـــروح الـــقس إلى أذهـــانـــنا بخـــطايـــا 
سيء، أو غضب، أو مرارة تجاه شخص ما. في هذه الحالة، ينبغي أن نعترف بكل الخطايا التي في قلوبنا.

3 – �ا�ل�ش�ك�ر 

ْكِر، لِــــتُْعَلْم ِطــْلـبَاتُـُكمْ  ش¦ َو\لــد¦َعـــاِء َمعَ \ل vَةِ  ل� َشيٍْء ِبـــالص� ْل ِفي ُك وا ِبَشيٍْء، بَ يـــقول الـــكتاب اRـــقدس: " Aَ تَْهــــتَم¦
. )في4: 6(. الـعرفـان بـالجـميل هـو شـكر ا� مـن أجل مـا فـعله 8جـلنا. على سـبيل اRـثال، "أشـكرك يـا رب  َلَدى \�ِ
من أجل صحتي، وطعامي ومن أجل عائلتي".

4 – �س�م�ا�ع �ص�و�ت �ا�ل�ل�ه:

ــتَِظِري يَـا نَفِْسي، 8َن� ِمْن ِقــبَـلِِه َرَجـاِئي.)مز62: 5(. كـذلك " ُكـف¦وا َواْعـَلُموا  يـقول الـكتاب اRقدس: " إِن�َما ��َِ انْ
 ًvَعاَلى ِفي ا8َْرِض" )مز46: 10(. كـيف نسمع صوت ا�؟ يسـتخدم ا� أصـ 2َْ ا8َُمــمِ، أَتَ َعاَلى بَ أَن�ي أَنَـا ا�ُ، أَتَ
 ً طـــريـــقت2 لـــيتكلم إلى اRـؤمـــن2 على أســـاس يـومي: الـــروح الـــقدس وكـــلمته. تـــقول الـــرســـالـــة إلى أهـــل رومـــية. " إِذا
. )رو10: 17(.  \ِ�يَماُن ِباْلَخـبَِر َو\ْلَخـبَُر ِبَكـلَِمِة \�ِ

الــكتاب اRــقدس هو رســالــة حــب مــن ا�. إن رغــبة ا� هي أن يــتكلم مع كــل شــخص مــنا كــل يـوم مــن خــvل 
كلمته عن طريق الروح القدس. هنا سنقدم قليل من الطرق لسماع صوت ا�: 

أ – ابدأ قراءة سفر من أسفار الكتاب اRقدس، ونقترح أن تبدأ بالرسالة إلى أفسس. 



70

لك الحقائق الـروحـية في كـل آيـة أو فـقرة. فـمثvً في أف1: 1 يـقول: " بُوُلُس،  ب – أطلب من ا� أن يوضح 
ُسوَع.  في هـــذه  ُسَس، َو\Rْـُـؤِْمـــِن2َ ِفي \Rَِْسيحِ يَ ـــِذيــَن ِفي أَفَ ُسوَع \Rَِْسيحِ ِبـَمِشيـئَِة \َ�ِ، إَِلى \ْلـــِقد�يِســـ2َ \ل� َرُســـوُل يَ
ا�ية توجد أربعة حقائق روحية وهي:

1( بولس شخص مؤمن وهو رسول يسوع اRسيح.

2 – كان رسوAً، ومختاراً من ا�.

3 – كلمة "القديس2" تشير إلى اRؤمن2 في أفسس.

4 – هؤAء القديس2 مؤمن2 بيسوع اRسيح.

ج – أجـــعل كـــل حق روحي حـــقـاً شـــخصيـاً. يـــتكلم ا� إلى الـــقارئ خـــvل هـــذه الـــحقائـــق. فـــمثvً يـــقول ا� لي 
أربع حقائق في أفسس1: 1.

1 – إنني تلميذ ليسوع اRسيح بمشيئة ا�.

2 – إنه اختارني بمشيئته

3 – أنني قديس ب2 القديس2 الذين يعيشون في منطقتي.

4 – إنه يريدني أن أكون مؤمنـاً في اRسيح يسوع.    

5 – �ق�د�م �ص�ل�ا�ة �ل�ل�ه �م�ن �ك�ل�م�ة �ا�ل�ل�ه.

استخدم أيـة لتصلي بها �. اسـتخدام هـذه ا�ية الـخاصـة في أفسس يـمكن أن يـكون على هـذا الـنحو، أبي 
لــيسوع اRسيح. أشــكرك، يــا رب، 8نني قــديــس فــيك.  الــعزيــز، إلهي، أشــكرك يــا رب 8نــك دعـوتني 8كــون تــلميذاًَ 
إنني شـــخص مـــحفوظ فـــيك وبـواســـطتك. أبي الـــسماوي أرغـــب في أن أكـــون شـــخصـاً مؤمناً باRسيح وأمـــينـاً لـــه. 
في اسم يسوع. آم2.

بـعد السـلوك خـvل هـذه الخـطوات في ا�يـة ا8ولى، تقدم إلى ا�يـة الـثانـية وواصـل بهـذه الـطريـقة خـvل الـنص 
كله.

6 – �ا�ل�ت�ش�ف�ع

َعيِْنِه ِبُكل� ُمواظَــبَةٍ  يــقول الــكتاب اRقدس: "  ُمَصل�2َ ِبُكل� َصvٍَة َوِطـْلـبٍَة ُكل� َوْقٍت ِفي \لـر¦وحِ، َوَســاِهـِريَن لَِهــذَا ِب
َوِطْلـبٍَة، 8َْجِل َجِميعِ \ْلِقد�يِس2َ" )أف6: 18(.
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التشفع هــــو الــــصvة مــــن أجــــل ا�خــــريــــن. مــــعظم الــــناس تضع ورقــــة بــــيضاء في مـــؤخــــرة كــــتابــــهم اRــــقدس، 
ويـقومـون بـتقسيم هـذه الـصفحة إلى ثـماني أعـمدة، وربما يسـتخدمـون مفكرة مـنفصلة حتى يـقوموا بـكتابـة قـائـمة 
بأسماء الذين يرغبون في الصvة لهم.

على ســبيل اRــثال، أكــتب، في قــمة الــصفحة، كــلمة "يـومــيـاً" ثــم اكــتب اســم شــريــك حــياتــك، أبــناءك، والــديــك، 
وإخوتك ..... الخ. هؤAء الناس هم ا8قرب إليك. 

في الـــصفحة الـــتالـــية، أو في الـــعمود الـــتالي، أكـــتب كـــلمة #&95)". تـــحت هـــذه الـــكلمة سجـــل قـــائـــمة بـــأســـماء 
الـذيـن سـتصلي مـن أجـلهم في ذلـك اليوم من ا8سـبوع. صل مـن أجل راعـيك وزوجـته، واRـدرس الـخاص بـك في 
مدارس ا8حد وا�خرين اRوجودين معك في فصلك.

تب #&#47+4". في هــــــذه الــــــصفحة ســــوف تسجــــــل  ر، وأك عمود ا�خ رى، أو ال تقل إلى الــــــصفحة ا8خ ان
أعضاء عائلتك وأصدقائك.

"#&7&#7#-" في الـقمة. في هـذا الـيوم أرفع صـvة مـن أجـل الـضالـ2 الـذيـن  في صـفحة أخـرى، أكتب كلمة 
تعرفهم.

"#&5$(,#-" ســــيكون في قــــمة صــــفحة أخــــرى أو عــــمود أخــــر. تــــحت هــــذه الــــكلمة أكــــتب أســــماء اRــــرســــل2، 

والقادة في رابطة الكنائس، وقادة كنيستك أو آخرين ترغب في الصvة من أجلهم.

3". في هــذه الــصفحة أكــتب أســماء قــادة بــلدك أو  +*;&# " في صفحة أخــرى أو عــمود آخــر، أكــتب كــلمة 
َراٌت 8َْجِل َجِميعِ  َل ُكل� َشيٍْء أَْن تَُقاَم ِطْلـبَاٌت َوَصَلَواٌت َو\بِْتَهاAٌَت َوتََشك¦ دولتك. يـقول الـكتاب اRقدس. " فَــأَطُْلُب أَو�
ـــــــْقَوى  ـــــــِذيــــــَن ُهــــــْم ِفي َمـــــــــنِْصٍب، لَِكيْ نَْقِضيَ َحــــــــيَاةً ُمــــــــطَْمِئـن�ًة َهــــــــاِدئـَــــــًة ِفي ُكــــل� تَ ُـــــــُلوِك َوَجــــــِميعِ \ل� Rْ\ لـــــــــن�اِس، 8َْجــــــِل\
َوَوَقاٍر" )1تي2: 2-1(.

"#&.*,!". في هــذه الــصفحة أو الــعمود أكــتب أســماء  في الــصفحة الــتالــية أو الــعمود الــتالي، أكــتب كــلمة 
الذين تعرفهم وتعرف أنهم تراجعوا عن الكنيسة، أو ربما يكونوا قد ضلوا.

3(6". في هذه الــقائمة أكــتب أسماء أصــدقــائــك، وأعــضاء  &#" الــصفحة الــتالــية Aبــد تــكون تــحت عــنوان 
الكنيسة، وشركاءك في اRشروعات الخاصة التي تشارك فيها.

لـكثيرين كل يوم مـن كـل أسـبوع. يؤمـن الـبعض أن رومـية16 هي  عـندمـا يـفعل الـرائـد هـذا، فـإنـه سوف يصلي 
قائمة صvة بولس من أجل اRؤمن2 في رومية.  

7 – �ا�ل�ت�أ�م�ل �و�ح�ف�ظ �ا�ل�آ�ي�ا�ت �ا�ل�ك�ت�ا�ب�ي�ة.
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 ،ًvْْل تَْلَهجُ ِفـــيِه نَـَهاراً َوَلـــي ــِريـَعِة ِمـْن فَـِمَك، بَ ِذِه الش� فُْر َه ـــبَْرْح ِس يـــقول الـــكتاب اRـــقدس في ســـفر يـــشوع:" Aَ يَ
لِـتَـتََحف�َظ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكل� َما ُهَو َمْكـتُوٌب ِفيِه. 8َن�َك ِحيـنَِئٍذ تُْصـلِحُ طَِريَقَك َوِحيـنَِئٍذ تُفْـلِحُ )يش1: 8(.

تـعلن هـذه ا�يـة أنه عـندمـا نلهج في كـلمة ا� نهاراً ولـيvً، تتغير حـياتنا. تـقول رسـالـة رومـية8: 29، أن هـدف 
لــصــورة يــسوع اRسيح. نــتيجة هــذا هــو أن تكون حياته ناجحة ويــكون مــفلحـاً.  ا� هو أن يــجعل الــرائــد مــشابــهـاً 
لكن السؤال هو، "كيف نلهج في كلمة ا� نهاراً و ليvً؟ كيف نلهج في كلمة ا� عندما ننام؟"

1 – أختر آية من الكتاب اRقدس كل أسبوع.

2 – أقرأ ا�ية في سياقها أو في نصها.

3 – أطلب من ا� أن يظهر لك ما هو الحق في هذه ا�ية.

4 – أجعل هذه ا�ية شخصية لك في الصvة.

5 – أكتب هذه ا�ية في بطاقة صغيرة مع الشاهد الكتابي.

6 – أقــرأ هــذه ا�يــة، خــvل الــيوم، وفي أوقــات مــتعددة ومــتنوعــة. أفــعل هــذا وأنــت تــنتظر في طــابــور، أو في 

وقت خلوتك. لكن Aبد أن تخرج الكارت من جيبك خمس مرات على ا8قل في اليوم. 

7 – آخر شيء يجب أن تفعله كل ليلة هو أن تقرأ هذه ا�ية. يتم هذا لكي تغرس ا�ية في الvشعور.

8 – �ا�ل�ت�ض�ر�ع �أ�و �ا�ل�ت�و�س�ل: 

َونَــجِـدَ  ــنَاَل َرْحَمةً  يـقول الـكتاب اRـقدس في الرسالة إلى الـعبرانـي2: " فَـْلـنَـتََقد�ْم ِبـِثَقٍة إَِلى َعـْرِش \لــن�ْعَمِة لَِكيْ نَ
ِنْعَمًة َعْونـاً ِفي ِحيِنِه." )عب4: 16(. يعني التضرع ببساطة أن نأتي أمام ا� بكل! احتياجاتنا الخاصة.

4 – �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ا�ل�خ�ل�ا�ص:

دائـمـاً نرى أن اRـعتقدات أو ا�يـمانـيات تسـبق ا8عمال. يقول إنـجيل متى " يَـا أَوAََْد ا8َفَـاِعي! َكـيَْف تَـْقِدُرونَ 
ــتََكل�ُم اْلــفَُم." )مت12: 34(. يــجب أن يــفهم اRبشــر  ْضَلِة اْلـَقْلِب يَ ــتُْم أَْشـَراٌر؟ فَـِإنـ�ُه ِمْن فَ َحاِت َوأَنْ الِ ــتََكل�ُموا ِبــالص� أَْن تَ
د العهـــد الجـــديـــد ا8ســـاســـية. مـــا يــؤمـــن بـــه اRبشـــر الـــرائـــد بـــخصوص الـــكتاب اRـــقدس، والـــخvص،  قائ الـــرائـــد ع
والخــدمــة والــكنيسة يــعد شــيئـاً حــاســمـاً لــنجاحــه في الخــدمــة. إيــمانــه فــيما يــختص بــالــخvص سوف يــنعكس على 
رسالته. كثير من اRؤمنA 2 يعرفون ا�جابة عن معظم ا8سئلة الرئيسية عن الكتاب اRقدس.



73

و ا�نــــجيل؟ )أكــــتب بــــقلم رصــــاص فــــهمك عــــن الــــتعريــــف الــــكتابي(. حتى تجــــد الــــتعريــــف الــوحــــيد  ا ه 1 – م

ل£نجيل في الكتاب اRقدس أقرأ 1كو15: 4-1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------   

 E!+()5&# !#+9&# +1 #* – 2 )أكـــــتب إجـــــابـــــتك بـــــالـــــرصـــــاص، مـــــبنية على الـــــتعريـــــف الـــــكتابي(. حتى تجـــــد 

التعريف الوحيد عن الحياة ا8بدية في الكتاب اRقدس، اقرأ يوحنا17: 3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

مـــن اRـــهم جـــداً أن يـــفهم اRبشـــر الـــرائـــد بــوضــوح مـــاهـــية الـــخvص طـــبقـاً للعهـــد الجـــديـــد. و8ن كـــنيسة العهـــد 
الجـــديـــد تـــتألـــف مـــن اRخـــلص2، فـــإن عـــقيدة أو مـــعتقد اRبشـــر الـــرائـــد بـــشأن الخvص شيء أســـاسي بـــالنســـبة 
لعمله.

لـم يؤمـن بـأن الـناس بدون اRسيح قـد ضـلوا ضـAvً أبـديـاً وسوف يـقضون  لـن يـقوم اRبشر الـرائد بـأي عـمل مـا 
(E%&0 يـــجب أيضاً أن يـــفهم اRبشـــر الـــرائـــد بـــأن ا�نـــسان بـــدون   4*F6  ?#:9  &1" بـــاقي أبـــديـــتهم في الـــجحيم. 
اRسيح يصبح مـــنفصvً عن ا� وتـــمتلئ حـــياتـــه بـــالـــتوتـــر، والـوحـــدة، والخوف، والـــشعور بـــالـــذنـــب، ويـــكون بـــداخـــله 
فراغ كبير يترسب في أعماق نفسه.

وهي الـديـنونـة ا8خـيرة. توجـد بـعض الـثقافـات التي تـمارس عـقيدة الـروحـانـية  هـناك مـسألـة أخـرى هـامـة جـداً 
وتظهـر عـقيدة وAدة الـروح بعد اRوت في جسـد أخر جـديـد بـصــورة قـويـة. لـقد عـلمنا يـسوع عـن الـقيامـة ولـم يـعلمنا 
كَ  ُموتُـوا َمــر�ةً ثُـم� بَـْعَد ذَلِ َما ُوِضعَ لِـــلـن�اِس أَْن يَ عـــن وAدة الـــروح بـــعد اRـوت في جســـد آخـــر. تـــقول لـــنا كـــلمة ا�:  وََك
ــاِنــيًَة ِبــvَ َخِطي�ٍة لِــْلَخvَِص  ا َكـِثيِريـَن، َسيَظَْهـُر ثَ ا ُقــد�َم َمـر�ةً لَِكيْ يَْحـِمَل َخطَايَ ْعَدَم َكذَا \Rَِْسيحُ أَيْــضـاً، بَ ُة، َه نُونَ \لــد�يْ
لِل�ِذيَن يَـنْـتَِظُرونَُه.)عب9: 27(.

ا19: 10 أن يـــسوع جـــاء لـــيطلب ويخـــلص مـــا قـــد هـــلك، وهـــذه هي اRـــهمة اRـوضـوعـــة على  لـوق يـــخبرنـــا إنـــجيل 
عـاتـق اRبشـر الـرائـد. سوف يهـلك الـناس إذا اعـتمدوا في خـvصهم على أي شخص آخـر بـخvف يـسوع اRسيح. 
ُر ِبــأَْعَماِل \لـن�اُموِس، بَْل ِبِإيَماِن يَُسوَع \Rَِْسيحِ،  كـذلـك تـقول الـرسـالـة إلى غـvطـية: " 16إِذْ نَْعَلُم أَن� \ِ�نَْساَن Aَ يَـتَـبَر�
ُر َجَسـدٌ  َر ِبـِإيَماِن يَُسوَع Aَ ِبأَْعَماِل \لــن�اُموِس. 8َن�ُه ِبـــأَْعَماِل \لــن�اُموِس Aَ يَــتَـبَر� آَمــن�ا نَْحُن أَيْـضـاً ِبـيَُسوَع \Rَِْسيحِ، لِــنَـتَـبَر�
َما. )غل2: 16(.
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تــمامـــاً كــما يــجب أن يــكون اRبشر الــرائــد مــدركـــاً أن الــهالــك2 لم يخــلصوا، Aبــد أن يــدرك الــشخص الــهالــك 
بـأنه هالك. بـبساطـة A يـمكن أن نـرى أنـاســاً يتخـذون قـراراً بـالـحياة لـيسوع اRسيح دون أن نـقوم بـتلمذة الـناس. 
Aبد أن نـدمج اRؤمـن2 الجـدد في عـمل الـكنيسة، ونـدرب الـقادة اRحـلي2، وننظم ونـقيم كـنيسة مـتكاثـرة ومسـتقلة 
ومدعمة ذاتيـاً تحت قيادة الروح القدس.

لــلشخص أن يــفهم بــصــورة واضــحة مــا الــذي يجب أن يــفعله حتى يخــلص. لــن يخــلص  لــذلــك، مــن اRــهم جــداً 
الــشخص إن لــم يــتب عــن جــميع خــطايــاه ويــجب أن يضع كــل ثــقته في اRسيح يــسوع ويــأخــذه كــرب لــه ومخــلص 
الوحـيد. يـجب أن يـقوم اRبشر الـرائـد بـعمل كـل شيء يـجعله يـتأكـد مـن أن اRهتم2 يـفهمون حـالـتهم الـهالـكة ومـا 
الذي يجب أن يقوموا به ليقبلوا اRسيح. 

+G; 4, )26#+#1. مرقس1: 15 مــا هي الــتوبــة؟ تعني كــلمة "يــتوب" أي أن تــغير حــياتــك   45 ).+  :?#&25

واتــجاهــك وتــأخــذ طــريــقك إلى يــسوع اRسيح وتــغير فــكرك )أفــكارك(. حتى يــغير الــشخص ذهــنه وأن يــتحول مــن 
الخـطية إلى يـسوع، هـذا يعني أنـه يـدرك أنه يـتحكم في حـياتـه الـخاصة وأنـه يـرغب في أن يخضع ويسـلم قـيادة 
حـياتـه لـيسوع. هـذا يعني أن يخضع الـشخص حياته للمسيح يسوع. الـتوبة هي عـملية تـرك وتخـلي عـن الخـطية 
)أي تـسيطر على نـفسك( وأن تسـلم حـياتـك لـيسوع كـرب وسـيد. نـفس التسـليم والـخضوع مـطلوب في رومـية10: 
9 عـندمـا "يـعترف" الـشخص بـيسوع كـرب، يـتحول مـن حياة تـسيطر عـليها الـنفس وا8صـنام إلى يـسوع اRسيح 

كرب.

�م�ا �ه�ي �ا�ل�ت�و�ب�ة؟ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

/+,. كــــــــــــــــــلــمــة "آمــــــــــــــــــنــت" في  = 2 < &;*%2 )$% ,23 +  +/  14#*+B &% ,> +  45 ).+  ?#+4#7

رومـية10: 9" أكـثر مما يـعرفـه الـشخص بعقله من حـقائـق عـن يـسوع اRسيح. يـقول الـكتاب اRـقدس في يـعقوب2: 
19 أن الشياط2 أيضـاً تؤمن بكل الحقائق اRذكــورة عن يسوع.

كــلمة إيــمان أو يـؤمــن بــالــيونــاني تعني Pistis أي يــجب على الــفرد أن يــقدم حــياتــه لــيسوع حتى يــكون هــذا 
حـــقيقيـاً. هـــناك مـــشكلة كـــبرى حـــيث يـؤمـــن كـــثيرون  الـــشخص مع يسوع. أي شيء أقـــل مـــن هـــذا A يـــكون إيـــمانـــاً 
هم. إن عـــملنا هـــو أن نــوضح لـــلناس الـــفرق بـــ2 ا�يـــمان  بـــالـــحقائـــق الـــتاريـــخية التي تـــخص يـــسوع اRسيح بـــعقول
الحقيقي، ا�يمان الذي يخلص، وذلك ا�يمان الزائف.

�م�ا �ه�و �ا�ل�إ�ي�م�ا�ن؟ 
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---------------------------------------------------------------

ا�يــمان الحقيقي الــذي يخــلص A يضع ثــقته في أي شيء إضــافي من أجل الــخvص. على ســبيل اRــثال، 
يـــجب أن يـــتوقـــف الـــشخص عـــن الـوثـــوق في أعـــمالـــه الـــصالـــحة، والـــحياة الـــصالـــحة، والـــتماثـــيل، والـــعذراء مـــريـــم، 
واRــvئــكة والــقديســ2 ويضع ثــقته الــكامــلة في شــخص يسوع اRسيح كمخلصه الوحيد وشــفيعه ووســيطه وكــرب 
لــه. في هــذا الــكتاب، زرع الــكنيسة ا8هــلية يــقول "تــشارلــز بــروك": "تــعريــف الــخvص الــذي A يــتعامــل بــدقــة مع 
موضوعات الخطية، والتوبة وا�يمان سوف ينتج مجموعة دينية ولن ينتج كنيسة.

يــــجب أن يتبع كــــل مبشــــر رائــــد إرشــــاد الــــروح الــــقدس 8نــــه هــــو الـــوحــــيد الــــقادر على تــــبكيت الــــضالــــ2 على 
ة اRسيح الــكامــلة والــحقيقية بــقوة الــروح القدس 8نــه )الــروح  خــطايــاهــم. يــجب أن يشارك اRبشــر الــرائــد برسال
القدس( يعمل في قلوب الناس فهو الذي يعطي الثمار الدائمة.

5 – �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ا�ل�ش�ه�ا�د�ة �ا�ل�ش�خ�ص�ي�ة

الهــدف مــن الــشهادة الــشخصية هــو أن نــشارك بــالــخبرة أو التجــربــة الــشخصية. مــن اRــمكن أن نــجادل أو 
نـتناقـش في ا8مـور التي حـدثـت مع أناس آخـريـن، لـكن مـن الـصعب أن نـجادل مع شـخص ما عـما حـدث مـعه أو 
بـخصوص تجـربـته الـخاصـة. يحكي لـنا الـرسول بولـس في أعمال22: 1-16، أعمال26: 9-23 قـصته وكـيف قـبل 
اRسيح وما الذي حدث بعد لقائه مع يسوع.

(1) �ن�ق�ا�ط �إ�ر�ش�ا�د�ي�ة �ل�ا�ب�د �أ�ن �ي�ت�ذ�ك�ر�ه�ا �ا�ل�ش�خ�ص �ع�ن�د�م�ا �ي�ش�ا�ر�ك �ب�ا�خ�ت�ب�ا�ر�ه:

1 – أن يكون مختصراً. )دقيقتان على ا8كثر(

A – 2حـــظ أن هـــدفـــك هـــو أن تـوضح لـــلخاطـــئ كـــيف تـــقابـــلت مع يـــسوع اRسيح. سـوف يُشـــرح ا�نـــجيل فـــيما 

بعد.

A – 3 تقدم عظة.

A – 4 تشرح خطة الخvص في هذا الوقت.

A – 5 تقدم دعوة.

A – 6 تســـتخدم مـــصطلحات غـــريـــبة وغـــامـــضة، مـــثل: "لـــقد اعـــتمدت". ســوف يـــعتقد غـــير اRــؤمـــن بـــأنـــه حتى 

يخــلص Aبــد أن يــعتمد. مــن ا8حــسن أن تــقول: "في لــيلة مــا، قــبلت يــسوع في قلبي"، أو "إنني وثــقت في يــسوع 
كمخلص ورب لحياتي.
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7 – استخدم ا�يات الكتابية إذا كنت ترغب في ذلك.

8 – أكتب اختبارك الشخصي. يجب أA يزيد عن 250- 350 كلمة.

9 – أختم اختبارك بهات2 العبارت2:

أ – ا�ن أنا متأكد من أن لي حياة أبدية.

ب – هل تسمح لي أن أشرح لك من الكتاب اRقدس كيف يكون لديك يق2 بحصولك على الحياة ا8بدية؟

)2( �ا�ل�ا�خ�ت�ب�ا�ر

أجب عن هذه ا8سئلة حتى تساعدك في كتابة اختبارك:

�أ – �ك�ي�ف �ك�ا�ن�ت �ح�ي�ا�ت�ي �ق�ب�ل �أ�ن �أ�ع�ر�ف �ي�س�و�ع؟ �ت�ك�ل�م �ع�ن �ا�ت�ج�ا�ه�ا�ت�ك٬، �و�أ�س�ا�ل�ي�ب �ح�ي�ا�ت�ك٬، 
�و�خ�ط�ا�ي�ا�ك. )�أ�ع�م�ا�ل22: ٬5-1، 26: 11-4(.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

�ب – �ك�ي�ف �أ�د�ر�ك�ت �ا�ح�ت�ي�ا�ج�ي �ل�ي�س�و�ع؟ )�أ�ع�م�ا�ل22: ٬8-6، 26: 15-12(

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------

�ج – �أ�ي�ن �و�ك�ي�ف �ق�ب�ل�ت �ا�ل�م�س�ي�ح؟ )�أ�ع�م�ا�ل22: ٬10-6، 26: 18-13(

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------

�د – �ك�ي�ف �أ�ص�ب�ح�ت �ح�ي�ا�ت�ي �م�خ�ت�ل�ف�ة �م�ن�ذ �أ�ن �ق�ب�ل�ت �ا�ل�م�س�ي�ح؟ )�أ�ع�م�ا�ل22: ٬21-10، 26: 23-19(.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------  

�هـ _ �خ�ا�ت�م�ة:

اخــتتم حــديثك دائــمـاً بــقولــك: ا�ن لــدي يــق2 بــأن لي حــياة أبــديــة. هــل تسمح لي بــأن أشــرح لــك كــيف يؤكــد 
الكتاب اRقدس على أنه يمكنك أن تنال حياة أبديه أيضـاً؟    

مــــا فــــعلته وقــــمت بــــه هــــو بــــناء كــــوبــــري بــــينك وبــــ2 الــــشخص الــــهالــــك. ا�ن أنــــت تــــطلب تــــصريــــحـاً بــــعبور هــــذا 
الـكوبـري وأن تـدخـل حـياتـه الـشخصية. ربـما يـقول لـك "نـعم" وربـما يـقول "A". عـندما يـقبل عـليك أن تـحضر إلـيه 
الـبشارة. وإذا قـال "A" يـمكنك أن تـسألـه هـل مـن اRمكن أن تـكتب اسـمه في كـتابـك اRـقدس حتى تصلي دائـمـاً 
من أجله وبصــورة يومية.

6 – �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ا�ل�ك�ر�ا�ز�ة �ا�ل�ش�خ�ص�ي�ة _ �ا�ل�آ�ي�ا�ت �ا�ل�س�ت �ا�ل�ت�ي �ت�ش�ر�ح �ا�ل�إ�ن�ج�ي�ل.

يوجد نوعان من الثقافة: 

1 – ثقافة مبنية على أساس غير مسيحي.

2 – ثقافة مبنية على أساس مسيحي.

هناك أمـور أســاســية ورئــيسية لــلبشارة بــغض الــنظر عــن مــاهــية الــثقافــة. A يــمكن لــلثقافــة أن تــغير الــرســالــة. 
إنـها تملي عـلينا كـيف نـقدم الـرسـالة )الـبشارة(. هـذه الـحقائـق الـرئـيسية سوف تـحتاج إلى اRـشاركة بـها بـطريـقة 
مــا، وكــيف أعــلن الــشخص قــبولــه اRسيح. نــقترح تقديم هذه الــحقائــق، إمــا على اRدى الــبعيد في دراســة الــكتاب 
اRــقدس أو بــطريقة سرد الــقصص. في الــثقافــات اRــبنية على أســاس مسيحي  يــمكن لــلشخص أن يــقدمــها في 
الــــحال وفـــــوراً بــــعد مــــقابــــلة شــــخص. بــــغض الــــنظر عــــن الــــشكل الــــذي يــــختاره ا�نــــسان ليســــتخدمــــه في تــــقديــــمه، 
يحتاج أن يعرف هذه الحقائق الجوهرية الرئيسية للبشارة.

�أ�س�ئ�ل�ة �ا�ل�ث�ق�ا�ف�ة �ا�ل�م�ب�ن�ي�ة �ع�ل�ى �أ�س�ا�س �غ�ي�ر �م�س�ي�ح�ي.

في هذه الــحالــة يــجب أن تــبدأ بــأكــثر سـؤال مــهم مــثل: " مــا هــو مــفهومــك عــن ا� ومــن هــو ا�؟" أنــصت إلى 
الــشخص واســألــه هــل يــمكنه أن يــرتــبط بســلسلة من الــدراسات. في الــثقافــة اRــبنية على أســاس غــير مسيحي 
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يــجب أن تــسأل هل إذا كــان الــشخص يــرغــب في أن يــتعلم عن ا� الــخالــق الــذي خــلق الــعالــم كــله وكــيف عــرفــت 
)ا�( بصــورة شخصية. استخدم دراسات كتابية بسيطة أو قصص كتابية مترتبة ترتيبـاً تاريخيـاً.

�أ�س�ئ�ل�ة �ا�ل�ث�ق�ا�ف�ة �ا�ل�م�ب�ن�ي�ة �ع�ل�ى �أ�س�ا�س �م�س�ي�ح�ي.

لـــو أنـــك مـــت هـــذه الـــليلة، هـــل تـــعلم أن لـــديـــك حـــياة أبـــديـــة وأنـــك ســـتذهـــب إلى  هل ممكن أن أســـألـــك ســؤال؟  
الـسماء؟ )أحـفظ هـذا الـسؤال(. إن لـم يـقدم الـشخص إجـابـة دقـيقة يـمكنك أن تـقدم اخـتبارك وأن تـشاركـه وتوصـل 
له السؤال الـتالي: "افـترض أنـك أمـام ا� ا�ن وسـألـك:  له الـرسـالـة. إذا كـانـت أجـابـته" نـعم لـدي يـق2 بهـذا"، وجه 
"Rــاذا يــجب على أن اسمح لــك بــالــدخول إلى السماء؟" "كــيف ســتجاوبــه؟" )أحــفظ هذا الــسؤال( أن لــم يســتطع 
أن يـجيب على سؤالـك بـطريـقة صـحيحة، عليك أن تـشارك مـعه الـرسـالة. هناك سؤال آخـر يـمكنك أن تسـتخدمـه، 
لــــيكون لــــك عــــvقــــة شــــخصية مع يــــسوع  سوع اRسيح أو هــــل أنــــت في طــــريــــقك  "هــــل لــــديــــك عــــvقــــة شــــخصية مع ي

اRسيح؟

�ل�ا�ح�ظ: 

عـن تـلك اRسـتخدمة في الـثقافـة  لـلهندوس والـبوذيـ2 وا�رواحـي2 يـجب أن تـكون مـختلقة جـداً  اRسائل ا8بـديـة 
اRــبنية على أســاس مسيحي مــثل الــكاثـولــيكية الــرومــانــية. في هــذه الــثقافــات، أي مراجع تســتخدم كــلمات مــثل 
لــلبيئة الــثقافــية لــلفرد, على ســبيل اRــثال، وصــف ا�  "ا�"، يــسوع، "الــسماء" أو الــجحيم" يــجب أن تُحــدد طــبقـاً 
لـتعريـف مـن هـو ا�. إن تجسـد يـسوع  كـخالـق لـكل شيء على أنـه الـروح الكلي الـقدرة غـالـبـاً مـا يـكون بـدايـة جيدة 
وهدفه ينبغي أن يُوصف عندما نشير إلى ا�.

مـثال آخـر جـيد وهو مصطلح" الـسماء". الـسماء بـالنسـبة لـلبوذيـ2 تعني الهـروب مـن كـل الـرغـبات. وبـالنسـبة 
لـلهندوس تعني الهروب مـن إعـادة الخـلق مـرة أخـرى. بـالنسـبة لـ£رواحـي2، يـمكن أن تعني أشـياء عـديـدة وربـما 
يمكن تمييزها فقط عن الجحيم سواء كان نسلك يقدم � قراب2 أم A )في كثير من اRواقع في شرق آسيا(.

في كــثير مــن الــثقافات الــكتاب اRــقدس لــيس كــتابــاً يــعرفــه كــل الــناس. كــثيرون إن لــم يــكن مــعظم اRجــموعــات 
عــنه. مــا تــفعله في هــذه الــحاAت هــو أن تــبدأ بــاRــشاركــة بــأن الــكتاب  التي يــصعب الوصــول إلــيها لــم تسمع أبــداً 
اRقدس هو الكتاب الذي أعطاه ا� لنا ليكشف لنا عن نفسه.

لــ£يمان بهــذا. ربــما A يــرغــبون في ذلــك، لــكن إذا أرادوا دراســته مــعك سوف يــقوم الــروح  لــيسوا مــضطريــن 
القدس بعمل هذا ويبدأ يكشف لهم عن الحق.

A تـــجادل أبـــداً بـــخصوص هـــل الـــكتاب اRـــقدس كـــلمة ا� أم A. يـــجب أن تـــقدم فـــقط إيـــمانـــك اRبنى على مـــا 
تؤمن بأنه مكتوب في كتاب ا� وسوف ترغب ببساطة في اRشاركة به معهم.
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من اRهم جداً أن يجد الرائد أداة مناسبة للشهادة للناس الذين يخدم بينهم.

�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�إ�ن�ج�ي�ل )�ا�ل�ب�ش�ا�ر�ة( �ل�ن �ت�ت�غ�ي�ر �أ�ب�د�ا٬ً، �ب�ل �س�و�ف �ت�ت�غ�ي�ر �ا�ل�ط�ر�ي�ق�ة �د�ا�ئ�م�اً �ب�ن�اء �ع�ل�ى 
�ا�ل�ث�ق�ا�ف�ة

06%$ 45: في الــثقافــة اRــبنية على أســاسي مسيحي يــمكنك أن تســتخدم ا8ســئلة )اRــسائــل( ا8بــديــة. لــكن 
في الــــثقافــــة اRــــبنية على أســــاس غــــير مسيحي ســــتحتاج أن تســــتخدم الــــفطنة أو الــــذكــــاء في تــــعريــــف وتحــــديــــد 
لــبعض الــكلمات مــثل "الــسماء" ربــما A يــكون بــنفس  لفهم الروحي. إن الــفهم الشخصي  اRــسئولــيات اRــختلفة ل
اRفهوم كما هو مذكور بالكتاب اRقدس.    

�ت�ق�د�ي�م �ا�ل�إ�ن�ج�ي�ل )�ا�ل�ب�ش�ا�ر�ة(

)�ا�ل�آ�ي�ا�ت �ا�ل�س�ت �ا�ل�ت�ا�ل�ي�ة �ت�ش�ر�ح �ج�و�ه�ر �ا�ل�ب�ش�ا�ر�ة(

1 – �ه�د�ف �ا�ل�ل�ه �ل�ح�ي�ا�ت�ك:

يــــــقول الــــــكتاب اRــــــقدس في �ر�س�ا�ل�ة �ي�و�ح�ن�ا �ا�ل�أ�و�ل�ى5: 13:" �كَ�تَ�بْ�تُ �ه�َذ�َا �إِ�ل�َيْ�كُ�مْ �أَ�نْ�تُ�مُ \�لْ�مُ�ؤْ�مِ�ن�ِي�نَ �ب�ِا�سْ�مِ 
\�بْ�نِ \�ل�ل�هِ �لِ�ك�َيْ �تَ�عْ�لَ�مُ�و�ا �أَ�نَّ �لَ�كُ�مْ �ح�َي�َا�ةً �أَ�ب�َد�ِي�َّة٬ً، �وَ�لِ�ك�َيْ �تُ�ؤْ�مِ�نُ�و�ا �ب�ِا�سْ�مِ \�بْ�نِ \�ل�ل�هِ."

.هدف ا�ية: توضيح أن ا� يريد أن يعطينا تأكيد للحياة ا8بدية بسبب محبته ل£نسان. 

.تفسير الآية: الحياة ا8بدية عبارة عن شيئ2:

(A) أن تــعرف يــسوع اRسيح وأن تــأخــذ ســvمه في قــلبك ا�ن وأنــت تــعيش في هــذه الــحياة. )يــو17: 
.)3

(B) أن تعيش مع يسوع في السماء ل¢بد بعد أن تموت. )يو14: 3-1(

.تطبيق ا�ية: هل تريد أن يكون لديك يق2 بأن لك حياة أبدية؟

�ل�ا�ح�ظ: �ف�ي �ك�ل �ا�ل�ث�ق�ا�ف�ا�ت �ا�ل�م�ب�ن�ي�ة �ع�ل�ى �أ�س�ا�س �م�س�ي�ح�ي �و�ا�ل�ث�ق�ا�ف�ا�ت �ا�ل�م�ب�ن�ي�ة �ع�ل�ى �أ�س�ا�س 
<92 وقد يأخذ هذا كثير من الوقت. 2)  6#9&G< *&# 101 ((9J6  45 ()#& +9+3 * $+C

2 – �ا�ح�ت�ي�ا�ج�ك

." �هِ �ل �ل \ �دُ  �جْ �مَ �مْ  �هُ �زَ �وَ �عْ �أَ �وَ �و�ا  �أُ �طَ �خْ �أَ �عُ  �ي �مِ �جَ �لْ \ �ذِ  �إِ يقول الكتاب اRقدس �ف�ي �ر�و�م�ي�ة3: 23: 



80

.هدف ا�ية: توضيح أن جميعنا خطاة.

. تـــفسير ا�يـــة: مـــا هي الخـــطية؟ الخـــطية هي عـــدم طـــاعـــة ا�. على سبيل اRـــثال، كـــلنا أرتـــكب خـــطايـــا مـــثل 
الكذب، والغضب، اRرارة، والطمع، والشهوة، والكبرياء.

تطبيق ا�ية: هل تدرك أنك قد أخطأت؟ ما هي نتيجة أو عاقبة الخطية؟

�ف�َه�ِيَ �ح�َي�َا�ةٌ �أَ�ب�َد�ِي�َّةٌ  �ه�ِيَ �مَ�وْ�تٌ �و�َأَ�م�َّا �هِ�ب�َةُ \�ل�ل�هِ  يــقول الــكتاب اRــقدس في �ر�و�م�ي�ة6: 23: "�ل�أَ�نَّ �أُ�ج�ْر�َةَ \�لْ�خَ�ط�ِي�َّةِ 
�ب�ِا�لْ�مَ�س�ِي�حِ �يَ�سُ�و�عَ �رَ�بِّ�ن�َا.

.هدف ا�ية: توضيح أن جميعنا يستحق اRوت بسبب خطايانا.

تفسير ا�ية ما هو اRوت؟ اRوت يعني أن ننفصل عن ا� بطريقت2:

أوAً: اRـوت هــو انــفصال عــن ا� في هذه الــحياة على ا8رض. إنــه حــياة بــv فــرح أو ســvم في الــنفس. إنــه 
حــياة بــدون يــق2 الــحياة ا8بــديــة وبــدون أن يــكون يــسوع في قــلبك. اAنــفصال عــن ا� يــترك ا�نــسان بــقلب فــارغ 
وخائف.

ثـانـيـاً: اRوت هـو اAنـفصال عـن ا� والذهاب إلى الـجحيم. إنه حـياة بـدون اRسيح طـول ا8بـديـة. طـبقـاً Rـا جـاء 
في الكتاب اRقدس أن جميعنا يستحق اRوت، واAنفصال عن ا�، بسبب خطايانا؟.

3 – �ت�د�ب�ي�ر �ا�ل�ل�ه:

يـــــــــــــقول الـــــــــــــكتاب اRـــــــــــــقدس في �ر�و�م�ي�ة5: 8: "�وَ�لَ�كِ�نَّ \�ل�ل�هَ �ب�َيَّ�نَ �مَ�حَ�بَّ�ت�َهُ �لَ�ن�َا �ل�أَ�ن�َّهُ �وَ�نَ�حْ�نُ �بَ�ع�ْدُ �خُ�ط�َا�ةٌ �م�َا�تَ 
\�لْ�مَ�س�ِي�حُ �ل�أَ�جْ�لِ�ن�َا.

هدف ا�ية: إظهار أن ا� يحبنا كثيراً جداً لدرجة أنه بذل ابنه الوحيد يسوع اRسيح ليموت عن خطايانا.

تـفسير ا�ية: الـثمن الوحـيد للخـطية هو اRوت. لـقد حـمل يـسوع اRسيح الـعقاب، والـديـنونـة، وُحـكم عـليه بـاRوت 
على الصليب حتى يدفع عنا الحساب، حساب الخطية.

كـــان مــوت يـــسوع الـــذبـــيحة الــوحـــيدة الـــكافـــية لتحـــريـــر ا�نـــسان مـــن ذنـــب الخـــطية. يـــحاول كـــثير مـــن الـــناس 
الوصول إلى ا� مـن خـvل طـرق عـديـدة: يـعتمدون على حـياتـهم الـصالحة أو أعـمالـهم الـصالـحة. ربـما يـحاولـون 
ادة وAدة ا8رواح في أجـــــساد  أيـــــضـاً الـــوصـــــول � مـــــن خـــــvل الـــــقديســـــ2، والـــــتماثـــــيل، والـــــصور وا8رواح، أو إع
أخرى.
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لـيس بـه أي قوة ليطهـره من خـطايـاه. يـسوع اRسيح هـو الـطريـق الوحـيد الـذي  كل مجهود ا�نـسان الـخاص 
يـجعل لـنا عـvقـة حـية مع ا�. بـعد أن مـات يـسوع اRسيح على الـصليب مـن أجـل خـطايـانا، قـام مـن بـ2 ا8موات، 
وهزم اRوت. إنه حي ويريد أن يسكن في قلبك. 

تطبيق ا�ية: هل تؤمن بأن يسوع اRسيح هو وحده ربك، ومخلصك وشفيعك؟

4 – �م�د�ى �ا�س�ت�ج�ا�ب�ت�ك:

يـــــــقول الـــــــكتاب اRـــــــقدس في �ر�و�م�ي�ة10: ٬9، " �أَ�نَّ�كَ �إِ�نِ \�عْ�ت�َر�َفْ�تَ �ب�ِفَ�مِ�كَ �ب�ِا�ل�رَّ�بِّ �يَ�سُ�و�عَ �وَ�آ�مَ�نْ�تَ �بِ�قَ�لْ�بِ�كَ 
�أَ�نَّ \�ل�ل�هَ �أَ�ق�َا�م�َهُ �مِ�نَ \�ل�أَ�مْ�و�َا�تِ �خَ�ل�َصْ�تَ.

هدف ا�ية: توضيح ما يجب أن تفعله حتى تأخذ يسوع كرب لك.

تفسير ا�ية: حتى تأخذ يسوع وتقبله Aبد أن تفعل شيئ2:

أ – أوAً: حتى تـــقبل يـــسوع ينبغي أن تـــعترف بـــاRسيح وحـــده رب وA سـواه. Aبـــد أن تـــترك خـــطايـــاك وتـــرجع 
وتتبع يسوع. وهذا يعني أن تدير دفة حياتك وتتوجه إلى يسوع اRسيح. وهذه هي التوبة.

ب( ثــانــيـاً: حتى تــقبل يــسوع Aبــد أن تـؤمــن بــقلبك أن اRسيح قــام مــن بــ2 ا8موات وأنــه هــو اRخــلص الوحــيد 
لـك. هـذا يعني أنـك يـجب أن تـتوقـف عـن وضع إيـمانك وثـقتك في أشـياء أخـرى مـثل ا8خـvق، وا8عـمال الـصالـحة، 
والــتماثــيل والــصور، والــقديســ2 أو الــبعث مــرة أخــرى وأن تضع كــل ثــقتك في شــخص يــسوع اRسيح وحــده فــقط 
كمخلص لك.

تطبيق ا�ية: هل أنت مســتعد لــتعترف بــيسوع كــرب وأن تعطي حــياتــك لــه كــرب لــك؟ هــل مســتعد أن تــتوقــف 
عن ا�يمان بأشياء أخرى وأن تعطي حياتك للمسيح ا�ن كرب ومخلص وحيد لحياتك؟

يقول الكتاب اRقدس �ف�ي �ر�و�م�ي�ة10: ٬13، �ل�أَ�نَّ �كُ�لَّ �مَ�نْ �ي�َدْ�عُ�و �ب�ِا�سْ�مِ \�ل�رَّ�بِّ �يَ�خْ�ل�ُصُ.".

. هدف ا�ية: أظهار أن أي شخص يدعو باسم الرب يسوع سوف يخلص.

. تفسير ا�ية: هذا يعني أنك يمكن أن تقبل يسوع في قلبك ا�ن با�يمان.

تــطبيق ا�يــة: هــل أنــت مســتعد أن تســلم حــياتــك لــيسوع وتــطلب مــنه أن يــدخــل حــياتــك ا�ن؟ إذا كــنت مســتعد 
بالفعل عليك أن تصلي هذه الصvة من كل قلبك.
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"أيـــها الـــسيد الـــرب، إنني خـــاطي. لكنني أثـــق فـــيك يـــا رب، 8نـــك أنـــت ربي ، ومخـــلصي، وشفيعي الـوحـــيد. 
إنني أسلم حياتي لك. تعال وأدخل إلى قلبي وخلصني ا�ن. غيرني وكن قائداً لحياتي. آم2".

هل تؤمن أن يسوع استجاب لصvتك؟ أين يسوع ا�ن؟ هل خلصت بالفعل؟

�ا�ل�خ�ط�ة
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�ا�س�ت�ر�ا�ت�ي�ج�ي�ة �ت�ك�ا�ث�ر

�ا�ل�م�ج�م�و�ع�ا�ت �و�ا�ل�ك�ن�ا�ئ�س �ا�ل�ج�د�ي�د�ة.

�ا�ل�خ�ط�ة

يعطي هـــذا الـــقسم مـــلخص لـــلعملية أو الـــطريـــقة التي ســوف يـــتبعها اRبشـــر الـــرائـــد، حـــيث أن هـــناك أربـــعة 
نـماذج مـختلفة يكن أن تٌسـتخدم لـبناء الكنيسة بـا�ضـافـة إلى أربع دورات توضح بـالـتفصيل كـيف تـبدأ الـكنيسة 
من خvل التضاعف أو التكاثر.

�ت�ذ�ك�ر �أ�ن:

لكي نـــتبعه، بـــل هي مبادئ تعطي بـــبساطـــة إرشـــادات إلى أي نـوع مـــن اAســـتراتـــيجية  لـــيس هـــذا بـــرنـــامـــجـاً 
التي يـمكن أن يـطــورهـا الشخص. لكن في الخـدمـة ربـما يـتطور بـطريـقة مـختلفة تـمامــاً. إن مـا هو مـهم هـو إتـباع 
قـــيادة الـــروح الـــقدس 8نـــه يـــقيم قـــادة جـــدد حتى يـــتدربـوا ويـــفتحوا ا8بواب في ا8مـــاكـــن التي ســـيبدأ فـــيها الـــروح 
الــقدس عــمل أشــياء جــديــدة. A تنسى أبــداً، اســتمر في تــدريــب ا�خــريــن لــيدربوا آخرين الــذيــن بــدورهــم يــقومــون 
بتدريب آخرين.

�أ�و�ل�اً �أ�ر�ب�ع�ة �ن�م�ا�ذ�ج �ل�ت�ك�و�ي�ن �ك�ن�ي�س�ة.

�ث�ا�ن�ي�اً: �د�و�ر�ا�ت �ك�ر�ا�ز�ة �ا�ل�ر�ا�ئ�د.

�ا�ل�ن�م�ا�ذ�ج �ا�ل�أ�ر�ب�ع�ة �ل�ت�ك�و�ي�ن �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة  
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#&*A&25&# !&9$ في زرع كــنيسة هي أن تــبدأ مــن الــقاع أي مــن الــصفر إلى الــنقطة التي تــرغــب الوصــول 
إليها حتى تبدأ  تكوين الكنيسة.  

#&*$9&! #&7#4+!: وهي أنـــــك ســـــتقوم بـــــتكويـــــن أو أنـــــشاء الـــــعمل الجـــــديـــــد. تـــوجـــــد نـــــماذج عـــــديـــــدة لـــــتكويـــــن 
)تركيب( الكنيسة الجديدة لكنه سوف نذكر فقط أربعة نماذج. يقدم هذا الفصل أيضـاً خطة للمرحلة ا8ولى. 

1 – �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة �ا�ل�ت�ق�ل�ي�د�ي�ة:

لهـــــذا الـــــنوع بـــــرامج مـــــثل مـــــدارس ا8حـــــد. وهـــــذه  هـــــذا الـــــنمط أو الـــــنموذج مبني على بـــــرنـــــامج. ســـوف يـــــكون 
الـــبرامج تـــكون كـــتابـــية بـــصــورة مـــتزايـــدة. يـؤكـــد هـــذا الـــنموذج بشـــدة على ضـــرورة وجـود مبنى لـــلكنيسة يخضع 
لسيطرة وقيادة الراعي أو مجموعة قوية من الشيوخ أو الشمامسة.

2 – �ا�ل�ك�ن�ي�س�ة �ا�ل�ت�ا�ب�ع�ة:

ينتشـــر هـــذا الـــنموذج بــواســـطة الـــكنائـــس ا8م اRـــتكفلة والتي يـــكون بـــها عـــدد مـــن ا�رســـالـــيات أو جـــماعـــات 
اRـؤمــن2. الــكنيسة ا8م أو التي تــتكفل بكل شيء سـوف تــسيطر على هذه ا�رســالــيات أو الجــماعــات. ســيكون 
لـكل جـماعـة عـبادة ودراسة كـتاب مـقدس، وشـركـة .... الخ، في الـبيوت أو في مـباني أو في كـنيسة صـغيرة تـابـعة 
Rـكان الـعمل سواء كـان مصنع أو مـدرسة أو غـيره. لـكن سيظل ا8عضاء أعـضاءًَ بـالـكنيسة ا8م؛ لـذلـك فـالـعشور 
والــتقدمات Aبــد أن تُــرســل إلى الــكنيسة ا8م. اRــشكلة الــكبرى هــنا هي أن هــذه الجــماعــات الــتابــعة لــيس لــديــها 
فــلسفة الــتكاثــر بــأنــفسها إلى أن تصبح كــنيسة أم مــنظمة بــنفسها. في حــاAت كــثيرة، مــتطلبات الــتنظيم تــكون 
مــتمثلة في ضــرورة أن يــكون لــديــها أرض، ومبنى، وراعي رسمي. بــالــرغــم مــن ذلــك، فهــذه اRــتطلبات مــن صنع 
ا�نسان ولم تأت من ا�.

3 – �ك�ن�ي�س�ة �ا�ل�خ�ل�ي�ة )�ا�ل�م�ج�م�و�ع�ة(

يحـــــــدث هـــــــذا الـــــــنموذج عـــــــندمـــــــا يـــــــكون لـــــــدى الـــــــكنيسة ا8م مجـــــــموعـــــــات تجتمع في الـــــــبيوت، أو اRـــــــباني، أو 
اRــكاتــب ... الخ". هــذه الــخvيا أو اRجــموعــات مــنظمة على أســاس جــغرافي أو وحــدة مــتجانــسة مــثل مجــموعــات 
الشــباب، مجــموعــات الــسيدات، مجــموعــات الــرجــال .... الخ. الــتأكــيد والتشــديــد في اجــتماعــات اRجــموعــة يــكون 
على اRجتمع وحـياة الجسـد، والـرعـويـة واAهـتمام بـا8عـضاء وتحـمل اRـسئولـية. غـالـباً ما يـقومـون بخـدمـة الشـركـة 
في هـــذه اRجـــموعات والـــقيام أيـــضـاً بـــاRـــعموديـــة. أيـــضـاً يـــقود كـــل مجـــموعـــة شـــخص عـــلماني فـــيقوم بـــتأديـــة جـــميع 
الشعائر. تجتمع كل اRجموعات مرة كل أسبوع للخدمة وعمل احتفال كبير وعمvق.

 Pouch 4 – �ك�ن�ي�س�ة �ا�لـ
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قـــام اRـــرســـل "كـــيــورتـــس ســـيرجـــانـــت" بـــتطويـــر هـــذا الـــنموذج. لـــقد بـــدأت كـــنائـــس صـــغيرة في مـــنازل مـؤمـــن2 
جدد. وكـانـت قـيادة هـذه الـكنائـس مـن الـعلمانـي2 وقد بلغ عـدد أفـراد الـكنيسة حوالي 15 فـرد وبعد ذلـك تـضاعـف 
:Pouch هذه الكنائس. كانت كل مجموعة عبارة عن وحدة منفصلة أي كنيسة محلية مستقلة. تعني كلمة

P= Particpating – ــــــقدس، والــــــعبادة، وحــــــياةRأي أن جــــــميع ا8عــــــضاء يــــــشاركــــــون في دراســــــة الــــــكتاب ا 
    .الجسد الواحد

O=Obedience – دى النموR هذا هو معيار الثمار وليس معيار.

U= Unpaid- تُدفع لهم أجور حيث أنهم متطوعون علمانيون A كل القادة والرعاة.

C=Cell – أي أنهم يجتمعوا في مجموعات صغيرة

H- House – تتم خدمات العبادة في منازل أو مباني.

�ث�ا�ن�ي�اً – �د�و�ر�ا�ت �ك�ر�ا�ز�ة �ا�ل�ر�و�ا�د

�ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�أ�و�ل�ى                                    

                                                                                                          

                                

                                

                                            

                                    

                                

                          

القائد اRبشر الرائد      

ا8شكال
الكرازة     ـ      التلمذة

فريق من الرواد

عملية الفحص )اRسح(
واAتصاAت

مجموعة ا8خبار 
السارة

مجموعة ا8خبار 
السارة 



                           

                        

                                               

                                               

                                                       

                                                    

                                                     

                                         

                            

                    

                   

�ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�ث�ا�ن�ي�ة                                                                      

                                

                                            

                                           

                                      

                                   

                                                

                                         

                                                   

مجموعة ا8خبار 
السارة

مجموعة ا8خبار 
السارة

اAحتفال والتلمذة                     
                             

القائد اRبشر الرائد

ثاني  ا8شكال
الكرازة ـ التلمذة ـ فريق من اRؤمن2 الجدد 

من الدورة ا8ولى

عملية الفحص )اRسيح ( واAتصاAت 



                                           

                                                   

                                                       

                                                       

                                                       

                                                   

                                                        

                                                  

                                              

                                              

                                                     

�ت�ا�ب�ع �ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�ث�ا�ن�ي�ة

�خ�د�م�ة �ه�ذ�ا �ا�ل�ا�ح�ت�ف�ا�ل �ي�م�ك�ن �أ�ن �ت�ت�ح�د �م�ع �خ�د�م�ة �ا�ح�ت�ف�ا�ل �ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�أ�و�ل�ى �أ�و �ت�ص�ب�ح �ك�ن�ي�س�ة �م�ح�ل�ي�ة 
�م�ن�ف�ص�ل�ة.

                                                                                                      

                                                                                               

                                                                                                

مجموعة 
ا8خيار 

مجموعة 
ا8خبار 
السارة

مجموعة 
ا8خبار 
السارة

مجموعة 
ا8خبار 
السارة

�ا�ل�ا�ح�ت�ف�ا�ل �و�ا�ل�ت�ل�م�ذ�ة

مجموعة ا8خبار السارة )1(

مجموعة ا8خبار السارة )2(

اAحتفال  والتلمذة 
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�ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�ث�ا�ل�ث�ة

                                                                                             

                                                                                   

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                                                                                                          

 

القائد اRبشر الرائد با�ضافة إلى 
القادة اRبشرين الرواد حديثي 

ا8شكال الجديدة 
الكرازة ـ التلمذة ـ فريق من اRؤمن2 في 

الدورة الثانية = رواد  . اسمح لقادة 
الدورة ا8ولى أن يدربوا هؤAء القادة 

عملية الفحص )اRسح(   



�ف�ي �ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�ث�ا�ل�ث�ة٬، �م�ج�م�و�ع�ا�ت �ا�ل�أ�خ�ب�ا�ر �ا�ل�س�ا�ر�ة٬، �و�خ�د�م�ا�ت٬، �و�ا�ل�ا�ح�ت�ف�ا�ل٬، �و�ت�د�ر�ي�ب �ا�ل�ك�ر�ا�ز�ة 
�و�ا�ل�ت�ل�م�ذ�ة �ي�ن�ب�غ�ي �أ�ن �ت�ن�ق�ا�د �ب�و�ا�س�ط�ة �م�ؤ�م�ن�ي�ن �ج�د�د �و�ج�اء�و�ا �ل�ل�م�س�ي�ح �ف�ي �ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�أ�و�ل�ى �و�ا�ل�ث�ا�ن�ي�ة 
�ب�د�ل�اً �م�ن �ا�ل�ق�ا�ئ�د �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �ا�ل�أ�ص�ل�ي.

                                             

                                         

                                              �ت�ا�ب�ع �ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�ث�ا�ل�ث�ة

               

مجموعة ا8خبار 
مجموعة ا8خبار السارة

السارة

مجموعة ا8خبار 
السارة

مجموعة ا8خبار 
السارة

اAحتفال والتلمذة

مجموعة ا8خبار السارة 
)2(

مجموعة 
ا8خبار السارة 

اAحتفال 
والتلمذة



                  

                    

                 

              

             

            

           

      

�ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�ر�ا�ب�ع�ة                                          

                                          

                                             

                                                   

                       

                                       

                                                 

مجموعة ا8خبار 
السارة )3(

قائد مبشر رائد 

أشكال جديدة
الكرازة – التلمذة – فرق )رواد( 
من الدورة الثالثة. قادة الدورة 

عملية الفحص )اRسح( واAتصاAت
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ا�ن، يــقوم الــقادة اRحــلي2 بــقيادة جــميع مجــموعــات ا8خــبار الــسارة، واAحتفال ومجــموعــات الــتلمذة. يــجب 
أن يتم تدريب القادة الجدد حتى يقودوا الكنيسة.

�ت�ا�ب�ع �ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�ر�ا�ب�ع�ة

مجموعة ا8خبار 
مجموعة ا8خبار السارة

السارة
مجموعة ا8خبار 

السارة
مجموعة ا8خبار 

السارة

اAحتفال والتلمذة

مجموعة ا8خبار السارة 

مجموعة ا8خبار 
السارة )2(

اAحتفال         
والتلمذة

مجموعة 
ا8خبار 

مجموعة ا8خبار 
السارة )3(
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�ي�م�ك�ن �أ�ن �ت�ك�و�ن �ك�ن�ي�س�ة �م�ح�ل�ي�ة �و�ا�ح�د�ة �أ�و �4ك�ن�ا�ئ�س �م�خ�ت�ل�ف�ة �و�ه�ذ�ا �ي�ع�ت�م�د �ع�ل�ى �ا�ل�و�ا�ق�ع 
�ا�ل�ث�ق�ا�ف�ي. �ي�ج�ب �أ�ن �ي�ق�و�د �ا�ل�ق�ا�د�ة �ا�ل�م�ح�ل�ي�ن �ج�م�ي�ع �ا�ل�د�و�ر�ا�ت.

�ا�ل�د�و�ر�ة �ا�ل�خ�ا�م�س�ة

                                             

                                             

                                              

                                           

                                     

                                      

                                      

 

�ا�ل�ك�ن�ي�س�ة �ا�ل�ج�د�ي�د�ة �ت�ت�ض�ا�ع�ف �م�ن �ن�ف�س�ه�ا

�ا�س�ت�خ�د�ا�م �ا�س�ت�ر�ا�ت�ي�ج�ي�ة �ا�ل�ر�ا�ئ�د �ا�ل�م�ب�ش�ر �ل�ل�ب�دء �ف�ي �م�ج�م�و�ع�ا�ت )�خ�ل�ا�ي�ا( �ا�ل�ك�ن�ا�ئ�س

                                               

                       

                                          

                                        

كنيسة جديدة

 ً ترسل الكنيسة الجديدة قادة مبشرين روادا
وفرقـاً من اRبشرين الرواد للبدء في كنائس 

جديدة.  

كنيسة 
جديدة

كنيسة 

كنيسة 
كنيسة جديدة

القائد اRبشر 
الرائد

عملية الفحص 
)اRسح( واAتصاAت

مجموعة ا8خبار 
السارة

مجموعة ا8خبار 
السارة

مجموعة ا8خبار 
السارة

مجموعة ا8خبار 
السارة



                                             

                                                    

                                                      

                                                      

                                                       

                                                      

                                                

                                                   

                                                    

                                                

                                                    

                                                       

                       .P. O. U. C. H ا�س�ت�خ�د�ا�م �ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �ف�ي �ك�ن�ي�س�ة �ا�لـ�

                                              

                                           

                                               

                                                

                                             

                                               

                                                   

مجموعة تلمذة 12-15 مجموعة تلمذة 15-12 

خلية
خلية

مجموعة ا8خبار 
السارة

مجموعة 
ا8خبار 

مجموعة 
ا8خبار 

خدمات 
اAحتفال

مجموعة 
مجموعة ا8خبار 

ا8خبار 

مجموعة ا8خبار السارة            

القائد اRبشر 
الرائد

عملية الفحص )اRسح( 

مجموعة 
ا8خبار 

مجموعة 
ا8خبار 

مجموعة ا8خبار 
السارة

مجموعة ا8خبار 
السارة

كنيسة POUCHكنيسة POUCHكنيسة 
POUCH كنيسة



94

                                                

�س�ل�س�ل�ة "�أ�ه�ل �ب�ي�ت�ك" �أ�و �م�ن�ط�ق�ة �ت�أ�ث�ي�ر�ك

�ا�ل�ن�ا�س �ا�ل�ذ�ي�ن �ق�ب�ل�و�ا �ا�ل�م�س�ي�ح �ب�س�ب�ب �ت�غ�ي�ر �أ�و �ت�ح�و�ل �ر�ج�ل �ا�ل�س�ل�ا�م.

�ل�م �ي�ص�ب�ح �م�ؤ�م�ن�اً �ب�ع�د

                                                                                       

                                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                         

                                                                                                          

                                                     �ر�ج�ل �ا�ل�س�ل�ا�م                                          

                                                      )�ج�و�ن(                                                

 

�ا�ل�م�ل�ا�ح�ق

�ا�ل�م�ب�ش�ر �ا�ل�ر�ا�ئ�د �و�ك�ي�ف�ي�ة �ق�ي�ا�د�ة �د�ر�ا�س�ة �ك�ت�ا�ب �م�ق�د�س �ف�ي �ا�ل�ب�ي�ت �د�و�ن �م�و�ا�د �د�ر�ا�س�ة �ا�ل�ك�ت�ا�ب 
�ا�ل�م�ق�د�س.

. �ت�و�م�ا�س �و�ا�د �آ�ك�ن�ز

ذَاَك ُروحُ  ـــا َمـتَى َجـــاءَ  " َوأَم� وحنا16: 14-13: الـــروح الـــقدس هـــو مـــفتاح دراســـة كـــلمة ا�. قـــال يـــسوع في ي
\ْلَحق� فَُهَو يُْرِشُدُكْم إَِلى َجِميعِ \ْلَحق� 8َن�ُه Aَ يَــتََكل�ُم ِمْن نَـفِْسِه بَْل ُكل¦ َمـا يَْسَمعُ يَــتََكل�ُم ِبِه َويُْخِبُرُكْم ِبــأُُمـوٍر آِتـيٍَة. ذَاكَ 
ْخِبُرُكْم. يـسوع هـو الـحق والـروح الـقدس هـو الوحي الذي يـكشف ويـعلن عـن هـذا  ا لِي َويُ ـــأُْخذُ ِمم� ـُدِني 8َنـ�ُه يَ يَُمج�
الحق في قلبك.

ابن راعوث 
)بيتر(

زوج راعوث )ديفيد(
أخت ميرى 

)مرثا(

مساعدة ميري في 
العمل )راعوث(

أخت جون 
)ميرى( صديق بول 

)ماثيو(

زوج راعوث 
صديق بول 

)مارك(

صديق بول )آدم(

أخو لوقا )يعقوب(

صديق بول )لوقا(

صديق بول 
)تيموثاوس(

أبو لوقا )أسحق(
أم لوقا )نعمى(
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هـل لـم يحدث مـعك مـن قـبل أنـك كـنت تـقرأ في الـكتاب اRـقدس ثم _ فجأة ـ اسـتنار قـلبك ثـم تـكلم مـعك الـروح 
ثيرة. ذات مـــرة كـــنت اجـــتاز بـــأوقـــات وظـــروف  الـــقدس عـــن الـــحق في هـــذه ا�يـــة؟ كـــان هـــذا يحـــدث معي مـــرات ك
صـعبة جـداً وشـعرت  أنني في هوة شـديـدة الـظvم، لـكن كـان في قاع هذه الـحفرة، نـور شـديـد ـ نـور يـسوع. لـقد 
بـــدأت أقـــرأ الـــكلمة حتى أحـــصل على كـــلمة مـــن ا�، وبـــدأت بـــسفر أشـــعياء وبـــينما كـــنت أقـــرأ إصـــحاح43 فـــجأة 
لقلبي استنارة عـميقة بواسـطة الـروح الـقدس وRـعت بـداخـل نفسي ا�يـة الـثانـية والتي تـقول: " إِذَا اْجـتَزْتَ  حـدثـت 
َهاِر فَـvَ تَـْغُمُرَك. إِذَا َمَشيَْت ِفي الــن�اِر فَـvَ تُـْلذَُع، َوالـل�ِهيُب Aَ يُْحِرُقَك." )أش42: 2(.  أَنَا َمَعَك، َوِفي ا8َنْ ِفي اRِْيَاِه فَ
 ً عــندمــا نــطق ا� بــالــحق في داخــل قلبي تــدفــق ســvم عــظيم في نفسي. مــا زلــت اجــتاز بــأيــام تجــربــة صــعبة جــدا
كما لو أنني اجتاز في النار لكنني أعلم أنني لن أحترق وذلك 8ن ا� أعلن لي حقه بصــورة شخصية.

لـلقائـد أن يـتذكـر أنـه A يـقوم بـتدريـس الـكتاب اRـقدس بـل يـقود هـذه الـدراسة. إنـه يـقود بـطريـقة  من اRـهم جـداً 
 A جـموعـة أن يـقرأهـا. كـذلـكRيـقرأ ا�يـة بـل يـطلب مـن شـخص مـا في ا A ـشاركة.  إنهRـشاركـ2 فـرصة اRتعطي ا
 A جموعة على اكــتشاف هــذه الــحقائــق. إنــهRوجود في هذه ا�يــة، لــكنه يــقدم أســئلة تــساعــد اRلــهم الــحق ا يــقول 
يــطبق عــليهم ا�يــة بــل يــطلب مــنهم أن يــقدمـوا أفــكارهــم على كــيفية جــعل هــذه ا�يــة آيــة شــخصية ويــطبقونــها في 
حياتهم.

عـــندمـــا تـــقود مجـــموعـــة لـــدراســـة الـــكتاب اRـــقدس، يـــكون هـــدفـــنا أن نسمع ا� يـــنطق ويـــعلن الـــحق مـــن خـــvل 
كـلمته. وكـقائد مجـموعـة يجب عـليك أن تتصفح الخـطوات الـتالـية بـمفردك قـبل اAجـتماع بـاRجـموعـة. عـندمـا تـدرس 
الــكتاب بــمفردك ســيعلن ا� عــن الــحق الــذي يــريــدك أن تــشارك بــه في اRجــموعــة. إذا كــنت تــريــد شرح أكــثر عــن 
كــيفية دراســة الــكتاب اRــقدس اقــرأ القسم اRـوجـود بــالــكتاب الــذي يــتكلم عــن "ســماع صـوت ا�". إنني أود أن 
اقترح الخطوات التالية:

#&;2G! 1: يــختار قــائــد اRجــموعــة فــقرة لــلدراسة. يــمكن أن يــبدأ بــا�يــة ا8ولى مــن الــسفر ثــم يــدرس كــل آيــة 

في كل أصحاح. على سبيل اRثال، يمكنك أن تبدأ بإنجيل يوحنا، ا�صحاح ا8ول، وا�ية ا8ولى.

#&;2G! 2: يطلب القائد من شخص ما باRجموعة أن يقرأ ا�ية ا8ولى.

#&;2G! 3: يقوم القائد بـنفسه بـقراءة ا�يـة مرة أخـرى بـلغة حـديـثة وبـسيطة. بمعنى آخـر يـقوم بشـرح ا�يـة. 

أي إنه يقوم بصياغة ا�ية بأسلوب بسيط.

ا&;2G! 4: بـــعد قـــراءة ا�يـــة، يـــقوم الـــقائـــد بـــتقديـــم أســـئلة لـــلبحث عـــن حـــقائـــق روحـــية في ا�يـــة. يـــقوم الـــقائـــد 
بتوجيه ا8سئلة التي تبدأ بكلمة: من ، ماذا، متى، أين، Rاذا، وكيف.

�ق�م �ب�ت�و�ج�ي�ه �ه�ذ�ه �ا�ل�أ�س�ئ�ل�ة:
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1 – ما الذي تقوله هذه ا�ية عن ا�؟

2 – ما الذي تقوله هذه ا�ية عن يسوع؟

3 – �م�ا �ا�ل�ذ�ي �ت�ق�و�ل�ه �ه�ذ�ه �ا�ل�آ�ي�ة �ع�ن �ا�ل�خ�ط�ي�ة؟

4 – �م�ا �ا�ل�ذ�ي �ت�ق�و�ل�ه �ه�ذ�ه �ا�ل�آ�ي�ة �ع�ن �ا�ل�ط�ا�ع�ة.

5 – �م�ا �ا�ل�ذ�ي �ت�ق�و�ل�ه �ه�ذ�ه �ا�ل�آ�ي�ة �ع�ن�ي؟

6 – �م�ا �ه�ي �ا�ل�ح�ق�ا�ئ�ق �ا�ل�ر�و�ح�ي�ة �ا�ل�ت�ي �ت�و�ج�د �ف�ي �ه�ذ�ه �ا�ل�آ�ي�ة؟ 

الخطوة 5:  يــجب أن يعطي الــقائــد فــقرات أو آيــات أخرى للمجــموعــة مــن الــكتاب اRــقدس تــتصل بــالــحقائــق 
التي يـــتم اكـــتشافـــها في ا�يـــة. بمعنى آخـــر، قـــدم للمجـــموعـــة فـــقرات أخـــرى مـــن الـــكتاب اRـــقدس تــوضح وتســـلط 
الضوء على الحق اRوجود با�ية.

#&;2G! 6: بـــعد ذلـــك، يـــجب على الـــقائـــد أن يـــطبق ا�يـــة. خـــصص ا�يـــة لـــنفسك أي ضع أســـمك في ا�يـــة أو 

عـن طـريـق اسـتخدام الـضمائـر الـشخصية بـا�يـة. نـاقش كل حق بصورة شـخصية وقـم بـتطبيقه على كـل شـخص 
في اRجموعة. وجـه هـذا الـسؤال لـكل شخص. كـيف يـنطبق الـحق في هـذه ا�ية على حـياتـك؟ ما الـذي تـقولـه هـذه 
ا�ية لك شخصيـاً واسمح لكل شخص في مجموعتك بالتجاوب.

#&;2G! 7: بـعد إتـباع هـذه الـطريـقة مع ا�يـة ا8ولى، اسـتمر حتى ا�يـة الـثانـية واسـتخدم هـذه الـطريـقة في 

تدريس كل آية بداخل السفر، آية بآية.

#&;2G! 8: في نـــهايـــة الـــدراســـة، قـــم بـــقيادة اRجـــموعـــة في صـــvة وأرفع صـــvة مـــن أجـــل الـــحقائـــق الـــروحـــية 

اRكتشفة في الفقرة التي تم دراستها.

�م�ث�ا�ل:

#&;2G! 1 : أختر السفر أو الفقرة. ولتحقيق هدفنا سنختار إنجيل يوحنا.

َو : أطـلب من شـخص مـا في اRجـموعـة أن يـقرأ ا�يـة ا8ولى. يوحنا1: 1، " ِفي \ْلـبَْدِء َكـاَن \ْلَكـلَِمةُ   2 !2G;&#

". \ْلَكـلَِمُة َكاَن ِعـنَْد \��ِ وََكاَن \ْلَكـلَِمُة \��َ

#&;2G! 3 : أشرح ا�ية. تقول ا�ية أن الخالق موجود منذ البداية، وكان الخالق مع ا� وكان هو ا�.

#&;2G! 4: أسئلة:
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1 – ما الذي تقوله هذه ا�ية عن ا�؟ إنه موجود من البدء وهو البداية. إنه الكلمة أيضا.

2 – مــا الــذي تــقولــه هــذه ا�يــة عــن يــسوع؟ عــندمــا تــقرأ ا�يــة 14 ســترى أن الــكلمة هــو يــسوع. لــذلــك فــيسوع 

اRسيح هو ا�.

ل�  َوَح ݝ·ݞµݝڂݞ َصـــاَر َجَســـداً  K·̧ݞ #&;2G! 5: أقـــرأ آيـــات أخـــرى مـــتصلة بـــاRـوضـوع. يـــقول يـوحـــنا : َو

أَيْـنَا َمْجَدهُ َمْجداً َكَما لَِوِحيدٍ ِمنَ \�ِب َمْمُلوءاً ِنْعَمةً َوَحّقـاً.  بَيْـنَـنَا َورَ

أسأل كثير من ا8سئلة بقدر ا�مكان واسمح للمجموعة بتقديم إجابات عن هذه ا8سئلة ـ ليس القائد.

1 – من الذي أصبح جسداً؟ يسوع.

2 – من الذي حل بيننا؟ يسوع.

3 – من الذي رأى مجده؟ يوحنا، الشخص الذي كتب هذا ا�نجيل.

4 – من الذي رآه يوحنا في يسوع؟ مجده.

5 – ما اRقصود "بمجده"؟ يعني أنه مرتفع وعظيم.

6 – ما الشيء ا�خر الذي رآه يوحنا في يسوع؟ أنه قد جاء من ا�ب.

7 – ماذا رأى يوحنا ثانية في يسوع؟ مملوء نعمة.

8 – ما هي النعمة؟ قيام ا� بعمل أشياء لنا دون استحقاق. يسوع هو النعمة.

9 – ما هو الحق؟ الحق هو عكس الكذب. كان يسوع مملوءاً حقـاً في ذاته وفي كل ما قاله.

#&;2G! 6: طبق ا�ية. مـا الذي تـعلمه لـنا هـذه ا�يـة. مـا هي الـحقائـق الـروحـية اRوجودة بهـذه ا�يـة؟ اجـعل هـذه 

الحقائق شخصية وخاصة بك. يجب أن يسمح القائد للمجموعة بأن تتجاوب.

بعض الحقائق في ا�ية

1 – ا� كائن منذ البدء.

2 – ليس له بداية وA نهاية.

3 – إنه أبدي.
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4 – يسوع هو ا�.

5 – يسوع هو خالق العالم.

6 – لقد خلقني يسوع )أجعل هذه الحقيقة شخصية(.

لـــقد أعـــطاني مـــا A أســـتحق. كـــذلـــك علمني يـــسوع كـــل مـــا هـــو حقيقي )تـــذكـــر أن  7 – يـــسوع مـــملوء نـــعمة وحـــق. 

تستخدم الضمائر الشخصية(.

واتبع نـــفس الـــطريـــقة. اســـتمر في إتـــباع هـــذه الـــطريـــقة في دراســـة الـــسفر كـــله  ية  #&;2G! 7: اقـــرأ ا�يـــة الـــتال

أسبوع بعد أسبوع. بعد أن تنتهي من إنجيل يوحنا، قم باختيار سفر آخر  واستخدم نفس الطريقة.

#&;2G! 8: أخـتتم بـالصvة لـكن أرفع صـvتـك بـالـحقائـق الـروحـية التي أعـلنها ا� لـك وللمجـموعـة خـv ل الـفقرة 

التي تم دراستها.

لتعطي توجــيهات عــندمــا تــقود مجــموعــة لــدراســة الــكتاب  عــديــد من اRواد الــجيدة التي يجب أن تســتخدم  هــناك 
اRقدس.

لـكن مـن الـجيد أيضا أن تسـتخدم الـكتاب اRقدس فـقط، موجـهـاً أسـئلة كـما ذكـرنـا هـنا وبـعض ا8سـئلة ا8خـرى 
 A ـقدس بـحجة أنـهRتفشـل أو ترفض قيادة دراسـة الـكتاب ا A .التي سـيضعها الـروح الـقدس في قـلوب ا�خـريـن
توجد مادة متاحة. أكتشف الفرح الكامن في السماح للروح القدس بتشجيع وتنوير قلبك بكل حقائق.

               


