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مالحظات
 : الرسـالة 

ً
اوال

تقديم مضمون رسالة اإلنجيل

تقــدمي رســالة اإلجنيــل لآلخريــن هــو أعظــم عمــل ومعــروف ميكــن أن يقــوم بــه 

ــو  ــدي. وه ــن األب ــر اآلخري ــك مبصي ــك واهتمام ــن محبت ــر ع ــو تعبي ــان، فه إنس

ــم  ــم بهــا أحــد فــي العال ــة ال يهت ــه الزمــن أو قضي ليــس موضوعــاً عفــا علي

اليــوم، إمنــا رســالة اإلجنيــل تخاطــب أعمــق احتياجــات النفــس البشــرية وتقــدم 

ــذي  ــر الســار ال ــل هــو اخلب ــل اإللهــي ملشــكلة اإلنســان األساســية. فاإلجني احل

ــيطان. ــة والش ــة للخطي ــة العبودي ــي ظلم ــش ف ــان يعي ــره كل إنس ينتظ

ولكــي تســتطيع أن تقــدم اإلجنيــل بفعاليــة، ال يكفــي أن حتفــظ بعــض اآليــات 

ــب  ــاج أن ترت ــك حتت ــة، ولكن ــورة تام ــة بص ــيلة معين ــى وس ــدرب عل ــاً أو تت غيب

ــى  ــي عل ــك وقلبــك فــي إطــار واضــح مبن ــق وعناصــر الرســالة فــي عقل حقائ

ــة: ــاط التالي ــن النق ــن م ــى التمك ــاعدك عل ــي يس ــي وكتاب ــم الهوت فه

١- حتديد احتياج من تكلمه بدقة.

٢- اإلجابة احملددة على األسئلة اخملتلفة.

٣- شــرح طريــق اخلــاص بوضوح وبــدون لبس لتســاعد اآلخرين على قبول املســيح 

عن فهم.

٤- تقدمي اإلجنيل كاماً بكل حتدياته وبركاته.

وفيما يلي نقدم عرضاً بسيطاً ساعد كثيرين على استيعاب خطة اهلل للخاص:

إن رســالة اإلجنيــل هــو شــخص الــرب يســوع، مــن هــو وملــاذا جــاء ومــاذا فعــل 

علــى أرضنــا، موتــه وقيامتــه ومجيئــه ثانيــة.
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مالحظات
أما العرضن الذين يقدمهما اإلجنيل لكل من يقبله هما:

 أ . غفران اخلطايا

ــة  ــا املاضي ــكل خطايان ــل ل ــران اهلل الكام ــا غف ــدم لن ــيح يق ــب املس صلي

ــه. ــا يحمل ــكل م ــا ب ــن ماضين ــا م ــرة فيخلصن واحلاض

ب. عطية الروح القدس:

وعــد اهلل بــأن يســكن فــي قلوبنا بالــروح القــدس يضمن عطيــة احليــاة اجلديدة 

الــذي أعطهــا لنــا اهلل بنعمتــه. وهــو بذلــك يضمــن مســتقبل عاقتنــا معــه 

ألنــه هــو بنفســه يعطينــا القــوة التــي نحتاجهــا لنعيــش حياتنــا اجلديــدة له.

أما مطالب اإلجنيل الثالثة من اإلنسان اخلاطئ فهي:

١- التوبــة الكاملــة عن اخلطية والشــر وتغييــر االجتاه في احلياة بعد أن كنا نســعى 

أن ننفصــل عــن اهلل ونســتقل عنــه فــي كبريــاء قلوبنــا نعــود إليــه بالتوبــة 

راجيــن رحمتــه وقبولــه لنــا.

٢- اإلميان في عمل املسيح وكفايته طريقاً لنجاتنا وخاص نفوسنا.

٣- االســتعداد للطاعــة وتغييــر أســلوب احليــاة - نعطــي للــرب فرصــة لكــي يغير 

طرقنا القدمية ويقودنا للحياة في مشيئته الصاحلة.

أما األربعة مجاالت التي يعمل فيها اإلجنيل في حياة املؤمن فهي:

١- عالقة اإلنسان مع اهلل:

فهو يصاحلنا معه معطياً لنا سام في عاقة جديدة كأوالد له.

٢- عالقة اإلنسان مع نفسه:

ــاً  ــرب معن ــه ال ــه ويعطي ــهواته وأهوائ ــة ش ــن عبودي ــة م ــان حري ــال اإلنس ين

ــا. ــه فيه ــعى لتحقيق ــاً يس ــاة وهدف ــداً للحي جدي

٣- عالقة اإلنسان مع املؤمنن:

يصبــح لــه عائلــة جديــدة ينتمــي إليهــا ويجــد فيهــا الدعــم والــدفء والقدرة 

ــترك  ــن ويش ــه اآلخري ــدم مبواهب ــدة فيخ ــه اجلدي ــي حيات ــا ف ــي يحتاجه الت

معهــم فــي متجيـــد اهلل.
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مالحظات
4- عالقة اإلنسان مع مجتمعه:

ــه ليخبرهــم بكــم  ــكل معارف ــدة ل ــد برســالة جدي يرســل اهلل املؤمــن اجلدي

صنــع بــه الــرب ورحمــه معطيــاً لــه التحــدي أن يعيــش حيــاة مقدســة متجــد 

اهلل وتشــهد عــن قوتــه.

ــاج  ــدد احتي ــا أن نح ــن لن ــار ميك ــذا اإلط ــتخدام ه ــا باس ــد أنن ــم جن ــن ث وم

ــال: ــبيل املث ــى س ــؤاله فعل ــى س ــب عل ــه وجني ــدث مع ــذي نتح ــخص ال الش

 أ . شــخص يخشــى عــدم املقــدرة على االســتمرار في الســير مــع اهلل. علينا أن 

ــدة  ــاة اجلدي ــان احلي ــا بضم ــه ويعدن ــا بروح ــكن فين ــه أن اهلل يس ــرح ل نش

ــا. ــي أعطاهــا لن الت

ب. إنســان يخشــى من محاوالت ســابقة فشــل فيها ميكننا أن نؤكد له الشروط

 املطلوبة للمسير مع اهلل بصورة واضحة وإمكانية ضمان املستقبل.

ج. إنســان تواجهــه مشــكلة خطاياه الكثيــرة جداً. علينا أن نوضح له أن أســاس 

اإلجنيل هو إمكانية غفران اخلطايا مهما كانت.

د. إنســان يخشــى مواجهــة اجملتمع بعــد قبوله للمســيح. علينا أن نشــرح له أن 

ــى  ــله إل ــدة ويرس ــة جدي ــة روحي ــيعطيه عائل ــه وأن اهلل س ــل تكلف لإلجني

ــدة. ــالة جدي ــه برس مجتمع

ــ . إنســان متحيــر مــن اخلافــات بــن الطوائــف املســيحية. علينــا أن نؤكــد له أن  ه

ــق  ــذي هــو الطري ــل هــو شــخص يســوع املســيح ال موضــوع رســالة اإلجني

ــاة. واحلــق واحلي
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تقدمي الرسالة يشمل عدة خطوات:

١- املدخل وفتح احلديث

وهــذا يشــمل كل مــا تفعلــه أو تقولــه قبــل تقــدمي الرســالة حيــث يعمــل الكارز 

علــى كســب ثقــة مــن يكلمــه وتهيئــة املوقــف للحديــث عــن الرب.

٢- حقائق اإلجنيل

ــدمي  ــة وتق ــات الكتابي ــن اآلي ــل م ــرح اإلجني ــية لش ــكار األساس ــة كل األف تغطي

ــول املســيح. دعــوة لقب

٣- الدعوة لقبول املسيح 

وتشــمل أســئلة تهــدف إلــى وضــع اإلنســان أمــام مســئوليته الشــخصية فــي 

حتديــد موقفــه مــن عمــل املســيح ألجلــه.

٤- الصاة لقبول املسيح

ــي دعــوة  ــه ف ــه عــن رغبت ــر ب ــرار يعب ــان وق دعــوة الشــخص ليأخــذ خطــوة إمي

ــق تقــدمي منــوذج لصــاة  ــه ويعطيــه اخلــاص وهــذا يتــم عــن طري املســيح ليقبل

ــه. ــة قلب ــن رغب ــر ع ــت تعب ــا إن كان ــى ترديده ــجيعه عل ــبة وتش مناس

٥- تأكيد نوال اخلاص

يأتــي التأكيــد مــن وعــد اهلل بــأن يقبــل مــن يقبــل إليــه. تأكــد أن الشــخصي 

يبنــي يقينــه علــى آيــات محــدده يفهمهــا فهمــاً كافيــاً.

٦- شرح بركات قبول املسيح

مــا الــذي يحــدث عندمــا ندعــو املســيح إلــى قلوبنــا؟ ومــا هــي االمتيــازات التــي 

تخبرنــا كلمــة اهلل أننــا نحصــل عليهــا؟

7- التشجيع على املواظبة على وسائط النعمة

شــرح أهميــة دور الصــاة ودرس الكتــاب املقــدس واملواظبــة علــى شــركة 

ــوع. ــرب يس ــن ال ــن ع ــهادة لآلخري ــك الش ــن وكذل املؤمن
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ــذة  ــا نب ــر عنه ــا تعب ــاص كم ــالة اخل ــية لرس ــق األساس ــي احلقائ ــا يل )وفيم

ــة( ــات الكتابي ــدة باآلي ــة اهلل مؤي معرف
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اخلطوة )١(

قصد اهلل هو السعادة احلقيقية:

وذلك من خال شركة احلب اإللهي.

اهلل يحبــك ويريــد أن ميتعــك بالســام احلقيقــي واحليــاة األبديــة وذلــك مــن خــال 

ــركة معه. ــة والش العاق

يقول الكتاب املقدس ...

ا أَنَا َفَقدْ أَتَْيُت لَِتكُوَن َلُهْم َحَياةٌ وَلَِيكُوَن َلُهْم أَْفَضُل«  )يو١٠: ١٠(  »وَأَمَّ

ــَك كُلُّ  ــيْ الَ يَْهِل ــَد لِكَ ــُه الَْوِحي ــذََل ابَْن ــى بَ ــَم َحتَّ ُ الَْعاَل ــبَّ اهللَّ ــذَا أََح َّــُه َهكَ  »ألَن

َّــُة«  )يــو ٣: ١٦( ــاةُ األَبَِدي ــُه احْلََي ــوُن َل ــْل تَكُ ــُن بِــهِ بَ َمــنْ يُؤِْم

َِّنا يَُسوَع امْلَِسيِح« )رومية ٥: ١( َّرْنَا بِاإلمِيَاِن َلَنا َساٌَم َمَع اهلِل بِرَب  »َفإِذْ قَدْ تََبر

  فبما أن اهلل قد أعد اخلطة ملنحنا السام واحلياة الفياضة اآلن،  

     فلماذا ال يتمتع الكثيرون بها في حياتهم؟
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اخلطوة )٢(

مشكلتنا هي:

االنفصال

ــا  ــم يجبرن ــاة، ول ــع باحلي ــه ليتمت ــه ومثال ــى صورت ــان عل ــق اهلل اإلنس ــد خل لق

اهلل علــى طاعتــه وحبــه بــل منحنــا اإلرادة وحريــة االختيــار، غيــر أن آدم وحــواء 

اختــارا أن يتمــردا علــى اهلل ويســيرا فــي طريقهمــا بعيــداً عنــه. ومــازال اإلنســان 

حتــى اليــوم يفعــل نفــس الشــيء ذاتــه. وهــذا مــا يــؤدي إلــى االنفصــال عــن اهلل 

وبالتالــي فقــدان الســعادة األبديــة.

يقول الكتاب املقدس...

»ِإذِ اجْلَِميُع أَْخَطأُوا وَأَْعَوزَُهْم َمْجُد اهلِل« )رو ٣: ٢٣(

َِّنا« ٌَّة بِامْلَِســيِح يَُســوَع رَب ــا ِهَبُة اهلِل َفِهَي َحَياةٌ أَبَِدي »ألَنَّ أُْجــرَةَ اخْلَطِيَّــِة ِهَي َموٌْت وَأَمَّ

 )رو ٦: ٢٣(

»كُلَُّنا كََغَنٍم َضَللَْنا. ِملَْنا كُلُّ وَاِحٍد ِإَلى َطِريِقهِ« )اش٥٣: ٦(

لقــد بــاءت محــاوالت الكثيريــن عبر العصور لســد هــذه الثغرة بالفشــل الذريع.

 



١٢

مالحظات
اخلطوة )٣( 

جواب اهلل:

يسوع املسيح

ــوع  ــات يس ــا م ــكلة. فعندم ــذه املش ــد له ــل الوحي ــو احل ــيح ه ــوع املس إن يس

املســيح علــى الصليــب وقــام  مــن األمــوات، دفــع أجــرة خطايانــا وأقــام اجلســر 

فــوق الهــوة الفاصلــة مــا بــن اهلل واإلنســان.

يقول الكتاب املقدس...

َّــُه يُوَجــُد ِإَلــٌه وَاِحدٌ وَوَِســيٌط وَاِحدٌ بـَـْنَ اهلِل وَالنَّاِس: اإلِنَْســاُن يَُســوُع امْلَِســيُح«  »ألَن

)١تي ٢: ٥(

َُّه وَنَْحُن بَْعُد ُخَطاةٌ َماَت امْلَِسيُح ألَْجِلَنا«  َ َمَحبََّتُه َلَنا ألَن »وََلِكنَّ اهلَل بَنَّ

)رو ٥: ٨(

لقد أخذنا املسيح مكاننا كخطاة ليعطينا مكانه كإبن هلل 



١٣

مالحظات
اخلطوة )4(

استجابتنا: 

قبول املسيح

ــه  ــه مــن خــال التســليم الشــخصي ل ــا باملســيح ونقبل يجــب أن نضــع ثقتن

ــاه. ــا إي ودعوتن

يقول الكتاب املقدس )على لسان السيد املسيح(

ــوَن  ِ، أَِي امْلُؤِْمُن ــرُوا أَواْلَدَ اهللَّ ــلَْطاناً أَْن يَِصي ــْم ُس ــوُه َفأَْعَطاُه ــَن قَِبُل ــا كُلُّ الَِّذي »وَأَمَّ

ــو ١: ١٢( ــِمهِ« )ي بِاْس

ــُل  ــاَب، أَدُْخ ــَح الَْب ِــي وََفَت ــدٌ َصوْت ـْـرَُع. ِإْن َســِمَع أََح ــاِب وَأَق ــى الَْب ــٌف َعَل ــذَا وَاِق »َهَئَن

ــي« )رؤ ٣: ٢٠( ــَو   َمِع ــُه وَُه ــى َمَع ــهِ وَأَتََعشَّ ِإَلْي



١٤

مالحظات
بداية جديدة مع املسيح

هل هناك سبب مقنع مينعك من قبول املسيح في حياتك اآلن ؟

كيف تبدأ حياتك مع املسيح؟

١- اعترف بحالتك )أنا خاطئ( وبعيد عن اهلل.

٢- قرر أن تترك خطاياك )التوبة( وتعود إلى حضن اآلب.

٣- آمــن بــأن يســوع املســيح قــد مــات من أجــل خطايــاك علــى الصليب وأنــه قام 

من بن األموات.

٤- افتح قلبك، من خال الصاة، وادع يسوع املسيح ليدخل حياتك ويسود عليها 

بالروح القدس    )اقبله رباً ومخلصاً(.

 



١٥

مالحظات
االعتراف باملسيح

يقول الكتاب املقدس...

ــَن  ــُه ِم ــَك أَنَّ اهلَل أَقَاَم ــَت بَِقلِْب ــوَع وَآَمنْ َّبِّ يَُس ــر ــَك بِال ــَت بَِفِم ــَك ِإِن اْعَترَْف َّ »ألَن

األَْمــَواِت َخَلْصــَت«       )رو ١٠: ٩(

ميكنك أن ترفع صالة كهذه:

أيهــا الــرب يســوع، اعتــرف لــك بأننــي خاطــئ محتــاج إلــى غفرانــك. أنــا أؤمــن 

أنــك مــت مــن أجــل خطايــاي وهــا أنــا أتــوب عنهــا وأعــود اليــك وأدعــوك لكــي 

تدخــل حياتــي. وإننــي أضــع ثقتــي بــك كمخلــص وأتبعــك كــرب علــى حياتــي.

أشكرك أيها السيد الرب ألنك قبلتني.

 

 



١٦

مالحظات
                      

 تأكيدات اهلل لنا من خالل

الكتاب املقدس كلمة اهلل

إذا كنت قد صليت هذه الصاة

فالكتاب املقدس يقول ...

»ألن كل من يدعو باسم الرب يخلص« )رو ١٠: ١٣(

»ألنكــم بالنعمــة مخلصــون باإلميــان وذلــك ليــس منكــم. هــو عطيــة اهلل. ليــس 

مــن أعمــال كيــا يفتخــر أحــد« )أف ٢: ٨-٩(

هل طلبت بإخاص من يسوع املسيح أن ميلك على حياتك؟

أن هو اآلن؟ وما الذي منحه إياك؟

يؤكد الكتاب املقدس...

»مــن لــه االبــن فلــه احليــاة ومــن ليــس لــه ابــن اهلل فليســت لــه احليــاة. كتبــت 

هــذا إليكــم أنتــم املؤمنــن باســم ابــن اهلل لكــي تعلمــوا أن لكــم حيــاة أبديــة 

ولكــي تؤمنــوا باســم ابــن اهلل«

)١يو ٥: ١٢-١٣(

 



١7

مالحظات
السير مع اهلل 

مــا هــذه إال البدايــة حليــاة جديــدة رائعــة فــي املســيح، وتعميقــاً لهــذه العاقــة 

مــع املســيح عليــك أن:

١- تقرأ كتابك املقدس يومياً لتعرف املزيد عن املسيح.

٢- تتحد مع اهلل يومياً من خال الصاة.

٣- تُخضع حياتك للروح القدس.

٤- تخبر اآلخرين عن املسيح.

٥-  تشارك اآلخرين بحياتك اجلديدة من خال محبتك لهم.

٦-  ابحــث عــن مؤمن أو أكثر ممن تســتطيع الصاة معهم بانتظام كاشــفاً لهم 

حقيقة اختباراتك مع املسيح مبا فيها من جناح وفشل.

7- تتعبد هلل بالروح واحلق مع مؤمنن آخرين في كنيسة تكرز برسالة املسيح.

ليت اهلل يباركك وأنت تسير معه بهذه الكيفية.

للحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات حــول مســيرك مــع اهلل ميكنــك التمعــن 

فــي الكتيــب التالــي بعنــوان »الســير مــع املســيح«.



١٨

مالحظات
الخالص في مفهومه الكتابي

أوالً: خطة اهلل لفداء البشر:

١- نابعة من سلطان اهلل املطلق )١كو ١: ٢٦-٢٩؛ رو ٩: ١٠-١٨(

٢- تدبيره لها أزلي أبدي )أع ٢: ٢٣؛ ١بط ١: ١٨-٢٠؛ رؤ ١٣: ٨(

٣- اختياره لنا للخاص محدد )مت ٢٢: ١٤؛ رو ٩: ٢٠، ٢١، ٢7(

ثانياً: اختيار اهلل ألوالده للخالص:

١- دعوة اهلل لنا هي لتخصيص أنفسنا للحياة املقدسة 

)رو ٨: ٢٩؛ أف ١: ٤؛ ١بط١: ١، ٢(

٢- هي دعوة لألعمال الصاحلة جملد اهلل )في ٢: ١٢، ١٣؛ أع ٩: ١٥؛ ١بط ٢: ٩-١٢(

٣- هي دعوة إعداد ملستقبل مجيد )٢تس ٢: ١٣، ١٤؛ رؤ ١7: ١٤(

ثالثاً: احتياج اإلنسان للخالص:

١- يحتاج اإلنسان إلى توجه جديد إلى حياته بدل اخلطية 

)عب ٩: ٢7؛ مت 7: ١٣؛ يو ٣: ١٩(

٢- يحتاج إلى طبيعة جديدة )إر ١٣: ٢٣؛ ١7: ٩، ١٠؛ يو ٨: ٣٤؛ جا ٨: ٨(

٣- يحتاج إلى دافع جديد في احلياة )جا٦: ١٢؛ يو ٦: ٦٦-٦٨(

٤- يحتاج إلى شبع نفسي )جا٢: ١٠-١١؛ لو ١٢: ١٥؛ مر 7: ٣٤-٣7(

٥- يحتاج إلى قبول اجتماعي )تك ١١: ٤؛ جا ٥: ٨(

٦- يحتاج إلى بعد روحي في حياته )١كو ٢: ١٤؛ ٢كو ٤: ٤(

رابعاً: الطريق اإللهي خلالص اإلنسان:

١- موت املسيح أساس للخاص )أع ٤: ١٠-١٢؛ إش ٥٣: ٤-٦؛ ١بط ٣: ١٨(

٢- قيامة املسيح بداية للعهد اجلديد )أع ٢: ٣٢-٣٦؛ رو ٨: ١١(

٣- اخلاص دعوة للتوبة )أع ١٣: ٣٨-٣٩؛ لو ١٥: ١٠؛ ٢٤: ٤٦، ٤7(

٤- اخلاص دعوة لإلميان )أع ١٣: ٣٨-٣٩؛ ٢٦: ١٨؛ يو ٣: ١٦؛ رؤ ٣: ٢٠(

٥- الوعد بغفران اخلطايا )أع ٣: ١٩؛ مز ١٠٣: ١١، ١٢: أف ١: 7، ٨(

٦- الوعد بعطية الروح القدس )أع ٢: ٣٨؛ أف ١: ١٣-١٤(



١٩

مالحظات
خامساً التبرير - القبول لدى اهلل:

١- يخلق اهلل اإلنسان خليقة جديدة )مز ٣٦: ٢٥-٢7؛ يو ٣: ٣-٨؛ تي ٣: ٤، ٥(

٢- يصالح اهلل اإلنسان في عاقة جديدة معه )٢كو ٥: ١٨-٢١؛ رو ٥: ١٠(

٣- يفدي اهلل اإلنسان من خال عهد جديد )إر ٣١: ٣١-٣٤؛ مر ١٤: ٢٤؛ ١بط ١: ١٨، ١٩(

٤- يبــرر اهلل اإلنســان ويعطيــه موقــف البــراءة أمامــه )رو٣: ٢٣-٢٦؛ ٥: ١؛ تي ٣: 7(

٥- ميجــد اهلل اإلنســان بــأن يهبه حيــاة جديدة أبديــة )رو ٨: ٢٨-٣٠؛ فــي ٣: ٢٠،٢١(

سادساً: التقديس - حياة النمو في القداسة:

١- التقديس هو تخصيص الذات هلل )ال ٢7: ١٤؛ ٢تس ٢: ١٣( 

٢- هو االنفصال عن العالم )٢كو ٦: ١7؛ 7: ١؛ يو ١7: ١٥(

٣- إنكار الذات وحياة القداسة )رو ٦: ١٩؛ ١٢: ١؛ ٢تي ٢: ٢٠، ٢١(

٤- هو عمل الروح القدس فينا )حز ٣٦: ٢7؛ غا ٥: ١٦-١٨(

٥- عمل كلمة اهلل في جتديد أذهاننا )يو ١٥: ٣؛ ١7: ١7؛ مز ١١٩؛ ٩؛ يع ١: ٢١(

٦- انفصال يتطور كل أيام احلياة )٢كو ١: ١٠؛ ٣: ١٨(

7- إله السام يحفظكم )١تس ٥: ٢٣(

سابعاً: اخلالص والفداء في رسالة رومية:

)رو ١: ١- ٣: ٢٠؛ رو ٣: ٩، ١٩( ١- الدينونة 

٢- التبرير             )رو ٣: ٢٠-٤: ٢٥؛ رو ٣: ٢٤، ٢٥(

)رو ٥: ١-٢١؛ رو ٥: ١٠،١١( ٣- املصاحلة  

)رو ٦: ١-٢٣؛ رو ٦: ٦( ٤- االحتاد باملسيح  

)رو 7: ١-٢٥؛ رو 7: ٦( ٥- احلرية في املسيح 

)رو ٨: ١-٣٩؛ رو ٨: ١١( ٦- التقديس  

)رو٩: ١-١١: ٣٦؛ رو ٩: ٢١-٢٤( 7- االختيار اإللهي  

)رو ١٢: ١-١٥: ١٣؛ رو ١٢: ١،٢( ٨- التغير وجتديد الذهن 



٢٠

مالحظات
استخدام الفقرات الكتابية في الكرازة

أوالً: معجزة من معجزات املسيح )مر ١0: 4٦-٥٢(

• ما هي حالة بارتيماوس األعمى؟

• ما هو سر صراخ بارتيماوس وسر نداءه على يسوع؟

• من الذي حترك أوالً جتاه اآلخر بارتيماوس أم يسوع؟

• ماذا فعل بارتيماوس عندما دعاه يسوع؟

• ما هو دور بارتيماوس في معجزة شفاؤه؟

• ما هو العامل األساسي في شفاء بارتيماوس األعمى؟

• ما هو دور اإلميان في قصة معجزة شفاء بارتيماوس؟

• ما هي بعض أوجه التشابه بن مشكلة بارتيماوس وبن حياتك؟

ثانياً: مثل من أمثال املسيح: )لو ١٥: ١١-٣٢(

• ملاذا طلب االبن األصغر ميراثه وهرب من بيت أبيه؟

• ما هو معنى رجوع االبن إلى نفسه؟

• ملاذا قال في اعترافه »أخطأت إلى السماء وقدامك«؟

• هل كان االبن يتوقع مثل هذه املقابلة من أبيه؟

• ملاذا تصرف اآلب مثل هذا التصرف جتاه ابنه الضال؟

• مــا معنــى قــول اآلب »كان ميتاً فعاش«؟ هــل ميكن أن ينطبق هــذا القول عليك 

روحياً وما معنى موت االبن بالنسبة لألب؟

ثالثاً: استخدام آية وشرحها: )٢كو ١٧: ٥(

• ما هو معنى اخلليقة اجلديدة؟ وما هي اخلليقة القدمية؟

• كيف يكون اإلنسان في املسيح؟

• ما هي بعض مظاهر احلياة اجلديدة في حياة اإلنسان؟

• ما هو أساس مصاحلة اإلنسان مع اهلل؟

• كيف يصير في املسيح وأتصالح معه؟



٢١

مالحظات
رابعاً: قصة جتديد إنسان بعد لقائه مع املسيح: )لو ١٩: ١-١0(

• من هو زكا؟ ومن هم العشارون؟

• ما الذي يظهره اشتياق زكا وصعوده على الشجرة؟

• كيف فكر زكا عندما دعاه املسيح وهو فوق الشجرة؟

• ملاذا تعجب الناس من أن املسيح سيزور زكا في بيته؟

• ما الذي جعل زكا يوزع أمواله على املساكن؟

• ماذا كنت تفعل لو أنك مكان زكا؟

• كيف عرف املسيح أنه حدث خاص في هذا البيت؟

خامساً: من تعاليم املسيح )يو ٣: ١4-٢١(

• ما هي قصة موسى واحلية في البرية؟

• كيف نعرف أن اهلل أحب العالم )الناس(؟

• ملاذا مات املسيح؟

• ملاذا يدان أو يهلك كل من ال يؤمن باملسيح؟

• ما هي الدينونة؟ وملاذا يحب الناس الظلمة؟

• كيف يؤمن اإلنسان بيسوع؟

• ما هي احلياة األبدية؟



٢٢

مالحظات
أربعة تدريبات تطبيقية على الكرازة

التدريب األول: تقدمي خطة اهلل للخالص

املوقف:

فكــر فــي صديــق غيــر مؤمــن كانــت لــك فــرص ســابقة لتشــارك معــه بعــض 

جوانــب رســالة اإلجنيــل. وهــذا الصديــق يظهــر لــك مــن خــال جتــاوب مــع مــا 

تقولــه أنــه لــم يفهــم بعــد املوضــوع الــذي حتدثــه فيــه )االرتبــاك والتشــويش 

أو النقــض أو األســئلة(.

التمرين:

يقــوم الشــخص األول بتمثيــل دور الشــاب املؤمــن ويبــدأ احلديــث بعبــارة مثــل: 

»لقــد كنــت أحــاول فــي املــرات الســابقة أن أخبــرك موضــوع هــام جــداً، ولكني 

أخشــى أال أكــون قــد جنحــت فــي شــرحه لــك. هــل تســمح لــي بفرصــة أحاول 

تلخيــص املوضــوع كلــه؟ بشــرط أن حتتفــظ بأســئلتك حتــى النهايــة«.

ــض  ــه بع ــذي لدي ــن ال ــر املؤم ــخص غي ــدور الش ــي ب ــخص الثان ــوم الش يق

ــة دون أن  ــى النهاي ــاً حت ــى متنبه ــه أن يبق ــة. وعلي ــور الروحي ــام باألم االهتم

يســأل أي أســئلة. ثــم يختــم الوقــت بــأن يقــول: »شــكراً هــذا املوضــوع فعــاً 

ــه وأحتــدث معــك مــرة أخــرى«. ــي فرصــة أفكــر في ــرك ل مهــم، ات

ثــم يقــدم الشــخص الثانــي نوعــاً مــن التقييــم للشــخص األول عــن أســلوب 

شــرحه لرســالة اخلــاص.

الزمن احملدد:

تقــدمي اإلجنيــل يجــب أال يزيــد عــن عشــرين دقيقــة وميكــن اســتخدام الكتــاب 

املقــدس فقــط دون االســتعانة بــأي نبــذ أو ماحظــات مكتوبــة. مــدة التقييــم 

عشــرة دقائــق، وذلــك لتقييــم املضمــون واألمثلــة واحلــركات التــي اســتخدمها 

الشــخص فــي أثنــاء حديثــه.
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أفكار أخرى:

ميكــن تبادل األدوار بن الشــخصن وعندئذ ســيأخذ هــذا التدريب ســاعة كاملة. 

ميكــن أيضــاً زيــادة الوقــت املتــاح للتدريــب مع إعطــاءه فرصــة للشــخص الثاني 

حتــى يســأل أســئلة توضيحيــة بــدالً مــن أن يظــل صامتــاً. ولكــن يستحســن 

أال يثيــر اعتراضــات كثيــرة ألن التدريــب أساســاً حــول تقــدمي الرســالة اخلاصية.

التدريب الثاني: الرد على بعض أسئلة غير املؤمنن

املوقف:

ــا  ــاس عندم ــألها الن ــي يس ــهورة الت ــئلة املش ــن األس ــة م ــاك مجموع هن

نتحــدث معهــم عــن العاقــة مــع اهلل. فــإذا حــاول املؤمــن حتديــد مثــل هــذه 

األســئلة واالســتعداد للــرد عليهــا بطريقــة مقنعــة، ســيتمكن مــن مســاعدة 

الكثيريــن، وأيضــاً ســيكون دائمــاً قــادر علــى الســيطرة علــى مجــرى األحاديــث 

قــادراً علــى إرجــاع املناقشــة إلــى موضوعهــا الرئيســي.

وهــذه األســئلة فــي كثيــر مــن األحيــان تعتبــر نوعــاً مــن املنــاورة التــي يختفــي 

ــاج  ــة يحت ــئلة صادق ــون أس ــرى تك ــان أخ ــي أحي ــا ف ــائل، ولكنه ــا الس ورائه

ســائلها إلــى جــواب شــاف لهــا.

وإليك بعض أمثلة لهذه األسئلة. اختر أحدها وجهز إجابتك عليه.

١- كيف نتأكد أن الكتاب املقدس هو فعاً كلمة اهلل؟

٢- هل املسيح هو الطريق الوحيد إلى اهلل؟ وملاذا؟

٣- إذا كان اهلل يحب البشر فعاً، فلماذا يسمح باملعاناة وانتشار الشر؟

٤- كيف أضمن أن يقبلني اهلل؟ وكيف أضمن أن أستمر معه دون رجوع؟

٥- ملاذا تقول أن األعمال الصاحلة غير مقبولة لدى اهلل وال تكفي للخاص؟
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التمرين:

يأخــذ الشــخص األول دور الشــخص غيــر املؤمــن ويســأل أحــد هــذه األســئلة. 

وميكــن أن يســأل أســئلة إضافيــة ليوضــح مــا يحتــاج فهمــه. وعلى الشــخص 

اآلخــر أن يحــاول اإلجابــة علــى هــذه األســئلة.

الزمن احملدد:

١٥ دقيقة على األقل للحوار ثم خمسة دقائق للتقييم.

أفكار أخرى:

ــي  ــب ف ــذا التدري ــم ه ــن أن يت ــرى، وميك ــة أخ ــرين دقيق ــدة عش ــدل األدوار مل ب

ــر ويشــتركون  ــى احلــوار الدائ ــون إل ــرة بحيــث يســتمع الباق مجموعــات صغي

ــه. ــي تقييم ف

التدريب الثالث: الرد على اعتراضات غير املؤمن

املوقف:

فكــر فــي صديــق أو قريــب لــك تعرفــه جيــداً، وهــو لــم يقبــل املســيح بعــد. 

فكــر فــي االعتراضــات التــي ميكــن أن يثيرهــا فــي محاولتــه عــدم قبــول اإلميــان 

باملســيح.

مثــل: كل املؤمنــن مرائيــن، ال أحــب أن تكــون حياتــي كلهــا حــزن ونكــد، لقــد 

ــم اســتطع أن أكمــل، لســت أفضــل أن آخــذ هــذه اخلطــوة  ــراً ول ــت كثي جرب

اآلن، إنــك تقــدم آيــات معينــة دون غيرهــا وفكــرك ليــس مثــل الــذي أســمعه 

فــي كنيســتي... إلــخ.

التمرين: 

الشــخص األول يقــوم بــدور الصديــق غيــر املؤمــن الــذي يثيــر االعتــراض بعــد 

اآلخــر فــي مواجهــة الشــخص اآلخــر الــذي يقــوم بــدور املؤمــن.

وليبدأ الشخص األول بأن يقول: »مشكلتي مع ما تقوله هي ...«

ــم  ــه ث ــن رأي ــر ع ــأله أكث ــداً وأن يس ــتمع جي ــي أن يس ــخص الثان ــى الش وعل

ــرى. ــد األخ ــدة بع ــات الواح ــى االعتراض ــة عل ــاول اإلجاب يح
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الزمن احملدد:

احلــوار يجــب أال يقل عــن ١٥ دقيقة، ثم يتــم التقييم املتبادل فــي ١٠ دقائق أخرى.

أفكار أخرى:

ــل األدوار ملــدة ٢٥ دقيقــة أخــرى. كمــا ميكــن أيضــاً ضــم شــخص  ميكــن تبدي

ــث للحــوار ليراقــب ويشــترك فــي التقييــم. ثال

التدريب الرابع: 

املوقف:

قضــى صديقــك غيــر املؤمــن بعــض الوقــت فــي التفكيــر فيمــا قلتــه لــه عــن 

يســوع. ولقــد بــدأ فــي االهتمــام باملوضــوع، ولكنــك ال تعــرف درجــة اهتمامــه. 

كيــف تســتطيع أن تكتشــف ذلــك؟

التمرين

الشــخص األول يقــوم بــدور غيــر املؤمــن ويختــار فــي ذهنــه واحــد مــن ثــاث 

ــام  ــتويات االهتم ــاره. ومس ــا اخت ــه مب ــر زميل ــام دون أن يخب ــتويات لاهتم مس

الثاثــة هــي كمــا يلــي: 

١- مهتم لدرجة أنه مستعد أن يقرأ كتيب حول املوضوع.

٢- مهتم لدرجة أنه مستعد أن يحضر مجموعة لدرس الكتاب املقدس.

٣- يريد أن يعرف كيف يقبل املسيح.

وعلــى الشــخص األول أن يحافــظ علــى املســتوى الذي اختــاره طوال فتــرة احلوار 

دون أن يغيــره. ينبغــي أن تكــون كل األســئلة وكل التصريحات التي يســتخدمها 

ــه. ــاره لنفس ــذي اخت ــام ال ــتوى االهتم ــع مس ــة م ــخص األول متوافق الش

أمــا دور الشــخص الثانــي فهــو أن يحقــق هدفــاً وهــو اكتشــاف مقــدار اهتمــام 

ــب أن  ــل حت ــل: ه ــراً مث ــؤاالً مباش ــأله س ــن دون أن يس ــر ولك ــخص اآلخ الش

تنضــم إلــى مجموعــة درس كتــاب؟

الزمن احملدد:

١٥ دقيقة.
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 : معوقات الكرازة 

ً
ثانيا

الصعوبات التي تعوق الشخص عن اإليمان

١- هناك العديد من املنافقن في مجتمع املؤمنن

ــة  ــوا مــن ســوء املعامل هــل هــذا مجــرد ســتار أم هــل هــم بالفعــل قــد عان

ــر  ــن اظه ــم ولك ــق معه ــم، واتف ــرح موقفه ــجعهم لش ــة؟ ش ــي الكنيس ف

لهــم الفــرق بــن أنــاس اهلل والكنيســة االســمية. أكــد لهــم أن هــؤالء النــاس 

يعصــون املســيح الــذي يدعــون إتباعهــم لــه. إن نفــاق اآلخريــن ال يســتثنيك 

لكــي تفعــل اخلطــأ. عليــك أن حتــدد مــا هــو دورك جتــاه املســيح.

مسئوليات شخصية : )مت ٢٥: ٣١-٤٥؛ رو ١٤: ٤، ١٢؛ أش ٥٨: ١-٩، أر ١: ٢7، ١٤: ٢-١٦(

عمل اهلل على عكس ذلك: )رو ٥: ٦-٨؛ مت ١٥: ٦؛ 7: ٢٢-٢٣(

٢- اهلل رحيم جداً لدرجة أنه ال ميكن أن يديِنِ

اهلل رحيــم وأيضــاً عــادل وهاتــان الصفتــان تتطلبــان عقــاب للخطيــة. إن اهلل 

ــريرة، إن  ــم الش ــم هلل وبأعماله ــهم برفضه ــوا أنفس ــن دان ــاس الذي ــن الن يدي

احملبــة بــدون العــدل ليســت محبــة علــى اإلطــاق بــل هــي مجــرد عواطــف. 

ــو ١٣: ٣؛ رو ١: ١٨، ٣: ٢٣-٢٦( ــو ٥: ٤٠؛ ل ــط ٣: ٩؛ ي )٢ب

٣- كل األديان مثل بعضهِاِِِِِِِِ

رمبــا يكــون ذلــك حقيقــي بالنســبة لك ولكــن األمــر ليس كذلــك بالنســبة لي.

إن حتــدي املســيحية يقــول أن املســيح هــو الطريــق الوحيــد إلى اهلل ولكــن دعنا 

نعــود إلــى القضايــا األساســية: اهلل، اإلنســان، وســيلة اخلــاص. ال توجــد ديانــة 

أخــرى تدعــو إلــى الكمــال أو إلــى أن اهلل بنفســه جــاء ومــات لكــي يخلصنــا. 

إن الديانــات األخــرى تدعــو اإلنســان لكــي يحــاول الوصــول إلــى اهلل عــن طريــق 

ــل  ــاول جتاه ــة أن حت ــر املنطقي ــداع وغي ــن ااخل ــه م ــخصية. إن ــه الش مجهودات

ــان األخــرى عــن اهلل واإلنســان وطــرق  االختــاف اجلــذري لنظــرة ومفهــوم األدي

اخلــاص، ناقــش طبيعــة احلــق املوضوعــي وكيــف ميكــن أن نحيــا بــه كل يــوم. 
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)يو ١٤: ٦( »ال أحد يأتي إلى اآلب إال بي«.

)لو ٩: ٣، ٥( يسوع ابن اهلل.

)١تس ٢: ٥( إله واحد .. وسيط واحد .. املسيح.

)أع ١٢: ٤( ليس اسم آخر به ينبغي أن نخلص.

4- ماذا عن هؤالء الذين لم يسمعوا قط؟

اتفــق علــى أن اإلجابــة ليســت ســهلة ولكــن اهلل برهــن على أنــه عــادل ورحيم. 

ــل.  ــه بالكام ــوا في ــون وأن يثق ــق ويخلص ــون احل ــع يعرف ــد أن اجلمي ــو يري فه

فلــن نــدان علــى مــا لــم نســمعه لكــن علــى الــذي نعرفــه. فــا يوجــد أنــاس 

كاملــن فالــكل يســتحق املــوت. وال يوجــد شــخص واحــد خلــص فــي العهــد 

القــدمي إال مبــوت املســيح ألجلــه. إن اهلل ســيبرر هــؤالء الذيــن أتــوا إليــه عارفــن 

ــة وإميــان متكلــن علــى رحمتــه. أنفســهم ملقــن أنفســهم عليــه فــي توب

واآلن وقد سمعت فليس لديك عذر.. ما الذي سوف تفعله اآلن؟

اهلل عادل ورحيم: )تك ١٨: ٢٥، أش ٥٣: ٦، ١تس ٢: ٤، ٢بط ٣: ٩، يو ٦: ٤٠(

االستجابة: )يو ٣: ٣، ٩: ٤١، متى 7: 7-١١(

٥- كيف ميكن إلله رحيم السماح بهذا الشر؟

ــه ســؤال  ــون حقــاً: إن ــر مــا إذا كان هــذا ســؤال نظــري أم هــل هــم يعان اختب

ــو  ــر ه ــى الش ــب عل ــأ والغض ــواب واخلط ــعورك بالص ــى ش ــن حت ــب ولك صع

ــاقط. ــم الس ــو العال ــا وه ــكلة وحله ــبب املش ــر س ــاب يفس ــن اهلل. إن الكت م

إن اهلل يفهم ويهتم وال يزال ينظر بعن األسى على البشرية.

هل تريد أن يدمر اهلل كل منابع الشر؟

إن اهلل في رحمته ال يعاقب فاعلي الشر اآلن ولكن ثق أنه سيفعل )رو ١: ١٨(

إن اخلليقة كلها ساقطة وتئن طلباً للخاص:

)تك ٣؛ رو ٨: ١٨؛ عب ١٢: ٦؛ رو ٨: ٢٨-٢٩(



٢٩

مالحظات
٦- ال أصدق كل ما يوجد في الكتاب املقدس ألنه قدمي

ــم  ــوا قــد قــرءوا الكتــاب املقــدس وهــم ناضجــن أم ال وإن ل اســأل إذا مــا كان

ــه للتأكــد. ــوا قــد فعلــوا ذلــك فضــع أمامهــم حتــدي قراءت يكون

إن الكتــاب املقــدس مــن أكثــر الكتــب التــي قــرأت بالعديــد مــن اللغــات، )٢٠٠٠ 

ــرءوه  ــد ق ــوا ق ــرب، وإذا كان ــي الغ ــراً ف ــب تأثي ــر الكت ــم، وأكث ــي العال ــة( ف لغ

أســألهم كيــف ميكــن أن نتقابــل مــع اهلل وتكــون لنــا حيــاة أبديــة. إذا قــرأت 

الكتــاب املقــدس بأمانــة فإنــه ســيقنعك ألنــه حقيقــة. )يــو ٢٠: ٣١؛ لــو ١: ١-٤(

٧- الكتاب املقدس مليء باألخطاء، لقد أصابه التحريف.ِِِِ

ــاب  ــراءة الكت ــن ق ــاس م ــع الن ــاوة متن ــرد غش ــارة مج ــذه العب ــون ه ــا تك رمب

ــص  ــى الن ــز عل ــم. رك ــر قلقه ــن يثي ــع مع ــاك مقط ــا كان هن ــدس أو رمب املق

كامــاً وعلــى النقــاط األساســية فــي القطعــة. اعتــرف بالصعوبــات وحــاول أن 

جتــد لهــم إجابــة علــى أسئلتهـــم.

مارك تواين: »إن ما يزعجني حقاً ليس ما ال أفهمه بل ما أفهمه«.

8- إنني أفعل ما بوسعي

ــي  ــا ف ــه يضعن ــأ نفعل ــدود. وإن كل خط ــا ح ــا ب ــه هم ــة اهلل وعدل إن قداس

ــع اهلل. ــه م مواج

ــا  ــر عندم ــم للخط ــاس حياته ــن الن ــة م ــرض مجموع ــك: ع ــى ذل ــال عل مث

ــاة. ــوارب جن ــدون ق ــم ب ــافة ١٠٠٠ ك ــروا مس أبح

إن املســألة ليســت عمــل مــا فــي وســعي ولــو كان األمــر كذلــك فلمــاذا كان 

الصليــب؟ اشــرح هــذا األمــر.

)رو ٣: ٩-٢٣؛ أف ٢: ٨-٩؛ يو ١: ٨-٩؛ عب ١١(

٩- لقد حاولت أن أعيش كمسيحي مؤمن ولكني لم أجنح.

ــة أو مزيفــة لرســالة  ــر كامل ــك مــع صــورة غي رمبــا يكــون الســبب هــو جتاوب

ــاوب  ــة وأن تتج ــة كامل ــق اإللهي ــماع احلقائ ــاج لس ــت حتت ــك فأن ــل، لذل اإلجني

ــا اهلل. ــي حدده ــة الت ــا بالطريق معه



٣٠

مالحظات
ومــن املمكــن أن يكــون الســبب هــو عــدم التوبــة احلقيقيــة لذلــك فأنــت حتتاج 

إلــى توبــة ونــدم حقيقــي والتــزام كامــل جتاه املســيح.

)أع ١7: ٣٠؛ أع ٢: ٣٨؛ رو ٢: ٤(

١0- رمبا فيما بعد ولكن ليس اآلن

إن عــدم قبولــك املســيح هــو فــي حــد ذاتــه رفــض لــه. إن احلــل الوســط هنــا 

ــوت  ــد امل ــك وبع ــى ل ــت تبق ــن الوق ــم م ــم ك ــت ال تعل ــتحيل، فأن ــو مس ه

ــات األوان. ــد ف ــيكون ق س

إذا كانــت تبعيــة املســيح رائعــة إلــى هــذا احلــد، فلمــاذا إذن تضيــع كل هــذه 

الســنوات بعيــداً عنــه؟

)إش ٥٥: ٦؛ مر ١٣: ٣٣-٣7؛ مت ٦: ١٩-٣٤؛ 7: 7-١١؛ ٢كو ٦: ٢؛ عب ٣: ١٣؛ ٩: ٢7(

١١- لدي الكثير الذي سوف افقده

ــذل  ــى ب ــي حت ــدر الكاف ــك بالق ــل يحب ــك؟ وه ــن أن اهلل يحب ــل تؤم ــأل ه اس

ــو  ــيح له ــل املس ــن أج ــده م ــوف نفق ــا س ــإن م ــك؟ إذن ف ــد ألجل ــه الوحي ابن

ــك. ــه اهلل ألجل ــا بذل ــة مب ــداً باملقارن ــل ج ــيء القلي بالش

جيــم أليــوت يقــول: »إنــه ملــن احلكمــة أن يتخلــى اإلنســان عــن أشــياء ال ميكــن 

االحتفــاظ بهــا فــي ســبيل كســب مــا ال ميكــن أن يخســره«.

)مت ٦: ١٩-٣٤؛ 7: 7-١١؛ ١٣: ٤٤-٤٦؛ رو ٨: ١٨، ٣٢؛ في ٣: ٨؛ مر ٨:  ٣٦؛ ١٠: ٢٨-٣٠(

١٢- املعجزات ال حتدث اليوم

ليس األمر نتيجة علمية ولكنه اعتقاد راسخ.

إن ذلــك الشــخص يشــك حقــاً فــي وجــود اهلل )انظــر الســؤال التالــي(. ناقــش 

براهــن قيامــة املســيح كدليــل قاطــع علــى حــدوث معجــزات. أحكــي اختبــار 

مجيئــك للمســيح.

نــادراً مــا يحــاول الكتــاب إثبــات تدخــل اهلل في شــئون العالــم وإمنا يســلم بها.

)تك١؛ مر ١٤: ١؛ رو ١: ١٩؛ رو ١: ١٨-٣٢(



٣١

مالحظات
١٣- اهلل غير موجود

ــد مــن  إن وجــود اهلل ال ميكــن أن يبرهــن عليــه وال ميكــن إنــكاره فهنــاك العدي

الدالئــل التــي تؤكــد وجــود اهلل:

 أ. اإلعان الطبيعي: اهلل هو اخلالق.

ب. اإلعان األخاقي: اهلل قاضي عادل.

ج. التجربة:احلياة الروحية التي يحياها العديد من الناس من خلفيات مختلفة.

د. الواقعية: رد مقنع لسؤال هام: معنى احلياة؛ احلب، العاقات، الشعور بالذنب.

ه ..التاريخ: العهد القدمي وأيضاً يسوع املسيح على وجه اخلصوص.

نادراً ما يحاول الكتاب املقدس إثبات وجود اهلل وإمنا يسلم بوجوده.

)أي ٣٨: ٤١؛ مــز ١٩: ١؛ ١٠٤: ١-٣٠؛ رو ١: ١٨-٢٠، ٣٢؛ يــو ١: ١١-١٨؛ كــو ١: ١٥-٢٣؛ ٢: 

٩؛ عــب ١: ١-٣؛ فــي ٢(.

١4- هل يسوع هو اهلل حقاً؟

إن هذا هو االختيار احلقيقي للمسيحية.

لقــد أدعــى يســوع أنــه اهلل ... وكثيــراً مــا حــاول الســامعون أن يقتلــوه ومــع 

ذلــك لــم يرجــع عــن ادعــاؤه كــي ينقــذ حياتــه مــن املــوت.

لقــد قبــل يســوع عبــادة الشــعب لــه، كمــا أدعــى األزليــة مــع اآلب، وكانــت 

لــه الســلطة ملغفــرة اخلطايــا وإدانــة النــاس. لقــد أخــرج شــياطن، وكان لــه 

ســلطان علــى الطبيعــة واملــوت وتغييــر احليــاة.

فإما أنه هو اهلل أو إنسان كاذب أو مجنون، فأيهما تقترح؟

)مــر ١٥: ٦١-٦٤؛ يــو ١٤: ٨-١٤؛ يــو ٢٠: ٢٨؛ مــت ٩: ٦؛ يــو ١: ١، ٢، ٤٢؛ عــب ١: ١-٣؛ 

كــو ١: ١٥-٢٣، ٢: ٨-٩(



٣٢

مالحظات
١٥- هل املسيح قام حقاً من األموات؟

ســؤال جوهــري جــداً. لقــد أخبرنــا العهــد القــدمي ويســوع نفســه أنــه ســيقوم 

ــف  ــام فكي ــد ق ــن ق ــم يك ــام؟ وإن ل ــد ق ــن ق ــم يك ــد إن ل ــب اجلس ــن ذه فأي

تســتطيع أن تفســر التغييــر فــي حيــاة التاميــذ؟

ال يوجــد أي تفســير منطقــي لهــذه احلقائــق التاريخيــة، فهنــاك الكثيــر مــن 

شــهود العيــان ممــن لــم يتوقعــوا األمــر أو حتــى يصدقــوه فــي البدايــة )انظــر 

كتــاب دحــرج احلجــر(.

النبوة:     مز ١٦: ١٠

يسوع:      مر ٨: ٣١؛ ٣١: ٩؛ ١٠: ٣٣

سجل تاريخي:      يو ٢٠

شهود:      ١كو ١٥: ٣-٨

السبب:     ١بط ٣: ١٨

١٦- هل املسيحية مالئمة لوقتنا احلالي؟

نعــم ألنهــا ببســاطة تتعامــل مــع مشــكات اإلنســان مثــل الشــعور بالذنــب، 

واملصاحلــة، ومعنــى وغرض وجــودي، كما أنهــا تعطي رجاء لإلنســان بعد املـــوت.

ماحظــة: هنــاك العديــد مــن الهيئــات املســيحية واألفــراد الذيــن يعملــون في 

مجــاالت اإلغاثــة والتعليــم والعنايــة الطبيــة والكثيريــن الذيــن يتبعــون مثــال 

ــئلة  ــى كل األس ــب عل ــيح يجي ــه. )أف ٢( املس ــه ومبحبت ــون ب ــيح ويتمثل املس

األساســية واملشــاكل الشــخصية واالجتماعيــة.

١٧- إن األمــر كلــه مســألة نفســية، إن الدين ليس إال شــيئاً اســتند عليــه وأنا ال

 احتاجه اآلن.

»التفكير في اهلل نابع فقط من إحساس اإلنسان باالحتياج واخلوف«.

إننــا لــم نصنــع اهلل جملــرد أننــا شــعرنا باالحتيــاج ولكــن ألن اهلل صنعنــا فــإن 

احتياجاتنــا حقيقيــة وليــس مســألة نفســية، ألننــي حــن أكــون مريــض فأنــا 

ــى طبيــب، وعندمــا أكــون مريــض فــا يوجــد ضــرر مــن وجــود مــا  ــاج إل أحت

أســتند عليــه. يســوع هــو مــا نســتند عليــه. 



٣٣

مالحظات
ــأ  ــن أجل ــي فل ــى نفس ــور عل ــهل األم ــي أس ــن لك ــى الدي ــأ إل ــت أجل وإذا كن

إلــى املســيحية بحيــاة التدقيــق التــي تتطلبهــا. كمــا إن إحســاس اإلنســان 

ــق  ــى حقائ ــة عل ــي مبني ــيحية فه ــا املس ــخصي، أم ــر ش ــو أم ــاج ه باالحتي

تاريخيــة موضوعيــة. وهــذا مــا يفســر وجــود العديــد مــن الذيــن تغيــروا تغييــر 

حقيقــي بالرغــم مــن اختــاف اخللفيــات واألســباب التــي أدت إلــى رجوعهــم 

إلــى الــرب.

إن املســيحية ليســت مبنيــة علــى حضــارة معينــة وليســت للضعفــاء فقــط. 

وميكــن القــول أن اإلحلــاد هــو هــروب مــن مواجهــة اهلل.

: )٢كو ٥: ١7؛ أف ٢: ٥( خليقة جديدة 

حقائق تاريخية: )يو ٢٠ : ٢٨؛ ١ كو ١٥: ١٠(



٣٤

مالحظات
الصعوبات التي تعيق الشخص عن اإليمان

١- ملاذا ال يؤمن اإلجنيليون بدور الكاهن في غفران اخلطايا وسر االعتراف؟

ــن  ــر م ــة بأكث ــورة الروحي ــب املش ــة وطل ــراف باخلطي ــة االعت ــارس الكنيس مت

ــة،  ــة الروحي ــون للخدم ــا املعين ــا خدامه ــة لديه ــس اإلجنيلي ــلوب. فالكنائ أس

ــن بحســب كلمــة اهلل وإرشــاد  وهــؤالء دون غيرهــم يقدمــون املشــورة لآلخري

ــروح القــدس. ال

ــس  ــن طق ــي م ــزء أساس ــو ج ــا ه ــة عنه ــة والتوب ــي باخلطي ــراف العلن االعت

ــيحية. ــس املس ــي كل الكنائ ــاول ف التن

املسيح هو الذي يغفر اخلطايا ومع عمله ال نحتاج إلى وساطة البشر.

٢- التنــاول ووجــود مذبــح فــي الكنيســة هام جــداً لكي ينــال اإلنســان اخلالص.

الطقــوس تختلــف مــن كنيســة ألخــرى، وعــدم وجــود مذبــح فــي الكنائــس 

اإلجنيليــة يعبــر عــن إميانهــا بــأن املســيح قــد قــدم نفســه ذبيحــة مــرة واحــدة 

وإلــى األبــد أي أننــا ال نحتــاج إلــى تكرارهــا.

ــوس  ــا إال القس ــوم به ــب وال يق ــرام الواج ــكل االحت ــاول ب ــة التن ــارس فريض مت

ــمون. ــيوخ املرتس والش

٣- كيــف أخلــص بــدون أعمــال، وهل يكفي اإلميــان وحده؟ وما هو دور الكنيســة؟

اإلميــان بــدور أعمــال ال يكفــي خلــاص اإلنســان، ألن اإلميــان العامــل فــي القلــب 

يبرهــن علــى وجــوده بالســلوك الــذي ميجــد اهلل.

ينــال اإلنســان تبريــر خطايــاه باإلميــان فــي عمــل املســيح علــى الصليــب ولكنه 

ــاعدة  ــوف اهلل مبس ــي خ ــلك ف ــة ويس ــد اخلطي ــد ض ــره يجاه ــش كل عم يعي

وســائط النعمــة التــي تقدمهــا لــه الكنيســة.



٣٥

مالحظات
4- ملاذا ال تؤمنون بشفاعة القديسن؟

نحــن نؤمــن بوجــود الكنيســة املنتصــرة التــي تشــمل كل املؤمنن والقديســن 

ــون راحتهــم فــي املســيح.  ــم وهــم اآلن ينال ــن أمتــوا جهادهــم فــي العال الذي

نؤمــن أيضــاً أن هــذه الكنيســة املنتصــرة مازالــت مرتبطــة بالكنيســة اجملاهدة 

ألنهــم واحــد فــي املســيح وبعمــل الــروح القــدس. ولكننــا ال نطلــب شــفاعة 

مــن ســبقونا لســببن، األول ألن هــذه الشــفاعة مضمونــة ألنهــا بعمــل الــروح 

القــدس، أمــا الســبب الثانــي فهــو ألننــا نطلــب شــفاعة املســيح الــذي هــو 

أســمى مــن الــكل.

٥- ملاذا ال تقدرون العذراء القديسة مرمي؟

نحــن نقــدر العــذراء مــرمي كمــا أمرنــا اإلجنيــل املقــدس، وهــي با شــك تســتحق 

التطويــب واالحتــرام ألنهــا أم اخمللــص. إال أن الكتــاب املقــدس لــم يأمرنــا بتوجيه 

الصلــوات إليهــا بــل إلى اآلب باســم املســيح.

٦- املعمودية هي الوالدة الثانية؟

ــاة  ــي حي ــا ف ــياً له ــزاً طقس ــا رم ــة ولكنه ــوالدة الثاني ــت ال ــة ليس املعمودي

الكنيســة منــذ نشــأتها. فاملعموديــة باملــاء ال تغفــر اخلطايــا بــل تشــير إلــى 

ــه. ــه وقيامت ــا باإلميــان مــع املســيح فــي موت احتادن

ــال  ــا لنن ــى اإلميــان الشــخصي وقبــول ســيادة املســيح علــى حياتن ــاج إل نحت

الــوالدة الثانيــة التــي هــي عمــل الــروح القــدس فــي قلوبنــا.
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مالحظات
خطة لتصبح الكرازة أسلوب حياة

هــذه اخلطــة املقترحــة تهــدف إلــى تشــجيع املؤمنــن علــى تغييــر نظرتهــم 

ــح  ــي يتي ــي عمل ــب روح ــن تدري ــارة ع ــي عب ــم، وه ــن حوله ــن م ــر املؤمن لغي

لــكل مــن يواظــب عليــه ملــدة شــهر كامــل أن يعطــي فرصــة حقيقيــة للــرب 

ــر  ــلوب غي ــر وأس ــلوب مباش ــه بأس ــاركهم إميان ــخاص يش ــى أش ــوده إل أن يق

ــة  ــذه احملب ــدمي ه ــاة، وتق ــة اخلط ــم محب ــة لتعل ــا محاول ــاً. إنه ــر أيض مباش

ــا. ــة ملــن حولن بصــورة عملي

وتشــمل هــذه اخلطــة ســبعة أنشــطة بســيطة نقتــرح املواظبــة عليهــا ملــدة 

شــهر كامــل:

١- قضاء وقت صاة يومي طلباً من اهلل أن يستخدمنا ويفتح لنا فرصة للشهادة.

٢- املواظبــة علــى قــراءة خمســة صفحــات فقــط مــن أحد الكتــب الروحيــة التي

 تتحدث عن الكرازة الفردية.

٣- التعــرف علــى ١٥-٢٠ شــخص جديــد خال هــذا الشــهر وذلك عن طريــق تقدمي 

نفســك لآلخريــن الذيــن تقابلهــم والســعي للتعــرف عليهــم، عليــك أن تــدون 

أســمائهم عنــدك وتصلــي ألجلهــم باســتمرار.

٤- قضــاء بعــض الوقــت مــرة واحــدة فــي األســبوع مــع صديــق غيــر مؤمــن. وهذا 

الوقــت ال يلــزم أن يكــون نشــاطاً دينيــاً روحيــاً لكــن مجــرد وقــت لطيــف مــع 

هــذا الشــخص بهــدف تعميــق معرفتــك بــه كصديــق.

٥- تقــدمي الدعــوة الصريحــة ألصدقــاء غيــر مؤمنن حلضور الكنيســة معــك، أو أي

نشــاط كــرازي مناســب )مــرة كل أســبوع(. وميكــن دعــوة شــخص كل أســبوع. 

ال يلــزم أن يحضــر أو يلبــي الدعــوة لكــن أنــت عليــك دعوتــه.

٦- عليــك مرتــن خــال هــذا الشــهر أن تســأل شــخص آخــر عــن رأيه في يســوع، 

ــن  ــر م ــوع آخ ــن أي موض ــدث ع ــا تتح ــوع كم ــن يس ــه ع ــدث مع وأن تتح

موضوعــات احليــاة اليوميــة.

7- فــي نهايــة هــذا الشــهر حــدد لنفســك اخلطــوة التاليــة التــي ســوف تأخذهــا 

لتحقيــق هــدف االقتــراب مــن األشــخاص الذيــن يحتاجــون يســوع أكثــر مــن 

غيرهــم.
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مالحظات
ــه  ــير في ــار أن تس ــق تخت ــة لطري ــون بداي ــة أن تك ــذه اخلط ــن ه ــود م املقص

ــا  ــاة كم ــب اخلط ــف حت ــك كي ــتاق أن يعلم ــذي يش ــدس ال ــروح الق ــة ال برفق

أحبهــم املســيح وقضــى وقتــه علــى األرض بينهــم فهــو الــذي قــال »ال يحتاج 

ــل املرضــى«. األصحــاء إلــى طبيــب ب
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مالحظات
 : وسائل الكرازة 

ً
ثالثا

أساليب الكرازة الفردية

التعرف على أشخاص جدد

ــه األشــخاص  ــة، األول ميثل ــاة االجتماعي يوجــد نوعــان مــن األشــخاص فــي احلي

ــى  ــرف عل ــي التع ــكلة ف ــدون مش ــن ال يج ــة أي الذي ــخصيات املفتوح ذوي الش

أصدقــاء جــدد، أو فــي احلديــث معهــم فــي املوضوعــات العامــة. أمــا النــوع الثاني 

ــن يغلبهــم اخلجــل  ــه األشــخاص ذوي الشــخصيات املنغلقــة وهــم الذي فيمثل

وعــدم القــدرة علــى املبــادرة فــي بــدء عاقــات اجتماعيــة مــع األغــراب عنهــم.

الــكارز الفعــال مييــل ألن يكــون مــن أصحــاب الشــخصية املنفتحــة علــى الغيــر، 

ــن للمســيح. إال أن هــذا ال  ــح كثيري ويســتخدم اهلل هــؤالء بصــورة متعــددة لرب

يعنــي أن أصحــاب الشــخصيات املنغلقــة ليــس لهــم نصيــب فــي هــذه اخلدمــة. 

فــإن أي إنســان منــا ميكنــه بقليــل مــن التدريــب والعنايــة أن يطــور مــن قدرتــه 

علــى التواصــل مــع الغيــر.

ومــن املشــجع أن نذكــر أنفســنا أن مــن نكــرز لهم هــم أيضــاً متنوعــي االجتاهات 

وبينهــم اخلجــول الــذي ال يعــرف كيــف يتواصل مــع غيــره أيضاً.

ــع  ــل م ــى التواص ــدرة عل ــة الق ــى تنمي ــاعد عل ــح تس ــة نصائ ــي أربع ــا يل فيم

ــيحي. ــكارز املس ــة لل ــاة االجتماعي ــم احلي ــى تدعي ــاعد عل ــن وتس اآلخري

١- انظر في عن من حتدثه مباشرة:

العــن تعكــس مــا بداخــل النفــس البشــرية، وتعطــي فرصــة كبيرة للشــخص 

ــه. إن دفء  ــن جهت ــا م ــاول أن تظهرهم ــي حت ــام الت ــة واالهتم ــعر باحملب أن يش

النظــرة املباشــرة مــع حتقيــق االتصــال البصــري املباشــر، يضمــن حديثــاً دافئــاً 

ذا معنــى عميــق.

٢- درب نفسك على عادة االستماع اجليد لآلخرين

ــي  ــك ف ــرف كل طاقت ــرون، وال تص ــك اآلخ ــه ل ــا يقول ــى م ــك عل ــز انتباه رك

التركيــز علــى مــا تنــوي قولــه عندمــا يســكت الشــخص الــذي تتحــدث معــه. 

ــي أن  ــل يهمن ــرون؟ وه ــه اآلخ ــا يقول ــم مب ــاً مهت ــا فع ــل أن ــك ه ــأل نفس اس

ــه فعــاً؟ أفهــم مــا يقصدون
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مالحظات
ــة  ــمعونك بعناي ــي أن يس ــاً ف ــب حق ــن تكتس ــة لآلخري ــتمعت بعناي إذا اس

ــيح. ــن املس ــم ع ــا تكلمه عندم

٣- احتفظ بجو عام من التشجيع

هــل لديــك اســتعداد للتجــاوب الســلبي مــع اقتراحــات اآلخريــن؟ هــل تســعى 

ــود  ــك؟ ع ــك وقدرات ــتعراض معلومات ــن باس ــى اآلخري ــك عل ــار تفوق ــى إظه إل

نفســك علــى أن تســعى لتدعيــم مــا هــو إيجابــي فــي اآلخريــن وتشــجيع كل 

مــا يبنــي حياتهــم.

4- اسع ليكون لديك أنشطة مشتركة مع اآلخرين:

يســعد اآلخــرون عندمــا يجــدون مؤمنــن علــى اســتعداد ملشــاركتهم 

ــع  ــة. وس ــة أو رياضي ــة أو ثقافي ــت اجتماعي ــواء كان ــة س ــطتهم العادي أنش

مجــاالت اهتمامــك ليصبــح لديــك عــدة موضوعــات ميكنــك االشــتراك فــي 

ــم. ــن تقابله ــع م ــا م ــث عنه احلدي

تشجيع شخص على الصالة لقبول املسيح

١- صــف لــه احلالتن التــي ميكن أن يكون اإلنســان عليهمــا، إما أن يعيش لنفســه 

أو يعيش للمسيح ويعطي له املكان األول في حياته.

٢- اطلب منه أن يحدد بنفسه نوع احلياة التي يحياها اآلن.

٣- اشــرح له أن اإلنســان ميكن أن يقبل املســيح بدعوته إلى حياته ووضع كل ثقته 

في املسيح دون سواه ليعطي له اخلاص وغفران اخلطايا.

٤- اسأله إن كان يحب أن يأخذ هذه اخلطوة في حياته اآلن.

٥- قدم له منوذج الصاة لدعوة املسيح إلى حياته بعد شرح )رؤ ٣: ٢٠( 

)باب القلب هو اإلرادة(

٦- اســأله إن كان يشــعر إن مثــل هــذه الصاة تعبر عــن رغبة قلبه اآلن، واســأله إن

 كان يحب أن يصليها بنفسه سواء بصوت مسموع أو في قلبه.

7- صــل أنــت أوالً ثــم ادعوه أن يصلــي معبراً عن رغبتــه في قبول املســيح مخلصاً

 حلياته وسيداً لها.

٨- قدم له يقن قبوال هلل له باستخدام )رؤ ٣: ٢٠، ١يو ٥: ١١-١٣(



٤١

مالحظات
استخدام املطبوعات في الكرازة

١- هناك فوائد عديد الستخدام املطبوعات في الكرازة

 أ . فتــح حديــث عــن األمــور الروحية في فــرص يكون الوقــت املتاح فيهــا محدداً.

ب. تــرك املــواد املطبوعــة مــع الشــخص فــي صــورة هديــة شــخصية كتــذكار 

للقائك معه.

ج. تقدمي مضمون للرسالة ميكن الرجوع إليه في وقت الحق.

د. إتاحــة الفرصــة ألكثر مــن فرد لقــراءة النبذة أو الكتــاب أينما وضعــوا في بيت 

الشخص.

٢- هناك أنواع كثيرة من املطبوعات الكرازية:

 أ . كتب جتاوب على أسئلة ملحة.

ب. نبذ للعمل الفردي تساعد على تغطية الرسالة في جلسة واحدة.

ج. هدايا فاخرة الطباعة بها مضمون كرازي.

د. كتيبات أو نبذ قصيرة تطرح فكرة بسيطة ميكن متابعتها باحلديث فيما بعد.

ه . أجزاء من الكتاب املقدس.

٣- أساليب فعالة الستخدام املطبوعات.

 أ . ال حتمل كميات كبيرة من املطبوعات في املرة الواحدة.

ب. عامــل مــا تقدمــه مــن مطبوعــات بتقديــر واحترام حتى يشــعر مــن تقدمها

 له بقيمتها.

ج. قــدم املطبوعــات لآلخرين بعد أن تكون قــد قرأتها بنفســك وقدمها على أنها 

كانت ذا فائدة روحية بالنسبة لك.

د. اسأل الشخص إن كان يحب أن يأخذ ما تقدمه له وال تفرضه عليه.

ه . اكتب اسمك وعنوانك أو رقم تليفونك تشجيعاً للشخص على االتصال بك.



٤٢

مالحظات
4- متابعة الكرازة باملطبوعات:

 أ . اطلب رأي الشخص فيما قدمته له من كتب أو نبذ.

ب. ال تسأله إن كان قد قرأها أم ال حتى ال يحرج، لكن اسأله إذا كانت قد أعجبته، 

ثم راجع ما أعجبك أنت شخصياً فيها معه.

ج. اســأله إن كان لديــه أي أســئلة أو استفســارات حــول مــا قــرأ ثــم قــدم عرضاً 

سريعاً ألهم نقاط وردت فيما قدمته إليه.

د. اســأله إذا كان قــد قبل املســيح مخلصــاً في حياته، ثم اســأله إن كان يحب أن 

يفعل ذلك اآلن.

٥- استخدام الكتاب املقدس في الكرازة:

ــات  ــا عام ــت فيه ــد وضع ــون ق ــد تك ــد اجلدي ــن العه ــخة م ــظ بنس احتف

ــى تقــدمي رســالة اخلــاص  ــى بعــض الفقــرات التــي تســاعدك عل ترشــدك إل

ــي. ــل منطق بتسلس

اســتخدم هــذه النســخة مبتدئــاً مبوقــف للــرب يســوع مــن شــخصية معينــة 

ــذه  ــداء ه ــك إه ــاص. ميكن ــق اخل ــاً طري ــد موضح ــد اجلدي ــر العه ــا عب ومنه

ــه مهتمــاً. النســخة ملــن تتكلــم معــه إذا وجدت

ــاعده  ــا، وس ــه منه ــا يفهم ــخص عم ــأل الش ــة اس ــة معين ــك آلي ــن قراءت م

علــى اكتشــاف احلــق الكتابــي بنفســه تشــجيعاً لــه علــى دراســة كلمــة اهلل 

بنفســه فيمــا بعــد. شــجعه علــى مداومــة القــراءة فــي كلمــة اهلل واشــرح 

لــه تأثيرهــا وقوتهــا لتغييــر القلــب البشــري )عــب ٤: ١٦(. 



٤٣

مالحظات
عوائق في الطريق

أحيانــاً عندمــا تتطــور عاقتنــا باآلخريــن، جُنــرب بــأن نتحاشــى الــكام معهــم 

ــذور  ــزرع الب ــرق ل ــي ط ــر ف ــن التفكي ــف ع ــا نتوق ــة. ورمب ــور الروحي ــي األم ف

ــم. ــن أجله ــاة م ــن الص ــف ع ــاً أن نتوق ــن أيض ــن املمك ــة، وم الروحي

العوائق التي يجب أن نتخطاها هي:

 أ. احذر من أن تصبح العاقة مع صديقك أهم من ربح نفسه.

ب. ال تتضايق من عدم اهتمام صديقك بالروحيات فتهمله.

ج. ال تضحي بالبشارة من أجل دوام العاقة.

د. ال تسمح بأن يخف حماسك للمسيح.

تأكد من أن كلماتك مفهومة لآلخرين:

ســيأتي وقــت نحتــاج فيــه أن نشــارك اآلخــر اختبارنــا، كيــف عرفنــا املســيح. 

ــار  ــدم االختب ــى نق ــن حت ــون جاهزي ــب أن نك ــت، يج ــذا الوق ــن ه ــا يح عندم

بكلمــات يفهمهــا اإلنســان الــذي ال يدخــل الكنيســة. يجــب أن نفســر 

ــيحية. ــات املس الكلم

 أ . فكــر فــي الكلمــات أو العبــارات املســيحية املذكورة فــي القائمــة التالية. تأمل 

فيها حتى تستطيع أن تقدم اختبارك بصورة أوضح.

• مخَلص: منَقذ.

• مولود ثانية: الوالدة الروحية، التجديد، أن أصبح حياً روحياً.

• اخلطية: أن أعيش مستقاً عن اهلل، التعدي على وصايا اهلل.

• اإلميان: الثقة، االتكال.

• التوبة: تغير الوجهة، تغيير الفكر، التحول إلى اهلل.

• قبول املسيح: وضع الثقة في يسوع.

• الضال: االنفصال الروحي عن اهلل.

• احلياة األبدية: حياة ال تنتهي، مع اهلل واآلخرين إلى األبد.



٤٤

مالحظات
ب. ملاذا تتوقع أن يكون اختبارك الشخصي مؤثراً في اآلخرين:

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

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

ج. ثاث نقاط رئيسية:

١. كيف كانت حياتي قبل أن أقابل املسيح.

٢. كيف أعطيت حياتي للمسيح.

٣. كيف أصبحت حياتي منذ أن وثقت باملسيح.

إرشادات حول كتابة وتقدمي اختبارك أو شهادتك:

• اتبع األسلوب البسيط.

• وجه نظر اآلخرين إلى املسيح.

• وضح ملاذا كنت حتتاج إلى املسيح.

• اشرح بوضوح رسالة البشارة.

• شارك ببعض اآليات الكتابية.

• حتاش استخدام الكلمات والعبارات املسيحية اجملردة.



٤٥

مالحظات
تسجيل اختبارك الشخ�صي.

عندمــا أحضــر الرســول بولــس أمــام قــادة الكنيســة والدولــة، اســتخدم هــذه 

الفرصــة حتــى يقــدم قصــة مقابلتــه مــع يســوع املســيح. ونقــرأ فــي أعمــال 

ــذي نســتطيع أن  ــاره النموذجــي ال الرســل اإلصحــاح احلــادي والعشــرين اختب

نســتخدمه كمثــال نشــكل عليــه اختبارنــا نحــن.

 أ . كيف كانت حياتي قبل أن ألتقي باملسيح

١. ما هي املشاعر أو املشكات التي كنت تتصارع معها؟ اذكر واحدة على األقل.

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

٢. ما هو املوقف الذي قادك للتعرف باإلجنيل أو البشارة؟

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

٣. متى وكيف تقابلت مع أخبار يسوع السارة؟

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

٤. ماذا كان رد فعلك األول؟

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

ب. كيف سلمت حياتي للمسيح

١. ما الذي ساعدك حتى تقرر بأنك حتتاج اخمللص؟

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

٢. هل تذكر آية معينة من الكتاب املقدس ملست قلبك؟

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

٣. كيف قبلت يسوع؟ شارك بتفاصيل كافية حتى تكون البشارة واضحة.

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



٤٦

مالحظات
ج. حياتي بعد أن وثقت بيسوع املسيح

١. ما هي األفكار التي فكرت بها بعدما قبلت يسوع مباشرة؟

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

٢. ما هو التأثير الذي أحدثه يسوع على املشكات التي كنت تعاني منها؟

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

٣. كيــف أصبحــت حياتــك بعــد أن أصبحــت مســيحياً؟ فكر فــي املنافــع العديدة

 ملعرفة املسيح.

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

  

ــأل اهلل  ــا اس ــبوع. وبعده ــذا األس ــيحي ه ــق مس ــع صدي ــارك م ــارك اختب )ش

ــارك مــع شــخص ال يعــرف  ــى تشــارك اختب أن يعطيــك »موعــداً مقدســاً« حت

املســيح حتــى اآلن. ال تفاجــأ إذا أتــت هــذه الفرصــة فــي وقــت ال تتوقعــه. الــرب 

يســر بــأن يســتجيب صــاة اإلميــان، وبخاصــة عندمــا نرغــب فــي أن نخبــر اآلخرين 

عــن ابنــه(.



٤7

مالحظات
تقديم الجسر الحقيقي، يسوع املسيح.

 أ . قدم األخبار السارة بطريقة مباشرة.

احلقائق األساسية عن رسالة اخلاص جتدها في اجلزء الثاني.

ب. قدم األخبار السارة بطريقة غير مباشرة.

اجعــل اخلدمــات االنتعاشــية القادمــة فرصة للحصــاد الوفير وذلــك من خال:

• استخدام قائمة صلواتك أكثر.

• تطوير عاقتك مع غير املؤمنن.

• املشاركة في اختبارك الشخصي.

• اصطحاب من تكرز لهم إلى مناسبات اجتماعية روحية.

• دعوتهم لتناول العشاء ثم دعوتهم حلضور االجتماعات بعده.

• اصطحابك ألوالدهم أثناء حضورهم االجتماعات.

• دعوتهم إلى منزلك حتى يشاهدوا برنامجاً تلفزيونياً مسيحياً أو شريط فيديو 

مناسب.

ج. عند املشاركة:

١. اثن على صدق وانفتاح اآلخر واهتمامه باألمور الروحية.

٢. اعترف بشكوكك وصراعاتك الشخصية قبل أن تقبل املسيح.

٣. شــارك باجلانــب الــذي أثــر فيك من رســالة اإلجنيــل )احملبــة، الغفران، يقــن احلياة 

األبدية(.

٤. ركــز على ربح الشــخص للمســيح وليس على اجملادلــة. وإذا رفض اإلجنيل ال يجب

 أن تنتهي صداقتكما.

 



٤٨

مالحظات
مثل الصياد الذي ليس عنده سمكاً:

ــن. وكان يوجــد  كان يوجــد مجموعــة مــن األشــخاص يدعــون أنفســهم صيادي

الكثيــر مــن الســمك فــي امليــاه احمليطــة.

ومــر أســبوع تلــو أســبوع، وشــهر تلــو شــهر، وســنة تلــو الســنة، وأولئــك الذيــن 

يدعــون أنفســهم صياديــن يجتمعــون ويتكلمــون عــن دعوتهــم للتصيــد، وعــن 

ــون  ــتمرار يبحث ــوا باس ــمك. وكان ــم للس ــرق اصطياده ــن ط ــمك، وع ــرة الس وف

عــن طــرق أفضــل وأحــدث الصطيــاد الســمك. كانــوا يقيمــون املؤمتــرات املكلفــة 

لكــي يتباحثــوا فــي موضــوع الصيــد ويروّجــوا هــذا العمــل ويســتمعوا إلــى كل 

مــا يتعلــق بــه.

وشــيدت املراكــز التدريبيــة الكبيــرة التــي كان هدفهــا األساســي تعليــم 

الصياديــن عــن الصيــد. وكان املعلمــن أســاتذة فــي علــم الصيــد. لكــن أولئــك 

ــد. ــن الصي ــون ع ــط يعلم ــوا فق ــدون. كان ــوا يتصي ــم يكون ــاتذة ل األس

كــم تضايــق البعــض عندمــا قــال أحدهــم أن أولئــك الذيــن ال يتصيــدون بالفعــل 

ليســوا صياديــن، مهمــا قالــوا وأعلنــوا العكــس. لكــن أليــس هــذا هــو احلــق؟ هل 

يكــون اإلنســان صيــاداً إذا مــرت الســنة تلــو الســنة وهــو ال يتصيد الســمك؟

هل الذي ال يصطاد يعتبر صياداً باحلق؟



٤٩

مالحظات
توجيه احلديث والسيطرة على مضمونه في الزيارات الكرازية

يعتمــد النجــاح فــي الزيــارات الكرازيــة على حتقيــق نوع مــن التوازن بن االســتماع 

اجليــد للنــاس وتوجيــه احلديــث بصــورة إيجابيــة نحــو الشــهادة عــن املســيح.

ــات أو  ــن موضوع ــرح م ــا يط ــد مل ــتيعاب اجلي ــد، واالس ــتماع اجلي ــدون االس فب

ــاب  ــمع أصح ــي أن يس ــق ف ــاب احل ــى الكت ــكارز إل ــر ال ــاوف يفتق ــئلة ومخ أس

ــالته. ــت رس البي

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الــكارز مقبــول باعتبــاره حامــل لكلمــة اهلل وشــاهداً 

ــث والقــدرة علــى  ــادرة فــي احلدي ــدرك أن املب ببشــارة اإلجنيــل. لذلــك يجــب أن ي

توجيــه احلديــث والســيطرة علــى مضمونــه هــي فــي معظــم األحيــان فــي يــده 

ــارة، والشــخص الــذي ميثــل صــوت اهلل فــي  باعتبــاره صاحــب الغــرض مــن الزي

هــذه املناســبة.

والــكارز ميكــن أن تواجهــه بعــض املشــكات فــي توجيــه احلديــث أو الســيطرة 

علــى مضمونــه أثنــاء الزيــارات الكرازيــة - فيمــا يلــي بعــض هــذه املشــكات.

١- وجــود شــخص أكبــر منــه فــي الســن يدعــي املعرفــة الروحيــة ويســتمر في 

احلديث دون إعطاء فرصة للكارز أن يكمل رسالته.

٢- وجــود نــوع من التشــويش ســواء بوجــود أطفــال أو تليفزيــون أو ظــروف جتعل

 تركيز أهل البيت منصرف عن رسالة الكارز.

٣- الدخول في مجادالت عقائدية عن االختاف بن الطوائف.

٤- االسترسال في الشكوى من ظروف احلياة أو املرض أو الفقر ... إلخ.

٥- عــدم جتــاوب الســامعن مع احلديث إمــا بعدم تركيزهــم أو بادعائهــم موافقة

املتكلم على كل ما يقوله.

ــا أوالً أن نحــدد  ــر فــي كيفيــة مواجهــة هــذه املشــكات علين ــا التفكي وإذا أردن

الســبب الرئيســي للمشــكلة، هــل هــو األســلوب الــذي اســتخدمه فــي احلديــث 

ــذا  ــة ه ــو محاول ــوة، أم ه ــث بق ــي إدارة احلدي ــا ف ــن ناحيتن ــلبية م ــا س أو رمب

ــاك مقاومــة لوجــودك  ــى شــخصه، أم أن هن الشــخص أو ذاك جــذب األنظــار إل

فــي البيــت مــن أساســه؟

حتديــد الســبب يســهل اتخــاذ القــرار املناســب للتغلــب علــى املشــكلة مبواجهة 

ســببها الرئيســي وتوفيــر الوقــت واجلهد.
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مالحظات عملية: 

١- استخدام عبارات تساعد على حتويل مجرى احلديث نحو الشهادة عن املسيح

 منها:

- »احلديــث معكــم ممتــع جــداً، ولكــن لكــي ال نعطلكــم كثيــراً اســمحوا لنا أن 

ندخل في موضوعنا«.

- نريد أن نسألكم عن مكان املسيح في حياتكم وماذا يعني املسيح بالنسبة

لكم؟«.

- »هل تسمحوا لنا أن نقرأ الكتاب املقدس ونصلي ألجل البيت؟«.

- »معنا هذا الكتيب الشيق، كنا نحب أن نشرح لكم فكرته..؟«.

٢- األســئلة اجليــدة تســاعد علــى حتويل مجرى احلديث والســيطرة علــى مضمونه 

منها:

- ما هو أهم شيء بالنسبة للحياة الروحية لإلنسان؟

- ملاذا جاء املسيح إلى أرضنا؟

- ما هو املقصود بهذه اآليات التي قرأناها؟

- ما رأيك في الكام الذي قلته لك؟

- كيف ميكن لإلنسان أن يستفيد من عمل املسيح على الصليب؟

٣- األســئلة ميكــن أن تقطــع استرســال شــخص يطيل فــي حديثه وذلــك بتوجيه 

الســؤال لشــخص آخــر فــي اجللســة. كمــا أنهــا تســاعد أيضــاً علــى التأكــد 

مــن متابعــة الشــخص ملــا يقــال.

٤- إذا ســئلت ســؤاالً ال تعــرف إجابتــه ال تتردد فــي أن تقول أنك ال تعــرف اإلجابة، بل

 إن إدعــاء عــدم التخصــص وعــدم اإلملــام بــكل شــيء ميكــن أن يســاعدك علــى 

اخلــروج مــن مناقشــات كثيــرة غيــر مجديــة، ميكــن أن تقــول: »أنــا ال أعــرف .. 

انصــح بســؤال فــان، أو ســوف أدرس هــذه النقطــة وأخبركــم باإلجابــة فــي 

الزيــارة القادمــة«.

٥- إذا أراد أحــد أن يوقعــك بســؤال فــي موضــوع معــن، اســأله، »وأنت مــا رأيك في

 املوضــوع؟« اجعلــه يفــرغ مــا فــي جعبتــه مــن أفــكار ثــم ســيخلو لــك اجملــال 

لتقــول مــا عنــدك.

إذا واجهــت شــخص يصــر علــى احلديــث، اســتغل رغبتــه في الــكام بــأن جتعله 

يجيــب علــى األســئلة التــي تريــد احلديث فــي موضوعاتهــا واكتف أنــت بإضافة
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 : متابعة املؤمنين الجدد 

ً
رابعا

املتابعة والكنسية املحلية 

ق. د. سامح موريس

مقدمة:

أوصــى الــرب يســوع التاميــذ أن يكــرزوا للعالــم أجمــع ببشــارة احليــاة األبديــة، 

ــه  ــا أوصاهــم هــو ب ــع م ــم أوصاهــم أيضــاً أن يتلمذوهــم ويعلموهــم جمي ث

ــق  ــم طري ــن وتعليمه ــذة املؤمن ــإن تلم ــذا ف ــر ١٦: ١٥( له ــت ٢٩: ١٩، ٢٠، م )م

الــرب هــي وصيــة واضحــة، بــل إن الــرب يســوع نفســه تــرك لنــا مثــاالً حيــاً 

فــي هــذا األمــر.

مســئولية تعليــم املؤمنــن اجلــدد تقــع علــى كل املؤمنــن. أن يعلموهــم جميع 

مــا أوصانــا الــرب بــه. ليــس فقــط رســالة اخلــاص بــل كل مــا تعلمنــاه عــن 

الــرب )١تــس ٢: 7(:

ــاد  ــا«. أبع ــة أوالده ــي املرضع ــا ترب ــطكم كم ــي وس ــن ف ــا مترفق ــل كن »ب

اخلدمــة لبولــس فــي تســالونيكي ليســت فقــط الكــرازة لكنــه كان كأم حتنــو 

ــا. ــى رضيعه عل

املؤمــن اجلديــد هــو معجــزة اهلل )عمــل عظيــم( مثــل املولــود والدة طبيعيــة، 

وهــذا أمــر مفــرح جــداً وكمــا أن مســئولية طعــام وشــراب الطفــل الرضيــع 

تظــل لشــهور طويلــة ملقــاة علــى األم لترعــاه فيهــا، كذلــك املؤمــن اجلديــد 

تصبــر عليــه وال يخيــب أملهــا فيــه حتــى عنــد اتســاخ مابســه. فهــي تنتظــر 

حتــى يكبــر ويكــون مســتقل.

لكــن لــو لــم ترعــاه منــذ والدتــه ميــرض وميــوت وهــذا مــا يحــدث مــع كثيريــن 

مــن املتجدديــن.
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أوالً: أهمية املتابعة في األسابيع األولى من حياة املؤمن اجلديد 

ترجع أهمية العناية بحياة املؤمن املتجدد حديثاً إلى: 

١- نسبة الذين استمروا في حياتهم مع الرب بعد اتخاذ قرارهم بقبول املسيح

 كانت قليلة نسبياً عندما لم تتوفر لهم سبل املتابعة الشخصية.

٢- إنها أكثر فترة تتكون فيها عادات وأسلوب حياته كابن اهلل.

٣- معظــم مــن يطلبــون التجديــد يكونــون فــي مرحلــة تبكيــت الــروح القدس 

وليــس جتديــد الــروح أي لــم تكتمــل عمليــة التجديــد )التوبــة واإلميــان لــم 

يكتمــا( لذلــك فتــرة املتابعــة قــد تكــون هــي جتديــده احلقيقــي.

٤- إنهــا أكثــر فتــرة يحتــاج فيهــا لرعايــة وخاصــة عندمــا يكــون مولــود والدة 

ضعيفة التي لها أكثر من سبب:

 أ . املشاكل النفسية التي توجد في تركيبة الشخصية.

ب. الرســالة لــم تصــل بوضوح بســبب ضعــف الكنيســة أو ضعــف في فهم

 احلق.

ج. شدة املقاومة اخلارجية من العائلة و األصدقاء أو املاضي.

د. أو ال تتعرف على السبب.

املفــرح أن بعــض مــن يولــدون والدة ضعيفــة يتغيــرون وإمكانيــة التغييــر فــي 

ــك  ــد ذل ــم بع ــنتن ث ــنة أو س ــيعيش س ــه س ــر، أو أن ــى أكب ــابيع األول األس

ينتقــل نقلــة قويــة. 

٥- احتياج الناس للمتابعة يختلف:

من شخص إلى آخر:

ــرب،  ــق بال ــة للتعل ــة عميق ــده إدراك ورغب ــة، وعن ــد والدة قوي ــض ول فالبع

ــام. ــة واالهتم ــره للعناي ــن غي ــر م ــاج أكث ــة، ويحت ــد والدة ضعيف ــض ول والبع

من مكان إلى آخر:

ــه  ــهل علي ــك يس ــة، ولذل ــة ومنتعش ــة حي ــط جماع ــد وس ــض ول فالبع

الثبــات والنمــو فــي معرفــة الــرب. والبعــض ولــد وســط أفــراد فــي ضعــف 

ــر. ــورة أكب ــة بص ــة خاص ــاج لعناي ــة، ويحت ــدم معرف وع
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٦- تتم التلمذة أساساً عن طريق شخص وليس عن طريق كتاب أو شريط. صحيح 

أننــا نســتخدم فيهــا املطبوعــات والشــرائط لكــن االحتيــاج احلقيقــي 

لشــخص يقــف بجــواره ويرشــده )١تــس 7: ٢(.

ثانياً: مضمون املتابعة

إن احتياج املولود حديثاً في الرب هو:

 أ . ممارسة العاقة الروحية )بداية النمو(

ب. مقاومة الهجوم على حياته الروحية )الثبات(

 أ . ممارسة العالقة الروحية

املبــدأ األساســي هــو: التركيــز علــى شــخص ربنــا يســوع املســيح )فــي ٣: ١٠( 

والنمــو احلقيقــي هــو فــي النعمــة ومعرفــة ربنــا يســوع )٢بــط ٣: ١٨(.

طرق ممارسة العالقة:

- الصاة

- قراءة الكلمة )اخللوة(

- شركة جسد املسيح )شركة املؤمنن(

- الشهادة احلياة في طاعة الرب

وتتضمن الصالة:

١- الشكر

٢- نقاء وتطهير

٣- مشاركة

٤- تضرع وطلب
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وتشمل الكلمة:

١- اقرأ واسمع

٢- افهم

٣- تأمل

٤- احفظ

٥- طبق

شركة جسد املسيح فيها:

االنضمام جلماعة املؤمنن ليصبح عضواً في جسد املسيح )الكنيسة(.

الشهادة وفيها:

التعود على أن يكون إيجابياً ويخبر بكم صنع الرب به ورحمه.

ب. مقاومة الهجوم على حياته الروحية

١- الشك:

 أ . في جتديدي وخاصي )يو ١: ١٢، ١٣؛ رؤ ٣: ٢٠؛ ١يو ٥: ١٢، ١٣(

ب. في محبة اهلل واهتمامه )رو ٨: ٣٥؛ رو ٥: ٨؛ لو ٣: ١٦(

ج. في االستمرار والنصرة )لو ١٠: ٣7- ٣٩؛ رو ٥: ٩، ١٠؛ مت ٢٨: ٢٠(

٢- التصرف عند السقوط: )مي 7: ٨؛ ١يو ٢: ١،٢؛ ١يو ٥: ٤(

٣- مشكلة املشاعر: )١يو ٥: ٤(

ــة  ــا نتيج ــد فين ــاعر تول ــده واملش ــرب ومواعي ــي ال ــان ف ــش باإلمي ــن نعي نح

ــي. ــق اإلله ــي احل ــا ف لثقتن



٥٥

مالحظات
٤- اجملتمع القدمي:

يتمثل في األصدقاء. هناك مبادئ هامة في هذا األمر:

: يجب أن نكون واقعين ونحن نعطي النصيحة. الواقعية 

: أن نشجعه ليكون إيجابياً في حتركه نحو اجملتمع القدمي. اإليجابية 

ــن  ــر م ــه الكثي ــن يعوض ــه املؤمن ــى إخوت ــه إل ــدة: إن انضمام ــة اجلدي العائل

ــاء. ــابقة لألصدق ــه الس احتياجات

ــع  ــاج أن يقط ــض يحت ــاالت، فالبع ــكل احل ــة ل ــة ثابت ــاك نصيح ــس هن فلي

ــة  ــرون برك ــك ويصي ــى ذل ــون إل ــن ال يحتاج ــن كثيري ــي ولك ــة باملاض كل عاق

ــم. ــم وأقاربه ــة ألصدقائه حقيقي

ثالثاً: إرشادات لعمل املُتابع )الذي يقوم باملتابعة(

• وجودك بالقرب منه في هذه الفترة األولى بحسب احتياجه.

• الصاة وقراءة الكلمة معه لتشجيعه على عمل ذلك ولتعليمه كيف ميارسها 

)ويفضل البداية بإجنيل يوحنا ورسالة يوحنا األولى(.

• إن تعرفه ببقية األخوة لينتمي إلى الكنيسة.

• الــرد علــى التســاؤالت اخملتلفــة والتركيــز علــى األمــور املهمــة أو ماحظــة هــذه 

املشكات والرد عليها حتى قبل أن يسأل عنها.

• تدريسه وتعليمه كام بداءة املسيح بحسب االحتياج.

أهم املواضيع التي ينبغي تدريسها له بعد مرحلة الثبات األولى:

- السلوك في احملبة، محبة اهلل له، ومحبته هو هلل ولآلخرين.

- السلوك في فرح الرب.

- السلوك في الروح واالمتاء بالروح القدس.

- املعرفة عن العدو وأسلحة النصرة.

- وهناك كتيبات وشرائط وكتب حتدثت عن هذه املواضيع ميكن استخدامها.

- الصاة من أجله: لنموه في معرفة الرب وحمايته من هجمات إبليس.
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متابعة املؤمنين الجدد

هدف التدريب من أجل قيادة مجموعة املتابعة

اآلالف مــن  املئــات وأحيانــاً  التبشــيرية هــي احتيــاج  إن نتيجــة احلمــات 

ــا  ــة هدفه ــدورة التدريبي ــذه ال ــة. وه ــذة واملتابع ــى التلم ــدد إل ــيحين اجل املس

ــس  ــى يســتقبلوا األشــخاص اجلــدد فــي الكنائ أن جتهــز مســيحين مثلــك حت

ــية. ــاب األساس ــق الكت ــم حقائ ــة ويعلموه احمللي

كل إنســان يكــرس نفســه للمســيح خــال احلملــة التبشــيرية يجــب أن يشــجع 

ــاء  ــور انته ــكل ف ــات تش ــذه اجملموع ــة. وه ــة للمتابع ــى مجموع ــام إل لانضم

االجتماعــات التبشــيرية.

ــة  ــن احملب ــدس وم ــاب املق ــة الكت ــن دراس ــتفيدون م ــدد يس ــيحين اجل إن املس

ــاً  ــق أيض ــذا ينطب ــة، وه ــة املتابع ــن مجموع ــزء م ــم ج ــن ه ــام اللذي واالهتم

ــدة مــن البعــد.  ــن جــددوا عهودهــم مــع املســيح بعــد ســنوات عدي علــى الذي

كمــا أننــا رأينــا أشــخاصاً لــم يكونــوا مســتعدين أن يأخــذوا القــرار أثنــاء احلملــة 

ــة. ــات املتابع ــم مجموع ــال حضوره ــذا خ ــوا ه ــم فعل ــيرية، لكنه التبش

ــة  ــداً جملموع ــح قائ ــف تصب ــم كي ــوف تتعل ــب، س ــذا التدري ــى ه ــا تتلق بينم

صغيــرة، حساســاً الحتياجــات املســيحين اجلــدد. ومــن خــال قيادتــك جملموعــة 

ــيح. ــك باملس ــى التمس ــن عل ــجع اآلخري ــت تش ــرح وأن ــعر بالف ــوف تش ــة، س املتابع

»إن قيادتــي جملموعــة تلمــذة كان شــيئاً شــيقاً بالنســبة لــي. كنــت أفــرح وأنــا 

أراقــب املســيحين اجلــدد وهــم ينمــون ويكونــون أفــكاراً خاصــة بهــم ويغيــرون 

مــن فلســفاتهم، ويكونــون متفتحــن لــكل مــا نعلمهــم. كل هــذا كان ممكنــاً 

بســبب بنــاة اجلســور الذيــن كانــوا يتصلــون باملســيحين اجلــدد فيكونــون معهم 

صداقــات ويأتــون بهــم إلــى اجملموعــات«.

النمو من خالل اجملموعات الصغيرة

ــرة تلعــب دوراً هامــاً جــداً فــي  ــرة فــي الســنوات األخي ــدأت اجملموعــات الصغي ب

ــن  ــن. لك ــبة للكثيري ــداً بالنس ــيئاً جدي ــذا ش ــيحي. وكان ه ــع املس ــد اجملتم جتدي

ــوع  ــا يس ــإن ربن ــاق. ف ــى اإلط ــداً عل ــيئاً جدي ــت ش ــرة ليس ــات الصغي اجملموع

ــن  ــد ع ــن. فلق ــن فعالت ــن صغيرت ــول مجموعت ــه ح ــس خدمت ــيح أس املس

التاميــذ االثنــي عشــر لكــي يكونــوا أســاس ملكوتــه، ونواتهــم الداخليــة بطــرس 

ــة،  ــذه اخلط ــى ه ــة األول ــت الكنيس ــا. واتبع ــوب ويوحن ويعق
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وكذلــك بعــض احلــركات املميــزة علــى مــر التاريــخ الكنســي. واليــوم كثيــر مــن 

ــة  ــداد خلدم ــي امت ــة ه ــة الكنيس ــأن كل خدم ــدداً ب ــون مج ــيحين يدرك املس

املســيح. وال يكفــي أن نعتبــر فقــط الرســالة التــي أعلنهــا املســيح، بــل أيضــاً 

اخلطــة التــي اســتخدمها.

مــن املمكــن أن تُســتخدم اجملموعــات الصغيــرة فــي كنيســتك مــن أجــل الكــرازة 

واملتابعــة والتلمــذة والنمــو والشــركة واخلدمــة والتخطيط وأشــياء أخــرى كثيرة.

 أ . ما هي مجموعات املتابعة؟

ــن  ــي تؤم ــدى الت ــرة امل ــم الصغي ــة الدع ــي مجموع ــة ه ــات املتابع مجموع

ــي دفء  ــيحية ف ــم املس ــدءوا حياته ــى يب ــدد حت ــن اجل ــاً للمؤمن ــاً مكثف دعم

ــام. ــركة واالهتم ــن الش م

ب. ما هي أهداف تدريب قادة مجموعات املتابعة؟

١. تعلم املهارات األساسية لقيادة اجملموعات الصغيرة.

٢. التنبه لاحتياجات امللحة للمؤمنن اجلدد.

٣. التدرب على تدريس كتاب العشر دروس األساسية.

٤. اكتساب القدرة على اجتذاب املؤمنن اجلدد للكنيسة احمللية.

ــى  ــة حت ــة فائق ــى عناي ــون إل ــع يحتاج ــال الرض ــل األطف ــدد مث ــن اجل إن املؤمن

ــدفء  ــن ال ــتطيع أن تؤم ــرة تس ــة الصغي ــات املتابع ــاء. ومجموع ــئوا أقوي ينش

واالهتمــام الشــخصي، فيشــعروا أنهــم مقبولــن ومحبوبــن فيكــون هــذا بداية 

جيــدة حليــاة إميانهــم اجلديــد.



٥٨

مالحظات
االحتياج إلى املتابعة

 أ . كيف يشعر بعض املسيحين اجلدد؟

يشــعر الكثيــر منهــم بعــدم الثقــة فــي أنفســهم، أيضــاً بنــوع مــن اإلحــراج 

ــن  ــق م ــه الضي ــض يصيب ــم، والبع ــي حياته ــد ف ــرار اجلدي ــة الق ــن جه م

ــم. ــم بإميانه ــن منه ــتهزاء املقرب اس

ب. ملاذا يشعرون هكذا؟

١. إنهم يبدءون في استيعاب نتائج قرارهم باتباع املسيح.

٢. يحتاجون لشرح معنى موقفهم اجلديد لآلخرين.

٣. يصابــون بخيبــة األمــل مــن جهة بعــض املؤمنن الذيــن اتخذوهم قــدوة لهم.

ج. املســيحيون اجلــدد الذيــن عندهــم خلفيــة كنســية أو أصدقــاء مســيحيون 

يتخــذون غالبــاً قرارهــم ولديهــم فكــرة واضحــة بأنهــم سيكرســون 

أنفســهم لـــ:

١. التبعية للمسيح وحفظ وصايا الكتاب املقدس.

٢. االنتماء للكنيسة احمللية التي غالباً كانوا على عاقة بها من قبل.

د. بالنســبة للذيــن ال يوجــد عندهــم أي خلفيــة كنســية أو القليــل منهــا، مــن

 املمكن أن يكونوا قد تأثروا مبا رأوه في االجتماعات:

١. أحسوا أنهم جزء من جماعة كبيرة ولهذا لم يشعروا بالتهديد.

٢. كانوا يستمعون إلى مبشر موهوب ذائع الصيت.

٣. كانوا موجودين في مكان مألوف لديهم.

٤. اشــتركوا فــي برنامــج ضخم فيه نشــاطات كثيرة وعــدد كبير من املوســيقين

 وغيرهم.

٥. بعــد كل هــذا، تبــدو الكنيســة احملليــة أصغــر وغيــر مألوفــة بــل ورســمية أكثر 

من الازم.
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شواهد كتابية لدراسة أساسيات اإليمان املسيحي

١. اخلالص: اخلاص هو التحرر من اخلطية وعقابها.

ضع خطاً حتت الكلمات أو العبارات الرئيسية في اآليات اآلتية:

)مت١: ٢١؛ رو ٥: ٨؛ أف٢: ٨، ٩؛ رو ١٠: ١٣؛ يو١: ١٢-١٣؛ يو ٣: ١٦(

كذا نتعلم من اآليات السابقة عن:

اخلاص، كيف أصير ابناً هلل، احلياة األبدية. أحفظ )يو ٣: ١٦(

٢. تأكيــد اخلــالص: احلصــول علــى تأكيد اخلــاص معنــاه االقتناع العقلــي والتحرر

ــي  ــكون ف ــن يش ــل املؤمن ــو أن يجع ــس ه ــل إبلي ــدى حي ــك. إن إح ــن الش  م

ــى  ــب عل ــن التغل ــن م ــا لتتمك ــل به ــات وتأم ــذه اآلي ــي ه ــر ف ــم. فك خاصه

شــكوكك. )أف١: 7؛ ١بــط١: ٥؛ رو٨: ٣٨-٣٩؛ يــو ١٠: ٢7-٢٩؛ ١يــو ٥: ١٣؛ فــي ١: ٦(

٣. ســيادة املســيح: حــن تؤمن بيســوع املســيح فإنــه ال يصبح مخلصاً فحســب 

ــك.  ــد حليات ــك اجلدي ــو املال ــح ه ــك. ويصب ــى حيات ــيداً عل ــاً وس ــاً رب ــل أيض ب

ولكننــا ال نتمتــع بحياتنــا اجلديــدة فــي املســيح مــا لــم نطلــب إرادتــه يوميــاً 

ــه. ونتبعــه مطيعــن ل

ادرس اآليات اآلتية: 

)١كو ٦: ١٩-٢٠؛ مت ٢٢: ١٩-٢٠؛ مز ٣7: ٤-٥؛ مت ٦: ٣٣؛ يو ١٥: ٥(

ماذا نتعلم من اآليات السابقة عن: 

كوننا أصبحنا ملكاً للمسيح، الطاعة، األولويات، الفوائد والبركات.

4. مخافــة اهلل والثقــة بــه: حــن تبدأ بدراســة كلمــة اهلل، فإنك ســتعرف وتختبر 

ــات موضــوع  ــاول هــذه اآلي ــركات الناجتــة مــن وضــع ثقتــك فــي اهلل. وتتن الب

ــرب ومــا تنتــج عــن الثقــة بســلطانه. مخافــة ال

)مز ٢٥: ١٤؛ مز ٣٣: ١٨؛ مز ٣٤: 7، ٩؛ مز ١٤٥: ١٩؛ أم ١: 7؛ ٩: ١٠؛ أم ٢٢: ٤(

٥. التلمــذة: إن تعريــف التلمــذة هــو - »طالــب العلــم، تابــع للمســيح« فالتلميذ 

احلقيقــي يعتــرف ويخضــع لســيادة املســيح اليوميــة علــى حياتــه، مســتعداً 

أن يضــع املســيح قبــل أي مطلــب آخــر فــي حياتــه.

)لو ١٤: ٢7؛ لو ١٤: ٣٣؛ يو ١٥: ٨؛ يو ١٣: ٣٥؛ يو ٨: ٣١؛ مت ١٠: ٢٤(
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٦. الشــهادة: عندمــا نصبح أوالد اهلل، من خال اإلميان بيســوع املســيح، تقع علينا 

مسئولية إخبار اآلخرين عن املسيح.

ماذا نتعلم عن مسئوليتنا كشهود للمسيح من اآليات التالية:

)مت ٤: ١٩؛ مت ٥: ١٦؛ ١بط ٣: ١٥؛ أع ١: ٨؛ أع ٤: ٢٠؛ أع ١٦: ٣١؛ ٢كو ٥: ٢٠(

٧. كلمــة اهلل: ينبغــي علينــا أن نعــرف كلمــة اهلل ونطيعها، وذلك ملســاعدتنا في

ــادة  ــارس ع ــيح. م ــن للمس ــهوداً فعال ــح ش ــا فنصب ــي حياته ــد اهلل ف  متجي

ــاً. ــا يومي ــل به ــة اهلل والتأم ــتظهار كلم اس

ماذا نتعلم عن فائدة كلمة اهلل من:

)مز ١: ٢، ٣؛ مز ١١٩: ١٠٥؛ مز ١١٩: ١٣٠؛ مز ١١٩: ١٦٥؛ ٢تي ٣: ٦-١٥؛ يع ١: ٢٢(

8. الطاعــة: لــم يعطنــا اهلل كلمته لزيادة معرفتنا فحســب، لكــن لتغيير حياتنا،

 ولــن يظهــر أي تغييــر ذي داللــة علــى حياتنــا إال عندمــا نطبــق تعليــم كلمــة 

اهلل أي نطيعهــا.

ماذا نتعلم عن الطاعة من اآليات التالية:

)لو ٦: ٤٦؛ جا١٢: ١٣؛ تث ٦: ٥-٦؛ يو ١٤: ٢١؛ ١يو ٥: ٣؛ ١يو ٢: ٤(

٩. إبليس اجملرب: لقد دخلت في حرب روحية منذ أن قبلت يسوع املسيح مخلصاً 

لــك. إن عــدوك إبليــس ســيفعل كل مــا باســتطاعته ليثبــط عزميتــك ويضــع 

الشــكوك أمامــك ويقــودك إلــى الهزميــة فاحــذر مكائــده وضــع ثقتــك بالــرب 

للحصــول علــى الغلبــة.

ماذا نتعلم عن إبليس والتجربة من دراسة اآليات اآلتية:

)لو ٤: ١-٢؛ لو ٢٢: ٣١-٣٢؛ مت ٢٦: ٤١؛ ١بط ٥: ٨؛ يع ٤: 7؛ أف ٦: ١١(

١0. الغلبــة واالنتصــار: كل املؤمنــن معرضــن للتجربــة كما تعلمنا هــذه اآليات.

 ولكــن الغلبة ســتكون من نصيبــك إن اســتخدمت مصادر الغلبــة املتوفرة لك.

)١كو ١٠: ١٣؛ ١ يو ٤: ٤؛ ١يو ٥: ٣-٤؛ غل ٥: ١٦؛ مز ١١٩: ١١؛ ٢كو ٢: ١٤(



٦١

مالحظات
غفــران اهلل: مــع أن اهلل يريــد أن يعيــش املؤمــن حيــاة الغلبة واالنتصــار إال أنه   .١١

ــة ويقعــون فــي  يعــرف أن املؤمنــن فــي بعــض األحيــان يستســلمون للتجرب

اخلطيــة. ولكــن اهلل برحمتــه أعــد املنقــذ لنــا مــن خــال اعترفنــا لــه ليغفــر 

خطايانــا ويطهرنــا مــن كل إثــم.

ماذا نتعلم عن الغفران من دراسة اآليات اآلتية: 

)١يو ٢: ١؛ أم ٢٨: ١٣؛١يو ١: ٩؛ عب ٤: ١٥-١٦؛ مز ٣٢: ٥؛ مز ١٠٣: ١٢(

١٢. الصــالة: الصــاة هي وســيلة ال غنــى للمؤمن عنهــا لاتصال احليــوي مع اهلل. 

ابــدأ بتنميــة عــادة الصــاة فــي بدايــة كل يــوم، ثــم تــدرب علــى الصــاة خــال 

اليــوم عندمــا تســتدعي احلاجــة.

من دراسة اآليات ماذا نتعلم عن مواعيد الصاة:

)يو ١٦: ٢٤؛ مت 7: 7؛ إر ٣٣: ٣؛ أف ٣: ٢٠؛ يع ١: ٥؛ ١يو ٥: ١٤-١٥(

عوائــق الصالة: إن اهلل يســمع ويســتجيب الصاة. ولكن اجلــواب ال يكون دائماً   .١٣

نعــم. فــي بعــض املــرات يتأخــر اجلــواب. وهنــاك بعــض العوائــق للصــاة كمــا 

تبــن هــذه اآليــات.

)مز ٦٦: ١٨؛ ١يو ٣: ٢١-٢٢؛ يو ١٥: 7؛ يع ١: ٦-7؛ يع ٤: ٢-٣؛ ٢أخ 7: ١٤(

١4. احلمــد والشــكر: كما تاحظ مــن تعليم كلمة اهلل، فإن تقدمي احلمد والشــكر 

يرضــي اهلل وفــي بعــض املــرات علينــا أن نصــرف كل وقــت الصــاة لنشــكر اهلل 

علــى كل مــا يفعلــه لنــا.

من اآليات التي ندرسها ماذا نتعلم عن الشكر واحلمد.

)مز ٥٠: ٢٣؛ مز ٦٩: ٣٠-٣١؛ مز ١٠٦: ١؛ مز ١٠7: ٨؛ في ٤: ٦؛ اتس ٥: ١٦، ١٨(

الروح القدس - أين يسكن: لم يتركنا هلل وحيدين أو عاجزين في العالم،    .١٥

لكنه يسكن فينا بروحه الذي يسهر على رعايتنا وتسديد احتياجاتنا يومياً.

ماذا نتعلم عن الروح القدس من تأملنا لهذه اآليات:

)١كو ٣: ١٦؛ رو ٨: ١٦-١7؛ يو ١٤: ٢٦؛ رو ٨: ٢٦؛ رو ٨: ١٤(



٦٢

مالحظات
الــروح القــدس وأعمالــه: يســكن اهلل فينــا بالــروح القــدس، وإن ســمحنا له   .١٦

أن يســيطر علــى حياتنــا فإنــه يعطينــا قــوة فعالــة للحيــاة ويجعلنــا 

ــر. ــو اآلخ ــاً تل ــوع يوم ــرب يس ــابهن لل مش

)أف ٥: ١٨؛ أع ٤: ٣١؛ ٢تي ١: 7؛ غل ٥: ٢٢-٢٣؛ ٢كو ٣: ١٨؛ غا ٥: ٢٥، ٢٦( 

اإلرشــاد: هــل ترغــب أن تتجنــب الكثير مــن املتاعــب، والوقت الضائع والســير  .١٧

ــيحية؟ إذاً دع اهلل  ــك املس ــي حيات ــة ف ــات خاطئ ــدودة أو اجتاه ــرق مس ــي ط  ف

ــر  ــه نظ ــن وج ــور م ــرى األم ــه ي ــك ألن ــة، وذل ــك اليومي ــي خطوات ــدك ف يرش

ــك. ــة عن مختلف

)مز ٢٥: ٤-٥؛ مز ٢٥: ٩؛ مز ٣٢: ٨؛ مز ١٤٣: ٨؛ أم ٣: ٥-٦؛ إش ٥٨: ١١(

١8. الضيقــات: إن حيــاة اإلميــان هــي حياة امتحــان، يســتخدم اهلل الضيقات واحملن 

ــة  ــع مواجه ــا إذاً أن نتوق ــه، علين ــا ال يرضي ــا كل م ــن حياتن ــل م ــا ويزي لينقين

ــن اهلل. ــاً م ــا عقاب ــدون أن نعتبره ــارب ب ــات والتج الضيق

)يع ١: ٢-٤؛ رو ٥: ٣-٤؛ رو ٨: ٢٨؛ أي ١: ٢١؛ أي ٢٣: ١٠؛ ٢كو ٤: ٨-٩؛ ٢كو ٤: ١٦-١7(

التأديــب: التأديــب معنــاه التقومي وهنــاك أوقات يؤدبنــا اهلل بدافــع محبته لنا.  .١٩

)أي ٥: ١7؛ مــز ٩٤: ١٢؛ أم ٣: ١١-١٢؛ عــب ١٢: ٥-٦؛ ١كــو ١١: ٣١-٣٢؛ مز ١١٩: ٦7-7٥(

اآلالم: تأتــي اآلالم واألمــراض عــن املؤمــن ولكنــه ال ينبغــي أن ينظــر إليها على  .٢0

 أنها عقاب من اهلل.

مــن اآليــات التــي نتأملهــا مــا الــذي تتعلمــه عــن اآلالم ودورها فــي حيــاة املؤمن:

)في ١: ٢٩؛ في ٣: ١٠؛ ١بط٢: ٢٠-٢١؛ رو ٨: ١٨؛ ١بط ٥: ١٠(

٢١. نكــران الــذات: كمؤمنــن لدينــا طبيعتــن، ولكــي ننمو فــي املســيح علينا أن 

ــم  ــول نع ــة وأن نق ــة القدمي ــد أي للطبيع ــول ال للجس ــنا لنق ــدرب أنفس ن

ــا. ــاكن فين ــيح الس للمس

)غل ٢: ٢٠؛ ١بط ٢: ١١؛ أف ٤: ٢٢؛ ٢٤؛ رو ١٣: ١٤؛ لو ٩: ٢٣؛ ١كو ٩: ٢7(



٦٣

مالحظات
الســخاء: يقــول الكتاب املقــدس »ألن املعطي املســرور يحبــه اهلل«. ينبغي أن   .٢٢

يكــون هــذا دافعــاً لعطائنــا واآليــات التاليــة تعطيــك أســباباً متعــددة للعطــاء 

. ء بسخا

)١أخ ٢٩: ١٤؛ أم ٣: ٩-١٠؛ أم ١١: ٢٤-٢٥؛ لو ٦: ٣٨؛ ٢كو ٩: ٦-7؛ أع ٢٠: ٣٥(

٢٣. العنايــة اإللهيــة: بالرغــم مــن التجــاوب واملصاعــب واآلالم، فإن اهلل يحرســنا 

بسلطانه وسيادته ويسدد كل احتاج لنا.

)إش ٤٣: ٢؛ إش ٤١: ١٠؛ مز ٣٤: ١٩؛ مز ٥٥: ٢٢؛ ١بط ٥: 7؛ مت ١١: ٢٨-٢٩(

احملبــة: النــاس حولنــا متعطشــون للمحبة واحلنــان، ليت محبتنا تســاهم في   .٢4

تسديد هذه احلاجة.

)يو ١٣: ٣٤؛ رو ١٢: ٩-١٠؛ أف ٤: ٢-٣؛ ١يو ٣: ١٤؛ ١يو ٣: ١7-١٨؛ كو ٣: ١٢(

٢٥. التواضــع: مــن الطبيعــي أن يطلب اإلنســان تقدير الناس لــه وأن يطلب حتقيق 

ــة  ــرة حقيقي ــك بصي ــي ل ــة تعط ــات التالي ــه واآلي ــي حيات ــة ف ــازات معين إجن

ــة. ــة واقعي ــور بطريق ــذه األم ــق ه ــة حتقي لكيفي

)أم ١٣: ١٠؛ ١٦: ١٨؛ أم ٢٩: ٢٣؛ لو ١٤: ١١؛ يع ٤: ٦، ١٠؛ أم ٢٢: ٤؛ إش ٦٦: ٢(

الصــدق: املصداقيــة ضروريــة وأساســية فــي بنــاء عاقــات شــخصية مــع   .٢٦

اآلخريــن، علينــا أن نصــدق بعضــا البعــض لكــي نثــق فــي بعضنــا. واملصداقيــة 

ــل إال  ــن نحص ــا فل ــا أقوالن ــق حياتن ــم تطاب ــه إن ل ــهادتنا ألن ــي ش ــة ف ضروري

علــى نتائــج ضئيلــة.

)٢كو ٤: ٢٤؛ كو ٣: ٩؛ رو ١٢: ١7؛ ٢كـو ٨: ٢١؛ أم ١١: ١-٣؛ أم ١٢: ١٣-١7(

القلب: في آيات كثيرة في الكتاب املقدس جند أن كلمات »القلب«، »األفكار«،   .٢٧

ــا  ــخصيتنا وأعمالن ــا. إن ش ــي معناه ــدة ف ــي واح ــف« ه ــر«، و«العواط »الفك

ــل  ــى العم ــود إل ــب يق ــل القل ــا بداخ ــا ألن م ــي قلوبن ــا ف ــا م ــة يقرره اليومي

ــيئ: ــح أو الس الصال

)إر ١7: ٩؛ مر 7: ٢٠-٢٢؛ أم ٤: ٢٣؛ مز ٤٤: ٢٠-٢٢؛ مز ١٣٩: ٢٣-٢٤؛ مز ٥١: ١٠(



٦٤

مالحظات
اللســان: تعلمــك اآليــات التاليــة أن لــدى اللســان علــى صغــر حجمــه قــوة   .٢8

عظيمة لعمل اخلير أو الشر وأنه ينبغي السيطرة عليه باستمرار.

)يع ٣: 7-٨؛ أم ١٢: ١٨، ٢٥؛ أم ٢١: ٢٣؛ ١بط ٣: ١٠؛ أم ١٣: ٣؛ كو ٤: ٦(

مســامحة اآلخرين: إن أردت أن يسامحك اآلخرين، وأن تختبر سام اهلل، وتكون   .٢٩

فــي ســام مــع النــاس عليــك أن تــدرب نفســك علــى مســاحة اآلخريــن. وإن 

موقــف عــدم املســامحة يقــودك إلــى خــراب حياتــك.

)لو ٢٣: ٣٤؛ متى ١٨: ٢١-٢٢؛ لو ٦: ٣7؛ مر ١١: ٢٥؛ أف ٤: ٣٢؛ كو ٣: ١٢(



٦٥

مالحظات  : التطبيقـات 
ً
خامسا

الوعظ الكرازي

ــب  ــالة الصلي ــي رس ــودة ف ــوة املوج ــي الق ــن ف ــل يكم ــاداة باإلجني ــاح املن مفت

ــى  ــه عل ــة اهلل وقدرت ــن محب ــان ع ــن إع ــه م ــا حتمل ــكل م ــاطتها وب ــل بس ب

اســتيعاب أشــر اخلطــاة. والــروح القــدس هــو مصــدر هــذه القــوة التــي تكمــن 

فــي رســالة الصليــب ألنــه يعمــل بهــا ويكشــف مــن خالهــا لهــؤالء الذيــن 

يســمعون املنــاداة باإلجنيــل عــن حقائــق اخلــاص ومجــد اخمللــص.

لذلــك ينبغــي أن نــدرك أن الــروح القــدس هــو املوصــل اإللهــي لرســالة 

اإلجنيــل، وأننــا حــن ننــادي باإلجنيــل، باإلميــان، كمــا يصــف بولــس الرســول فــي 

كورنثــوس األولــى ١٥ حــن نكــرز باملســيح املصلــوب فإننــا نحمــل قــوة إلهيــة 

فــي كلماتنــا.

إن كل الذيــن ينــادون باإلجنيــل البــد وأن يعرفــوا أن اإلنســان الطبيعــي ال 

يســتطيع أن يــدرك أو يفهــم حقائــق اإلجنيــل مــا لــم يرفــع عــن قلبــه البرقــع 

ــل  ــالة اإلجني ــذ رس ــدس يأخ ــروح الق ــة أن ال ــة الرائع ــدس. واحلقيق ــروح الق بال

ــق لقبولهــا. فهــو  ــب بقــوة ويحطــم كل العوائ ــى العقــل والقل ويوصلهــا إل

ــارك. ــي مب ــل إله عم

ال ميكــن ألي خــادم أن يختبــر قــوة اهلل فــي خدمتــه مــا لــم يكــن يخــدم بقــوة 

الــروح القــدس.

بعض االفتراضات األساسية في تقدمي الرسالة:

ــواع  ــن كل أن ــتركة ب ــة املش ــية والروحي ــات النفس ــض االحتياج ــاك بع إن هن

ــا أن نســتغل هــذه األمــور فــي تقــدمي رســالة اخلــاص:  ــاس، وميكــن لن الن

١. إن احتياجات اإلنسان ال ميكن أن تسدها األمور املادية بشكل كامل )لو ١٢: ١٥(.

٢. يوجــد فــراغ أساســي فــي قلــب كل إنســان ال ميــأله إال املســيح. وأنــت تتحدث 

لشخص عن املسيح فأنت تخاطب هذا الفراغ.

٣. ميكن أن نفترض إحساس بالوحدة في الذين يسمعوننا.



٦٦

مالحظات
٤. نحن نتحدث ألناس يعيشون بإحساس بالذنب. إننا حن نقدم املسيح وصليبه 

نقدم احلل الوحيد إلحساس اإلنسان بالذنب.

٥. هناك اخلوف من املوت في قلوب الكثيرين.

ــوت  ــل امل ــي يبط ــاء لك ــيح ج ــار. املس ــر س ــدة وخب ــالة مجي ــا رس ــن لدين لك

ــي  ــر وه ــى البش ــيطرتها عل ــدت س ــور فق ــاث أم ــاك ث ــه. هن ــه وقيامت بصلب

ــم. ــوت واجلحي ــة وامل اخلطي

بعض املبادئ لتوصيل اإلجنيل:

ــروح  ــيح. ال ــدمي املس ــا بتق ــى إذ التزمن ــن أن تغط ــات ميك ــذه االحتياج كل ه

القــدس يطبــق الرســالة علــى هــذه االحتياجــات الدفينــة. لكــن الســؤال فــي 

ــل. ــرة هــو كيــف نقــدم اإلجني وســط هــذه االفتراضــات الكثي

١- قدم اإلجنيل بسلطان:

ينبغــي أن تقــدم الرســالة بثقــة وبيقــن فــي صحتهــا وفــي تأثيرهــا. عليــك 

أن متــأل قلبــك وعقلــك بكلمــة اهلل حتــى تصــدق أنهــا كلمــة احليــاة وعليــك 

ــدرب نفســك علــى مــا  ــد اهلل علــى حياتــك وت أن تصلــي حتــى تتيقــن أن ي

ســتقوله حتــى تســتطيع أن تقولــه بطاقــة ويقــن )روميــة ١٠: ١7(.

٢- قدم اإلجنيل ببساطة:

ــر عنهــا بــكل بســاطة، البســاطة  ــق اإلجنيــل ميكــن التعبي إن أعظــم حقائ

هــي مفتــاح االتصــال. أن يقــدم اخلــادم مــا يضعــه اهلل علــى قلبــه بأســلوب 

بســيط يســاعد علــى أن يصــل إلــى كل عقــل ويضمــن للســامعن فرصــة 

أكبــر للتفاعــل مــع مــا يســمعون.

كان إقبــال اجلمــوع علــى خدمــة يســوع ألنهــم كانــوا يفهمــون مــا يقولــه 

)مــر ١٢: ٣7(، وكان اجلمــع يســمعه بســرور.

٣- قدم اإلجنيل بتكرار:

ــه يكــرر نفســه ألنهــا هــي رســالة  ال ينبغــي أن يشــعر حامــل الرســالة أن

ــرة. ــار الســارة جلمــوع كثي ــي عينهــا اهلل لتكــون بشــارة األخب واحــدة الت
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4- قدم اإلجنيل بإحلاح: 

قــدم رســالتك وهدفــك تشــجيع مــن يســمع علــى اتخــاذ قــرار بقبولهــا اآلن. 

قــدم نــداًء ملحــاً لســامعن قــد ال يســمعون مــرة أخــرى. قــدم نــداء بالتوبــة 

واإلميــان ألنهــم جــزء مــن رســالة اخلــاص.

٥- ال تنسى أننا نقدم اإلجنيل بحياة مقدسة:

ــرية.  ــك الس ــي حيات ــه ف ــا تعيش ــك عم ــي خدمت ــد ف ــن أن تزي ــت ال ميك أن

إن الســلطان احلقيقــي خلدمــة أي إنســان يكمــن فــي مقــدار التزامــه. هــل 

ــاس. ــام كل الن ــه وأم ــن إله ــه وب ــة بين ــاة مقدس ــش حي يعي

٦- نحن نقدم اإلجنيل من خالل محبتنا لآلخرين:

ــب  ــم ح ــذي إن كان لك ــم تامي ــع أنك ــرف اجلمي ــذا يع ــا ١٣: ٣٥( »به )يوحن

ــام  ــعرون باهتم ــل يش ــن ه ــل لآلخري ــدم اإلجني ــن نق ــض«. ح ــم لبع بعضك

صــادق ومحبــة حقيقيــة مــن جهتــك لهــم؟ هــل يلتهــب قلبــك باهتمــام 

ــدي؟ ــم األب ــو مصيره ــن نح ــخصي م ش

٧- نحن نقدم اإلجنيل من خالل االهتمام باإلنسان ككل:

إن اإلجنيــل االجتماعــي جــزء مــن رســالة الفــداء. كان املســيح يلمــس البــرص 

ليوصــل لــه رســالة احملبــة واإلدراك حلاجتــه النفســية وهــو املنبوذ مــن اجلميع.

ــلني  ــاكن أرس ــر املس ــحني ألبش ــه مس ــيَّ ألن ــرب عل ــو ٤: ١٨، ١٩( »روح ال )ل

ألشــفي املنكســري القلــوب، ألنــادي للمأســورين باإلطــاق، وللعمــي بالبصــر، 

وأرســل املنســحقن فــي احلريــة، وأكــرز بســنة الــرب املقبولــة«.

8- نحن نقدم اإلجنيل بوحدتنا في الروح: 

)أف ٤: ٣( »مجتهدين أن حتفظوا وحدانية الروح برباط السام«.
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الكرازة لألطفال

أوالً: الدور احليوي للكرازة بن األطفال

ــى  ــم حت ــدر قيمته ــرون وال تق ــا يحتق ــاً م ــال غالب ــوع أن األطف ــرف يس ع

ــى ١٨: ٦(.  ــي )مت ــاً ف ــراً صريح ــا حتذي ــى لن ــد أعط ــك فق ــن، لذل ــبة للمؤمن بالنس

ــرى األطفــال واخلدمــة بينهــم مــن خــال عينــي يســوع احملبــة إذ  ــا أن ن فعلين

قــال: »دعــوا األطفــال يأتــون إلــيًّ«

األطفــال فــي كل مــكان ميكــن الوصــول إليهــم وهــم ميتــازون علــى البالغــون 

فــي أمــور كثيــرة:

١- األطفال يولدون متواضعن:

إن األطفال يولدون متواضعن ويتعلمون الكبرياء على مر السنن.

فــي )متــى ١٨: ٢، ٣( الــرب يســوع قــدم طفــاً كمثــل للبالغــن لكــي 

ــال أحدهــم: »إن  ــى ملكــوت الســماوات ق ــوا إل ــه لكــي يدخل يصبحــوا مثل

البــاب مللكــوت الســماوات ارتفاعــه متــراً واحــداً، الكبــار ينبغــي أن ينحنــوا 

ــرة«. ــه مباش ــول من ــم الدخ ــال ميكنه ــا األطف ــه أم ــوا من ــي يدخل ــاً لك تواضع

٢- األطفال قابلن للتعلم:

ــم.  ــي التعل ــة ف ــم الرغب ــم، متأله ــى التعل ــم عل ــة قدرته ــي قم ــال ف األطف

الطفــل فــي الســابعة مــن عمــره يكــون قــد تعلــم نصــف مــا ســيتعلمه 

فــي حياتــه كلهــا.

٣- األطفال لديهم الكثير من الفضول:

هــذا ميكنهــم مــن التجــاوب مــع القصــص ووســائل اإليضــاح اخملتلفــة التــي 

تســتأثر انتبــاه األطفــال.

4- معتادين على قبول الهدايا والعطايا:

ــخ(  ــب، .. إل ــس، اللع ــم )األكل، اللب ــن غيره ــيء م ــذون كل ش ــال يأخ إن األطف

لهــذا فمــن الســهل جــداً توضيــح أن عطيــة اهلل للحيــاة األبديــة فعالــة لهــم 

ليقبلوهــا باإلميــان )رو ٦: ٢٣(.



٦٩

مالحظات
٥- معتمدين على الغير:

ميألهــم الشــعور باالحتيــاج فــي حياتهــم الصغيــرة، وهــم ينظــرون إلــى الكبار 

فــي طلــب املســاعدة وليســوا مترفعــن عــن طلب هــذه املســاعدة.

٦- الرب يحبهم حباً كبيراً:

)متى ١٩: ١٣-١٥(

٧- مستعدين أن يؤمنوا:

)مــت ١٨: ٦( الكثيــر جــداً مــن القــادة الروحيــن فــي العالــم قبلــوا اإلميــان وهــم 

ــد أطفال. بع

ثانياً: الوصول إلى األطفال في خدمات موجهة للكبار

لــو أنــك فــي اجتمــاع يجمــع بــن كبــار وصغــار، ال ميكــن أن تتوقــع أن احلديــث 

املوجــه أصــاً إلــى الكبــار ميكــن أن يصــل إلــى الصغــار.

ــك  ــم ألن ــتوى فهمه ــار ومس ــام الصغ ــو اهتم ــالتك نح ــه رس ــك أن توج علي

ــه  ــا تقول ــة أن م ــع ماحظ ــاً، م ــن مع ــى االثن ــت إل ــك وصل ــد أن ــك تتأك بذل

ــاً. ــركات أيض ــكام وباحل ــه بال ــي أن توضح ينبغ

ثالثاً: مجهودات خاصة باألطفال أثناء خدمات كرازية

ــت  ــس وق ــي نف ــال ف ــرازي لألطف ــاع ك ــط اجتم ــداً تخطي ــد ج ــن املفي ــه م إن

ــي أن  ــر. وال يخف ــل اآلخ ــد يكم ــار ألن الواح ــد للكب ــي تعق ــات الت االجتماع

ــم  ــذب والديه ــى ج ــاعد عل ــور يس ــي احلض ــم ف ــال وإحلاحه ــاس األطف حم

لاجتمــاع بينمــا هنــاك الفرصــة الدائمــة للوصــول إلــى أبنــاء األخــوة املؤمنــن 

ــزام. ــن االلت ــق م ــتوى أعم مبس

رابعاً: خدمات كرازية خاصة باألطفال:

ــر  ــم أصغ ــإن عامله ــار. ف ــن الكب ــف ع ــال تختل ــات األطف ــاة واهتمام إن حي

وأبســط ومــا زالــوا يتمتعــون باالكتشــافات اجلديــدة واخليــال مــا زال أهــم مــا 

ــر  ــل وتأثي ــى الفش ــون معن ــم يدرك ــت فإنه ــس الوق ــي نف ــم. وف ــي حياته ف

ــم. ــي حياته ــة ف اخلطي
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خامساً: هدف إقامة هذه اخلدمات اخلاصة باألطفال:

١- حصد ما سبق أن ألقي من بذار في املاضي.

٢- اســتعادة اهتمــام األطفــال الذيــن ميكن أن يكــون امللل قد ســيطر عليهم مع 

حفــظ حمــاس باقــي اجملموعــة وتأكيــد ارتباطهــم بالكنيســة مــن خــال 

األســاليب املتجــددة اخملتلفــة.

٣- املســاعدة فــي عمليــة النضج في حيــاة األطفال الذين ســبق أن آمنــوا بالرب 

يسوع.

٤- توفير فرصة لألطفال املؤمنن للشهادة عن طريق دعوة أصدقاء آخرين.

٥- زرع بــذار املعرفــة الكتابيــة فــي األطفــال الذين لم يعتــادوا حضور الكنيســة

 مع توقع أن تثمر هذه البذار في املستقبل.

سادساً: التخطيط لهذه اخلدمات الكرازية.

١- البرنامج

يجب مراعاة ما يأتي في وضع البرامج:

 أ . ينبغي أال يكون البرنامج طموحاً أكثر من قدرة الفريق الفعلية.

ب. يراعى املوعد تبعاً لظروف املكان والعائات التي تأتي منها األطفال.

ج.  مســتوى أعمــار األطفــال؛ وميكــن الوصــول إلــى األطفال من ســن ٤-١١ ســنة 

بنفــس األســلوب. ميكن تقســيمهم إلــى مجموعتن ٤-7 ســنة، 7-١١ ســنة.

عدد الفريق املتاح وإمكانية الهدايا التي ميكن تقدميها لألطفال. د. 

ــ . ماحظــة األحــداث أو االجتماعــات األخــرى التــي ميكــن أن تكون موجــودة في  ه

املنطقة وميكن أن تؤثر سلبياً على حضور األطفال.

إمكانات املكان وعدد األطفال مبا يكفل الراحة وحرية احلركة. و. 

بعض املالحظات املفيدة من اخلبرة:

١- إن كنــت تخطــط برنامــج وهدفك جــذب انتبــاه األوالد يجب أال تبني املــادة التي 

تقدمهــا علــى قصــة بطلتهــا إحدى البنــات أو عــن موضوع يهــم البنــات أكثر.

مثــالً: إن كنــت تقــدم قصــة عــن بنــت لطيفــة اســمها ناديــة فإنــك ســتجد أن 

األوالد املوجوديــن يفقــدون االهتمــام مــن أول حلظــة بينما لــو كان القصة بطلها 

ولــد اســمه عادل جنــد أن كل من البنــات واألوالد يريــدون أن يعرفوا مــا حدث معه.
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٢- استخدم موضوع مثير الهتمام األطفال ذا شكل غير تقليدي أو روحي ليساعد

 على جذب املزيد من األطفال الذين يحبون اإلثارة.

مكونات برنامج ناجح:

١- فرصــة محــددة )متوســطة الطــول( مــن الترانيــم التــي لهــا معنــى واضــح 

ومضمــون كتابــي وميكــن اســتخدام الترانيــم التــي تصاحبهــا احلــركات فــي 

وســط الترانيــم لتجديــد نشــاط األطفــال.

٢- أســئلة ومســابقات تســاعد األطفــال عــن تذكــر مــا ســبق أن حتدثنــا عنــه في 

األيام السابقة، وحتمسهم عن طريق املنافسة غير املبالغ فيها.

بعض التحذيرات:

 أ . املسابقة ال ينبغي أن تكون أطول من الازم.

ب. نظام النقط لإلجابات الصحيحة ينبغي أن يتم شرحه بوضوح.

ج. القواعد املوضوعة ينبغي مراعاتها بكل دقة لكي ال تفهم بعدم العدل.

د. ال تكــرر نفــس الســؤال، إذا لــم يســتطيع الطفــل األول اإلجابة فعليــك أن تقدم 

اإلجابة الصحيحة بنفسك وتنتقل إلى سؤال آخر.

ه . نظام رفع األيدي يساعد على النظام.

و. األسئلة ينبغي أن تكون بسيطة ومفهومة.

ز. فــي حالــة اإلجابــة اخلاطئــة يفضــل عــدم التصريــح بــأن هــذا خطــأ لكــن ميكن 

استخدام تعبير »مش بالضبط«. كن مشجعاً لألطفال.

٣- املسابقات الكتابية:

إذا كان هنــاك كتــب مقدســة كافيــة ميكــن ترتيــب هــذه املســابقة ملســاعدة 

ــاب املقــدس. وميكــن اســتغال هــذا لتوضيــح  ــى اســتخدام الكت األطفــال عل

ــدرس أو املوضــوع. ال

 أ . اختر ســبعة شــواهد ســهلة بها كلمة مشــتركة مثل اإلميان، احملبــة، الصليب.

ب. اطلــب مــن األوالد أن يرفعوا الكتاب املقدس ألعلى وال يبدءوا قبل إعطاء اإلشــارة

 بالبدء.
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ج. ابــدأ بذكــر اإلصحــاح والعــدد عــدة مــرات قبل أن تذكر اســم الســفر، هــذا مينع

 أن يبــدأ أحدهــم قبــل اآلخــر وبعــد أن تقــول الســفر كــرر اإلصحــاح والعــدد 

عــدة مــرات أخــرى.

د. الطفــل الــذي يقــف ويقــرأ بصــوت مســموع الكلمــات الثاثــة األولى مــن اآلية، 

يأتي ويقف في مكان محدد في األمام وهكذا حتى تستكمل كل اآليات.

ــ . يطلــب مــن كل واحــد من األطفــال أن يقــرأ اآلية التــي وجدها بصوت مســموع ه

 بينما يطلب من اجلميع محاولة اكتشاف الكلمة املشتركة بن اآليات كلها.

٤- آية احلفظ:

ينبغــي أن تكــون آيــة احلفــظ متوســطة الطــول وتتمشــى مــع موضــوع الدرس، 

ميكــن اســتغال عنصــر املناقشــة. كمــا ميكــن حتضيــر لوحــات بعــدد كلمــات 

اآليــة حيــث ميكــن تكوينهــا أمــام عيــون األطفــال أثنــاء احلفــظ وأثنــاء التســميع.

٥- إشراك األطفال في البرنامج:

ــى  ــال عل ــاعد األطف ــري يس ــا يج ــأي دور فيم ــام ب ــال للقي ــد األطف ــن أح تعي

ــل. ــا يفع ــل فيم ــذا الطف ــاركتهم له ــق مش ــن طري ــم ع ــى اهتمامه ــة عل احملافظ

٦- الدرس:

 أ . من املهم جداً أن الدرس يكون له مضمون كتابي لكي يعمل الروح القدس به.

ب. عدم املبالغة في استخدام قصص خارجية مهما كانت شيقة.

ج. ال مجال للهواة أو املدرسن غير املدربن في تقدمي الدرس الرئيسي.

د. الدرس ينبغي أن يقدم في أبسط لغة بحيث تكون مفهومة للجميع.

ــ . اســتخدام الوســائل اإليضاحيــة أمــر حيــوي جــداً مهمــا كانت بســاطتها ألن ه

 األطفال يتذكرون ٨٠ % مما يرونه أكثر مما يسمعونه.

و . أمثلة للوسائل اإليضاحية:

ــة،  ــات املضيئ ــحري، اللوح ــوس الس ــرة، الفان ــورة الكبي ــة، الص ــة الوبري اللوح

ــيطة،  ــومات البس ــس، الرس ــات، العرائ ــى لوح ــرة عل ــات كبي ــاذج، كلم النم

األشــخاص، األدوات اليوميــة.

وال تنســى أنــك أنــت شــخصياً خيــر وســيلة باســتخدامك جســمك وتعبيــرات 

وجهــك ونبــرات صوتــك.
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 أ . كلما استعنت بأهل البلد كلما أعطيت فرصة أكبر لاستمرار.

ب. التركيز على الذين عندهم مواهب حملادثة األطفال لتقدمي الفقرات الرئيسية.

ج. اســتغال اآلخريــن وال ســيما مصادقة األطفــال وماحظة الفصــول والتحكيم

 في املسابقات ... إلخ.

سابعاً: تقدمي الدعوة في نهاية الرسالة:

١- إن تقــدمي دعــوة عامــة لألطفــال غيــر مجــدي وغيــر ســليم لســهولة تأثرهــم 

ببعضهم البعض أو محاولتهم مجاملة املدرس.

٢- خيــر وســيلة هــي إتاحــة عــدد مــن املرشــدين الذيــن يرتــدون شــارة واضحــة أو 

ــن  ــال الذي ــجيع األطف ــن وتش ــن املعروف ــض املدرس ــم لبع ــارة باالس اإلش

ــة. ــد اخلدم ــم بع ــوا به ــيح أن يتصل ــم للمس ــليم حياته ــدون تس يري

٣- ميكــن تخصيــص وقت معــن ومكان محدد لهــذه املقابات علــى أن يتفرغ هؤالء 

املرشــدين متامــاً لهــذا األمر حتــى ال يجــد الطفل صعوبــة في الوصــول إليهم.

٤- ميكــن تخصيــص صنــدوق فــي مــكان واضــح ميكن للطفــل الــذي يريــد أن يزوره

 أحد ملساعدته على دعوة املسيح إلى حياته أن يضع ورقة عليها اسمه.

٥- يجب مراعاة عدم الضغط على األطفال التخاذ قرار معن.

٦- يجب توضيح العناصر اآلتية مدعمة بآية واحدة منها:

 أ . أنا خاطئ.

ب. ال أستطيع أن أخلص نفسي.

ج. يسوع أحبني حتى أنه مات عني ليأخذ دينونة خطيتي.

د. ينبغي أن أكون متأسف وابتعد عن كل األمور اخلاطئة في حياتي.

ه . يجب أن أطلب من الرب يسوع أن يسامحني ويدخل إلى حياتي. 


