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مالحظات
املقدمة

فــي اآليــات التاليــة، نســمع الســيد واملعلــم ربنــا ومخلصنــا يســوع املســيح 

يأمــر ويوصــي تالميــذه أن يذهبــوا باإلجنيــل أي األخبــار الســارة، لــكل إنســان فــي 

هــذا العالــم.

ُدوُهْم بِاْسِم اآلِب وَاالِبِْن وَالرُّوِح الُْقُدِس« • »َفاذَْهُبوا وَتَلِْمذُوا َجِميَع األَُمِ وََعمِّ

 )مت٢8: ١٩(.

ا  •  وَقـَـاَل َلُهــُم: »ٱذَْهُبــوا ِإَلــى الَْعاَلــِم أَْجَمَع وَاكـْـِرزُوا بِاإلجِْنِيــِل لِلَْخِليَقِة كُلَِّهــا... وَأَمَّ

ــكاَلََم  ــُت الْ ــْم وَيُثَبِّ ــُل َمَعُه َّبُّ يَْعَم ــر ــكَاٍن وَال ــي كُلِّ َم ــرَزُوا فِ ــوا وَكَ ــْم َفَخرَُج ُه

ــر١6: ١5، ٢0(. ــنَ«  )م ــِة. آِم ــاِت التَّابَِع بِاآليَ

• »وَأَْن يُكـْـرَزَ بِاْســِمهِ بِالتَّوْبَِة وََمْغِفرَِة اْلََطايـَـا جِلَِميِع األَُمِ ُمبَْتَدأً ِمنْ أُورَُشــِليَم وَأَنُْتْم 

ُشُهودٌ لِذَلَِك..« )لو٢٤: ٤7- ٤8( .

• »كََما أَرَْسَلِني اآلُب أُرِْسُلكُْم أَنَا«)يو ٢0: ٢١(.

• »َلِكنَّكـُـْم َســَتَناُلوَن قـُـوَّةً َمَتــى َحلَّ الــرُّوُح الُْقــُدُس َعَلْيكـُـْم وَتَكُونُوَن لِي ُشــُهوداً 

اِمرَِة وَِإَلى أَقَْصى األَرِْض« )أع ١: 8(. َِّة وَالسَّ فِي أُورَُشِليَم وَفِي كُلِّ الَْيُهودِي

كذلك، نسمع بولس الرسول وهو يشارك قصة افتقاده ولقائه بالرب:

• »وَلِلَْوقِْت َجَعَل يَكِْرزُ فِي اْلََاِمِع بِامْلَِسيِح »أَْن َهذَا ُهَو ابُْن اهلِل« )أع٩: ٢0(.

ََّك َسَتكُوُن َلُه َشاِهداً جِلَِميِع النَّاِس ِبَا رَأَيَْت وََسِمْعَت« )أع٢٢: ١5(. • »ألَن

• »َفُقلـْـُت أَنـَـا: َمــنْ أَنـْـَت يـَـا َســيُِّد؟ َفَقــاَل: أَنـَـا يَُســوُع الَّــِذي أَنـْـَت تَْضَطِهــُدُه. وََلِكنْ 

ــاِهداً  ــاً وََش ــَك َخادِم ــَك ألَنَْتِخَب ــرُْت َل ــذَا َظَه ِّــي لَِه ــَك ألَن ــى رِْجَلْي ــْف َعَل ــْم وَِق قُ

ــْعبِ وَِمــَن اأْلَُمِ الَِّذيــَن أَنـَـا  َّــاَك ِمــَن الشَّ ِبـَـا رَأَيـْـَت وَِبـَـا َســأَْظَهرُ َلــَك بـِـهِ ُمنِْقــذاً ِإي

اآلَن أُرِْســُلَك ِإَلْيِهــْم لَِتْفَتــَح ُعُيونَُهــْم كـَـيْ يَرِْجُعــوا ِمــنْ ُظُلَمــاٍت ِإَلــى نـُـورٍ وَِمــنْ 

ــْيَطاِن ِإَلــى اهلِل َحتَّــى يََناُلــوا بِاإلمِيـَـاِن بـِـي غُْفــرَاَن اْلََطايـَـا وَنَِصيبــاً  ُســلَْطاِن الشَّ

َمــَع امْلَُقدَِّســنَ« )أع ٢6: ١5- ١8(.

 » • »الَِّذي بِهِ ألَْجِل اْسِمهِ قَِبلَْنا نِْعَمًة وَرَِساَلًة إلَِطاَعِة اإلمِيَاِن فِي َجِميِع األَُمِ

)رو١: 5(.
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نعــم قبلنــا نعمــة احليــاة اجلديــدة وقبلنــا رســالة إلــى األمم ليؤمنــوا هــم أيضــاً 

بإجنيــل املســيح.

• فمنــذ بدايــة إرســالية املســيح إلــى العالم جنــده ينــادي بلكــوت اهلل، ولكنه في 

ــذه  ــي ه ــه. ف ــذ ل ــروا تالمي ــوه ليصي ــي يتبع ــاس لك ــو أن ــت يدع ــس الوق نف

ــي  ــم ف ــاً دوره ــك أيض ــر وكذل ــوف تتغي ــم س ــم أن حياته ــد له ــوة، يؤك الدع

ــاب: ــول الكت ــاح األول يق ــس واألصح ــل مرق ــي إجني ــاة. ف احلي

»وَفِيَمــا ُهــَو مَيِْشــي ِعنـْـَد بَْحــِر اجْلَِليــِل أَبَْصــرَ ِســْمَعاَن وَأَنـْـَدرَاوَُس أََخــاُه يُلِْقَيــاِن 

َُّهَمــا كَانـَـا َصيَّادَيـْـِن. َفَقــاَل َلُهَمــا يَُســوُع: »َهُلــمَّ وَرَائِــي  َشــَبكًَة فِــي الَْبْحــِر َفإِن

ــادَِي النَّــاِس« )مــر١: ١6، ١7(. َفأَْجَعُلكَُمــا تَِصيــرَاِن َصيَّ

• وفــي رحلتهــم معــه ســواء االثنى عشــر أو الســبعن، جنــده يرســلهم أمامه إلى 

كل مــكان وموضــع كان هــو مزمــع أن يذهــب إليــه وهكــذا يرســلنا املســيح 

إلــى كل موضــع ومــكان يريــد. هــو أن يذهــب إليــه:

ــاَم  ــْنِ أََم ــْنِ اثَْن ــَلُهُم اثَْن ــاً وَأَرَْس ــَن أَيْض ــبِْعنَ آَخِري َّبُّ َس ــر َ ال ــنَّ ــَك َع ــَد ذَلِ »وَبَْع

ــو١0: ١(. ــَي« )ل ِ ــاً أَنْ يَأْت ــَو ُمزِْمع ــُث كَاَن ُه ــٍع َحْي ــٍة وََموِْض ــى كُلِّ َمِديَن ــهِ ِإَل وَْجِه

• لقــد اختــار اهلل فــي قانونه األدبــي أن يصل إلى اإلنســان عن طريق اإلنســان )كما 

درســنا مــن قبل في باب ســلطان اهلل ومســئولية اإلنســان( وهذا مــا تعلمنا إياه

ــالص  ــالة ال ــان برس ــى اإلنس ــل إل ــرة أراد اهلل أن يص ــي كل م ــة اهلل فف  كلم

ــالك  ــان فامل ــذا البره ــوس ه ــة كرنيلي ــي قص ــا ف ــر، ولن ــاناً آخ ــه إنس ــل ل أرس

ــذي ظهــر  ال

لكرنيليوس لم يكرز له بيسوع بل قال له اذهب استدع سمعان هو يخبرك...

 َفَقاَل َلُه: »َصَلَواتَُك وََصَدقَاتَُك َصِعَدْت تَذْكَاراً أََماَم اهلِل.

َّــُه نـَـازٌِل ِعنْــَد  ــَب بُْطــرَُس. ِإن وَاآلَن أَرِْســْل ِإَلــى يَاَفــا رَِجــاالً وَاْســَتدِْع ِســْمَعاَن امْلَُلقَّ

َّــاٍغ بَْيُتــُه ِعنْــَد الَْبْحــِر. ُهــَو يَُقــوُل َلــَك َمــاذَا يَنَْبِغــي أَْن تَْفَعــَل« ِســْمَعاَن رَُجــٍل دَب

 )أع ١0 : ٤- 6(.
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)رسالة اخلالص ال يحملها إال اإلنسان ألخيه اإلنسان(

وهنــا ال نغفــل بالطبــع الــدور اإللهــي فــي املســاعدة فــي اتخــاذ القــرار وعمــل 

ــرح  ــن ش ــداء، لك ــالة الف ــل رس ــس لتقب ــت النف ــذي  يبك ــدس ال ــروح الق ال

ــة واإلميــان هــو دور اإلنســان.  ــق املصاحلــة مــع اهلل بالتوب طري

   فاملؤمن مرسل من اهلل برسالة ألخيه اإلنسان البعيد عن اهلل:

»ِإذاً نَْســَعى كَُســَفرَاَء َعــِن امْلَِســيِح، كَأَنَّ اهلَل يَِعــُظ بَِنــا. نَْطُلــُب َعــِن امْلَِســيِح: 

تََصاحَلـُـوا َمــَع اهلِل« )٢كــو5: ٢0(.

ــذا  ــى ه ــتنا عل ــز دراس ــوف نرك ــيح س ــة املس ــن مدرس ــزء م ــذا اجل ــي ه وف

املوضــوع الهــام والــذي نســميه املأموريــة العظمــى  Great commission  التــي 

ســلمها لنــا الــرب يســوع، رب الكنيســة ومخلصهــا لكنيســته وتالميــذه وكل 

ــى  ــالة إل ــذه الرس ــوا ه ــأن يحمل ــب ب ــن القل ــه م ــرر أن يتبع ــه وق ــن ب ــن آم م

العالــم أجمــع وينــادوا بإجنيــل محبــة اهلل وخــالص املســيح للخليقــة كلهــا. 

وســوف نلقــي الضــوء علــى جوانــب مختلفــة مــن هــذه اإلرســالية العظمــى.

 





٩

مالحظات  : طبيعة اإلرسالية
ً
أوال

ــرب يســوع، ففــي  إن فكــرة اإلرســالية فكــرة لهــا جــذور عميقــة فــي فكــر ال

أكثــر مــن موضــع جنــد أن الــرب يســوع يؤكــد أنــه هــو شــخصياً ُمرســل مــن اهلل 

وفــي نفــس الوقــت يــوازي ويســاوي بــن كونــه هــو شــخصياً مرســل مــن عنــد 

اآلب وبــن إرادتــه هــو أن يرســلنا نحــن ككنيســة. 

»كََما أَرَْسلَْتِني ِإَلى الَْعاَلِم أَرَْسلُْتُهْم أَنَا ِإَلى الَْعاَلِم« )يو١7:١8(

َفَقاَل َلُهْم يَُسوُع أَيْضاً: »كََما أَرَْسَلِني اآلُب أُرِْسُلكُْم أَنَا« ) يو ٢١:٢0(

وضــع املســيح هــذه املقابلــة الرائعــة بــن إرســالية اآلب لالبــن وإرســالية االبــن 

للكنيســة، فمــا هــي أوجــه الشــبه بــن االثنــن؟

فيما يلي نستعرض أوجه الشبه بني االرساليتني:

1- الهدف والغاية

أ - الهــدف الــذي جــاء مــن أجلــه املســيح هو لكــي يطلــب ويخلص ما قــد هلك

       »ألَنَّ ابَْن اإلِنَْساِن قَدْ َجاَء لِكَيْ يَْطُلَب وَيَُخلَِّص َما قَدْ َهَلَك« )لو ١٩:١0(.

   ب- وفي الوقت نفسه هو يريد جميع الناس أن يخلصون:

        »الَّــِذي يُِريــُد أَنَّ َجِميــَع النَّــاِس يَْخُلُصوَن، وَِإَلى َمْعِرَفِة احْلـَـقِّ يُْقِبُلوَن« )١تيمو ٤:٢( 

ــع  ــل اجلمي ــل أن يقب ــك أحــد ب فهــو ال يســر بــوت الاطــي واليشــاء أن يهل

ــة:  ــى التوب إل

َّــى َعَلْيَنا،  َّبُّ َعــنْ وَْعــِدِه كََمــا يَْحِســُب قـَـوٌْم التََّباُطــؤَ، َلِكنَّــُه يََتأَن »الَ يََتَباَطــأُ الــر

وَُهــَو الَ يََشــاُء أَن يَْهِلــَك أُنـَـاٌس، بـَـْل أَْن يُْقِبــَل اجْلَِميــُع ِإَلــى التَّوْبَِة« )٢بــط ٩:٣(.

   ج- والوعد هو:

ي امْلَِيــاُه الَْبْحرَ« )حب ١٤:٢( َّبِّ كََما تَُغطِّ        »ألَنَّ األَرَْض َتَْتِلــئُ ِمــنْ َمْعِرَفــِة َمْجــِد الر

»الَ يَُســوُؤوَن واَلَ يُْفِســُدوَن فـِـي كُلِّ َجَبــِل قُدِْســي، ألَنَّ األَرَْض َتَْتِلــئُ ِمــنْ َمْعِرَفِة 

ــي امْلَِيــاُه الَْبْحــرَ« )إش ٩:١١(. َّبِّ كََما تَُغطِّ الــر
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مالحظات
د - واإلرسالية هي:

وَقَاَل َلُهُم: »اذَْهُبوا ِإَلى الَْعاَلِم أَْجَمَع وَاكِْرزُوا بِاإلجِْنِيِل لِلَْخِليَقِة كُلَِّها« 

)مر ١6:١5(

ــمَّ  . ثُ ــِع األَُمِ ــَهادَةً جِلَِمي ــكُونَِة َش ــي كُلِّ امْلَْس ــِذِه فِ ــوِت َه ــارَِة امْلََلكُ ــرَزُ بِِبَش »وَيُكْ

ــت ١٤:٢٤(.     ــى« )م ــي امْلُنَْتَه ِ يَأْت

وهنا علينا أن نفرق بني عناوين وتعريفات مختلفة:

• الرؤية )احللم اإللهي أو الوعد(

ي امْلَِيــاُه الَْبْحرَ« )حب ١٤:٢(. َّبِّ كََما تَُغطِّ        »ألَنَّ األَرَْض َتَْتِلــئُ ِمــنْ َمْعِرَفــِة َمْجِد الر

• ما يتمناه اهلل لكنه لم يعدنا أنه سوف يتحقق ألسباب كثيرة

      »الَّــِذي يُِريــُد أَنَّ َجِميــَع النَّــاِس يَْخُلُصوَن، وَِإَلى َمْعِرَفِة احْلـَـقِّ يُْقِبُلوَن« )١تيمو ٤:٢(. 

calling دعوة الكنيسة •

أن نوصل الرساله بصورة واضحة مفهومة لكل إنسان على وجه هذا الكوكب.

2- فكرة التجسد :

       وهذا ما درسناه بالتفصيل في شخصية املسيح

       لكننا نعيد شرحه هنا ببساطة وبتطبيق عملي في مجال الدمة

       ماذا يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل  فيلبي:

     »َفلَْيكُنْ فِيكُْم َهذَا الِْفكْرُ الَِّذي فِي امْلَِسيِح يَُسوَع أَيْضاً« )في ٢:5(.

ماهو هذا الفكر؟

أ - فكر اإلخالء: التخلي عن حق شرعي من أجل خالص اآلخرين

ِ. َلِكنَُّه  »الَّــِذي ِإذْ كَاَن فـِـي ُصــورَِة اهلِل، َلْم يَْحِســْب ُخلَْســًة أَْن يَكـُـوَن ُمَعــاداِلً هلِلَّ

ــي٢: 6، 7(. ــاِس« )ف ــبْهِ النَّ ــي ِش ــراً فِ ــٍد، َصائِ ــورَةَ َعبْ ــذاً ُص ــُه، آِخ ــى نَْفَس أَْخَل

وهذا ما يقوله بولس عن نفسه أيضاً:

ِّي ِإذْ كُنُْت ُحرّاً ِمَن اجْلَِميِع اْسَتْعَبدُْت نَْفِسي لِلَْجِميِع ألَرْبََح األَكْثَِريَن«  »َفإِن

)١كو٩: ١٩(.
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مالحظات
َعَفــاِء كََضِعيٍف ألَرْبََح  ب - فكــر التجســد: أن أصير لكل واحد كمــا هو »ِصرُْت لِلضُّ

َعَفاَء ِصرُْت لِلْكُلِّ كُلَّ َشيٍْء ألَُخلَِّص َعَلى كُلِّ َحاٍل قَوْماً«  الضُّ

)١كو ٩: ٢٢(

»َصائِراً فِي ِشبْهِ النَّاِس« )في ٢: 7(.

وهذا يعني: 

 الروج من الذات للوصول إلى اآلخر.

 الروج من منطقة الراحة والازفة بالعبور لآلخر إلى عامله الاص.

 أن تضــع نفســك فــي مــكان اآلخــر Identification  وهــذا يعني اســتخدام اللغة 
التــي يفهمهــا ويحبهــا مثــل لغــة القــراءة والكتابــة ولغــة احلوار)املوســيقى، 

الفــن، الرياضــة(.

 استخدام الثقافة التي يعيش فيها)العادات والتقاليد والبيئة االجتماعية(.

 فهــم اآلخــر ومعتقداتــه )مثــل مــا فعــل بولــس فــي أثينــا عندمــا حدثهــم عن 

اإللــه الــذي يعبــدون وهــم يجهلــوه، واقتبــس مــن شــعرائهم(. وكذلــك فهــم 

احتياجاتــه النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة  )مثــل مــا فعــل يســوع مــن 

شــفاء املرضــى وإطعــام للجمــوع وحتريــر للمأســورين(.

3- الذهاب

        اذهبوا الى العالم أجمع )Go( هكذا كان فعل األمر

        هو الذي أتى إلينا من سماه ومن عاله

        هو الذي جال يصنع خيراً من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة

ــوا  ــم أن يأت ــاس وال ننتظره ــب للن ــر، أن نذه ــس األم ــل نف ــا أن  نفع وأمرن

إلينــا. مــا أعظــم الفــارق بــن مــا أراده املســيح وبــن مــا نــراه اليــوم فنحــن 

نبنــي الكنائــس وننتظــر النــاس أن يأتــوا إلينــا, وهــذا يختلــف عــن فكــرة 

ــل  ــال الرس ــة أعم ــت كنيس ــا كان ــوار( هكم ــال أس ــة ب ــالية )كنيس اإلرس

فكذلــك علينــا أن نتواجــد فــي كل قطاعــات التمــع فــي الرياضــة واإلعــالم 

وفــي مجــال العمــل والطــب والتعليــم وحقــوق اإلنســان.. علينــا أن نذهــب 

للنــاس حيــث هــم لندعوهــم ونحملهــم إلــى الســيد واخمللــص.
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مالحظات
4- أرسلكم كحمالن وسط ذئاب 

• »اِذَْهُبوا. َها أَنَا أُرِْسُلكُْم ِمثَْل ُحْمالٍَن بَْنَ ذَِئاٍب« )لو٣:١0(.

• »َهــا أَنـَـا أُرِْســُلكُْم كََغَنــٍم فِي وََســِط ذَِئــاٍب، َفكُونـُـوا ُحكََمــاَء كَاحْلَيَّاِت وَبَُســَطاَء 

كَاحْلََماِم« )مت ١0:١6(.

• »َلْيــَس التِّلِْميــذُ أَْفَضــَل ِمــَن امْلَُعلِِّم، واَلَ الَْعبـْـُد أَْفَضَل ِمنْ َســيِِّدِه. يَكِْفــي التِّلِْميذَ 

ُبــوا رَبَّ الَْبْيــِت بَْعَلزَبـُـوَل،  أَْن يَكـُـوَن كَُمَعلِِّمــهِ وَالَْعبـْـَد كََســيِِّدِه. ِإْن كَانـُـوا قـَـدْ َلقَّ

َفكـَـْم بِاحْلـَـِريِّ أَْهــَل بَْيتـِـهِ!« )مــت ١0 : ٢٤-٢5(.

هذا ماجسده هو في حياته وخدمته

- حمل وسط ذئاب

- محتقر ومخذول من الناس 

- رجل أوجاع ومختبر احلزن

ــاء  ــه حكم ــون مثل ــا أن نك ــاب، فعلين ــط ذئ ــالن وس ــلنا حم ــو يرس ــا ه وه

وبســطاء فــي نفســالوقت، وقــد درســنا هــذا مــن قبــل فــي دراســة شــخصية 

ــا. ــيح مثالن ــل املس ــي فص ــيح ف املس

ــا  ــي ال جتعلن ــة الت ــة، احلكم ــي اإلجاب ــة ف ــاء، احلكم ــس الده ــة ولي احلكم

نلقــي دررنــا أمــام اخلنازيــر،  وبســاطة احلمــام الــذي ال يــؤذي أحــداً، مــع صــدق 

القــول أو الفعــل. 

ــارج  ــن ال ــل وم ــن الداخ ــة م ــض واملقاوم ــاب والرف ــع الصع ــا أن نتوق  وعلين

ــل  ــى أه ــة إل ــالته الثاني ــي رس ــس ف ــول بول ــا يق ــل كم ــط أو نفش ــال نحب ف

كورنثــوس: »ِمــنْ أَْجــِل ذَلـِـَك، ِإذْ َلَنــا     َهــِذِه اْلِدَْمــُة كََمــا رُِحْمَنــا، الَ نَْفَشــُل. بـَـْل 

ــنَ كَِلَمــَة اهلِل، بـَـْل  قـَـدْ رََفْضَنــا َخَفايـَـا اْلِــزِْي، غَْيــرَ َســالِِكنَ فـِـي َمكـْـٍر، واَلغَاشِّ

ــدَّاَم اهلِل«    ــاٍن قُ ــَدى َضِميــِر كُلِّ ِإنَْس ــنَ أَنُْفَســَنا َل َــقِّ، َمادِِح ــارِ احْل بِإِْظَه

)٢كو ١:٤-٢(.

َّــُه قـَـدْ وُِهــَب َلكـُـْم ألَْجــِل امْلَِســيِح الَ أَْن تُؤِْمُنــوا بـِـهِ َفَقــْط، بـَـْل أَيْضــاً أَْن  أيضــاً »ألَن

َّــُم ألَْجِلــهِ« )فــي ١: ٢٩(. تََتأَل
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مالحظات
5- الرفقة واملعية والسلطان:

َّاِم ِإَلى • »وََعلُِّموُهــْم أَْن يَْحَفُظــوا َجِميــَع َمــا أَوَْصْيُتكـُـْم بِهِ. وََها أَنـَـا َمَعكـُـْم كُلَّ األَي

 انِْقَضاِء الدَّْهِر« )مت ٢0:٢8(.

ِّي فِي كُلِّ ِحــنٍي أَْفَعُل َما • »وَٱلَّــِذي أَرَْســَلِني ُهــَو َمِعــي وََلْم يَتْرُكِْنــي اآلُب وَْحــِدي ألَن

 يُرِْضيهِ« )يو8: ٢٩(.

إذاً فاملعية والطاعة مرتبطان معاً.

ــز  ــلطان ممي ــة وس ــة خاص ــة ونعم ــق للطبيع ــور فائ ــر حض ــن نختب ــذا فنح  له

ــي يرســلنا إليهــا املســيح: ــى احلقــول الت عندمــا نذهــب إل

ــُدوِّ، واَلَ  ــوَِّة الَْع ــارَِب وَكُلَّ قُ ــاِت وَالَْعَق ــوا احْلَيَّ ــلَْطاناً لَِتُدوُس ــْم ُس ــا أُْعطِيكُ َ ــا أَن »َه

ــو ١٩:١0(. ــيٌْء«  )ل ــْم َش يَُضرُّكُ

ــان  ــة وإمي ــن طاع ــر ع ــد اهلل ونعب ــق قص ــاس نحق ــى الن ــا إل ــي ذهابن ــه ف ألن

ــا بصــورة خاصــة وهــذا مــا شــاهدناه فــي ســفر  لشــخصه، ولهــذا هــو يؤيدن

أعمــال الرســل فــي مواضــع كثيــرة وهــذا مــا نختبــره اليــوم فــي حقــول الدمــة 

ــادة.  ــا املعت خــارج حدودن

َّبُّ يَْعَمــُل َمَعُهــْم وَيُثَبِّــُت الْكاَلََم  ــا ُهــْم َفَخرَُجــوا وَكـَـرَزُوا فـِـي كُلِّ َمــكَاٍن، وَالــر »وَأَمَّ

بِاآليـَـاِت التَّابَِعــِة«  )مــر ١6: ٢0(.
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مالحظات Message     الرسالة : 
ً
ثانيا

• نشهد عنه

ــي  ــوَن لِ ــْم، وَتَكُونُ ــُدُس َعَلْيكُ ــرُّوُح الُْق ــلَّ ال ــى َح ــوَّةً َمَت ــَتَناُلوَن قُ ــْم َس »َلِكنَّكُ

ــى األَرِْض«  ــى أَقَْص ــاِمرَِة، وَِإَل َّــِة، وَالسَّ ــي كُلِّ الَْيُهودِي ــِليَم، وَفِ ــي أُورَُش ــُهوداً فِ ُش

.)8:١ )أع 

• لسنا نكرز بأنفسنا بل باملسيح يسوع رباً 

ََّنــا َلْســَنا نَكـْـِرزُ بِأَنُْفِســَنا، بـَـْل بِامْلَِســيِح يَُســوَع رَبـّـاً، وََلِكــنْ بِأَنُْفِســَنا َعِبيــداً  »َفإِن

َلكـُـْم ِمــنْ أَْجــِل يَُســوَع« )٢كــو ٤:5(.

ً • نحن نكرز باملسيح مصلوبا

ــًة!«  ــنَ َجَهاَل ــرَةً، وَلِلُْيونَانِيِّ ــودِ َعثْ ــاً: لِلَْيُه ــيِح َمْصُلوب ــِرزُ بِامْلَِس ــُن نَكْ ــا نَْح »وََلِكنََّن

ــو ٢٣:١( )١ك

ــة وهــو أن املســيح هــو  ــاً للغاي ــة نالحــظ أمــراً هام فــي هــذه الشــواهد الثالث

موضــوع شــهادتنا وكرازتنــا،  كشــخص عجيــب وفريــد، وكــرب وســيد ومعلــم، 

وكمخلــص وفــادي، فدورنــا هنــا هو أن نشــير إليــه ونلفت األنظــار والقلــوب نحوه.

في الشواهد التالية، سنرى ما فعله يسوع حني جاء للشهادة:

• »وَكَاَن يَُســوُع يَُطــوُف كُلَّ اجْلَِليــِل يَُعلِّــُم فـِـي َمَجاِمِعِهْم وَيَكـْـِرزُ بِِبَشــارَِة امْلََلكُوِت 

ْعبِ« )متى٤: ٢٣(. وَيَْشِفي كُلَّ َمرٍَض وَكُلَّ َضْعٍف فِي الشَّ

ِ وَيَُقوُل:  • »وَبَْعــَد َما أُْســِلَم يُوَحنَّا َجاَء يَُســوُع ِإَلى اجْلَِليِل يَكِْرزُ بِِبَشــارَِة َمَلكـُـوِت اهللَّ

ِ، َفُتوبُــوا وَآِمُنــوا بِاإلجِْنِيــِل« )مــر ١٤:١(  ََّمــاُن، وَاقَْتــرََب َمَلكُــوُت اهللَّ »قَــدْ كََمــَل الز

أي أن ملكــوت اهلل قــد صــار فــي متنــاول أيديكــم.     

 »!ِ ــَياطِنَ، َفَقدْ أَقَْبَل َعَلْيكـُـْم َمَلكُوُت اهللَّ ِ أُْخِرُج الشَّ • »وََلِكــنْ ِإْن كُنـْـُت أَنَا بِرُوِح اهللَّ

)مت:١٢: ٢8(.

. ثـُـمَّ يَأْتِي • »وَيُكـْـرَزُ بِِبَشــارَِة امْلََلكـُـوِت َهــِذِه فِي كُلِّ امْلَْســكُونَِة َشــَهادَةً جِلَِميــِع األَُمِ

 امْلُنَْتَهى« )مت ١٤:٢٤(.
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• »واَلَ يَُقوُلوَن: ُهَوذَا َهُهَنا ، أَوْ: ُهَوذَا ُهَناَك : ألَْن َها َمَلكُوُت اهلِل دَاِخَلكُْم«

) لو١7: ٢١(. 

  وهنا نالحظ تركيز املسيح على ملكوت اهلل: 

١ . أقبل علينا. 

٢ . والذي صار في متناول أيدينا.

 ٣ . والذي هو في داخلنا.

• أيضــاً التركيــز علــى العالقــة احليــة احلقيقيــة مــع اهلل أي ملــك اهلل فــي قلوبنا

ــة الارجيــة وهــذا هــو لــب إجنيــل  ــن أو املمارســات اليهودي وليــس علــى التدي

ــد. العهــد اجلدي

فهنــاك فــرق بــن مضمــون الرســالة والهــدف املرجــو مــن توصيلهــا وكيفيــة 

حتقيــق هــذا  الهــدف واملدخل الــذي من خاللــه يتم توصيــل الرســالة لصاحبها. 

ونحــن فــي كثيــر مــن األحيــان نخلــط هــذه األوراق معــاً: لذلــك دعونا نشــرحها 

الواحــدة تلو األخــرى ولنبــدأ بـ :

اختالف املدخل

  هنــا جنــد كيــف أن الــرب يســوع نفســه اســتخدم مداخــل مختلفــة لتوصيــل 

ــاس مختلفن الرســالة ألُن

  فمع السامرية قال لها: »أَْعطِيِني ألَْشرََب«  )يو٤: 7(

 ومع نيقودميوس قال لها: »يَنَْبِغي أَْن تُوَلُدوا ِمنْ َفوُْق« )يو٣: 7(

َُّه يَنَْبِغي أَْن أَْمكَُث الَْيوَْم فِي بَْيتَِك« ومع زكا العشار قال له: »يَا زَكَّا أَْسِرْع وَانِْزْل ألَن

 )لو١٩: 5(

الهدف من الرسالة

      هي املصاحلة مع اهلل وهي العالقة احلية احلقيقية مع اهلل

      هي ملك اهلل على حياتي..أن يصير ملكوت اهلل داخلي

ــا  ــيِح، وَأَْعَطانَ ــا لَِنْفِســهِ بَِيُســوَع امْلَِس ــِذي َصاحَلََن ــَن اهلِل، الَّ ــكُلَّ ِم ــنَّ الْ »وََلِك

ــهِ،  ــَم لَِنْفِس ــاً الَْعاَل ــيِح ُمَصاحِل ــي امْلَِس ــِة، أَيْ ِإنَّ اهلَل كَاَن فِ َ ــَة امْلَُصاحَل ِخدَْم

ــَعى  َــِة. ِإذاً نَْس ــَة امْلَُصاحَل ــا كَِلَم ــْم، وَوَاِضعــاً فِيَن ــْم َخَطايَاُه ــرَ َحاِســٍب َلُه غَْي

ــِن امْلَِســيِح: تََصاحَلـُـوا  ــُب َع ــا. نَْطُل ــُظ بَِن ــِن امْلَِســيِح، كَأَنَّ اهلَل يَِع ــَفرَاَء َع كَُس

ــو5: ١8-٢0( ــَع اهلِل« )٢ك َم
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دعونا االن نُعرف بعض املصطلحات التي وردت في اآليات السابقة:

+ معنى كلمة كرازة هو املناداة.

+ معنى كلمه بشارة هو اخلبر املفرح.

+ معنى كلمه إجنيل هو األخبار السارة وسط الظروف السيئة.

السبيل إلى ذلك هو التوبة واإلميان:

وهــذا يعنــي كيفيــة نوال هــذه املصاحلــة وكيفيــة قبول ملكــوت اهلل فــي داخلي.

أي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص:

ِ وَيَُقوُل:  »وَبَْعَد َما أُْسِلَم يُوَحنَّا َجاَء يَُسوُع ِإَلى اجْلَِليِل يَكِْرزُ بِِبَشارَِة َمَلكُوِت اهللَّ

ِ، َفُتوبُوا وَآِمُنوا بِاإلجِْنِيلِ« )مر ١٤:١(.                    ََّماُن، وَاقَْترََب َمَلكُوُت اهللَّ »قَدْ كََمَل الز

َّ وَأَْخَبرْتُكـُـْم، وََعلَّْمُتكـُـْم بـِـهِ َجْهــراً وَفـِـي  ــرْ َشــْيئاً ِمــَن الَْفَوائـِـِد ِإال »كَْيــَف َلــْم أَُؤخِّ

ــا  َِّن ــِذي بِرَب ـَـاِن الَّ ــى اهلِل وَاإلمِي ــِة ِإَل ــنَ بِالتَّوْبَ ــودِ وَالُْيونَانِيِّ ــٍت، َشــاِهداً لِلَْيُه كُلِّ بَْي

يَُســوَع امْلَِســيحِ« )اع ٢١:٢0(.     

وهنــا علينــا أن نفهــم هــذه احلقيقــة البســيطة أن التوبــة واالميــان همــا الــدور 

اإلنســاني لقبــول ملكــوت اهلل، وهمــا اإلجابــة التــي جنــاوب بهــا عندما يســألنا 

النــاس مــاذا ينبغــي أن نفعــل لكــي نخلــص؟

لكنهما ليسا هما املضمون األساسي أو املوضوع الرئيسي لإلجنيل.

ً لكن لب الرسالة ومضمونها هو تكونون لي شهودا

   أي أن املسيح هو املوضوع والشخص الذي نقدمه لآلخرين

    »وََلِكنََّنا نَْحُن نَكِْرزُ بِامْلَِسيِح َمْصُلوباً: لِلَْيُهودِ َعثْرَةً، وَلِلُْيونَانِيِّنَ َجَهاَلًة!« 

                                                               )١كو ٢٣:١(

ََّنــا َلْســَنا نَكِْرزُ بِأَنُْفِســَنا، بَْل بِامْلَِســيِح يَُســوَع رَبّاً، وََلِكنْ بِأَنُْفِســَنا َعِبيــداً َلكُْم »َفإِن

ِمنْ أَْجِل يَُسوَع« )٢كو 5:٤(            
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إنــه هــو الــذي يجعــل النــاس راغبــن فــي املصاحلــة مــع اهلل، وعندمــا يســألوننا:                     

مــاذا ينبغــي أن نفعــل؟  جنيــب: توبــوا وآمنــوا باإلجنيــل.

 املضمون هو يسوع املسيح، شخص حي جاء إلينا )عمانوئيل( أي اهلل معنا:

ُ َمَعَنا(«  انُوئِيَل )الَِّذي تَْفِسيرُُه: اهلَلَّ • »ُهَوذَا الَْعذْرَاُء حَتَْبُل وَتَِلُد ابْناً وَيَدُْعوَن اْسَمُه ِعمَّ

                                                                           )مت١: ٢٣(

َُّه يَُخلُِّص َشْعَبُه ِمنْ َخَطايَاُهْم«  • »َفَسَتِلُد ابْناً وَتَدُْعو اْسَمُه يَُسوَع ألَن

)مت١: ٢١(

هذا ما قاله املسيح للمرأة السامرية:

ــِك  ــوُل َل ــِذي يَُق ــَو الَّ ــنْ ُه ِ، وََم ــَة اهللَّ ــنَ َعطِيَّ ــِت تَْعَلِم ــوْ كُنْ ــوُع: »َل ــاَب يَُس أََج

ــرََب، ــي ألَْش أَْعطِيِن

َلَطَلبِْت أَنِْت ِمنُْه َفأَْعَطاِك َماًء َحّياً« )يو ٤:١0(

وهذا يعني: 

  معرفتي عنه »من هو هذا« :

أ - ومعرفتــي عنــه »العطيــة التــي ميكــن أن يهبنــي إياهــا« جتعلنــي أطلــب منه 

وألتجئ إليه وهنااملضمون احلقيقي للرسالة.

١- روعة الشخص 

    روعة ما عمل وعاش 

    روعة ما قال وعلم

٢- عظمة احلب والتضحية 

ُ الَْعاَلــَم َحتَّــى بـَـذََل ابَْنــُه الَْوِحيــَد لِكَــيْ الَ يَْهِلــَك  َّــُه َهكَــذَا أََحــبَّ اهللَّ • »ألَن

َّــُة« )يــو٣: ١6( كُلُّ َمــنْ يُؤِْمــُن بـِـهِ بـَـْل تَكُــوُن َلــُه احْلََيــاةُ األَبَِدي

• »َلْيــَس ألََحــٍد ُحــبٌّ أَْعَظــُم ِمــنْ َهــذَا أَْن يََضــَع أََحــدٌ نَْفَســُه ألَْجــِل أَِحبَّائـِـهِ« 

)يــو١5: ١٣(

ــيُح  ــاَت امْلَِس ــاةٌ َم ــُد ُخَط ــُن بَْع ــُه وَنَْح َّ ــا ألَن ــُه َلَن َ َمَحبََّت ــنَّ ــنَّ اهلَل بَ • »وََلِك

ألَْجِلَنــا« )رو5: 8(
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٣- كمال العطية

أ - الغفران

ب - الشركة مع اهلل 

ج - التحرر من القيود والليقة اجلديدة

د - الشفاء الداخلي وأحياناً أيضاً اجلسدي

       ألننا في يسوع نرى روعة جمال اهلل وحبه وبحثه عنا.

ــع العشــارين  فهنــاك جاذبيــة خاصــة فــي شــخص املســيح جتعــل جمي

ــه ليســمعوه ــون من والطــاة يدن

ارِيَن وَاْلَُطاِة يَدْنُوَن ِمنُْه لَِيْسَمُعوُه« )لو١5: ١( »وَكَاَن َجِميُع الَْعشَّ

فهــو احتيــاج النــاس احلقيقــي الــذي يشــجعهم أن يتوبــوا ويرجعــوا إلــى 

ــح  ــم وصاف ــر اإلث ــه غاف ــن أن ــم وعامل ــن بخطاياه ــماوي معترف اآلب الس

عــن الذنــب فهــو يعــود يرحمنــا ويــدوس آثامنــا.

عندما وجد أندراوس املسيح ذهب إلى سمعان أخوه وقال له  »تعال وانظر«

وعندما التقت املرأة السامرية باملسيح ذهبت تدعوا القرية كلها قائلة   

                  »تعالوا وانظروا إنسان قال لي كل مافعلت«

  وهذه هي الدعوة  - حتى اآلن - أن ندعو الناس أن يلتقوا بالرب يسوع املسيح
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تقدمي الرسالة

تشمل عدة خطوات:

1. املداخل اخملتلفة وذلك حسب موقع اإلنسان من اهلل

       من احتياج الشخص نفسه مثل املرأة السامرية

       من الشهادة عما صنعه بي الرب ورحمني

مــن ســؤال النــاس لــي عــن ســبب الرجــاء الــذي فــي بســبب احليــاة اخملتلفة 

التــي أحياهــا أمامهم

      من واقع احلياة وأحداثها اجلارية وحتدياتها اخملتلفة

2. تقدمي حقائق اإلجنيل

ســوف نقــدم هنــا ملخــص بســيط لشــرح لــب رســالة اإلجنيــل حتــت عنــوان: 

معرفــة اهلل

3. الدعوة لقبول املسيح 

ــل  ــا نقب ــي فيه ــان الت ــالة االمي ــرب وص ــوع لل ــة والرج ــالة التوب ــك بص وذل

ــب ــي القل ــيح ف ــكنى املس ــران وس الغف

4. تأكيد نوال احلياة اجلديدة

       وذلك بأن تسأله: هل طلبت وصليت من قلبك؟

هــل تؤمــن وتصــدق أن اهلل قبلــك وغفــر خطايــاك وكتــب إســمك في ســفر 

احليــاة وصــرت اآلن ابنــاً هلل مولــود مــن فوق؟

       إن كنت تؤمن فدعنا نصلي مرة ثانية لنقدم الشكر للرب

5. التشجيع على املواظبة 

على وسائط النعمة والنمو في الرب

وهذا ما سوف نتعرض له في نهاية هذه الدراسة 
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         واآلن دعونا نقدم واحدة من طرق شرح رسالة اإلجنيل: معرفة اهلل
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اخلطوة )1(

قصد اهلل هو السعادة احلقيقية:

وذلك من خالل شركة احلب اإللهي.

اهلل يحبــك ويريــد أن ميتعــك بالســالم احلقيقــي واحليــاة األبديــة وذلــك مــن خــالل 

ــركة معه. ــة والش العالق

يقول الكتاب املقدس ...

ا أَنَا َفَقدْ أَتَْيُت لَِتكُوَن َلُهْم َحَياةٌ وَلَِيكُوَن َلُهْم أَْفَضُل«  )يو١0: ١0(  »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: ١6( ــاةُ األَبَِدي ــُه احْلََي ــوُن َل ــْل تَكُ ــُن بِــهِ بَ َمــنْ يُؤِْم

َِّنا يَُسوَع امْلَِسيِح« )رومية 5: ١( َّرْنَا بِاإلمِيَاِن َلَنا َسالٌَم َمَع اهلِل بِرَب  »َفإِذْ قَدْ تََبر

  فبما أن اهلل قد أعد الطة ملنحنا السالم واحلياة الفياضة اآلن،  

     فلماذا ال يتمتع الكثيرون بها في حياتهم؟
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مالحظات
اخلطوة )2( 

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 اْلَطِيَّــِة ِهَي َموٌْت وَأَمَّ

 )رو 6: ٢٣(

»كُلَُّنا كََغَنٍم َضَللَْنا. ِملَْنا كُلُّ وَاِحٍد ِإَلى َطِريِقهِ« )اش5٣: 6(

لقــد بــاءت محــاوالت الكثيريــن عبر العصور لســد هــذه الثغرة بالفشــل الذريع.
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مالحظات
اخلطوة )3( 

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: 5(

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

)رو 5: 8(

لقد أخذنا املسيح مكاننا كخطاة ليعطينا مكانه كإبن هلل 
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مالحظات
اخلطوة )4(

استجابتنا: 

قبول املسيح

ــه  ــه مــن خــالل 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: ٢0( ــَو   َمِع ــُه وَُه ــى َمَع ــهِ وَأَتََعشَّ ِإَلْي
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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 خالل الصالة، وادع يسوع املسيح ليدخل حياتك ويسود عليها 

بالروح القدس    )اقبله رباً ومخلصاً(.
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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 ١0: 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.
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مالحظات
: طرق تقديم الرسالة

ً
ثالثا

رســالتنا لــم تتغيــر فهــي احلــق الثابــت كمــا شــرحنا مــن قبــل ومركزهــا هــو 

الــرب يســوع املســيح لكــن طريقــة تقــدمي هــذه الرســالة تتغيــر:

١- عبر الثقافات اخملتلفة   .

٢- عبر األجيال فلكل جيل وسائله الاصة.

٣- حسب نوعية األفراد واحلريات املسموح بها.

٤- حسب اإلمكانيات املتاحة.

فمثالً 

منــذ القــدمي وحتــى اليــوم مــازال الوعــظ وســيلة فعالــة لتقــدمي الرســالة كمــا 

حــدث فــي يــوم المســن.

وهــذا مانســميه الوعــظ الكــرازي ولــه ســمات ومالمــح معينــه ليكــون فعــال 

منهــا البســاطة والوضــوح واحلديــث املباشــر والدعــوة الشــخصية .. الــخ

)هذه الدراسة متخصصة للوعاظ(.

وإذا اســتخدمنا عبــاره صيــادي النــاس التي اســتخدمها املســيح مــع تالميذه، 

يتضح أن:

* الوعــظ الكــرازي صيد بالشــبكة واللقاء الفــردي )العمل الفردي( صيد بالســنارة، 

ومــازال األمــر فعــال كمــا كان ولــه أساســياته ومبادئــه الهامــة التــي ســوف 

نتعــرض لهــا باســتفاضة ألنهــا نافعــة لــكل واحــد منــا.

ــائل  ــة ووس ــات محبوب ــتخدم لغ ــر تس ــرق كثي ــا ط ــد لدين ــوم يوج ــا الي لكنن

ــة  ــي مدرس ــة ف ــة تفصيلي ــة دراس ــكل طريق ــالة. ول ــدمي الرس ــة لتق عصري

ــل: ــدام مث ال
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مالحظات
املوسيقي والترانيم

فــرق الدرامــا والتمثيــل املســرحي )الصامــت وغير الصامــت( واألفالم الســينمائية               

القصيــرة أو الطويلــة مثــل فيلم آالم املســيح وفيلم يســوع ...

خدمة الرياضة بصورها الكثيرة املتنوعه

الرسم والنحت وباقي الفنون 

ولقــد ســاعدت وســائل اإلعــالم احلديثــة فــي جعــل كثيــر مــن هــذه الوســائل 

فعالــة ومؤثــرة مثــل التلفزيــون واحملطــات الفضائية واالنترنــت والهواتــف النقالة. 

واستخدام هذه الوسائل وغيرها: 

أ ( هــي تعبيــر عــن مبــدأ التجســد الــذي حتدثنــا عنــه مــن قبــل، فهي اســتخدام 

اللغة املناسبة للشخص املناسب حتي يستطيع أن يفهمها ويقبلها.

ب ( هــي أيضــاً االســتخدام األفضل ملواهــب األفــراد املتنوعة، وتشــغيل الطاقات 

ــذي  ــر ال ــب العص ــة تناس ــن بطريق ــة املالي ــن خملاطب ــد املؤمن ــة عن الكامن

ــه. ــش في نعي

نستعرض هنا بعض الطرق العملية خاصة في اللقاء الفردي:

1- اســتخدام اخلبرة الشــخصية )االختبار الشــخصي في لقاء املســيح( واملثل 

ــاره  ــس الرســول فــي ســفر األعمــال عندمــا قــص اختب ــا هــو بول احلــي هن

مرتــن مــرة للعبرانيــن ومــرة لليونانيــن )أع٢٢: ١- ١6 ، أع٢6: ٤-١8 وفــي كل 

ــوى  ــة أو محت ــي اللغ ــواء ف ــتمع س ــب املس ــة تناس ــة مختلف ــرة بطريق م

ــب أن    ــة يج ــزاء هام ــالث أج ــهادتي ث ــدمي ش ــي تق ــم ف ــن امله ــة، لك القص

ــي: ــا وه أذكره

أ. حياتي قبل لقائي باملسيح

نوع احلياة بصورة عامة 

نوعيــة عالقتــي مــع اهلل والناس ونفســي فــي إطار املشــاعر واألحــالم واألماني 

ب . قصة لقائي باملسيح

  ماذا حدث.. ماسمعت.. ماالذي أحسست به ..

 كيف أثر هذا في مشاعري وأفكاري 

    كيف قررت أن أقبل املسيح
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مالحظات
ج . التغيير الذي حدث في حياتي

        املشاعر التي صاحبت هذا القرار

        التغيير الذي حدث في عالقتي باهلل والناس ونفسي  

 

2- استخدم قصة اخللق والسقوط

    والتــي فيهــا نــرى اهلل قــد خلقنــا علــى صورتــه لنعيــش معــه فــي عالقــة حب 

وأعطانــا حريــة االختيــار فــي أن نبقــى فــي هــذه العالقــة أو نســتقل والعالمــة 

ــون  ــان أن يك ــار اإلنس ــد اخت ــر. وق ــر والش ــة الي ــجرة معرف ــي ش ــت ه كان

ــاء. ــهوة والكبري ــبب الش ــن اهلل بس ــتقالً ع مس

والنتيجــة كانــت االنفصــال والــذي أعقبــه الــوف والــزي والعــري، لكــن اهلل 

كســا آدم وحــواء  بفــراء خــروف مذبــوح.

3- استخدام قصة لقاء بني يسوع وأفراد 

قــد تكــون هــذه طريقــة رائعــة لشــرح رســالة اإلجنيــل خاصــة قصــة 

نيقودميــوس وهــي قصــة رجــل متديــن احتــاج للحيــاة اجلديــدة مــع املســيح.

ــن اهلل  ــد ع ــدة كل الُبع ــانة بعي ــة إنس ــي قص ــامرية وه ــرأة الس ــة امل أو قص

ــي.  ــاء احل ــت للم واحتاج

4- استخدام أمثال السيد املسيح 

    خاصة التي تعبر عن ملكوت السماوات واحتياجنا لقبول املسيح 

مثل العرس: وهو شرح وافي للدعوة املقدمة من اهلل لكل الناس 

مثــل االبــن الضــال: وهــو أكثــر األمثلــة شــيوعاً ووضوحــاً لقصــة البشــرية 

كلهــا عبــر كل العصــور.

 5- استخدام الفرق بني محاولة إرضاء اهلل أو التمتع به

ــى األعمــال، أو  ــن إلرضــاء اهلل واالعتمــاد عل ــة التدي ــن محاول وهــو الفــرق ب

ــدي القــدرة  ــاهلل وهكــذا تكــون عن ــي  فيهــا اســتمتع ب ــة الت ــة احلي العالق

ــة هلل. ــة املرضي ــاة املقدس للحي
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مالحظات
6- استخدام النبذة 

التــي مت شــرحها عــن معرفــة اهلل أو نبــذة احلقائــق الروحيــة األربعــة أو نبــذة 

الســالم مــع اهلل.

• وهنا يجب ذكر ثالثة مالحظات:

١- علي أن أتدرب على استخدام هذه الوسائل لتقدمي رسالة احلياة اجلديدة.

 ٢- استخدام الطريقه بحسب احتياج الشخص الذي أحتدث معه وسياق احلديث.

٣- يجب أال ننسي أن مضمون الرسالة هو املسيح، لكن شرح كيف أقبل املسيح 

هو شرح طريقه املصاحلة مع اهلل باملسيح.
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رسل

ُ
: امل

ً
رابعا

»يَا ابِْني اذَْهبِ الَْيوَْم اْعَمْل فِي كَرِْمي«  )مت٢١: ٢8(

»ارِْجــْع ِإَلــى بَْيتـِـَك وََحــدِّْث بِكـَـْم َصَنــَع اهلُل بـِـَك«. َفَمَضــى وَُهــَو يَُنــادِي فـِـي امْلَِديَنِة 

كُلَِّهــا بِكـَـْم َصَنــَع بـِـهِ يَُســوُع«  )لــو8: ٣٩(

»َفَقــاَل َلُهــْم: »ِإنَّ احْلََصــادَ كَثِيــرٌ وََلِكــنَّ الَْفَعَلــَة قَِليُلــوَن. َفاْطُلُبــوا ِمــنْ رَبِّ احْلََصادِ 

أَْن يُرِْســَل َفَعَلــًة  ِإَلــى َحَصــادِِه« )لــو١0: ٢(

َّبُّ َســبِْعنَ آَخِريــَن أَيْضــاً وَأَرَْســَلُهُم اثَْنــْنِ اثَْنــْنِ أََمــاَم وَْجِهــهِ  َ الــر وَبَْعــَد ذَلـِـَك َعــنَّ

ِإَلــى كُلِّ َمِديَنــٍة وََموِْضــٍع َحْيــُث كَاَن ُهــَو ُمزِْمعــاً أَْن يَأْتـِـَي. )لــو١0: ١(

مــا هــي الشــروط الواجــب توافرهــا في الشــخص الذي يرســله الرب إلــى حقله ؟

ــى  ــيح إل ــل املس ــون رس ــي يصبح ــه حت ــه وكلمات ــوع بحيات ــم يس ــاذا علمه م

العالــم الضائــع؟ وماهــي املالمح التي رســمها الســيد ليكونوا نافعــن للخدمة؟

نسمع هنا بوضوح أن الرب يرسلنا إلى احلقول املبيضة للحصاد لكن.

1( الدافع احلقيقي للخدمة هو احلب

فالوصية األولى والعظمى والثانية التي هي مثلها هي: 

ــِذِه  ــنْ كُلِّ فِكْــِرَك. َه ــنْ كُلِّ نَْفِســَك وَِم ــَك وَِم ــنْ كُلِّ قَلِْب َّبَّ ِإَلَهــَك ِم ــر »حُتِــبُّ ال

ــَك.  ــَك كََنْفِس ــبُّ قَِريَب ــا: حُتِ ــُة ِمثُْلَه ــى. وَالثَّانَِي ــى وَالُْعْظَم ــُة األُوَل ــَي الَْوِصيَّ ِه

ــت٢٢: ٣7- ٣٩( ــاُء«. )م ــه وَاألَنِْبَي ــوُس كُلُّ ــقُ النَّاُم ــْنِ يََتَعلَّ ــْنِ الَْوِصيََّت بَِهاتَ

ونفــس الوصيــة عــن الدمــة، ففــي لقــاء املســيح بعــد القيامــة مــع ســمعان 

بطــرس، قــال لــه:

»يـَـا ِســْمَعاُن بـْـَن يُونـَـا أحَُتِبُِّنــي أَكْثَــرَ ِمــنْ َهــؤاُلَِء؟« قـَـاَل َلــُه: »نََعــْم يـَـا رَبُّ أَنـْـَت 

ــَك«.  ِّــي أُِحبُّ تَْعَلــُم أَن

قَاَل َلُه: »ٱرَْع ِخرَافِي«.

قَاَل َلُه أَيْضاً ثَانَِيًة: »يَا ِسْمَعاُن بَْن يُونَا أَُتِبُِّني؟«

ِّي أُِحبَُّك«. قَاَل َلُه: »ٱرَْع غََنِمي«. قَاَل َلُه: »نََعْم يَا رَبُّ أَنَْت تَْعَلُم أَن

َّــُه قـَـاَل َلــُه  قـَـاَل َلــُه ثَالِثَــًة: »يـَـا ِســْمَعاُن بـْـَن يُونـَـا أَُتِبُِّنــي؟« َفَحــِزَن بُْطــرُُس ألَن

ِّــي أُِحبَُّك«. ثَالِثـَـًة: أحَُتِبُِّنــي؟  َفَقــاَل  َلُه: »يـَـا رَبُّ أَنَْت تَْعَلــُم كُلَّ َشــيٍْء. أَنَْت تَْعِرُف أَن
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قَاَل َلُه يَُسوُع: ٱرَْع غََنِمي )يو٢١: ١5- ١7(

فالدمة واملناداة باإلجنيل والبحث عن الضالن دافعه الوحيد هو احلب هلل: 

»إن كنت حُتبني حقاً افعل هذا من أجلي فهم أغلى ما عندي«

وكذلــك هــو احلــب لآلخريــن ألنــك إن كنــت حتبهــم حقــاً فستســعى لتســتردهم 

ــي  ــل ه ــاء اهلل ب ــه إلرض ــب نؤدي ــت واج ــة ليس ــاة. الدم ــى احلي ــالك إل ــن اله م

عمــل احملبــة.

2( الفرق بني عقلية األجير وعقلية االبن

    »يَا ابِْني اذَْهبِ الَْيوَْم اْعَمْل فِي كَرِْمي« )مت٢١: ٢8(

     الدمة هي نداء لألبناء وليس للعبيد

     ولقد شرح املسيح هذا بوضوح في إجنيل يوحنا: 

ــرَاُف َلــُه َفَيــرَى الذِّئْــَب  ــا الَّــِذي ُهــَو أَِجيــرٌ وََلْيــَس رَاِعيــاً الَّــِذي َلْيَســِت اْلِ »وَأَمَّ

ــرُ  ــا. وَٱألَِجي ــرَاَف وَيَُبدِّدَُه ــُب اْلِ ــُف الذِّئْ ــرُُب َفَيْخَط ــرَاَف وَيَْه ــرُُك اْلِ ــالً وَيَتْ ُمْقِب

ــو١0: ١٢( ــرَاِف« )ي ــي بِاْلِ ــرٌ واَلَ يَُبالِ ــُه أَِجي َّ ــرُُب ألَن يَْه

الــادم املأجــور الــذي يتقاضــى أجــره عــن عملــه الــذي الدمــة بالنســبة لــه 

وظيفــة وعمــل، لــن يســتطيع أن يُضحــي بحياتــه مــن أجــل الــراف

األجيــر هــو الــذي يعمــل عنــد صاحــب احلقــل أو صاحــب القطيــع، أمــا االبــن 

فليــس أجيــر بــل هــو مالــك وشــريك لــه نفــس قلــب الراعــي الصالــح الــذي 

يضــع نفســه عــن الــراف.

االبــن ال يعمــل عنــد صاحــب احلقــل لكنــه يعمــل مــع والــده وهــذا مــا يقوله 

ــول:  بولس الرس

ََّنا نَْحُن َعاِمالَِن َمَع اهلِل وَأَنُْتْم َفالََحُة اهلِل بَِناُء اهلِل« )١كو٣: ٩(      »َفإِن

والفــرق هنــا عظيــم أنــي أقــوم بعمــل مــن أجلــه بقدراتــي وامكانياتــي أو 

أن أقــوم بالدمــة والعمــل معــه بقدراتــه وامكانياتــه، أي أنــي ال أخــدم اهلل 

لكــن أخــدم مــع اهلل بروحــه.. بقوتــه.. بحكمتــه.

أيضــاً فــي )١بــط ٤: ١١( »ِإْن كَاَن يََتكَلَّــُم أََحــدٌ َفكَأَقـْـَواِل اهلِل، وَِإْن كَاَن يَْخــِدُم 

ــيٍْء  ــي كُلِّ َش ــَد اهلُل فِ ــيْ يََتَمجَّ ــا  اهلُل، لِكَ ــوٍَّة مَيَْنُحَه ــنْ قُ ــُه ِم َّ ــدٌ َفكَأَن أََح

ــنَ«  ــَن. آِم ــِد اآلبِِدي ــى أَبَ ــلَْطاُن ِإَل ـْـُد وَالسُّ ــُه اْلَ ــِذي َل ــيِح، الَّ ــوَع امْلَِس بَِيُس



٣5

مالحظات
3( املرسل خادم

   دافعه هو احلب وموقفه هو ابن لكن أداؤه كخادم

قــد يبــدو هــذا ألول وهلــة متناقــض مــع املبــدأ الثانــي أنــه ابــن وليــس أجيــر 

أو عبــد، لكننــا رأينــا هــذا بوضــوح فــي املســيح نفســه االبــن الوحيــد األزلــي 

األبــدي احملبــوب مــن اآلب والــذي أحبنــا إلــى املنتهــى:

»كََمــا أَنَّ ابـْـَن اإلِنَْســاِن َلــْم يـَـأِْت لُِيْخــَدَم بـَـْل لَِيْخــِدَم وَلَِيبـْـِذَل نَْفَســُه فِدْيـَـًة َعنْ 

كَثِيِريــَن« )مــت٢0: ٢8(

»َفــالَ يَكـُـوُن َهكـَـذَا فِيكـُـْم. بـَـْل َمــنْ أَرَادَ أَْن يَكـُـوَن فِيكـُـْم َعِظيمــاً َفلَْيكـُـنْ َلكـُـْم 

َّالً َفلَْيكـُـنْ َلكـُـْم َعبـْـداً« )مــت٢0: ٢6، ٢7( َخادِمــاً وََمــنْ أَرَادَ أَْن يَكـُـوَن فِيكـُـْم أَو

ــيُِّد وَامْلَُعلِّــُم قـَـدْ غََســلُْت أَرُْجَلكُــْم َفأَنُْتــْم يَِجــُب َعَلْيكُــْم  َفــإِْن كُنْــُت وَأَنـَـا السَّ

أَْن يَْغِســَل بَْعُضكُــْم أَرُْجــَل بَْعــٍض     )يــو١٣: ١٤( 

أيضــاً، تعلــم الرســول بولــس هــذه احلقيقــة مــن الســيد، فكتــب يقــول فــي 

ــْل  ــَنا، بَ ــِرزُ بِأَنُْفِس ــَنا نَكْ ــا َلْس ََّن ــوس: »َفإِن ــل  كورنث ــى أه ــة ال ــالة الثاني الرس

بِامْلَِســيِح يَُســوَع رَبـّـاً، وََلِكــنْ بِأَنُْفِســَنا َعِبيــداً َلكـُـْم ِمنْ أَْجــِل يَُســوَع« )٢كو٤: 5(

ــا أَنـَـا َفِبــكُلِّ ُســرُورٍ أُنِْفــقُ وَأُنَْفــقُ ألَْجــِل أَنُْفِســكُْم، وَِإْن كُنـْـُت كُلََّمــا أُِحبُّكُْم  »وَأَمَّ

! َفلَْيكُنْ« )٢كــو١٢: ١5، ١6( أَكْثـَـرَ أَُحــبُّ أَقـَـلَّ

فنحــن مرســلني مــن املعلــم لنخــدم النــاس ال لنســود عليهــم، بــل لننفــق 

ونُنفــق مــن أجلهــم كمــا فعــل هــو تــاركاً لنــا مثــاالً لكــي نتبــع إثــر خطواتــه.

4( هو الرسالة املقرؤة واملنظورة 

ــرد  ــت مج ــالة وليس ــت رس ــه كان ــه، فحيات ــيد نفس ــه الس ــا عاش ــذا م وه

ــم  ــات وتعالي كلم

َُّل أَنَْشــأْتُُه يـَـا ثَاوُفِيُلُس َعــنْ َجِميِع َما ابَْتَدأَ يَُســوُع يَْفَعُلــُه وَيَُعلُِّم بِهِ«  »الـْـكاَلَُم األَو

)أع١:١(

ــل  ــن، فاإلجني ــه لآلخري ــم يعلم ــر ث ــراه الناظ ــي ي ــده لك ــه أوالً أي يجس يفعل

ــاة. ــو احلي ــه ه ــات لكن ــرد كلم ــس مج لي

يكتب بولس الى أهل كورنثوس:

ــا، َمْعرُوَفــًة وََمْقــرُوَءةً ِمــنْ َجِميــِع النَّــاِس.  ــْم رَِســاَلُتَنا، َمكُْتوبَــًة فِــي قُُلوبَِن »أَنُْت

ــٍر بَــْل بـِـرُوِح  َّكُــْم رَِســاَلة امْلَِســيِح، َمْخُدوَمــًة ِمنَّــا، َمكُْتوبَــًة الَ بِِحبْ َظاِهِريــَن أَن

ــٍة« )٢كــو٣: ٢، ٣( َّــٍة بَــْل فِــي  أَلْــَواِح قَلْــٍب حَلِْميَّ اهلِل احْلـَـيِّ، الَ فِــي أَلْــَواٍح َحَجِري
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فرســالة اإلجنيــل ليســت كلمــات علــى ورق، لكنهــا بشــر يعيشــون فــي العالم 

وهــذا مــا كُتــب عــن  الكنيســة األولى: 

ــوٍْم  َّبُّ كُلَّ يَ ــر ــْعبِ. وَكَاَن ال ــِع الشَّ ــَدى َجِمي ــٌة َل ــْم نِْعَم ــبِِّحنَ اهلَل وََلُه »ُمَس

ــوَن« )أع٢: ٤7(. ــَن يَْخُلُص ــِة الَِّذي ــى الْكَِنيَس ــمُّ ِإَل يَُض

5( ممتلئ من الروح القدس

• »وَأَْن يُكـْـرَزَ بِاْســِمهِ بِالتَّوْبَِة وََمْغِفــرَِة اْلََطايَا جِلَِميِع األَُمِ ُمبَْتَدأً ِمنْ أُورَُشــِليَم. وَأَنُْتْم 

ــِة  ــي َمِديَن ــوا فِ ــي. َفأَِقيُم ِ ــَد أَب ــْم َموِْع ــُل ِإَلْيكُ ــا أُرِْس َ ــا أَن ــَك. وََه ــُهودٌ لِذَلِ ُش

ــو٢٤: ٤7- ٤٩(.  ــي« )ل ــَن األََعالِ ــوَّةً ِم ــوا قُ ــى أَْن تُلَْبُس ــِليَم ِإَل أُورَُش

• »وَفِيَمــا ُهــَو ُمْجَتِمــٌع َمَعُهــْم أَوَْصاُهــْم أَْن الَ يَبْرَُحــوا ِمــنْ أُورَُشــِليَم بـَـْل يَنَْتِظــرُوا 

ــا أَنُْتــْم  ــَد بِامْلَــاِء وَأَمَّ ـا َعمَّ ـي ألَنَّ يُوَحنَـّ ـِذي َســِمْعُتُموُه ِمنِـّ »َموِْعــَد اآلِب الَـّ

ــُم  ــا ُه ــٍر«. أَمَّ ــاِم بِكَثِي َّ ــِذِه األَي ــَد َه ــَس بَْع ــُدِس َلْي ــرُّوِح الُْق ُدوَن بِال ــَتَتَعمَّ َفَس

اْلَُْتِمُعــوَن َفَســأَُلوُه: »يَــا رَبُّ َهــْل فِــي َهــذَا الَْوقـْـِت تَــرُدُّ امْلُلْــَك ِإَلــى ِإْســرَائِيَل؟« 

َفَقــاَل َلُهــْم: »َلْيــَس َلكـُـْم أَْن تَْعِرُفــوا األَزِْمَنــَة وَاألَوْقـَـاَت الَّتِــي َجَعَلَهــا اآلُب فِــي 

ُســلَْطانِهِ َلِكنَّكـُـْم َســَتَناُلوَن قـُـوَّةً َمَتــى َحــلَّ الــرُّوُح الُْقــُدُس َعَلْيكـُـْم وَتَكُونـُـوَن 

ــى  ــى أَقَْص ــاِمرَِة وَِإَل ــِة وَالسَّ َّ ــي كُلِّ الَْيُهودِي ــِليَم وَفِ ــي أُورَُش ــُهوداً فِ ــي ُش لِ

)8-٤ األَرِْض«)أع١: 

ألننــا شــهود للمســيح نشــهد عنــه، فنحــن نحتــاج إلــى قــوة الــروح القــدس 

ــده  ــل عن ــا ال نعم ــل. وألنن ــر هائ ــوة وتأثي ــه بق ــهد عن ــتطيع أن يش ــذي يس ال

لكننــا نعمــل معــه. فنحــن نحتــاج إلــى املــلء حتــى نســتطيع بحــق أن نعمــل 

معــه بقوتــه ومحبتــه وحكمتــه هــو.

بعــد لقــاء شــاول الطرسوســي مــع املســيح فــي الطريــق الــى دمشــق أرســل 

الــرب لــه حنانيــا، الــذي قالــه 

ِريــِق  َّبُّ يَُســوُع الَّــِذي َظَهــرَ َلــَك فـِـي الطَّ لــه: »أَيَُّهــا األَُخ َشــاوُُل قـَـدْ أَرَْســَلِني الــر

الَّــِذي ِجئـْـَت فِيــهِ  لِكـَـيْ تُبِْصــرَ وََتَْتِلــئَ ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس« )أع٩: ١7(

ــروح  ــن ال ــئ م ــل أن ميتل ــط ب ــه فق ــن ب ــس ال أن يؤم ــرب ببول ــام ال كان اهتم

ــل. ــالة اإلجني ــاة ورس ــة احلي ــاهداً وكارزاً بكلم ــه ش ــون ل ــى يك ــدس، حت الق
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: حقل اإلرسالية

ً
خامسا

البشــر هــم موضــوع محبــة واحتــرام اهلل، فهــؤالء هــم الذيــن مــن أجلهــم جــاء 

املســيح لكــي يطلــب ويخلــص مــا قــد هلــك، وإلــى هــذه النفــوس الغالية أرســلنا 

املســيح لنعــود بهــم إلــى حضــن اآلب. في هــذا الفصــل نركز علــي جانبــن هامن: 

)1( أنواع الناس كما علمنا الرسول بولس        

)2( مدى استعدادهم للمصاحلة مع اهلل        )مثل الزارع(

وهنا نعود من جديد ملبدأ التجسد وكلمات بولس الرسول: 

ـْـَت  ِّــي حَت ــَن َتـْـَت النَّاُمــوِس كَأَن ــَح الَْيُهــودَ وَلِلَِّذي »َفِصــرُْت لِلَْيُهــودِ كََيُهــودِيٍّ ألَرْبَ

ِّــي بـِـالَ نَاُمــوٍس -  النَّاُمــوِس ألَرْبـَـَح الَِّذيــَن حَتـْـَت النَّاُمــوِس وَلِلَِّذيــَن بـِـالَ نَاُمــوٍس كَأَن

ِ بـَـْل حَتـْـَت نَاُمــوٍس لِلَْمِســيِح - ألَرْبـَـَح الَِّذيــَن بـِـالَ  ِّــي َلْســُت بـِـالَ نَاُمــوٍس هلِلَّ َمــَع أَن

َعَفــاَء. ِصــرُْت لِلْــكُلِّ كُلَّ َشــيٍْء  َعَفــاِء كََضِعيــٍف ألَرْبـَـَح الضُّ نَاُمــوٍس. ِصــرُْت لِلضُّ

ألَُخلِّــَص َعَلــى كُلِّ َحــاٍل قَوْمــاً« )١كــو٩: ٢0-٢٢(

    فلكي أربح النفوس للمسيح على أن أدرك:

 أوالً: من هم؟ 

وثانيا:ً أين هم من اهلل؟ 

حتــى أســتطيع أن أكلــم كل إنســان بلغتــه التــي يفهمهــا بعقليتــه بثقافتــه 

ــذا  ــميه الـــIdentification   وه ــا نس ــذا م ــو( وه ــا ه ــد كم ــكل واح ــرت ل )ص

ــة  ــبي للغاي ــه نس ــاً لكن ــس مطلق ــه لي ــرض ل ــوف نتع ــذي س ــيم ال التقس

ــط: ــم فق ــاعدتناعلى الفه ملس

)1( أنواع الناس

١. امللحد الذي ال يؤمن بوجود اهلل

٢. الفاجر )الاطي البعيد(

٣. املتدين

٤. الذي من خلفية أخرى ) ديانات أخري( كاليهودي أو عبدة األوثان ... الخ
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وبالطبع، هناك الكثير من األنواع  بن هذا وذاك.

1. )امللحد( الذي ال يؤمن بوجود اهلل

ال ميكن أن نبدأ احلديث باآلية »قَاَل اجْلَاِهُل فِي قَلِْبهِ: َلْيَس ِإَلٌه« )مز١٤: ١(

       ألنه في هذه احلالة ينتهي احلديث قبل أن نبدأه.

       أيضــاً، ال ميكننــا أن نســتخدم آيــات الكتــاب قبل أن نثبت له وجــود اهلل وصحه 

الكتاب 

ــه  ــاً لنوعي ــود اهلل طبق ــات وج ــدده إلثب ــل متع ــاك مداخ ــن هن ــدس لك املق

ــه: ــخص نفس الش

أ . إن كان الشخص من خلفية علمية هناك اإلثبات العلمي

ب. وإن كان من خلفية فلسفية هناك اإلثبات الفلسفي 

ج . وان كان مــن خلفيــه قانونيــه هنــاك اإلثبــات التاريخــي والتــي مــن خاللهــا 

نثبت صحة الكتاب املقدس بسهولة )راجع دراسة إثبات وجود اهلل(.

2. الفاجر )اخلاطي البعيد(

• التركيز هنا على املسيح محب العشارين والطاة

• التركيــز علــى الغفــران الكامــل وقدرة املســيح علــى تغيير اإلنســان وحتريره 

• التعامل مع الشعور بالذنب والوف احلالي واألبدي

• التعامل مع الصورة املشوهة عن احلياة مع اهلل إنها روتينية ومملة.

• الشبع والسرور بدون النجاسة وملذات هذا العالم.

3. املتدين ) الفريسيني – الناموسيني(

ــه  ــوف من ــاء اهلل وال ــة إرض ــو محاول ــاس ه ــؤالء الن ــاة ه ــي حي ــترك ف املش

ــي(.                                        ــر الذات ــخصي )الب ــتحقاق الش ــى االس ــاد عل واالعتم

لهــذا، فالرســالة يجــب أن تركــز علــى الفــرق بــن محاولــة إرضــاء اهلل وبــن 

العشــرة واالســتمتاع بالــرب، وأن أســاس العالقــة هــو احلــب وليــس الــوف.                            

      الفرق بن االبن األصغر واالبن األكبر  )في قصة االبن الضال(

      الفرق بن الفريسي والعشار )في مثل الفريسي والعشار(
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4. الذين من خلفيات أخرى

جند مثلن في الكتاب املقدس:

أ . حديــث بولــس ألهــل أثينــا حيــث اســتخدام اقتباس من أحد شــعرائهم عــن أننا

ذريته، وقد بدأ احلديث باملذبح املكتوب عليه إلله مجهول:

ــوَن،  ــاُل األَثِيِنيُّ ــا الرَِّج ــاَل: »أَيَُّه ــوَس وَقَ ــوَس بَاغُ ــِط أَرِيُ ــي وََس ــُس فِ ــَف بُوُل »َفَوقَ

َِّنــي بَْيَنَمــا كُنـْـُت أَْجَتــازُ وَأَنُْظــرُ  ُِّنــوَن كَثِيــراً ألَن َّكـُـْم ُمَتَدي أَرَاكـُـْم ِمــنْ كُلِّ وَْجــٍه كَأَن

ــوٍل«.  ــٍه َمْجُه ــهِ: »إلَِل ــاً َعَلْي ــاً َمكُْتوب ــاً َمذْبَح ــدُْت أَيْض ــْم وََج ــى َمْعُبودَاتِكُ ِإَل

ــقَ  ــِذي َخَل ــُه الَّ ــْم بِــهِ. اإلَِل ــادِي َلكُ َ ــا أُن َ ــذَا أَن ــُه َه ــْم جَتَْهُلونَ ــُه وَأَنُْت ــِذي تَتَُّقونَ َفالَّ

ــَماِء وَاألَرِْض، الَ يَْســكُُن فِــي َهَيــاِكَل  الَْعاَلــَم وَكُلَّ َمــا فِيــهِ، َهــذَا ِإذْ ُهــَو رَبُّ السَّ

َّــُه ُمْحَتــاٌج ِإَلــى َشــيٍْء، ِإذْ ُهــَو  َمْصُنوَعــة بِاألَيَــادِي واَلَ يُْخــَدُم بِأَيَــادِي النَّــاِس كَأَن

ــٍة ِمــَن  ــي اجْلَِميــَع َحَيــاةً وَنَْفســاً وَكُلَّ َشــيٍْء. وََصَنــَع ِمــنْ دٍَم وَاِحــٍد كُلَّ أُمَّ يُْعطِ

ــُدودِ  ــِة وَبُِح ــاِت امْلَُعيََّن ــَم بِاألَوْقَ ــهِ األَرِْض، وََحَت ــى كُلِّ وَْج ــكُُنوَن َعَل ــاِس يَْس النَّ

َّــُه َعــنْ كُلِّ  ُســونَُه َفَيِجــُدوُه، َمــَع أَن َمْســكَِنِهْم لِكـَـيْ يَْطُلُبــوا اهلَل َلَعلَُّهــْم يََتَلمَّ

ــُض  ــاَل بَْع ــا قَ ــُد. كََم َُّك وَنُوَج ــا وَنََتَحــر ــا بِــهِ نَْحَي ََّن ــَس بَِعيــداً. ألَن ــا َلْي ــٍد ِمنَّ وَاِح

َّــُة اهلِل الَ يَنَْبِغــي أَْن نَُظــنَّ  ِّي ــُن ذُر ــإِذْ نَْح ــُه. َف َُّت ِّي ــا أَيْضــاً ذُر ََّن ُشــَعرَائِكُْم أَيْضــاً: ألَن

ــرَاِع ِإنَْســاٍن.  ــِة وَاْختِ ــِش ِصَناَع ــٍة أَوْ َحَجــٍر نَْق ــٍب أَوْ فِضَّ َُّهــوَت َشــِبيٌه بِذََه أَنَّ الال

َفــاهلُل اآلَن يَأُْمــرُ َجِميــَع النَّــاِس فِــي كُلِّ َمــكَاٍن أَْن يَُتوبـُـوا ُمَتَغاِضيــاً َعــنْ أَزِْمَنــِة 

َّــُه أَقـَـاَم يَوْمــاً ُهــَو فِيــهِ ُمزِْمــٌع أَْن يَِديــَن امْلَْســكُونََة بِالَْعــدِْل بِرَُجــٍل قـَـدْ  اجْلَْهــِل. ألَن

ــَواِت«. )أع١7: ٢٢-٣١( ــَن األَْم ــُه ِم ــاً ِإذْ أَقَاَم ــِع ِإميَان ــُه ُمَقدِّمــاً لِلَْجِمي َعيََّن

  

ب . أبولــس يُفحــم اليهــود بــأن هــذا باحلقيقــة املســيح الــرب مســتخدماً الكتــب 

التي بن أيديهم

ــَو  ــوَع ُه ــبِ أَنَّ يَُس ــاً بِالْكُُت ــراً ُمَبيِّن ــودَ َجْه ــُم الَْيُه ــتَِدادٍ يُْفِح ــُه كَاَن بِاْش َّ »ألَن

امْلَِســيُح«.  )أع ١8: ٢8(

مــن هذيــن املثلــن نتعلــم درس هــام: علينــا أن نــدرس مــا يؤمــن بــه الذين هم 

مــن خلفيــات مختلفــة حتــي نســتطيع مــن خــالل ثقافتهــم وخلفياتهــم أن 

نثبــت صحــه الكتــاب املقــدس الــذي بــن أيدينــا، ومــن هنــا ننطلــق لنخبــر 

ــق  ــة املشــتركة ميكــن أن ننطل ــة، فمــن األرضي عــن اإلجنيــل ورســالته األبدي

إلــى رســالة اإلجنيــل.
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مالحظات
٢( مدى استعدادهم للمصاحلة مع اهلل        ) مثل الزارع (

      هناك تقسيمة أخرى للناس نفهمها من مثل الزارع

ــى  ــم عل ــد ه ــوع الواح ــي الن ــاس ف ــد أن الن ــرير (: جن ــي الش ــالً ) الاط فمث

ــي أرســم هــذا الرســم  ــك دعون أبعــاد مختلفــة مــن اهلل ولكــي نفهــم ذل

ــي: التوضيح

ــل  ــت وقب ــلم املبك ــى س ــا عل ــرة لكنه ــا عاه ــة نراه ــرأة الاطئ ــة امل ــي قص فف

ــوع كان  ــى يس ــاء إل ــذي ج ــي ال ــل الغن ــة. والرج ــارت مؤمن ــت ص ــادر البي أن تغ

ــاً. ــى حزين ــذا مض ــة، وهك ــى خطي ــت عل ــر مبك ــه غي ــاً لكن مقتنع

قام أحدهم بتقسيم أنواع الناس في صورة أخرى وهي من -١0 إلى +١0 

في هذا الرسم جند الناس على مسافات مختلفة: حتت الصفر متعادل

حتت الصفر: الناس على مسافات مختلفة من العداوة هلل.

فوق الصفر: الناس على مسافات مختلفة من اإليجابية نحو اهلل
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مالحظات
ونحن نخدم اآلخرين علينا أن منيز أمرين 

• نوعية الشخص أي خلفيته كما ذكرنا من قبل0

• وأين هو على هذا السلم حتى نساعده بخلفيته على التقدم خطوة او أكثر 

لقبول الرب يسوع رباً ومخلصاً حلياته.

فمثالً :

• مــع الرافــض حتتــاج أن تصلــي كثيــراً جــداً من أجلــه وأن حتبــه بغزاره أكثــر بكثير

 من الكالم عن الرب 

• أمــا احملايــد فهــو علــى اســتعداد أن يســمع ولهــذا علينــا أن نســمعه أوالً قبل أن 

نكلمه حتى جنيبه على تساؤالته فال ندفعه للخلف بل لألمام.

• واملقتنــع احتياجــه الشــديد هــو للصــالة من أجلــه حتى يفتــح الــرب عينيه وأن

تـُـزال مــن أمامــه العقبــات التــي تقلــق قلبــه امــام التوبــة واالميــان. ومناقشــة 

املوانــع واحلســابات الاصــة.

• أمــا املبكــت فــال يحتــاج الي احلديــث عن شــر الطيــة ونتائجها ألنه يشــعر بها 

ويئــن حتتهــا بــل يحتاج الــي التشــجيع ليقبــل باإلميــان عمــل املســيح الكفاري 

عنــه وغفــران اهلل األكيــد لطاياه وســكني الــروح القــدس بداخله. 

• أما املؤمن اجلديد فيحتاج إلى:

١- تأكيد بنوته

٢- كيف يستمر في احلياة اجلديدة
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مالحظات : متابعه املؤمن الجديد
ً
سادسا

مقدمة

أوصــى الــرب يســوع التالميــذ أن يكــرزوا للبشــر أجمعــن ببشــارة احليــاة األبديــة، 

ثــم أوصاهــم أيضــاً أن يتلمذوهــم ويعلموهــم جميــع مــا أوصاهــم هــو به)مــت 

٢٩: ١٩، ٢0، مــر ١6: ١5(. لهــذا فــإن تلمــذة املؤمنــن وتعليمهــم طريــق الــرب هــي 

وصيــة واضحــة، بــل إن الــرب يســوع نفســه تــرك لنــا مثــاالً حيــاً فــي هــذا األمــر.

ومســئولية تعليــم املؤمنــن اجلــدد تقــع علــى كل املؤمنــن، أن يعلموهــم جميــع 

مــا أوصانــا الــرب بــه ليــس فقــط رســالة الــالص بــل كل مــا تعلمنــاه عــن الــرب: 

»بــل كنــا مترفقــن فــي وســطكم كمــا تربــي املرضعــة أوالدهــا« )١تــس ٢: 7(. 

ــه كان  ــس فــي تســالونيكي ليســت فقــط الكــرازة لكن إن أبعــاد الدمــة لبول

ــى رضيعهــا. ــو عل كأم حتن

ــة،  ــود والدة طبيعي ــل املول ــم( مث ــل عظي ــزة اهلل )عم ــو معج ــد ه ــن اجلدي املؤم

وهــذا أمــر مفــرح جــداً. وكمــا أن مســئولية طعــام وشــراب الطفــل الرضيــع تظــل 

ــر  ــد تصب ــن اجلدي ــك املؤم ــا، كذل ــاه فيه ــى األم لترع ــاة عل ــة ملق ــهور طويل لش

ــى  ــر حت ــي تنتظ ــه فه ــاخ مالبس ــد اتس ــى عن ــه حت ــا في ــب أمله ــه وال يخي علي

ــر ويكــون مســتقل. يكب

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

املتجددين.
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مالحظات
أوالً: أهمية املتابعة في األسابيع األولى من حياة املؤمن اجلديد 

ترجع أهمية العناية بحياة املؤمن املتجدد حديثاً إلى: 

١- نســبة الذيــن اســتمروا فــي حياتهــم مــع الــرب بعــد اتخــاذ قرارهــم بقبــول 

ــة  ــبل املتابع ــم س ــر له ــم تتوف ــا ل ــبياً  عندم ــة نس ــت قليل ــيح كان املس

الشــخصية.

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

٣- معظــم مــن يطلبــون التجديد يكونون فــي مرحلة تبكيت الــروح القدس وليس 

جتديــد الــروح أي لــم تكتمــل عمليــة التجديــد )التوبــة واإلميــان لــم يكتمــال(. 

لذلــك فتــرة املتابعــة قــد تكــون    جتديــده احلقيقــي.

٤- إنهــا أكثــر فترة يحتــاج فيها لرعاية وخاصــة عندما يكون مولــود والدة ضعيفة 

التي لها أكثر من سبب:

    أ . املشاكل النفسية التي توجد في تركيبته الشخصية.

   ب. الرســالة لم تصل بوضوح بســبب ضعف الكنيســة أو ضعف في فهم احلق.

   ج. شدة املقاومة الارجية من العائلة واألصدقاء أو املاضي.

   د. أو ليست هناك معرفة بالسبب.

املفــرح أن بعــض مــن يولــدون والدة ضعيفــة يتغيــرون وإمكانيــة التغييــر فــي           

األســابيع األولــى أكبــر، أو أن املؤمــن اجلديــد ســيعيش ســنة أو ســنتني ثــم            

بعــد ذلــك ينتقــل نقلــة قويــة. 
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مالحظات
5- احتياج الناس للمتابعة يختلف:

 من شخص إلى آخر:

فالبعــض ولــد والدة قويــة، وعنــده إدراك ورغبــة عميقــة للتعلــق بالــرب، 

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

من مكان إلى آخر:

البعــض ولــد وســط جماعــة حيــة ومنتعشــة، ولذلــك يســهل عليــه الثبــات 

ــدم  ــف وع ــي ضع ــراد ف ــط أف ــد وس ــض ول ــرب والبع ــة ال ــي معرف ــو ف والنم

ــر. ــة خاصــة بصــورة أكب ــاج لعناي معرفــة، ويحت

6- تتــم التلمــذة أساســاً عــن طريــق شــخص وليس عــن طريــق كتاب أو شــريط.  

صحيــح أننــا نســتخدم فيها املطبوعــات والشــرائط لكــن االحتيــاج احلقيقي 

لشــخص يقــف بجواره ويرشــده )١تــس ٢: 7(



٤6

مالحظات
ثانياً: مضمون املتابعة

إن احتياج املولود حديثاً في الرب هو:

 أ . ممارسة العالقة الروحية )بداية النمو(

ب. مقاومة الهجوم على حياته الروحية )الثبات(

)أ( ممارسة العالقة الروحية

املبــدأ األساســي هــو: التركيــز على شــخص ربنا يســوع املســيح )فــي ٣: ١0( 

والنمو احلقيقي هو في النعمة ومعرفة ربنا يسوع )٢بط ٣: ١8(.

طرق ممارسة العالقة:

١- الصالة         اللوة الشخصية

٢- قراءة الكلمة 

٣- شركة جسد املسيح )شركة املؤمنن(

٤- الشهادة عن الرب

)١( الصالة وتشمل:

١. التسبيح

٢. الشكر

٣. نقاء القلب

٤. املشاركة

5. التضرع وطلب

)٢( الكلمة وتشمل:

١. اقرأ واسمع

٢. افهم

٣. تأمل

٤. احفظ

5. طبق
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مالحظات
وهذا ما حتدثنا عنه بالتفصيل في فصل الشركة مع اهلل.

)٣( شركة جسد املسيح وفيها:

                                                                        العبادة اجلماعية

االنضمام جلماعة املؤمنن ليصبح 

عضواً في جسد املسيح )الكنيسة(  

                                                                     الشركة داخل مجموعة للتلمذة

)٤( الشهادة وفيها:

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

ويكــون محــور الشــهادة هــو املســيح وعملــه فــي حياتــي وليــس التغييــر 

الــذي حــدث فــيَّ.

ب. مقاومة الهجوم على حياته الروحية

1- الشك:

 أ . في جتديدي وخالصي )يو ١: ١٢، ١٣؛ رؤ ٣: ٢0؛ ١يو 5: ١٢، ١٣(

ب. في محبة اهلل واهتمامه )رو 8: ٣5؛ رو 5: 8؛ لو ٣: ١6(

ج. في االستمرار والنصرة )لو ١0: ٣7- ٣٩؛ رو 5: ٩، ١0؛ مت ٢8: ٢0(

2- التصرف عند السقوط: )مي 7: 8؛ 1يو 2: 1،2؛ 1يو 5: 4(

3- مشكلة املشاعر: )1يو 5: 4(

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
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مالحظات
4- اجملتمع القدمي:

يتمثل في األصدقاء القدامى. هناك مبادئ هامة في هذا األمر:

الواقعية : يجب أن نكون واقعين ونحن نعطي النصيحة.

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

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

ــاء. ــابقة لألصدق ــه الس احتياجات

فليــس هنــاك نصيحــة ثابتــة لــكل احلــاالت، فالبعــض يحتــاج أن يقطــع كل 

ــك  ــى ذل ــون إل ــن ال يحتاج ــن كثيري ــا، ولك ــزاء منه ــا أج ــي أو رب ــة باملاض عالق

ــم. ــم وأقاربه ــة ألصدقائه ــة حقيقي ــرون برك ويصي
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مالحظات
ثالثاً: إرشادات لعمل املُتابع )الذي يقوم باملتابعة(

• وجــودك بالقــرب منــه في هــذه الفتــرة األولى بحســب احتياجه )كــن متاح له(

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

)ويفضل البداية بإجنيل يوحنا ورسالة يوحنا األولى(.

• أن تعرفه ببقية اإلخوة لينتمي إلى الكنيسة.

• الــرد علــى التســاؤالت اخملتلفــة والتركيــز علــى األمــور املهمــة أو مالحظة هذه 

املشكالت والرد عليها حتى قبل أن يسأل عنها.

• تدريسه وتعليمه كالم بداءة املسيح بحسب االحتياج.

• الصالة من أجله: لنموه في معرفة الرب وحمايته من هجمات إبليس.

أهم املوضوعات التي ينبغي تدريسها له بعد مرحلة الثبات األولى:

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

- حقيقة ال أنا بل املسيح

- السلوك في الروح واالمتالء بالروح القدس.

- املعرفة عن طرق إبليس وأسلحة النصرة الروحية.

- وهناك كتيبات وشرائط وكتب حتدثت عن هذه املوضوعات ميكن استخدامها 

مثل الدروس العشر.


