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خــرج برنامــج Advance من رؤية المبشــر 
آنــدي هاوثــورن Andy Hawthorne مــن 

خدمــة
The Message Trust, UK، بهـــدف جمــــع    
لتنميــة  الوُعــاظ  المبشــرين  مــن   ١٢
حياتهــم وشــحذ مواهبهــم وتشــجيع 
أصحــاب  مــن  اآلخريــن  المبشــرين 
ــام بنفــس األمــر مــع  الخبــرة علــى القي
مــن يقدمــون لهــم اإلرشــاد الشــخصي 
بحيــث يجمعونهــم فـــي نهايــة المطــاف 

ــا. ــات يقودونه ــي مجموع فـ

 Advance برنامج
للمجموعات 
يعزز ويطور 

دعوة 
المبشرين 

بدعمهم في 
إلتزامهم 

بإعالن رسالة 
اإلنجيل.

الشــهرية،  االجتماعــات  خــال  مــن 
يســتقبل أولئــك الذين فـــي المجموعات 
بعضًــا،  بعضهــم  ويشــكلون  تعليمًــا، 
ــاركات  ــات، والمش ــال المناقش ــن خ م
ــور الشــخصية  ــن األم ــا ع المنفتحــة معً
يتــم  أيًضــا.  الروحيــة  الحيــاة  وشــئون 
منتظــم  بشــكل  التحديثــات  إرســال 
تفصــل  التــي  الفتــرة  فـــي  للجميــع 
لقــاءات المجموعة )بإســتخدام واتســاب 
أو أي شــيء مشــابه( وهــي تتعلــق 
ــل، أو بإســهام  بفــرص لمشــاركة اإلنجي
أو  بشــكل  التبشــير  فـــي  منهــم  أي 
بآخــر، ليشــجعوا بعضهــم البعــض بالثمــر 
اآلتــي مــن هــذه الفــرص. بعــد عام فـــي 
مجموعــة Advance، يبحــث كل مبشــر 
عــن ١٢ شــخص آخــر، ويقودهــم ويقــدم 
لهــم اإلرشــاد بنفــس الطريقــة. تــرى 
مجموعــات Advance المبشــرين وهــم 
ليقــودوا  آخريــن،  مبشــرين  يطــورون 
حركــة كبــرى متزايــدة مــن المســيحيين 
سيشــاركون  والذيــن  العالــم  حــول 
برســالة اإلنجيــل بشــجاعة، ســواء مــن 
علــى المنبــر، أو مــن خــال أي منصــة، 
ــة،  ــة مــع العائل ــي لقاءاتهــم اليومي أو فـ

واألصدقــاء، والغربــاء.
هــذه  فـــي  التضاعــف  يحــدث  بينمــا 
إن  ســنرى  العالــم،  حــول  الحركــة 
نحــو  فعــل مباشــر  رد  Advance هــي 
االحتيــاج إلعــداد، وتشــجيع، وتدعيــم 
إنجيــل يســوع  يوصلــون رســالة  مــن 

خجــل. وبــا  بشــغف  المســيح 

خمسة مبادئ للحركة

مجموعــة  بتأســيس  تقــوم  بينمــا 
ال  مبــادئ  خمســة  هنــاك   ،Advance
تفــاوض فـــيها البــد أن تكــون عاملة فـــي 

وســطكم.

1.االجتماع المنتظم
تكــون  أن  يجــب  الشــهرية  اللقــاءات 
أولويــة ألعضــاء المجموعــة. إنــه أمــر 
أساســي أن ينضــم النــاس لمجموعــة، 
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وقصــص خــاص بعــض النــاس ســواء عن 
طريــق اإلي-ميــل أو الرســائل النصيــة 
يســاعد  هــذا  كل  المجموعــة،  فـــي 
علــى دعــم المجموعــة لبعضهــا البعــض 
كجماعــة مــن المبشــرين. االســتمرار 
ــا  فـــي التواصــل مــا بيــن الجلســات أيضً
يخلــق جــوًا مــن األلفــة والديناميكيــة 

ــة. ــي المجموع فـ

5. التضاعف
ــف  ــرة التضاع ــي فك ــر فـ ــزام بالتفك اإللت
يبــدأون  المجموعــة  أعضــاء  ورؤيــة 
مجموعاتهــم )بينمــا يســتمرون فـــي 
 ١8-١٢ خــال  األصليــة(  المجموعــة 
للمجموعــة.  االنضمــام  مــن  شــهر 
مجموعتــك  أعضــاء  جميــع  يبــدأ  لــن 
ولكــن  الشــخصية،  مجموعاتهــم 
وبالتخطيــط  الكتــاب  هــذا  بإســتخدام 
يفعلــوا- أن  للكثيريــن  يمكــن  لألمــر، 
وهكــذا يتواصــل تدريــب وإعــداد وتدعيــم 
المؤمنيــن الملتزميــن بالكــرازة ويســتمر 
فـــي النمــو واالنتشــار عبــر العالــم.

هل هذا مناسب لي؟

أو  للوعــظ  لديــك فــرص  ســواء كانــت 
الكــرازة مــن منصــة محــددة، أو كنــت 
ــم  ــي به ــن تلتق ــول لم ــا للوص متحمسً
هــذه  يــوم،  كل  شــخصي  بشــكل 
ســوف  البســيطة  الثاثــة  األســئلة 
ــدء  ــرر إن كان الب ــى أن تق ــاعدك عل تس
مجموعــة  إلــى(  االنضمــام  )أو  فـــي 

ال... أم  لــك  مناســبًا  أمــرًا   Advance
اإليمان

هــل لديــك اإليمــان بــأن اإلنجيــل لــم 
يفقــد أي جــزء مــن قوتــه، وإنــه الطريقــة 
الوحيــدة التــي يمكــن للمــرء بهــا أن 

يعــرف الحيــاة الحقيقيــة والخــاص؟

الوضوح
رســالة  توصيــل  فـــي  ترغــب  هــل 

وأن يلتزمــوا باالجتماعــات. يجــب أن يتــم 
التعامــل  تشــجيع المجموعــات علــى 
مــع هــذه الجلســات علــى أنهــا لقــاءات 
فرصــة  ألي  يســمحوا  وأال  مقدســة، 
بــأن يحــل  ارتبــاط آخــر  أو أي  للوعــظ 
محلهــا. ال شــيء يمكنــه أن يكــون أكثــر 
أهميــة مــن التحقــق مــن إلتــزام الجميــع 
بأنهــم مســتعدون للعمــل الــذي دعاهــم 

ــه. ــام ب هللا للقي

2. الشحذ المتبادل
الكتــاب  بدراســة  اإللتــزام  يحتــل 
كتابيــة  معرفــة  أجــل  مــن  المقــدس 
أعمــق لإلنجيــل مســاحة كبيــرة مــن 
وقــت الجلســة الشــهرية، كمــا أن هــذا 
يتضمــن فرصـًـا للنقــد اإليجابــي المتبــادل 
لفهــم اآلخــر وتطبيقــه للكــرازة واإلنجيل، 
وهــو مــا يحــدث فـــي األســاس مــن 

خــال النقــاش.

3. المساءلة
خــال  مــن  للــذات  األميــن  التقييــم 
والمشــاركة  التقييــم  اســتبيانات 
أمــر  المجموعــة  فـــي  المنفتحــة 
يســتهدف التحقــق مــن أننــا نعيــش 
بينمــا  ومقدســة  مســئولة  حيــاة 
نســعى لنكــون أمنــاء فـــي أن نحيــا 
االنفتــاح  اإلنجيــل.  برســالة  ونشــارك 
يحتــاج  أن  يمكــن  المجموعــة  علــى 
لبعــض الوقــت ليتطــور، ولكــن يجــب أن 
ــد  ــوم قائ ــه، وأن يق ــجيع علي ــم التش يت
المجموعــة بتقديــم مثــال مــن حياتــه 

يقودهــا. التــي  للمجموعــة 

4. التواصل
وتحديــث  التواصــل  فـــي  االســتمرار 
بشــأن  البعــض  بعضنــا  مــع  أخبارنــا 
إلتزاماتنــا للوعظ، وبشــأن طلبــات الصاة 
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ــوارات  ــال الح ــن خ ــوح م ــل بوض اإلنجي
ــن  ــظ م ــال الوع ــن خ ــخصية، أو م الش

مــا؟ منبر/منصــة 

الدعوة
ــوة  ــيها دع ــدم فـ ــرص تق ــوق لف ــل تت ه
للغيــر الســتقبال رجــاء اإلنجيــل، وألن 
عاقــة  إلــى  يتقدمــون  النــاس  تــرى 

أبديــة مــع يســوع؟

إن كان بإمكانــك الــرد بنعــم علــى جميــع 
هــذه األســئلة، فاجمــع آخريــن يمكنهــم 
  Advance أن يقولــوا نعــم واســتخدم دليل
ــا  ــدأوا رحلــة معً ــادة المجموعــات لتب لقي
لتصبحــوا مجموعــة جــادة ونشــطة فــي 

كرازتكم.

دليل الجلسات أو اللقاءات

اثنتــي عشــرة  الدليــل  يتضمــن هــذا 
ــتمر  ــة تس ــر رحل ــتأخذك عب ــة س جلس
١٢ شــهرًا معًــا فــي الســنة األولــى 
كنــت  لــو   .Advance كمجموعــة  لكــم 
مــن المبشــرين ذوي الخبــرة، وواثقًــا 
للمجموعــة،  قيادتــك  إمكانيــة  مــن 
ــك أن تســتخدم واحــدة مــن  ــا علي فربم
وتضيــف  انطــاق،  كنقطــة  الجلســات 
إلــى المحتــوى أو تقــوم بتعديلــه لتســدد 
مســتخدمًا  مجموعتــك  احتياجــات 
خبرتــك. لــو كان كل هــذا جديد بالنســبة 
هــذه  لتتبــع  بالحريــة  فاشــعر  لــك، 
الجلســات باإلرشــادات الموضحــة كلمــة 
ــه  ــا تحتاج ــك كل م ــق أن لدي ــة، وث كلم
لكــي تكبــروا وتنمــوا معًــا كمجموعــة.

مصممــة  جلســة  عشــرة  االثنتــي 
ــا لإلنجيــل، والكــرازة،  لكــي تعطــي فهمً
األخاقيــة.  المبشــر  وشــخصية 
الجلســات مقســمة إلــى أجــزاء تغطــي 
هــذه الصفــات الخمــس للمبشــر، وهــي 
تبــدأ مباشــرة بعــد جلســة افتتاحيــة 

األولــى(. )الجلســة 

السمات األساسية للمبشرين

كارزون يعرفون الكتاب المقدس:
ــة  ــدس معرف ــاب المق ــون الكت يعرف

عميقــة
)الجلسات 2، 3، 4(

البــد أن نعــرف الرســالة التــي نعلنهــا 
ــد  ــر عمــق ممكــن. لنفعــل هــذا الب بأكب
ودراســة  بقــراءة  ملتزميــن  نكــون  أن 
كلمــة هللا لكــي يكــون إعاننــا للرســالة 
ليــس مبنيـًـا علــى أفكارنــا وال افتراضاتنــا 
الشــخصية عــن اإلنجيــل بــل بنــاء علــى 
ــف  ــا تعلمــه كلمــة هللا. كلمــات التكلي م
ــا  ــى ٢8: ١8-٢0 تدعون ــي مت ــواردة ف ال
النــاس  ونعلــم  األمــم  لنتلمــذ جميــع 
بــكل مــا أوصانــا بــه يســوع. نحــن لســنا 
مدعويــن فقــط لنكــون مبشــرين، بــل 
ألن نكــون مبشــرين نعلــم النــاس كلمــة 
هــذه  رأينــا.  ال  الحــق  ونشــارك  هللا، 
الجلســات الثــاث ســوف تركــز علــى 
اإلنجيــل والكــرازة فــي ضــوء مــا يعلمــه 
المقــدس عــن اآلب، واالبــن،  الكتــاب 

ــدس. ــروح الق وال

كارزون ُمصلّون:
يسلكون بقوة الروح )الجلستان 5، 6(

علينــا أن نخضــع لقــوة الــروح القــدس 
مــن أجــل مهمــة التبشــير، ألن األمــر ال 
ــي  ــي تأت ــوة هللا الت ــل بق ــا ب ــم بقوتن يت
بالخــاص للنــاس. لــذا البــد أن نلــزم 
أنفســنا بــأن نحيــا حيــاة ممتلئــة بالصاة 
ــا  ــا فرصً وأن نطلــب مــن هللا أن يرتــب لن
لمشــاركة إيماننــا ولنــرى حياتنــا وهــي 
تتغيــر نتيجــة لهــذا. هــذه الجلســات 
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الروحيــة  الحيــاة  وتــدرس  تستكشــف 
للمبشــر، وتقــدم فرصًــا المتحــان حياتنــا 
التكريســية، والتأثيــر المباشــر الــذي لهــا 

ــا. ــى كرازتن عل

كارزون مسئولون وُمحاَسبون:
يحيون حياة مقدسة

)الجلستان 7، 8(

القداســة موجــودة فــي جوهــر رســالة 
الكتــاب المقــدس. مشــاركة قــوة هللا 
صادقــة  بطريقــة  لإلنجيــل  المغيــرة 
ــا حيــاة مســئولة  وأصيلــة تعنــي أن نحي
ــر لكــي يتفــق مــا  ومُحاســبة أمــام الغي
نعلــم بــه مــن علــى المنبــر مــع مــا 
ــي  ــض ف ــا البع ــجيع بعضن ــه. تش نعيش
ــا  ــا بعضً ــب بعضن ــوف بجان النجــاح، والوق
فــي الفشــل، أمــر بالــغ األهميــة بينمــا 
نســعى لننمــو كشــعب مقــدس يشــارك 
برســالة مقدســة. هاتــان الجلســتان 
تركــزان علــى قداســة المبشــر، وعلــى 
تأكيــد االحتيــاج للمحاســبة ولاتضــاع 
يخدمــون  لمــن  أساســية  كســمة 

يســوع.

كارزون ملتزمون:
يخططون لمهمتهم)الجلستان 9، 10(

التخطيــط أمــر هــام فــي التبشــير. البــد 
أن نفهــم وأن نكــون مدركيــن للفــرص 
التــي نقابلهــا كل يــوم، لمشــاركة محبة 
هللا وليــس فقــط لمشــاركة قصــة يســوع 
ببســاطة، بــل لدعــوة النــاس لســماعها 
ــاعدتهم  ــدة، ومس ــاة جدي ــل لحي كمدخ
مغيــرة.  تلمــذة  مســيرة  بــدء  علــى 
هاتــان الجلســتان تركــزان علــى أمريــن 
محورييــن يمكــن أن يكونــا قاصريــن على 
المتزايــدة  الفــرص  المبشــر:  موهبــة 

بجــرأة،  يــوم  كل  اإلنجيــل  لمشــاركة 
ــوت  ــاس للملك ــوة الن ــي دع ــة ف والرغب

ــل. ــة لإلنجي ــي ذروة كل فرص ف

كارزون ملهمون :
يلهمون الكنيسة للشهادة

)الجلسة 11(
بينما نشارك برسالة اإلنجيل مع العالم 

الذي يحتاج إليها البد أيضًا أن نلهب 
الكنيسة للقيام بنفس األمر. التبشير 

هو عمل كل مؤمن بالمسيح، ولذا 
فتشجيع الكنيسة من أجل القيام بهذه 

المهمة البد أن يكون إلتزامًا لدى كل 
مبشر. هذه الجلسة تبحث في دور 

المبشر كمشجع للكنيسة لتستمر في 
الحفاظ على شهادتها للمسيح بشكل 

محوري لنا كأتباع للمسيح.
تنتهــي ســنة مجموعــة Advance بنهايــة 
ــل  ــي يفض ــر والت ــة عش ــة الثاني الجلس
أن تكــون فــي خلــوة مــن نــوع مــا لكــي 
ومســاحة  فرصــة  المجموعــة  تعطــي 
للتمعــن والتفكيــر فــي كل مــا حــدث 
وللنظــر  هللا،  بواســطة  وبكــم  معكــم 
ــر فيمــا يمكــن  ــا والتفكي للمســتقبل معً

ــه. فعل

قيادة/ إدارة مجموعة

تشجيع مجموعة من ١0 إلى ١٢ 
ــي  ــاء ه ــال أو نس ــد رج ــوع واح ــن ن )م
ــل المحاســبة  ــن أج ــارات م أفضــل الخي
أمــرًا  ليــس  هــذا  ولكــن  والمســاءلة، 
إلزاميًــا( علــى اللقــاء مــرة كل شــهر 
الوقــت  هــذا  فــي  ســاعتين.  لمــدة 
ــة  ــإدارة دف ــة ب ــد المجموع ــيقوم قائ س
والتعليــم،  الصــاة،  وقيــادة  الجلســة، 
والمناقشــات، والمســاءلة. هــذا الكتــاب 
ــك كل مــا  ــل اإلرشــادي يقــدم ل أو الدلي
تحتــاج لــه لقيــادة المجموعــة كل شــهر 

ــى. ــنة األول ــي الس ف
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وليــس  الصــاة،  تســتغرقه  أن  يمكــن 
ــر.  ــذا األم ــي ه ــأ ف ــواب وخط ــاك ص هن
اثنيــن  أو  كمجموعــة  الصــاة  يمكنــك 
اثنيــن، أو صلــوات قصيــرة، أو طويلــة.

بالتعليــم األساســي  الجــزء الخــاص 
ــات  يأتــي بعــد هــذا ويتضمــن بعــض اآلي
واألســئلة  واالقتباســات،  الكتابيــة، 
والنقــاط التــي تفتــح النقــاش. هــذا هــو 
ــز  ــى التركي ــه إل ــاج في ــذي تحت الوقــت ال
ــت  ــاك وق ــيكون هن ــاعة. س ــى الس عل
بعــد، وســتحتاج  فيمــا  للنقــاش  آخــر 
ــا  ــاءلة فيم ــام للمس ــت اله ــض الوق لبع
الجلســة. ال تجعــل  نهايــة  بعــد فــي 
بســبب  للضغــط  يتعــرض  الوقــت 
اإلســهاب فــي التعليــم. )الحــظ أيضـًـا أن 
ــوع  ــزء تتن ــذا الج ــة به ــات الخاص التوقيت
مــن جلســة إلــى أخــرى، فتحقــق مــن 
أن تنتبــه للفتــرة الزمنيــة المقترحــة لهذا 
ــه بشــكل مناســب(. الجــزء وقــم بقيادت

بعــد الجــزء الخــاص بالتعليــم يأتــي الجزء 
يتضمــن  والــذي  بالنقــاش،  الخــاص 
بعــض األســئلة واالقتباســات المتعلقــة 
بموضــوع الجلســة. فــي الغالــب لــن 
ــا  ــة كل م ــت لمناقش ــك الوق ــون لدي يك
هــو مذكــور فــي هــذا الجــزء، ولكننــا 
هنــا  المحتــوى  مــن  المزيــد  وضعنــا 
ــه  ــاج ل ــا تحت ــذ م ــك أن تأخ ــي يمكن لك
ــراه مناســبًا.  ــا ت ــزك لم ــى تميي ــاء عل بن
ال تشــعر بأنــه عليــك التعجــل فــي هــذا 
الوقــت لتنتهــي مــن كل شــيء بــل ركــز 

ــة. ــر قليل ــى عناص عل

جــزء  هنــاك  يكــون  جلســة  كل  فــي 
ــة، وهــو شــيء  ــة النهاي للتطبيــق قراب
ــة  ــذه الجلس ــن ه ــه بي ــام ب ــب القي يج
والجلســة القادمــة لتطبيــق مــا تعلمناه. 
اشــعر بالحريــة للتفكيــر فــي التطبيقــات 
ــه  ــا إن ــد طالمً الخاصــة بكــم بشــكل فري
ــم وسيســاعد المجموعــة  يدعــم التعلي

علــى النمــو فــي هــذا األمــر.

تقسيمة الجلسة
كل جلســة تبــدأ بمقدمــة مختصــرة جــدًا 

تلخــص الجلســة فــي عبــارة.

الجلســة  بخلفيــة  الخــاص  الجــزء 
يقــدم بعــض التعليــم الــذي تبنــى عليــه 
الجلســة. ســترغب فــي قــراءة هــذا 
الجــزء قبــل أن تقــود الجلســة فعليـًـا ألنه 
ــا أعمــق للشــكل العــام  ســيعطيك فهمً
لهــذه الجلســة. اشــعر بحريــة لتقــوم 
بدمــج أي مــواد أخــرى لمــادة الجلســة 
إنهــا  وتعتقــد  الوقــت  لديــك  كان  إن 
ــي األســاس  ــدة، ولكــن ف ســتكون مفي
هــذا اإلطــار موجــود لمســاعدتك بينمــا 
تقــوم بالتحضيــر لقيــادة التعليــم التالــي.

باقــي  تتابــع  أن  يمكنــك  هنــا  مــن 
إرشــادات  مــن  الجلســة،  إرشــادات 
ــب كل  ــى جان ــين إل ــن قوس ــت )بي الوق
بجــدول  الجلســة(، ســواء  مــن  جــزء 
متحــرر  بجــدول  أو  منضبــط،  زمنــي 
بحســب مــا تشــعر إنــه ســيكون مفيــدًا 
طالمــا أن النقطــة األساســية للجلســة 
يتــم تقديمهــا بوضــوح ودقــة، وطالمــا 
للصــاة،  كافيــة  مســاحة  هنــاك  أن 
وللمســاءلة المشــتركة. لكنهــا فكــرة 
جيــدة أن تلتــزم بقــدر اإلمكان بإرشــادات 
وتوقيتــات الجلســة لكــي تحقــق أفضــل 

اســتفادة مــن مــادة الجلســة.

كل جلســة تبــدأ بوقــت للمشــاركة 
باألخبــار. فــي الجلســات األولــى يركــز 
التعــارف ومعرفــة  الوقــت علــى  هــذا 
بينمــا  المجموعــة.  ستســير  كيــف 
تتواصــل الجلســات، يصيــر هنــاك المزيــد 
بالقصــص  للمشــاركات  الوقــت  مــن 
وتبــادل  اآلراء  وســماع  الشــخصية، 
تعليــم  عــن  التطبيقــات  مــن  األفــكار 

الماضيــة. الجلســة 

ثــم يحيــن الوقــت للصــالة. ليــس هنــاك 
الــذي  الوقــت  مقــدار  يخــص  إرشــاد 
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ــي،  ــكل عمل ــخصية بش ــهادة الش الش
أو مــن أجــل أي تعبيــرات عمليــة أخــرى 
مصممــة  المجموعــات  الكــرازة.  عــن 
مــن أجــل مســاعدتنا علــى االســتعداد 
للكــرازة ولكــن يمكــن أن يتــم إعطــاء 
إن  الفعليــة  الكــرازة  لممارســة  وقــت 
كنــت ترغــب فــي هــذا. تحقــق مــن أن 
تعطــي النــاس وقتـًـا لمشــاركة مــا حــدث 

ــم. ــم خبراته وتقيي

الضيوف

إن كان بإمكانــك دعــوة أحــد الضيــوف 
المتكلميــن والــذي بإمكانــه المســاهمة 
لجلــب  والمناقشــة  التعليــم  فــي 
ــى  ــد إل ــة أو شــيء جدي ــرات مختلف خب
الشــخص  بدعــوة  فقــم  المجموعــة 

المجموعــة. فــي  ليشــارك 

نصائح مفيدة لقيادة المجموعة

عمــل جــدول ممتــد للقــاءات المجموعــة 
أمــر جيــد يســاعد علــى إضفــاء قدســية 
علــى هــذه المواعيــد )ســتة مواعيــد 
ــا  ــة مث مســتقبلية لســتة أشــهر قادم
مثــل  شــيء  اســتخدم  أمكــن(.  إن 
ــذا  ــام به ــة للقي doodle.com كأداة فعال

ــر. األم

WhatsApp أو أي تطبيــق آخــر للرســائل 
أمــر ممتــاز للتواصــل وطلبــات الصــاة 
أوقــات  بيــن  فيمــا  الخــاص  وقصــص 
للمجموعــة حــاول  الجلســات. كقائــد 
أن تحافــظ علــى اســتمرارية التواصــل 
بمشــاركة النــاس بقــدر اإلمــكان مــن 
ــن  ــب م ــك، واطل ــارك قصص ــك. ش حيات
الصــاة  طلبــات  يشــاركوا  أن  النــاس 
الخاصــة بهــم، وقــدم لهــم مــوارد مكتوبة 
 .YouTube أو فيديوهــات أونايــن أو مــن
المجموعــة بشــكل  بقيــادة  إن قمــت 

ــذا  ــالة، وه ــر للص ــت آخ ــذا وق ــع ه يتب
فــي  اإلرشــاد  لبعــض  يحتــاج  الوقــت 
ــي  ــه ف ــون ألجل ــا تصل الصــاة بشــأن م
ــة،  ــي الجلس ــه ف ــم في ــا تحدثت ــوء م ض
ــذا  ــا ه ــل به ــي تفع ــة الت ــن الكيفي ولك

تعــود إليــك.
بوقــت  جلســة  كل  تنتهــي  أخيــرًا، 
يتــم  حيــث  المتبادلــة  للمســاءلة 
الــذات،  تقييــم  عمــل  أوراق  إكمــال 
أجلهــا.  مــن  والصــاة  ومشــاركتها، 
يمكنــك تصويــر نســخ مــن أوراق العمــل 
ــا  ــك تنزيله هــذه مــن صفحــة 7 أو يمكن
ــط  ــن الراب ــت م ــن اإلنترن ــف PDF م كمل

التالــي:
advance2020.org/accountability 

لــو لــم تكــن قــد فعلت هــذا األمــر بالفعل 
التالــي،  للقــاء  موعــد  بتحديــد  فقــم 
وتحقــق مــن أن تفعــل هــذا األمــر قبــل 
النهايــة. ســيكون مــن األســهل جــدًا أن 
ــدال  ــر ب ــكل مباش ــاق بش ــوا التف تتوصل
مــن تبــادل الرســائل معًــا بعــد عــدة 

ــام! أي

عناصر اختيارية في الجلسات
تركيز خاص للصالة

اقــضِ بعــض الوقــت فــي الصــاة مــع 
األشــخاص  لبعــض  كلهــا  المجموعــة 
كل جلســة،  المجموعــة  أعضــاء  مــن 
مصليــن مــن أجــل حياتهــم، وأســرهم، 
يــودون  آخــر  شــيء  وأي  وخدمتهــم، 
اقتــراح الصــاة مــن أجلــه. حــاول أن 
ــاث  ــاس كل ث ــع الن ــر بالصــاة لجمي تم

جلســات، ثــم ابــدأ مــرة أخــرى.

تدريب عملي
ربمــا ترغــب فــي الخــروج إلــى الشــوارع 
ــق بعــض  لمــدة ســاعة مــن أجــل تطبي
المناقشــات أو الصلــوات أو مــن أجــل 
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فعلــي، فســيتبعك اآلخــرون.
ــة  ــة عظيم ــون األكل طريق ــن أن يك يمك
لجمــع النــاس والتواصــل معًــا، فريمــا 
ــي  ــات ف ــذه الجلس ــر ه ــك أن تدي يمكن

ــائية. ــة مس ــاول وجب ــت تن ــس وق نف
بــدء  فــي  تفكــر  مجموعتــك  اجعــل 
مجموعاتهــم الخاصــة مــن وقــت مبكــر، 
وحيــن يكــون بعــض أعضــاء المجموعــات 
فــي  جــدًا  تأخــروا  قــد  المحتمليــن 
مجموعتــك،  ليدخلــوا  معــك  التواصــل 
بربطهــم مــع أعضــاء مجموعتــك  قــم 
مجموعاتهــم. بــدء  علــى  وشــجعهم 

للنــاس  يمكــن  مــكان  فــي  التقــوا 
فيــه أن يشــعروا بالراحــة واالســترخاء 
للمناقشــة، والصــاة، والمشــاركة أثنــاء 
مثــل  عــام  مــكان  المســاءلة.  وقــت 
مقهــى قــد ينجــح بالنســبة للبعــض، 
ولكــن البعــض اآلخــر قــد يحتــاج إلــى 
ــور  ــاركة أم ــة لمش ــر خصوصي ــكان أكث م
ــاء  ــكان اللق ــر فــي م مــن حياتهــم، ففك

بحــرص.
كتــب مثــل المســيحية المجــردة لجــون 
ســتوت، و Honest Evangelismلريكــو 
لبــن    The Simple Gospelو تايــس، 
جــاك، وأي كتــب مرتبطــة بهــذا الموضوع 
يمكــن أن تصبــح واجــب للقــراءة، ســواء 
ــأي  ــهر أو ب ــدد كل ش ــل مح ــراءة فص بق
إســتخدامها  ويمكــن  أخــرى،  طريقــة 
فــي  والمناقشــة  التعليــم  لمحتــوى 
المجموعــة بعــد انتهــاء الجلســات التــي 

ــادي. ــل اإلرش ــذا الدلي ــي ه ف



مالحظـــــــات
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ــادي النــاس. هــل  ــه ســيجعلهما صي ألن
هــذه  نفــس  بإســتخدام  هللا  يدعــوك 
لــم  مــا  اليــوم؟  الشــخصية  الكلمــات 
تشــارك نفــس المهمــة والعمــل مــع 
اإلخــوة الذيــن دعاهــم يســوع لهــذا، 
ــد  ــل. لق ــر محتم ــذا غي ــون ه ــا يك فربم
دعــا يســوع أنــدراوس وبطــرس بشــكل 
شــخصي مســتخدمًا تشــبيه الصيــد، 

ــه. ــل فكرت ــة لتوصي كنقط

يدعو هللا كل واحد منا بشــكل شــخصي 
نحــو  شــغفنا  بربــط  مبشــرًا،  ليصبــح 
الفــرص التــي تتــاح أمامنــا وجعلهــا ذات 
قيمــة قــادرة علــى أن تعكــس مــن هــو 
ــا، أو  هللا. ســواء كنــت موســيقيًا، أو فنانً
عالمـًـا، أو ممرضـًـا، أو مالــك شــركة... أيـًـا 
كانــت وظيفتــك أو مواهبــك، هللا يمكنــه 
أن يســتخدمها لكــي يخلــق فرصـًـا لكــي 

يعلــن أخبــاره الســارة.

هــدف الكــرازة هــو ربــط النــاس برســالة 
إنجيــل هللا. وبشــكل أكثــر وضوحـًـا يمكــن 
ــوة  ــي دع ــرازة ه ــالة الك ــول إن رس الق
النــاس لإليمان بالمســيح يســوع وللثقة 
ــه، واالبتعــاد عــن رفــض هللا  ــه وطاعت في
لقبــول ســيادته علــى حياتنــا. حيــن 
نــدرك أننــا مخلوقــون مــن أجلــه، نفهــم 
مــا هــي العبــادة، ونفهــم قــوة الــروح 
القــدس المغيــرة فــي حياتنــا. النــاس 
يختبــرون الكمــال حيــن يحولــون حياتهــم 
إلــى تعبيــرات حيــة مــن العبــادة هلل مــن 
واإليمــان،  والذبيحــة،  الطاعــة،  خــال 

والمحبــة )غاطيــة 5: ١3-٢6(.

فــي خــروج 8: ١ يوصــي هللا موســى 
بــأن يذهــب إلــى فرعــون وأن يقــول لــه 
»اطلــق شــعبي« واليــوم يريــد هللا أن 
يطلــق أســرى الخطيــة أحــرارًا. مثــل 
نذهــب  أن  منــا  يطلــب هللا  موســى، 
للعالــم وأن نعلــن رســالة الحريــة، وإنــه 
ليظلــوا  للنــاس  احتيــاج  ليــس هنــاك 
مقيديــن بــأي صــورة ألن هللا جعــل مــن 
الممكــن أن نحيــا حيــاة الحريــة مــن 

الجلسة األولى
مرحبًا 

بك في 
مجموعة 

Advance
أول لقــاء للمجموعــة يجــب أن يتــم 
علــى  التعــرف  فــي  إســتخدامه 
بعضكــم البعــض، وتأســيس شــكل 
اإلطــار العــام الــذي ســتكون عليــه 
الحــوار  وفــي  المجموعــة،  هــذه 
بشــأن مــا هــي الكــرازة والصفــات 

ــكارز. األساســية الخمــس لل

الجلسة في عبارة

ــة Advance ســننمو  ــن خــال مجموع م
معًــا فــي الصفــات الكرازيــة الخمــس 
ــا  ــض بينم ــا البع ــدرب بعضن ــجع ون ونش
نعتمــد علــى الدعــم اإللهــي المتــاح لنــا 

ــة. ــم المهم لتتمي

خلفية الجلسة

مــكان جيــد للترحيــب بالناس إلــى رحلة 
ــرازة  ــول الك ــاش ح ــدء النق Advance ولب
هــو أن نتذكــر الدعــوة إلــى الكــرازة وأنهــا 
أمــر شــخصي. انظــر إلــى الكيفيــة التــي 
وأنــدراوس  بطــرس  يســوع  بهــا  دعــا 
مرقــس  إنجيــل  بدايــة  فــي  لتبعيتــه 
)مــر ١: ١6-١8(. لقــد دعــا الصياديــن 
الشــابين مــن الشــاطئ وطلــب منهمــا 
ــاه  ــا( ويتبع ــركا شــباكهما )عملهم أن يت
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نَفِْســي ثَمِينَــةٌ عِنْــدِي، حَتَّــى  وَالَ 
ــةَ الَّتِــي  ــعْيِي وَالْخِدْمَ ــرَحٍ سَ ــمَ بِفَ أُتَمِّ
ــهَدَ  ــوعَ، ألَشْ ــرَّبِّ يَسُ ــنَ ال ــا مِ َأخَذْتُهَ

بِبِشَــاَرةِ نِعْمَــةِ هللِا.«
أعمال 20: 24

ببســاطة شــديدة الكــرازة تعنــي إعــان 
باألخبــار  المقصــود  الســارة.  األخبــار 
الســارة هــو إنجيــل يســوع المســيح: إن 
الخطــاة )المتمــردون( مــن البشــر تمــت 
مصالحتهــم مــع هللا مــن خــال عمــل 
يســوع المســيح المخلــص. يمكــن أن 
نســتمتع  وأن  األبديــة  الحيــاة  نختبــر 
ــع هللا بســبب يســوع  ــة م ــة كامل بعاق
عقــاب  عنــا  حمــل  والــذي  المســيح 

المــوت الــذي نســتحقه.

انظر إلى التعريفين التاليين للكرازة:

يســوع  تقديــم  هــي  »الكــرازة 
المســيح ألشــخاص خطــاة مــن أجــل 
القــدس،  الــروح  بقــوة  يتمكنــوا  أن 
مــن أن يضعــوا ثقتهــم فــي هللا مــن 

خالــه.«  
J. I. PACKER جيه آي باركر             

يســوع  »إعــان  هــي...  الكــرازة 
ورب  كمخلــص  التاريخــي  الكتابــي 
النــاس  إقنــاع  يســتهدف  بمنظــور 
ــخصي وأن  ــكل ش ــه بش ــوا ل ألن يأت

هللا.« مــع  يتصالحــوا 
 BILLY بيلي جراهام 

.GRAHAM

انتظــر قليــا: مــاذا يمكــن أن نتعلــم عــن 
مهمــة الكــرازة مــن هذيــن التعريفيــن 
ــم وضــع  ــن )بعــض الكلمــات ت المختصري

خــط تحتهــا مــن أجــل المناقشــات(.

خــال يســوع المســيح وبقــوة الــروح 
القــدس )روميــة 8 : ٢(. الهــدف مــن 
الكــرازة هــو نفــس الهــدف الــذي كان 
ــادة. لموســى وشــعب إســرائيل – العب

»أطق شعبي حرًا ليعبدوني.«

للــرب،  عابديــن  نكــون  أن  يجــب 
وشــاهدين عنــه، لكــي يمكــن لآلخريــن 
عنــه. ويشــهدوا  يعبــدوه  أن  بدورهــم 

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )20-30 دقيقة(
ــع  ــارف م ــي التع ــت ف اقضــوا بعــض الوق
فــي  وابــدأوا  المجموعــة  أعضــاء  كل 
ــد. ربمــا تقــرر  معرفــة بعــض بشــكل جي
القيــام بشــيء مــا لكســر حاجــز الثلــج 
كنشــاط مــا. أو ربمــا يمكــن فقــط أن 
ببعــض  يشــاركوا  النــاس  كل  تجعــل 
المعلومــات األساســية عــن أنفســهم 
أو  فيهــا.  ترغــب  بــأي طريقــة  بالــدور 
ــة  ــزء الخــاص بالمقدم ــراءة الج ــن ق يمك
كطريقــة لشــرح كيــف ستســير هــذه 
المجموعــة، وكيــف ســتتم إدارتهــا فــي 

األشــهر التاليــة.

صالة

ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل

تعليم )20-30 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.

ــيْءٍ،  ــبُ لِشَ ــتُ أَحْتَسِ ــي لَسْ »وَلكِنَّنِ
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مــا تعلمــه كلمــة هللا. )روميــة ١0: ١7(.

كارز ُمصلّي
علينــا أن نخضــع لقــوة الــروح القــدس 
ــر ال  ــرازة، ألن األم ــة الك ــل مهم ــن أج م
ــي  ــي تأت ــوة هللا الت ــل بق ــا ب ــم بقوتن يت
بالخــاص للنــاس. لــذا البــد أن نلــزم 
أنفســنا بــأن نحيــا حيــاة ممتلئــة بالصاة 
ــا  ــا فرصً وأن نطلــب مــن هللا أن يرتــب لن
لمشــاركة إيماننــا ولنــرى حياتنــا وهــي 

ــر نتيجــة لهــذا. تتغي

كارز مسئول وُمحاَسب
القداســة موجــودة فــي جوهــر رســالة 
الكتــاب المقــدس. مشــاركة قــوة هللا 
صادقــة  بطريقــة  لإلنجيــل  المغيــرة 
ــا حيــاة مســئولة  وأصيلــة تعنــي أن نحي
ــر لكــي يتفــق مــا  ومُحاســبة أمــام الغي
نعلــم بــه مــن علــى المنبــر مــع مــا 

نعيشــه.
تشــجيع بعضنــا البعــض فــي النجــاح، 
فــي  بعًضــا  بعضنــا  بجانــب  والوقــوف 
بينمــا  األهميــة  بالــغ  أمــر  الفشــل، 
نســعى لننمــو كشــعب مقــدس يشــارك 
برســالة مقدســة. )جامعــة 4: 9-١٢، 
أمثــال ٢7: ١7، ١ تســالونيكي 5: ١١، 

.)١6  :5 يعقــوب 

كارز ملتزم
التخطيط /االنتباه أمر هام في التبشير 

)أعمال ١7: 30(. البد أن نفهم وأن 
نكون مدركين للفرص التي نقابلها كل 

يوم، لمشاركة محبة هللا وليس فقط 
لمشاركة قصة يسوع ببساطة، بل 

لدعوة الناس لسماعها كمدخل لحياة 
جديدة، ومساعدتهم على بدء مسيرة 

تلمذة مغيرة.

كارز ُملِهم
بينمــا نشــارك برســالة اإلنجيــل مــع 
العالــم الــذي يحتــاج إليهــا البــد أيضًــا 
بنفــس  للقيــام  الكنيســة  نلهــب  أن 
األمــر. التبشــير هــو عمــل كل مؤمــن 

تتضمن الكرازة رسالة مُعَلنَة، وتقديم 
إلقنــاع  ومحاولــة  المقــام،  ليســوع 
ــار الســارة.  ــل األخب ــأن يقب المســتمع ب
ولكــن مــع أن الــكام أمــر جوهــري فــي 
الكــرازة إال أننــا البــد أن نســعى لتخطــي 

ــي. ــل اللفظ ــرد التواص مج

قــال ديفيــد واطســون »مــا لــم يكــن 
هنــاك إظهــار لقــوة الــروح القــدس، فــإن 
ــن  ــك ل ــون باطــا. تل ــل يك إعــان اإلنجي
نشــاط  الكــرازة هــي  كــرازة.«  تكــون 
روحــي، يكــون فعــاال فقــط حيــن يتحــرك 
هللا بقــوة. إن كانــت الكــرازة تتعلــق فقــط 
بتغييــر تفكيــر النــاس، فيمكننــا أن نعتمد 
علــى اإلقنــاع فحســب. لكــن الكــرازة 
تتعلــق بالخــاص: مــن خــال رســالتنا، 
ويعطيهــم  النــاس،  هللا  روح  يبكــت 
التحــول فــي  اإليمــان، ويبــدأ عمليــة 

القلــوب.
القــدس  الــروح  قــوة  بــدون  الكــرازة 
مــن  تســويق.  عمليــة  إال  ليســت 
ــارد  ــول ليون ــا يق ــرى مثلم ــة األخ الناحي
رافنهيــل، يمكننــا أن نكــون واثقيــن مــن 
أن »أي طريقــة للكــرازة ســتنجح إن كان 

فيهــا.« هللا 

تاميــذ  عمــل  هــو  الكــرازة  هــدف 
 :4 )يوحنــا  والحــق  بالــروح  وعابديــن 
ــوا  ــد أن يكون ــا الب ــن أيضً ــذا الكارزي ٢3( ل

حقيقييــن. عابديــن 

هــذه   Advance مجموعــة  جلســات 
ســوف تســاعدك علــى أن تنضــج كعابــد 
ــس  ــي خم ــو ف ــرب، وأن تنم ــص لل مخل

صفــات جوهريــة للــكارز.

كارز ُيَعلم الكتاب المقدس
البــد أن نعــرف الرســالة التــي نعلنهــا 
ــد  ــر عمــق ممكــن. لنفعــل هــذا الب بأكب
ودراســة  بقــراءة  ملتزميــن  نكــون  أن 
كلمــة هللا لكــي يكــون إعاننــا للرســالة 
ليــس مبنيـًـا علــى أفكارنــا وال افتراضاتنــا 
الشــخصية عــن اإلنجيــل بــل بنــاء علــى 
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القــراءات  بشــأنه.  اآلراء  لســماع 
أن  يمكــن  الكــرازة  عــن  المقترحــة 

تســاعد فــي األمــر!

صالة

ــه المذهــل،  أشــكر هللا مــن أجــل إنجيل
واشــكره ألنــه اختــار أن يجعلنــا جــزءًا 
مــن عملــه الخاصــي فــي العالــم. صــل 
طالبًــا قوتــه لكــم جميعًــا لتكونــوا رســله 
تعبدونــه  بينمــا  وباألفعــال،  بالكلمــات 
أن  هللا  مــن  اطلــب  والحــق.  بالــروح 
ــس  ــات الخم ــي الصف ــو ف ــم للنم يعينك
ــا  ــون معً ــا تنم ــن بينم ــة للكارزي الجوهري

.Advance فــي مجموعــة

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً

رسائل وتواريخ )10 دقائق(

بــأن  األولــى  الجلســة  هــذه  اختتــم 
تطلــب مــن الجميــع أن يقومــوا بتحميــل 
ــى نظــام للرســائل يعمــل  والدخــول عل
 WhatsApp .لــدى كل أعضــاء المجموعة
تطبيقيــن   Facebook Messenger أو 
مجانييــن ويعمــان بشــكل جيــد. قومــوا 
فــي  إلســتخدامها  مجموعــة  بعمــل 
ــن  ــذي بي ــت ال ــي الوق ــا ف ــل معً التواص
الجلســات، ومــن أجــل األخبــار، وطلبــات 

الصــاة، واالختبــارات، وغيرهــا.
ــاءات  ــد اللق ــد موع ــوا بتحدي ــرًا، قوم أخي
التاليــة بأكبــر عــدد ممكن من الجلســات 
التاليــة. تحديــد مواعيــد ســتة أشــهر 
مقدمـًـا أمــر مثالــي لكــي يمكــن للجميــع 
اإللتــزام بهــذه المواعيــد وكتابتها بشــكل 

مبكــر فــي أجندتهــم كأولويــة.

الكنيســة  فتشــجيع  ولــذا  بالمســيح، 
ــد  ــة الب ــذه المهم ــام به ــل القي ــن أج م
مبشــر.  كل  لــدى  إلتزامًــا  يكــون  أن 

.)٢4-١5  :١0 )عبرانييــن 

ــات  ــذه الصف ــي ه ــر ف ــا: فك ــر قلي انتظ
نقــاط  تــرى  أي  الجوهريــة.  الخمــس 
قوتــك ونقــاط ضعفــك فــي كل صفــة 

منهــا؟

مناقشة )15 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

• مــا دورنــا فــي الكــرازة ومــا دور هللا 
فيهــا؟

• كيــف يمكننــا التحقــق مــن أننــا كارزيــن 
صادقيــن وعابديــن مخلصين؟

•  كيــف تأمــل أن تنمــو فــي األشــهر 
ــة مــن خــال مجموعــة Advance؟ التالي

»إن كان الخطــاة ســيتعرضون للعنــة، 
فدعونــا علــى األقــل نجعلهــم يعبرون 
إلــى الجحيــم فــوق أجســادنا. وإن 
كانــوا ســيهلكون، فدعوهــم يهلكــون 
بركبهــم  اإلمســاك  نحــاول  بينمــا 
إن كان  البقــاء.  لتشــجيعهم علــى 
فعلــى  يمتلــئ  أن  للجحيــم  البــد 
األقــل، دعونــا نذكــره علــى ألســنتنا 
وال نســمح ألي شــخص بالذهــاب 
إليــه دون تحذيــر ودون صــاة مــن 

ــه.« أجل
 CHARLES ســبرجن  تشــارلز   

SPURGEON

تطبيق )5 دقائق(

فكــر فــي تعريــف كتابــي صحيــح للكــرازة 
بــه شــواهد مــن  يكــون  أن  )األفضــل 
الكتــاب المقــدس( لتحضــره للمجموعــة 
فــي اللقــاء القــادم فــي وقــت النقــاش 
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)يوحنــا 4: ٢3( البــد أن يكــون قــد ســمع 
اإلنجيــل وتجــاوب معــه )روميــة ١0: ١4-

.)١7

بنفــس الشــكل، دور الراعــي أو المعلــم 
أساســي مــن أجــل التلمــذة وال يجــب 
االســتهانة بــه. لكــن الراعــي لــن يكــون 
لديــه أيــة رعيــة يهتــم بهــا إن ظلــت 
المقاعــد فارغــة بســبب قلــة الجهــود 

ــم. ــرازة للعال ــف الك ــلية، وضع المرس

ــادة  ــكان العب ــى م ــاس إل ــيء بالن المج
الحقيقيــة يحتــاج منــا أن نشــرح لهــم 
ــل، وبينمــا نضــع هــذا األمــر فــي  اإلنجي
ذهننــا، ال يجــب علــى أي واحــد منــا 
عــن مســئولية مشــاركة  يتخــاذل  أن 
ــاركة  ــم بمش ــع العال ــارة م ــار الس األخب
مــع  المســيح  يســوع  بالــرب  إيماننــا 
القــدس  الــروح  بقــوة  النــاس  جميــع 
)أعمــال ١: 8(. يعلــم الكتــاب المقــدس 
ليعملــوا  مدعــوون  المؤمنيــن  كل  إن 
 ٢  ،١9  :٢8 )متــى  المبشــر  عمــل 
مــن  ولكــن هنــاك  تيموثــاوس 4: 5(، 
لديهــم دعــوة خاصــة للتبشــير أو ليكونــوا 
مبشــرين )أف 4: ١١(. بالنســبة لهــؤالء 
النــاس الكــرازة باإلنجيــل ليســت مجــرد 
أمــر يحــدث مــن يــوم إلــى يــوم، ولكنهــا 

التركيــز األساســي لحياتهــم.

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )20-30 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
الكــرازة  فــرص  لبعــض  والتقييــم 
المتاحــة، وأي شــيء آخــر يمكــن أن 
يشــجع المجموعــة. اطلــب مــن أعضــاء 
المجموعــة مشــاركة التعريفــات الكتابية 
للكــرازة )مــن الجلســة ١، التطبيــق( 
ــا. بالنســبة للمجموعــات  وناقشــوها معً
األصغــر يمكــن القيــام بهذا األمــر كتمرين 

الجلسة الثانية
هوية الكارز

للمجموعــة  الثانــي  اللقــاء  فــي 
ســتتحدثون مًعــا عــن هويــة الــكارز 
وعالقتهــا بهويــة هللا ذاتــه، وبقصــة 

ــه. إنجيل

الجلسة في عبارة

هويــة المبشــر متأصلــة فــي هويــة هللا 
ــي رســالته. اآلب: نحــن أوالده وحامل

خلفية الجلسة

جراهــام،  بيلــي  خدمــة  قمــة  فــي 
شــعر المســيحيون الشــباب باإللهــام 
مبشــرين  وليصبحــوا  مثالــه  التبــاع 
برســالة األخبــار الســارة. عبــر الســنوات 
تغييــر  هنــاك  كان  التاليــة  العشــرين 
وطموحــات  تطلعــات  فــي  ملحــوظ 
دور  أن  مــع  المســيحي.  الشــباب 
لــه  ينظــر  كان  المســيحي  المبشــر 
ــة  ــه ذروة الخدم ــى أن ــي الســابق عل ف
الشــباب  تطلعــات  أن  إال  المســيحية، 
اليــوم هــي أن  المســيحي الشــائعة 
ــط  ــدام وس ــادة، أو خ ــادة للعب ــروا ق يصي
للكنيســة. راعــي  ربمــا  أو  الشــباب، 

ــرًا  ــتفادت كثي ــة اس ــك إن الكنيس ال ش
ــن  ــن، أو م ــيقيين الموهوبي ــن الموس م
ــن  ــا م ــن، وأيضً ــام الموهوبي ــاع األف صن
األشــخاص الذيــن يســتخدمون مواهبهم 
علــى  أخــرى  بأشــكال  الخاقــة 
المســتويين الشــخصي والجماعــي في 
العبــادة، وهللا تــم االحتفــال بــه وتمجيــده 
مــن خــال جهــود هــؤالء األشــخاص 
ــح  ــل أن يمكــن أن يصب ــاء. لكــن قب األمن
ــروح والحــق  ــا، بال ــدًا حقيقيً أحدهــم عاب
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أتباعــه القيــام بــه بالذهــاب إلــى العالــم 
ــن نصــل  ــاس. لكــن حي ــه وتلمــذة الن كل
إلــى هــذه الفقــرة القصيــرة الــواردة فــي 
أفســس 4: ١١-١٢، والتــي تركــز علــى 
الــدور المحــدد للمبشــر إلــى جانــب دور 
الراعــي، والمعلــم، والنبــي، والرســول، 
والتــي يتــم إســتخدام كل منهــا لبنيــان 
جســد المســيح. كمــا أننــا نــرى إنســانًا 
اســمه فيلبــس فــي أعمــال الرســل 
إنــه  خــاص  لقــب  عنــه  قيــل  والــذي 
مبشــر )أعمــال ٢١: 8(. فمــاذا نفهــم 
إذن عــن دعــوة المبشــر؟ هــل هــي 
دعــوة للجميــع أم أنهــا دعــوة لبعــض 

النــاس المحدديــن؟

ربمــا تعــرف كلمــات ٢ كورنثــوس 5: ١7، 
حيــث يتحــدث بولــس عــن التحــول إلــى 
خليقــة جديــدة مــن خــال المســيح. 
ال شــك إنــك اســتخدمت هــذه اآليــة 
ــا  ــل. ولكنن ــالة اإلنجي ــرزت برس ــن ك حي
ــي  ــة ف ــرة الكتابي ــة الفق ــس بقي ال نقتب

ــادة. الع

»إِذًا إِنْ كَانَ أَحَــدٌ فِــي الْمَسِــيِح فَهُــوَ 
خَلِيقـَـةٌ جَدِيــدَةٌ: األَشـْـيَاءُ الْعَتِيقـَـةُ قـَـدْ 
مَضَــتْ، هُــوَذَا الْــكُلُّ قَــدْ صَــارَ جَدِيــدًا. 
ــا  ــذِي صَالَحَنَ ــنَ هللِا، الَّ ــكُلَّ مِ ــنَّ الْ وَلكِ
ــا  ــيحِ، وََأعْطَانَ ــوعَ الْمَسِ ــِه بِيَسُ لِنَفْسِ
خِدْمـَـةَ الْمُصَالَحَةِ، أَيْ إِنَّ هللَا كَانَ فِي 
الْمَسِــيحِ مُصَالِحًــا الْعَالَــمَ لِنَفْسِــهِ، 
خَطَايَاهُــمْ،  لَهُــمْ  حَاسِــبٍ  غَيْــرَ 
وَوَاضِعًــا فِينَــا كَلِمَــةَ الْمُصَالَحَــةِ. إِذًا 
نَسـْـعَى كَسـُـفَرَاءَ عـَـنِ الْمَسِــيِح، كَأَنَّ 
ــيحِ:  ــنِ الْمَسِ ــبُ عَ ــا. نَطْلُ ــظُ بِنَ هللَا يَعِ

ــعَ هللِا.« ــوا مَ تَصَالَحُ
 )2 كورنثوس 5: 20-17(.

هللا مشــغول بعمــل مصالحــة الخليقــة 
ــا، نحــن  ــو يريدن ــد وه ــن جدي لنفســه م
شــعبه الــذي تمــت مصالحتــه، أن نلعــب 
دور الســفراء الذيــن يحملــون رســالته 
ــرًا »للمبشــرين  ــرة. هــذا ليــس أم المغي
لــكل  دعــوة  ولكنــه  المحترفيــن« 

ــرة  ــات كبي ــة، وللمجموع ــكل المجموع ل
ــات  ــام لمجموع ــك االنقس ــدد، يمكن الع
صغيــرة للمناقشــة لكــي يمكــن أن تتــم 
تغطيــة األجــزاء األساســية للجلســة إن 
كان أحــد النــاس لــم يحضــر الجلســة 

ــة. الماضي

صالة

ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل

تعليم )20-30 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.

»أَنَــا أُنَاشِــدُكَ إِذًا أَمَــامَ هللِا وَالــرَّبِّ 
يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ، الْعَتِيــدِ أَنْ يَدِيــنَ 
ظُهُــورِهِ  عِنْــدَ  وَاألَمْــوَاتَ،  األَحْيَــاءَ 
اعْكُــفْ  بِالْكَلِمَــةِ.  اكْــرِزْ  وَمَلَكُوتِــهِ: 
عَلـَـى ذلـِـكَ فـِـي وَقـْـتٍ مُنَاسِــٍب وَغَيـْـرِ 
بِــكُلِّ  انْتَهِــرْ، عِــْظ  مُنَاسِــبٍ. وَبِّــخِ، 
ــتٌ الَ  ــيَكُونُ وَقْ ــهُ سَ ــمٍ. ألَنَّ ــاةٍ وَتَعْلِي أَنَ
يَحْتَمِلـُـونَ فِيــهِ التَّعْلِيــمَ الصَّحِيــحَ، بـَـلْ 
حَسـَـبَ شـَـهَوَاِتهِمُ الْخَاصَّــةِ يَجْمَعـُـونَ 
لَهـُـمْ مُعَلِّمِينَ مُسْــتَحِكَّةً مَسـَـامِعُهُمْ، 
فَيَصْرِفُــونَ مَسَــامِعَهُمْ عَــنِ الْحَــقِّ، 
وَأَمَّــا  الْخُرَافَــاتِ.  إِلَــى  وَيَنْحَرِفُــونَ 
أَنـْـتَ فَاصـْـحُ فـِـي كُلِّ شـَـيْءٍ. احْتَمـِـلِ 
الْمَشَــقَّاتِ. اعْمَــلْ عَمَــلَ الْمُبَشِّــرِ. 

تَمِّــمْ خِدْمَتَــكَ.«     
)2 تيموثاوس 4: 5-1(

مــا معنــى أن نكــون مدعويــن لعمــل 
المؤمنيــن  جميــع  أليــس  المبشــر؟ 
يســوع  أخبــار  لمشــاركة  مدعويــن 
المســيح الســارة مــع العالــم؟ التكليــف 
األعظــم الــذي كلفنــا بــه المســيح فــي 
ــع  ــى جمي ــر عل ــه أم ــدو أن ــى ٢8 يب مت
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حياتهــم  وتتبــدل  يخلصــوا  لكــي 
اإلنجيــل. برســالة 

•  تمــت الصــاة والتحــدث علــى حياتــك 
بكلمــات نبويــة بــأن تكــون خادمًــا للــرب.

• أنت مستعد للذهاب حيثما تحملك 
رسالة اإلنجيل.

انتظــر قليــا: اقضــوا بعــض الوقــت فــي 
ــابقة  ــارات الس ــذه العب ــن ه ــدث ع التح
وإن كانــت جميعـًـا أو ربمــا بعضهــا يمــس 
ــد أو  ــن واح ــب م ــارك )أو اطل ــك. ش قلب
اثنيــن مــن المجموعــة( مشــاركة كيــف 
أتيــت إلــى اإلدراك إن هللا دعــاك لتكــون 

مبشــرًا.

يخبرنــا الكتــاب المقــدس بــأن هللا ال يريــد 
ــك أي إنســان )٢ بطــرس 3: 9(.  أن يهل
ــى  ــاب إل ــزم بالذه المبشــر شــخص مل
ــب  ــس قل ــل نف ــه يحم ــه ألن ــم كل العال
اآلب. نحــن ال نبشــر ألن علينــا أن نفعــل 
هــذا )بدافــع الواجــب أو الخــوف( ولكننــا 
نفعــل هــذا ألن قلوبنــا متوافقــة مــع 
ــت  ــا ليس ــماوي. هويتن ــب اآلب الس قل
ــي أن  ــل ف ــرين، ب ــح مبش ــي أن نصب ف
نكــون أوالدًا هلل، ألننــا صرنــا ورثــة لــه 
مــن خــال هــذا اإلنجيــل الــذي نكــرز بــه 

)يوحنــا ١٢: ١(.

ــك،  ــك أو دعوت ــن مواهب ــر ع ــض النظ بغ
ليخلــص نفســه  القــوة  لديــه  أحــد  ال 
أو أي شــخص آخــر. يمكننــا فقــط أن 
ــذي  ــه هــو وحــده ال نكــون رســا هلل ألن
ــه  ــاركة قلب ــا لمش ــو يدعون ــص. وه يخل
للضاليــن بينمــا ننمــو فــي معرفتــه أكثــر 
ــه  ــن قوت ــا نعل ــب، وبينم ــر كأب مح وأكث

المخلصــة للعالــم.

مناقشة )20 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

المؤمنيــن، ولكــن هــذه الســفارة يمكــن 
أن تبــدو مختلفــة مــن شــخص إلــى آخــر. 
فكــر فــي األمــر بهــذه الطريقــة: فــي 
ــدم، كل العــب يســعى  ــرة الق ــق ك فري
للفــوز فــي المبــاراة، ولكــن المهاجميــن 
هــم المكلفــون تحديــدًا بإحــراز األهــداف. 
ــن ال  ــن اآلخري ــي إن الاعبي ــذا ال يعن ه
يمكنهــم أن يســجلوا األهــداف أو أنهــم 
لــن يســجلوا أي أهــداف، ولكنه يعني إن 
الوظيفــة األساســية لخــط الهجــوم هــي 
الطريقــة  بنفــس  األهــداف.  تســجيل 
يمكــن القــول إنــه بينمــا تســعى كل 
ــوت  ــترداد ملك ــدف اس ــة وراء ه الكنيس
هللا بصورتــه الكاملــة، لدينــا جميعـًـا أدوارًا 
مختلفــة علينــا أن نلعبهــا فــي الشــهادة 
والكــرازة. إال أن هنــاك البعــض المدعوون 
أولويــة  تكــون  لكــي  خــاص  بشــكل 
حياتهــم هــي الكــرازة باإلنجيــل، علــى 
حســاب أمــور أخــرى فــي الغالــب. هؤالء 
هــم المبشــرون، مثــل فيلبــس، والــذي 

ــه فــي أعمــال ٢١: 8. نقــرأ عن

إن كانــت بعــض العبــارات التاليــة تمســك 
بقــوة مــن ال

داخــل، فيمكــن أن تكــون دعــوة المبشــر 
علــى حياتــك بالفعــل:

ينالــون  الضاليــن  تــرى  ألن  تتــوق   •
لخــاص. ا

• أنــت تشــعر بأنــك ملــزم بــأن تكــرز 
برســالة اإلنجيــل فــي وقــت مناســب 

وغيــر مناســب.

ــر فــي المهمــة بغــض النظــر عــن  • تثاب
ــا. ــي تواجهه ــات الت الصعوب

ــة الرســالة  ــي نزاه ــدًا ف • ال تســاوم أب
التــي تشــاركها بغــض النظــر عمــا تريــد 

ــه. ــتحكة أن تقول اآلذان المس

•  أنــت موحــد الذهــن وال تريــد شــيئًا 
ــن  ــى الضالي ــالة إل ــل بالرس إال أن تص
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ــت  ــض الوق ــوا بع ــيح. اقض ــوع المس يس
لكــي  البعــض  لبعضكــم  الصــاة  فــي 
ــد مــن الوضــوح لدعــوة  يجلــب هللا المزي
كل واحــد منكــم كمبشــر، وألن يوفــر 
ــا لكــم لمشــاركة رســالة اإلنجيــل،  فرصً
وأن يكــون لديكــم المزيــد مــن الجــرأة 

ــذا. ــون ه ــا تفعل بينم

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً

الشــهادة  بيــن  فــرق  هنــاك  هــل    •
والكــرازة؟ الشــخصية 

الجميــع متوقــع منهــم أن  لــو كان    •
ــاك  ــاذا هن ــر، فلم ــل المبش ــوا عم يعمل
ــرين؟ ــوا مبش ــوون ليكون ــم مدع ــن ه م

ــب اآلب  ــنا قل ــي أنفس ــور ف ــف نط • كي
ــن؟ ــو الضالي نح

»المدعــو لكــي يكــون مفــرزًا ليعمــل 
يكــرس  أن  عليــه  المبشــر،  عمــل 
وقتــه وجهــده ويركــز فكــره علــى 
هــذه المهمــة اإللهيــة. فــا يجــب أن 
ــل  ــر يحتم ــيء آخ ــأي ش ــتت ب يتش
المهمــة.  هــذه  عــن  يشــغله  أن 
ــاع  ــراره. إقن ــن يضعــف ق االضطهــاد ل
ــتاقيها آذان  ــن س ــادالت اآلخري ومج
الواضحــة  هللا  قيــادة  فقــط  صمــاء. 

ســتجعله يغيــر خدمتــه.« 
بيلي جراهام.

تطبيق )5 دقائق(

ألننــا  اإلنجيــل  رســالة  نشــارك  ال 
»مبشــرون« بــل ألننــا اختبرنــا تحــوال 
ــه  ــة اآلب، ومع ــل محب ــا بفع ــي حياتن ف
نريــد أن يعرفــه العالــم كمــا نعرفــه نحــن.

إنجيــل  اقــرأوا  القــادم،  الشــهر  عبــر 
ــوا  ــة وانتبه ــوة اليومي ــي الخل ــس ف مرق
فــي  الرئيســية  األفــكار  مــن  لواحــدة 
إنجيــل مرقــس، إن يســوع هــو ابــن هللا، 
الخــادم الــذي أتــى لكــي يفعــل مشــيئة 
ــل  ــراءة إنجي ــاود ق اآلب. بينمــا تقــرأ، وتع
مرقــس بهــذا المنظــور، اطلــب مــن هللا 
ــك فــي ضــوء مــن هــو. ــد هويت ــه يؤك أن
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اشــكر هللا اآلب الســماوي الــذي ال يريــد 
أن يهلــك أحــدٌ ودبــر طريقًــا للخــاص 
للجميــع مــن خــال الثقــة فــي ابنــه 
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فــي روميــة ١ يعلــن الرســول بولس بكل 
ــلِ  ــتَحِي بِإِنْجِي ــتُ أَسْ ــي لَسْ جــرأة »ألَنِّ
ــكُلِّ  ــاَصِ لِ ــوَّةُ هللِا لِلْخَ ــهُ قُ ــيحِ، ألَنَّ الْمَسِ
مـَـنْ يُؤْمـِـنُ: لِلْيَهـُـودِيِّ أَوَّالً ثـُـمَّ لِلْيُونَانِيِّ.« 
)روميــة ١: ١6(. إن فهــم اإلنجيــل كقــوة 
هللا للخــاص يعنــي فهــم أمــر يتعلــق 
ــه  ــا يعني ــه، وم ــا فعل ــو هللا، وم ــن ه بم
ــي  ــه متضمــن ف ــر كل ــم. األم هــذا للعال
ــن  ــيح. لك ــوع المس ــو يس ــن ه ــم م فه
هــذا ليــس فلســفة مجــردة وال منفصلــة 
بعيــدة عــن عالــم الواقــع أو منعزلــة فــي 
قاعــات المحاضــرات. إن فهــم رســالة 
اإلنجيــل يســاعدنا علــى أن نقتــرب مــن 
ــا وفــي  ــة فــي وجودن األســئلة الجوهري
هويــة اإللــه الــذي خلقنــا. أســئلة مثــل:

»من أنا؟«

كل إنســان يطــرح هــذا الســؤال بطريقــة 
أو بأخــرى. مــا معنــى هــذه الحيــاة؟ هــل 
ــي؟  ــي هويت ــا ه ــا؟ م ــدف له ــاك ه هن
إن اإلجابــة هــي إنــك ابــن هلل، مخلــوق 

بواســطته، ومحبــوب منــه.

»من هو هللا؟«

هنــاك الكثيــر مــن الديانــات فــي العالــم. 
حتــى لــو كان هللا موجــودًا فهــل مــن 
الممكــن أن نعــرف حقًــا مــن هــو وأن 
ــه الحقيقــي؟  ــد اإلل ــا نعب ــد مــن أنن نتأك
نعــم. هللا جعــل نفســه معروفًــا مــن 
خــال الخليقــة، ومــن خــال خبــرات 
حــول  مــكان  كل  فــي  بــه  المؤمنيــن 
العالــم، ومــن خــال شــخص يســوع 

المســيح.

)إشــعياء 44: ٢4( وهــو  الخالــق  إنــه 
حامــل كل الحيــاة بكلمتــه )عبرانييــن 
ــور ١48:  ــون )مزم ١: 3( وهــو ســيد الك
١-7(، وهــو أب ســماوي محــب وكامــل 
)مزمــور ١8: 30، متــى 6: 9؛ مزمــور 57: 
١0( وهــو يتــوق ألن يســترد البشــرية 

الجلسة الثالثة
رسالة 
المبشر

فــي هــذه الجلســة ســندرس مًعــا 
هــو  مــا  ذاتهــا.  اإلنجيــل  رســالة 
كاٍف  فهــم  لدينــا  هــل  اإلنجيــل؟ 
للرســالة التــي نبشــر بهــا لكــي 

نتمكــن مــن توصيلهــا بوضــوح؟

الجلسة في عبارة

رســالة المبشــر هــي يســوع المســيح. 
جــاء المســيح. صُلــبَ المســيح. قــام 

ــيعود. ــيح س ــيح. والمس المس

خلفية الجلسة

كتــب القديــس أوغســطينوس عبارتــه 
ــك،  ــا لذات ــد خلقتن ــا رب لق الشــهيرة »ي

ــك.« ــا إال في ــنا راحته ــد نفوس ــن تج ول
اليــأس  مــن  النــاس  اإلنجيــل  ينقــل 
والظلمــة واالنكســار والحيــاة الخاليــة 
مــن الرجــاء إلــى الفــرح والنــور والمحبــة 
ــي  ــوب الت ــل القل والرجــاء. يحــرك اإلنجي
لــم تجــد راحتهــا لاقتــراب مــن خالقهــا 
مــن أجــل الحصــول علــى الشــبع. لكــن 
أتبــاع  مــن  الكثيــر  أن  يبــدو  لألســف 
المســيح فقــدوا الثقــة فــي قــوة اإلنجيل 
اليــوم. هنــاك الكثيــر مــن األســباب التي 
تجعــل المؤمنيــن ال يشــاركون رســالة 
اإلنجيــل مــع اآلخريــن ومنهــا الخــوف، 
والشــعور بعــدم الكفــاءة، واألمــل فــي أن 
شــخصًا آخــر ســيلعب هــذا الــدور. ولكــن 
األمــر هــو أن هــذه األســباب  جوهــر 
ــا تعــود إلــى نفــس األمــر: افتقــار  جميعً
فهــم اإلنجيــل وفقــدان الثقــة فــي قوتــه.
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ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل

تعليم )25-35 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.

»وَأَنَــا لَمَّــا أَتَيْــتُ إِلَيْكُــمْ أَيُّهَــا اإِلخْــوَةُ، 
أَتَيـْـتُ لَيْسَ بِسـُـمُوِّ الْــكَاَمِ أَوِ الْحِكْمَةِ 
ــمْ  ــهَادَةِ هللِا، ألَنِّــي لَ ــمْ بِشَ ــا لَكُ مُنَادِيً
إالَّ  بَيْنَُكــمْ  شَــيْئًا  أَعْــرِفَ  أَنْ  َأعْــزِمْ 

ــا.« ــاهُ مَصْلُوبً ــيحَ وَإِيَّ ــوعَ الْمَسِ يَسُ
1 كورنثوس 2: 2-1.

يكشــف بولــس هنــا عــن إلتزامــه بالحــق 
وبقــوة قصــة يســوع بإعــان إنــه قــرر 
ــن يكــون موجــودًا عندهــم فهــو  ــه حي إن
إال يســوع  يعــرف بشــيء  أن  يريــد  ال 
المســيح وإيــاه مصلوبـًـا. هــذا هــو جوهــر 
دخــل  ذاتــه  إن هللا  اإلنجيــل:  رســالة 
ــم  ــي العال ــودة ف ــى الموج ــى الفوض إل
فــي شــخص يســوع المســيح، وعــاش 
الصليــب  علــى  ومــات  كاملــة،  حيــاة 
ليأخــذ المــوت الــذي نســتحقه، وقــام 
ــث كاســرًا  ــوم الثال ــي الي مــن المــوت ف
لعنــة المــوت مــرة وإلــى األبــد )عبرانييــن 

.)١4  :٢

يمكــن  الحقيقيــة  والحيــاة  الخــاص 
ــه  ــا مــن خــال اإليمــان ب ــور عليهم العث
وحــده. نشــارك هــذا الحــق ليــس فقــط 
لنغيــر األذهــان، بــل لنأتــي بحيــاة جديدة 
وهــو  إنســان،  لــكل  جــذري  وبتحــول 
ــان  ــدث إال باإليم ــن أن يح ــول ال يمك تح

بيســوع المســيح.

مــن  معــه  العاقــة  إلــى  المكســورة 
ــد. جدي

»من هو يسوع المسيح؟«

أكثــر شــخصية تفــرض نفســها علــى 
مــن  القليــل  اإلنســاني.  التاريــخ 
كان  أنــه  فــي  يشــككون  المؤرخيــن 
معلــم  هــو؟  مــن  ولكــن  موجــودًا، 
ــون؟  ــل مجن ــال؟ رج ــل محت ــم؟ رج حكي
إنــه  يقــول  مــن  هــو  الحقيقــة،  فــي 
هــو: مخلــص العالــم، الــذي مــن خــال 
حياتــه، وموتــه، وقيامتــه، جعــل مــن 
ــا هلل  ــر ابنً ــكل إنســان أن يصي الممكــن ل

.)١١  :5 )١يوحنــا 

األســئلة  مــن  النوعيــة  أن هــذه  مــع 
يمكنهــا أن تكــون نقطــة بدايــة جيــدة 
للحديــث عــن اإلنجيــل، إال أنهــا ال تقــود 
بالضــرورة إلــى الفهــم الكامــل والكافــي 
ــون  ــد تك ــا ق ــل. لكنه ــه اإلنجي ــا يعني لم
ــد  ــة. والب ــاء العاق ــا بن ــدأ منه ــا نب نقاطً
أن نحفــر بعمــق فــي الكتــاب المقــدس 
لكــي نتحقــق إنــه مــن خــال هــذه 
النــاس  نرشــد  أن  يمكننــا  األســئلة 
بالكامــل إلــى رســالة المســيح الكاملــة.

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )15-20 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
الكــرازة  فــرص  لبعــض  والتقييــم 
المتاحــة، وأي شــيء آخــر يمكــن أن 
يشــجع المجموعــة. اطلــب مــن أعضــاء 
مــع  رحلتهــم  مشــاركة  المجموعــة 
ــي  ــهر الماض ــر الش ــس عب ــل مرق إنجي
)الجلســة ٢: التطبيــق(. اســتخدم هــذا 
الوقــت للتأكيــد علــى هويــة المبشــر 
مــرة أخــرى فــي ضــوء حيــاة يســوع 

هلل. كخــادم 



29 دليل مجموعات التلمذة

رســالة اإلنجيــل تجلــب معهــا بعــض 
األفــكار الشــديدة التحــدي. فهــي تصفنــا 
ــات مكســورة  ــا كائن كخطــاة، وتزعــم إنن
الســارة  واألخبــار  المــوت.  وتســتحق 
جيــدة بالفعــل ألنهــا يتــم تقديمهــا فــي 

ــوء. ــة الس ــانية بالغ ــة إنس ــل حال مقاب

المحــب  هللا  طبيعــة  عــن  مفهومنــا 
المنعــم، ســوف يحــدد مقــدار حجــم 
ــارع  ــا. يص ــي عيونن ــة ف ــكلة الخطي مش
النــاس مــع فكــرة هللا القاضــي الــذي 
يديننــا مــن أجــل خطايانــا، ومــع فكرة هللا 
المحــب الــذي يمكــن أن يرســل النــاس 
إلــى الجحيــم. مــن الســهل أن نتعــرض 
إلغــراء التاعــب بعناصــر اإلنجيــل تلــك، 
أو أن نتجاهلهــا بالكامــل، ولكــن لــو فعلنا 
ــه  ــح. المبشــر لدي ــم ننج ــن ل ــذا فنح ه
مســئولية أن يقــوم بتفكيــك مشــكلة 
ــوة الصليــب  ــم فهــم ق ــة لكــي يت الخطي
وأن  حقيقتهــا،  علــى  القيامــة  ورجــاء 
يعلــن نعمــة هللا غيــر المســتحقة التــي 
ــاء  ــي هــي الرج ــة والت ــا بمحب ــدم لن تق

ــز 39: 7(. ــر )م ــد للبش الوحي

الخطيــة مشــكلة عظيمــة تــم حلهــا 
هــذا  تخفيــف  أعظــم.  إلــه  بواســطة 
ــن أن  ــه بســطحية يمك ــم أو تقديم الفه
يضعــف رســالتنا لآلخريــن، ولــذا البــد أن 
نلتــزم بتقديــم الحــق بغــض النظــر عــن 
ــه. ــعر ب ــد نش ــذي ق ــدي ال ــدار التح مق
نقطــة أخــرى يمكــن أن تفوتنــا بســهولة 
ــن  ــوت ع ــا أن نم ــا علين ــرة إنن ــي فك ه
نحمــل  وأن  ذواتنــا،  حــول  تمركزنــا 
الصليــب، وأن نتبــع يســوع بــكل مــا لنــا 
)متــى ١6: ٢4(. الدعــوة إلــى الحيــاة 
ــل  ــم التقلي ــادة يت ــة ع ــة بالتضحي ممتلئ
برســالة  الحديــث  أجــل  مــن  منهــا 
يجعلــك  إلــه »ســوف  أن هللا  مفادهــا 
ــا بهــذه  ــات تشــاندلر يقوله ســعيدًا«. م

الطريقــة:

هــذه  مــن  كبيــر  جــزء  قليــا:  انتظــر 
الجلســة ســوف يستكشــف مــا هــو 
التاليــة  األجــزاء  اســتخدم  اإلنجيــل. 
)فــي الماحــق( لكــي تشــعل نقاشــات 
ــل. ــة اإلنجي ــه ماهي ــا نؤمــن أن بشــأن م

عقيدة اإلنجيل )ملحق 1(

اإلطار الاهوتي النظامي لإلنجيل.

قصة اإلنجيل )ملحق 2(

بشــكل عــام، نفــس رســالة اإلنجيــل 
المدخــل  فــي  تقديمهــا  تــم  التــي 
ــا  ــم تقديمهــا هن النظامــي الســابق، يت
بتركيــز أكبــر علــى شــرح القصــة التــي 

يتــم ســردها بأســلوب قصصــي.
 Youth مثال إنجيل كام الشباب

Gospel Talk )ملحق 3(

THE4POINTS مثال النقاط األربع

 GOSPEL )ملحق 4(
مثال الدوائر الثاث )ملحق 4(

هــذه األمثلــة يمكــن إســتخدامها لتقييم 
أســلوب محــدد لتقديــم اإلنجيــل. انتقــي 
ــا  ــك م ــر إن كان لدي ــا )أو أكث ــد منه واح
ــم  يكفــي مــن الوقــت( وابحــث كيــف يت
ــح  ــذي ينج ــا ال ــا. م ــل فيه ــرح اإلنجي ش
بشــكل جيــد هنــا ومــا الــذي ال ينجــح؟

بــه  تربــح  »مــا  تــورك  فرانــك  قــال 
ــه األطفــال. إن ربحــت  ــح ل األطفــال، ترب
األطفــال بالعاطفــة، فســتربحهم لصالــح 
المشــاعر...« إن كانــت رســائل اإلنجيــل 
ومحــاوالت  ســطحية،  نقدمهــا  التــي 
ذات بعــد واحــد لجــذب قلــب المســتمع، 
ــي  ــادي الت ــن األي ــر م ــرى الكثي ــا ن فربم
ــذي  ــا ال ــن م ــا، ولك ــا معه ــع تجاوبً ترتف

ــا؟ ــه حقً ــوا مع تجاوب
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جوهــر  حيــا  اإلنجيــل  رســالة  »إن 
تقــدم  وهــي  المســيحية،  الحيــاة 
األســاس الراســخ لمقاومــة الثقافــة 
الســائدة. ألننــا حيــن نؤمــن حقًــا 
باإلنجيــل، نبــدأ فــي إدراك إن اإلنجيل 
ال يلــزم المســيحيين فقــط لمواجهــة 
ــع  ــي المجتم ــة ف ــا االجتماعي القضاي
فــي  اإلنجيــل  ولكــن  بنــا  المحيــط 
الحقيقــة يخلــق مواجهــة مــع الثقافة 
المحيطــة بنــا وأيضًــا التــي فينــا.« 

DAVID PLATT ديفيــد بــالت

تطبيق )5 دقائق(

شــجع كل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة 
يوميــة  خطــة  مواصلــة  أو  بــدء  علــى 
بإســتخدام  المقــدس  الكتــاب  لقــراءة 
الكتــاب  لقــراءة   YouVersion تطبيــق 
ــراءات  المقــدس أو أي خطــة أخــرى للق
ــاب  ــراءة الكت ــي ق ــا ف ــة. اندماجن الكتابي
المقــدس أمــر بالــغ األهميــة إن كنــا 
نريــن أن ننمــو فــي تبعيتنــا للمســيح 
وأن نفهــم اإلنجيــل بعمــق لكــي يمكننــا 

مشــاركته ببســاطة.

برســالة  الخاصــة  المــادة  مســتخدمًا 
وفــي  الكتــاب  هــذا  فــي  اإلنجيــل 
شــرح  بكتابــة  قــم  المقــدس  كتابــك 
مختصــر مــن 3-5 نقــاط عــن رســالة 
اإلنجيــل مدعمًــا هــذا الشــرح بآيــات 
ــك  ــاب المقــدس بطريقــة يمكن مــن الكت
مشــاركتها مــع المجموعــة. فــي المــرة 
ــائل  ــذه الرس ــم ه ــيتم تقيي ــة، س التالي
مــن الناحيــة الاهوتيــة، ومــن ناحيــة 

التواصــل. علــى  وقدرتهــا  فعاليتهــا، 

صالة

ــاة  ــاش حي ــاء وع ــه ج اشــكر يســوع ألن
علــى  مكاننــا  أخــذ  وألنــه  كاملــة، 
الصليــب، وأنــه مــن خــال قيامتــه يمكننا 
أن نقبــل فــي حيــاة جديــدة. اطلــب منــه 
رســالته  فهــم  علــى  يســاعدكم  أن 

ــة التــي فــي رســالة  »القــوة الروحي
ــوم  ــا نق ــا عندم ــم إنكاره ــل يت اإلنجي
بتعديــل رســالة اإلنجيــل بتفريغهــا 
مــن محتواهــا. حيــن نشــكك فــي 
أن الرســالة وحدهــا هــي قــوة هللا 
ــور أو  ــة أم ــي إضاف ــدأ ف ــاص نب للخ
اســتبعاد أمــور، وفــي الثقــة فــي 
قوتنــا الشــخصية فــي اإلقنــاع أو فــي 

تقديــم الرســالة.«

البــد أن نقــدم رســالة اإلنجيــل الكاملــة 
الناقصــة  الرســالة  ألن  وضــوح،  بــكل 
ــل  ــن. جع ــن ناقصي ــى مؤمني ــتقود إل س
دراســة الكتــاب المقــدس اليوميــة أولوية 
فــي حياتنــا أمــر أساســي لــكل مؤمــن 
ــم الحــق  ال ســيما لمــن يســعون لتقدي
بشــكل منتظــم. كيــف يمكننــا أن نزعــم 
ــدس  ــاب المق ــن الكت ــا م ــا إعانً أن لدين
إن كنــا ال نســمح لــه بــأن يغــذي حياتنــا 
ــن  ــنا مدعوي ــن لس ــي؟ نح ــكل يوم بش
ــون  ــل ألن نك ــرين، ب ــون مبش ــط لنك فق

ــدس. ــاب المق ــون الكت ــرين يعلن مبش

مناقشة )20 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

• كيــف تصــف فهمــك الشــخصي لحــق 
اإلنجيــل؟

•  مــا هــي بعــض تحديــات شــرح رســالة 
اإلنجيــل بشــكل جيــد اليوم؟

•  كيــف يمكننــا أن نخلــق نقــاط ربــط 
للرســالة مــع المســتمعين المعاصريــن؟

•  مــاذا نعنــي حقًــا بقــول إن علينــا 
أن نكــون »مبشــرين يعلمــون الكتــاب 

المقــدس«؟



31 دليل مجموعات التلمذة

بالمزيــد مــن الوضــوح، وأن تعرفوا رســالة 
اإلنجيــل بشــكل أكثــر عمقـًـا، وأن تكونــوا 
ببســاطة  مشــاركتها  علــى  قادريــن 

ــم. ــون بك ــن يحيط ــع م ــدق م وبص
اشــكروا هللا مــن أجــل الفــرص التــي 
يعطيهــا لكــم، وصلــوا ألن تكونــوا مؤهلين 
ــذه  ــع ه ــل م ــي التعام ــاء ف ــوا أمن لتكون
الفــرص بينمــا تقضــون وقتًــا فــي كلمتــه 

وفــي محضــره.

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً



مالحظـــــــات
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ــه مــن الحقيقــي  ــا أن متماســكة. فبينم
األخبــار  تعكــس  أن  يجــب  حياتنــا  إن 
الســارة الخاصــة بملكــوت هللا بنفــس 
تعملــه  أن  يجــب  الــذي  المســتوى 
ــو  ــذا ه ــيرنا، وه ــا وتبش ــا ووعظن كلماتن
ــرازة أو التبشــير  ــة الك ــا تعكســه كلم م
فــي معناهــا اللفظــي. يمكــن أن نصلــح 

العبــارة لنقــول
 

»اكــرز باإلنجيــل فــي كل وقــت، وألن 
إســتخدام  فعليــك  ضــروري،  هــذا 

ــا.« ــات أيضً الكلم

مثــل  بالفعــل  »التبشــير«  كلمــة  إن 
كلمــة »إعــان البشــارة« يحمــان فــي 
ــا ال ينفصــم مــع الكلمــة  داخلهمــا ارتباطً
فبعــد  اللفظيــة.  التعبيــرات  المنطوقــة 
كل شــيء، يمكــن أن تحيــا حيــاة بــارة، 
ــدًا بشــأن الرجــاء  ــر أب ــم تخب ولكــن إن ل
الــذي لــك فــي يســوع المســيح فكيــف 
ســيتمكن العالــم مــن أن يعــرف ســبب 
بهــذا  تحياهــا  التــي  الحيــاة  نوعيــة 

الشــكل؟

ــن  ــا وتســمح لآلخري »أن تظــل صامتً
ــئ.  ــر خاط ــك أم ــروا أفعال ــأن يفس ب
األمــر.  هــذا  يفعــل  لــم  ذاتــه  هللا 
أفعــال هللا  فــي  المحوريــة  النقــاط 
الفدائيــة فــي التاريــخ دومًــا كانــت 

منطــوق.«  بإعــان  مصحوبــة 
.WILL METZGER ويل ميتسجر

كان التبشــير باإلنجيــل أمــرًا محوريـًـا مــن 
أجــل انتشــار رســالة اإلنجيــل كمــا نــرى 
 )١4  :٢ )أعمــال  الجديــد  العهــد  فــي 
ــا  ــي أيامن ــاس ف ــاك بعــض الن ولكــن هن
التبشــير موضــة  بــأن  يؤمنــون  الذيــن 
األفضــل  الطريقــة  يعــد  ولــم  قديمــة، 
لتوصيــل اإلنجيــل إلــى العالــم. بالتأكيــد 
ــي تبشــيرنا،  ــن ف ــون خاقي ــد أن نك نري
ــا  ــا يمكنن ــا )ربم ــي تواصلن ــور ف وأن نتط
أن نتواصــل بطــرق جديــدة مثــل األفــام، 
الكتــاب  ولكــن  األغنيــات(،  كتابــة  أو 

الجلسة الرابعة

عمل 
المبشر

مــا مقــدار أهميــة الوعــظ بالنســبة 
للمبشــر؟ هــذه الجلســة فرصــة 
ــر فــي هــذه الفكــرة الهامــة  للتفكي
بشــكل كتابــي ولتشــجيع بعضنــا 
بعًضــا علــى تنميــة وتطويــر مهاراتنا 
فــي الوعــظ والكــرازة والتواصــل 
فــي خضــوع كامــل لقــوة الــروح 

ــة. ــذه المهم ــم ه ــدس لتتمي الق

الجلسة في عبارة

رســالة  إعــان  هــو  المبشــر  عمــل 
اإلنجيــل مثلمــا هــي معلنــة مــن خــال 
الــروح  بقــوة  المقدســة  هللا  كلمــة 

القــدس.

خلفية الجلسة
وفقًــا للتقليــد، قــال القديــس فرنســيس 

األســيزي ذات مــرة: 
»اكــرز باإلنجيــل فــي كل األوقــات، 
عندمــا  الكلمــات  واســتخدم 

األمــر!«. يســتدعي 

هــذا اقتبــاس شــائع يســتهدف توضيــح 
أهميــة عيــش الحيــاة المســيحية التــي 
يتجلــى فيهــا اإلنجيــل. ولكــن هنــاك 
مشــكات فــي هــذا الفكــر. أوال، ليــس 
هنــاك دليــل حقيقــي علــى أن القديــس 
مــن  الــكام  هــذا  قــال  فرنســيس 
األســاس، علــى األقــل لــم يكتــب هــذه 

ــدًا. ــات أب الكلم
ــة مــن هــذا هــو أن  ــر أهمي ــا، واألكث ثانيً
ــر  ــارة غي ــر عب ــاطة يعتب ــكل بس ــذا ب ه
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تعليم )20-30 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.

بِالــرَّبِّ  بِفَمِــكَ  اعْتَرَفْــتَ  إِنِ  »ألَنَّــكَ 
يَسُــوَع، وَآمَنْــتَ بِقَلْبِــكَ أَنَّ هللَا أَقَامَــهُ 
مـِـنَ األَمـْـوَاتِ، خَلَصـْـتَ. ألَنَّ »كُلَّ مـَـنْ 
ــفَ  ــصُ«. فَكَيْ ــمِ الــرَّبِّ يَخْلُ ــو بِاسْ يَدْعُ
ــفَ  ــهِ؟ وَكَيْ ــوا بِ ــمْ يُؤْمِنُ ــنْ لَ ــوَن بِمَ يَدْعُ
بِــهِ؟  يَسْــمَعُوا  لَــمْ  بِمَــْن  يُؤْمِنُــونَ 
وَكَيْــفَ يَسْــمَُعونَ بِــاَ كَارِزٍ؟ وَكَيْــفَ 
يَكْــرِزُونَ إِنْ لَــمْ يُرْسَــلُوا؟ كَمَــا هُــوَ 
مَكْتـُـوبٌ: مـَـا أَجْمَلَ أَقـْـدَامَ الْمُبَشِّــرِينَ 
بِالْخَيْــرَاتِ.«   الْمُبَشِّــرِينَ  بِالسَّــاَمِ، 

)روميــة 10: 9، 15-13(.

ــان  ــن إع ــكام ع ــن ال ــر م ــاك الكثي هن
رســالة اإلنجيــل. يحــدد تيــم كيلــر علــى 
األقــل 33 كلمــة يونانيــة مختلفــة يمكــن 
ــام«.  ــير« أو »إع ــى »تبش ــا إل ترجمته
فــي هــذا الجــزء فــي رســالة روميــة نجد 
إن بولــس يســتخدم كلمــة »مبشــرين/
يكــرزون« للتعبيــر عــن أهميــة التبشــير. 
بالــغ  أمــر  الكــرازة  لبولــس  بالنســبة 
ــاوس  ــول لتيموث ــه يق ــى أن ــة حت األهمي
 ٢( الكــرازة  أولويــة  علــى  يحافــظ  أن 
يــوم  فــي  نــرى   .)١-٢  :4 تيموثــاوس 
الخمســين مثــاال علــى كيــف اختــار هللا 
أن يســتخدم األمــر فنــال اآلالف الخــاص 
آيــات  رأوا  أنهــم  بســبب  فقــط  ليــس 
ــار أو  ــنة الن ــل ألس ــة )مث ــة للطبيع فائق
التكلــم بألســنة أخــرى( بــل مــن خــال 
ســماع إعــان بطــرس الممتلــئ بالــروح 

ــل. ــالة اإلنجي لرس

اليــوم،  تحديًــا  يمثــل  التبشــير  أن  إال 
وهنــاك الكثيــرون الذيــن ال يؤمنــون بــأن 
التبشــير والكــرازة باإلنجيــل همــا أفضــل 
الطــرق التــي يمكننــا من خالهــا توصيل 
المشــاركة  للنــاس.  الســارة  األخبــار 
بالصداقــة،  الكــرازة  الشــخصية، 

المقــدس يلزمنــا بــأن نتمســك بالتبشــير 
ــة مشــاركة  ــي مهم ــوري ف كعنصــر مح
١: ٢١؛  )١كورنثــوس  اإلنجيــل  رســالة 

.)١-٢ :4 ٢تيموثــاوس 

بالنســبة للمبشــر، التبشــير برســالة 
اإلنجيــل أمــر محــوري للمهمــة التــي 
دُعينــا لهــا. هــذا التبشــير البد أن يشــرح 
رســالة األخبار الســارة ليســوع المسيح 
ــا،  ــة يمكــن للمســتمع أن يفهمه بطريق
وأن يقــدم لــه دعــوة يمكنــه التجــاوب 
معهــا بنــاء علــى مــا ســمعه باختيــار أن 
يتبــع يســوع المســيح )مرقــس ١: ١7؛ 
ــا ال  ــات وحده ــن الكلم ــا 9: ٢3(. لك لوق
تكفــي. الكلمــات المنطوقــة الصــادرة من 
ــة  ــة هلل ســتكون فارغ ــر خاضع ــاة غي حي
ــوة  ــن ق ــة ع ــة ومنفصل ــتكون منافق وس
روح هللا وبالتالــي ســتفتقر القــوة التــي 

ــص. ــا أن تخل يمكنه

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )10-20 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
الكــرازة  فــرص  لبعــض  والتقييــم 
المتاحــة، وأي شــيء آخــر يمكــن أن 
يشــجع المجموعــة. اطلــب مــن واحــد أو 
اثنيــن مــن أعضــاء المجموعــة مشــاركة 
عرضهــم لرســالة اإلنجيــل )الجلســة 3: 
التطبيــق( وقدمــوا تقييمكــم لهمــا. ال 

تنــسَ أن تكــون إيجابيًــا.

صالة

ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل
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علــى  فقــط  اعتمدنــا  إن  االســتعداد. 
بعــض نفــس أســلوب وشــكل رســالة 
اإلنجيــل القديمــة فــي كل مــرة نقــف 
ــب  ــي الغال ــرازة، فف ــظ أو الك ــا للوع فيه
ــا باليــة، وســنصبح  ســوف تصبــح عظاتن

مبشــرين كســالى.
أول كل شــيء البد أن نقوم باالســتعداد 
بــروح الصــاة، وأن نســأل هللا أن يتحــدث 
ــدوس  ــه الق ــطة روح ــا بواس ــن خالن م
وأن يعطينــا الكلمــات التــي يمكــن أن 
ــات أو  ــد عظ ــا أن نع ــب أيضً ــا. يج نقوله
ــور  ــا الجمه ــي اعتباره ــع ف ــائل تض رس

ــك الرســائل. ــذي سيســمع تل ال

انتظــر قليــا: انظــر إلــى النصائــح الســت 
اإلنجيــل  برســالة  للتبشــير  التاليــة 
وفكــر فــي بعــض األمثلــة فــي خدمتــك 
الشــخصية والتــي يمكــن أن تســاعد 

ــكار. ــذه األف ــى ه ــز عل ــى التركي عل

يجب أن نكرز أو نبشر:

• ببســاطة: الوضــوح أمــر بالــغ األهميــة 
الشــرح  الفعــال.  التواصــل  أجــل  مــن 
نفهــم  أن  البــد  إننــا  يعنــي  البســيط 

رســالتنا بــكل عمــق.

ــاع وبثقــة  ــد أن نكــرز باقتن • بجــرأة: الب
فــي الحــق الموجــود فــي رســالتنا.

• بروحانيــة: لكــي تســتقبل القلــوب 
ــد أن  الميتــة رســالتنا وتنــال الحيــاة، الب
يعمــل روح هللا. لــذا البــد أن تتــم كرازتنــا 
بخضــوع لقــوة الــروح القــدس لتنفيــذ 

ــك المهمــة. تل

نقــدم  أن  البــد  متفــرد:  بشــكل   •
ــع،  ــام الجمي ــد أم ــكل فري ــيح بش المس
والبــد أن يظــل محوريًــا فــي رســالتنا.

• بمحبــة: نحــن ال نربــح النــاس ألفكارنــا 
وال لحكمتنــا، بــل لحقيقــة واحــدة هــي 
شــخص يســوع المســيح. يجــب أن نكرز 

االجتماعيــة  الخدمــات  ومشــروعات 
ــا محببــة لمشــاركة اإليمــان  صــارت طرقً

بطريقــة ال تبــدو صداميــة.
ــوة  ــاك ق ــر إن هن ــا أن ننك ــن ال يمكنن لك
فــي الكــرازة باإلنجيل، والكلمــة اليونانية 
التــي تأتــي منهــا كلمــة »تبشــير« فــي 
ــي إعــان بشــرى ســارة  األســاس تعن
ــرة  ــن فك ــي تتضم ــا اللفظ ــي معناه وف
ــار. إن  ــك األخب ــن تل ــكام ع ــر بال التعبي
لــم نقــدم أبــدًا تفســيرًا للطريقــة التــي 
ــف  ــا، فكي ــذي لن ــاء ال ــا أو للرج ــا به نحي
الحــق  يعــرف  أن  إنســان  ألي  يمكــن 

ــط 3: ١5(؟ ــوع )١ب ــأن يس بش

انتظــر قليــا: إن كنــا نعــرف أن التبشــير 
أمــر هــام فــي حيــاة كل كارز أو مبشــر، 
فكيــف نتحقــق مــن أن رســالة اإلنجيــل 
يتــم توصيلهــا بوضــوح كافٍ للمســتمعين 
الفرصــة  لكــي يفهموهــا وتتــاح لهــم 
لكــي يقدمــوا رد فعــل حقيقــي لمــا 

ــمعوه؟ س

ــغ  ــر بال ــم أم ــا وبيئته ــة جمهورن إن معرف
ــر  ــى التفكي ــه يســاعدنا عل ــة ألن األهمي
نقدمهــا  التــي  األمثلــة  فــي  بحــرص 
التــي يمكنهــا توصيــل  لهــم واألفــكار 
رســالتنا لهــم لكــي يمكــن أن يفهمــوا ما 
نشــاركه. إن كنــا نكــرز برســالة اإلنجيــل 
فربمــا  المراهقيــن،  مــن  لمجموعــة 
يمكننــا أن نســتخدم ألفاظًــا مختلفــة 
عــن التــي نســتخدمها مــع األشــخاص 

ــنًا. ــر س األكب

إن رســالة اإلنجيــل فــي حــد ذاتهــا ال 
ــا  ــر به ــي نعب ــة الت ــن الطريق ــر ولك تتغي
التوضيحيــة  واألمثلــة  الرســالة،  عــن 
الثقافيــة  واألطــر  نســتخدمها،  التــي 
يتــم  أن  يمكــن  بهــا  نتحــدث  التــي 
الذيــن  لألشــخاص  خصيصًــا  تفصيلهــا 
أمامنــا. مــا نكــرز بــه ال يتغيــر، ولكــن 

كيفيــة الكــرازة هــي التــي تتغيــر.

لهــذا البــد للمبشــر أن يقضــي وقتـًـا فــي 
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»وَأَنَــا كُنْــتُ عِنْدَكُــمْ فِــي ضَعْــفٍ، 
وَكَاَمِــي  كَثِيــرَةٍ.  وَرِعْــدَةٍ  وَخَــوْفٍ، 
ــةِ  ــكَاَمِ الْحِكْمَ ــا بِ ــمْ يَكُونَ ــي لَ وَكِرَازَتِ
بِبُرْهَــانِ  بَــلْ  الُْمقْنِــعِ،  اإِلنْسَــانِيَّةِ 
الــرُّوحِ وَالْقـُـوَّةِ، لِكـَـيْ الَ يَكـُـونَ إِيمَانُكُمْ 

بِحِكْمَــةِ النَّــاسِ بَــلْ بِقُــوَّةِ هللِا.«
 )1كورنثوس 2: 3- 5(.

ــروح والحــق  ــادة هللا بال ــوق لعب نحــن نت
)يوحنــا 4: ٢3( وكرازتنــا البــد أال تختلــف 
بقــوة  حقــه  نعلــن  نحــن  هــذا.  عــن 
الــروح القــدس كعابديــن نعطــي شــهادة 
يمكــن  لكــي  نعبــده  الــذي  للواحــد 

لآلخريــن أن يأتــوا ويعبــدوه.

مناقشة )20 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

فــي  أمــر مناســب  التبشــير  هــل    •
اليــوم؟ عالــم 

ماهريــن  نظــل  أن  يمكننــا  كيــف   •
مواجهــة  فــي  باإلنجيــل  كمبشــرين 

المتعــددة؟ العالــم  احتياجــات 

•   مــا هــي نقــاط قوتــك ونقــاط ضعفــك 
ككارز أو مبشــر أو كمتواصــل؟

•   كيــف يمكنــك أن تســتعد لتقديــم 
اإلنجيــل؟ رســالة 

»الفــرق بين الكــرازة الجيــدة والكرازة 
العظيمــة تكمــن فــي األســاس فــي 
أن  يجــب  القــدس...  الــروح  عمــل 
ــا لكــي يكــون التواصــل  نعمــل واجبن
جيــدًا، وأن نتــرك األمــر هلل بشــأن 
هــذا  بهــا  يجعــل  التــي  الكيفيــة 
ــاة  ــي حي ــرًا ف ــا ومؤث التواصــل عظيمً

المســتمع.« 
.TIM KELLER تيم كيلر

ــخص  ــا للش ــي احترامً ــاع وأن نعط باتض
يكــون  وأن  عنــه )هللا(  نشــارك  الــذي 
لدينــا شــفقة علــى مــن نشــارك معهــم 

)أوالده(.

أن  يمكننــا  شــخصي:  بشــكل   •
نقــدم أمثلــة علــى رســالة الحــق الــذي 
ــى  ــره عل ــاركة تأثي ــل بمش ــي اإلنجي ف
حياتنــا، وببنــاء جســور مــع المســتمعين 

وظروفهــم.

مــع أن تلــك النصائــح قــد تعينــك كثيــرًا، 
ولكــن مــن المهــم أن تتذكــر إنــه ال يوجــد 
قــدرٌ كافٍ مــن المهــارة فــي توصيــل 
النــاس  يجــذب  أن  يمكنــه  الرســالة 

للدخــول إلــى ملكــوت هللا.

الفعالــة  لألســاليب  تعلمنــا  »إن 
ــير أو  ــيء، والتبش ــير ش ــي التبش ف
ــن  ــاب م ــع الحج ــظ برســالة ترف الوع
علــى العيــون ليــرى النــاس وجــه هللا 

ــا.«  ــر تمامً ــيء آخ ش
.DAVID WATSON ديفيد واطسون

تعطــي  أن  البــد  وكرازتنــا  تبشــيرنا 
مســاحة للــروح القــدس ليتحــرك بقــوة. 
بعنايــة  نفكــر  أن  المهــم  مــن  بينمــا 
فــي الكيفيــة التــي نوصــل بهــا رســالة 
اإلنجيــل، لكننــا فــي نهايــة المطــاف 
كلماتنــا  يأخــذ  لكــي  إلــى هللا  ننظــر 
الحيــاة  معجــزة  ويعمــل  المنطوقــة 
الجديــدة. فــي الجلســة الماضيــة نظرنــا 
إلــى إلتــزام بولــس بمعرفــة وتعريــف 
ــي  ــوس ٢. ف ــي ١كورنث قصــة يســوع ف
بولــس  واصــل  لهــذا،  التاليــة  اآليــات 
كامــه ليشــارك بإلتزامــه بإعــان قصــة 
ــروح القــدس لكــي يتــم  يســوع بقــوة ال
بنــاء كل إيمــان جديــد علــى هللا ال علــى 

اإلنســانية. الحكمــة 
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تطبيق )5 دقائق(

ابحــث عــن فيديو مناســب علــى يوتيوب 
ألحــد المبشــرين لكــي تقومــوا بتقييمه، 
ــن  ــب م ــون. اطل ــكل والمضم ــي الش ف
الفيديــو  هــذا  مشــاهدة  المجموعــة 
فيمــا بيــن هــذه الجلســة والجلســة 
ــه  ــم علي ــوا ماحظاته ــة، وأن يدون التالي

ــي. ــاء التال ــي اللق ــتها ف لمناقش

صالة

صلوا معًا لكي يعمل الروح القدس من 
خال تقدماتكم المتضعة التي تتجلى 
في تواصلكم. اشكروا هللا أنه اختاركم 

لتكونوا فمًا لرسالته، واطلبوا منه 
أن يساعدكم على أن تحيوا رسالة 

اإلنجيل بصدق لكي تخرج كلماتكم من 
أفواه تعكس حالة قلوبكم الحقيقية. 

صلوا من أجل من سيسمعون 
كرازتكم ووعظكم لكي يعد هللا قلوبهم 

ويحركهم إلى مكان يستقبلون 
فيه إعانًا منه ويختاروا تبعيته.

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً



مالحظـــــــات
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ــيَ  ــنَ دُعِ ــعْبِي الَّذِي ــعَ شَ ــإِذَا تَوَاضَ »فَ
وَطَلَبُــوا  وَصَلَّــوْا  عَلَيْهِــمْ  اسْــمِي 
وَجْهـِـي، وَرَجَعـُـوا عـَـنْ طُرُقِهـِـمِ الرَّدِيــةِ 
ــرُ  ــمَاءِ وَأَغْفِ ــنَ السَّ ــمَعُ مِ ــي أَسْ فَإِنَّنِ

خَطِيَّتَهُــمْ وَأُبْــِرئُ أَرْضَهُــمْ.« 
)2 أخبار األيام 7: 14(.

بنفــس الطريقــة، رســالة يســوع تقــدم 
لســلطاننا  المتواضــع  للرفــض  فرصــة 
والخضــوع  الشــخصية  حياتنــا  علــى 
بســيادته،  واالعتــراف  للمســيح، 
ــفاء  ــا بالش ــي لن ــأن يأت ــه ب ــماح ل والس
وبحيــاة جديــدة. فننتقــل مــن التمــرد 
)خطيتنــا( إلــى اإلعــان )عــن الحــق 
ــاهلل(،  ــة )اإليمــان ب ــى التوب اإللهــي(، إل
فــي  جــذري  )تحــول  النهضــة  إلــى 
حياتنــا يمكننــا مــن تقديــم تحــول جــذري 

لآلخريــن(.

 ٢ فــي  الــواردة  »رجعــوا...«  كلمــة 
أخبــار األيــام 7: ١4 فــي العهــد الجديــد 
تســاوي التوبــة. بــدأ يســوع خدمتــه 
ــذا  ــل نفــس ه ــوة لفع التبشــيرية بالدع
األمــر )مرقــس ١: ١5(. مشــكلة شــعب 
تشــبه  القصــة  هــذه  فــي  إســرائيل 
مشــكلتنا اليــوم. في الكثير مــن األحيان 
نلتفــت آللهــة أخــرى )ومنهــا ذواتنــا( 
فــي محاولــة ألن نســيطر علــى مصيرنــا 
ــود إال  ــن يق ــرد ل ــذا التم ــخصي. ه الش
ــى المــوت واالنكســار والفوضــى. هللا  إل
يدعونــا للعــودة إليــه منــذ اللحظــة التــي 
ابتعدنــا فيهــا عنــه. يكشــف اإلنجيــل إنــه 
ــاك  ــا، إال أن هن علــى الرغــم مــن تمردن
رجــاء فــي نعمــة هللا )تيطــس 3: 7(، 

ــوه. ــع نح ــا المتض ــي رد فعلن وف

العــادة  فــي  القاضــي  أمــام  الترافــع 
ــراءة  ــى الب ــول عل ــا بالحص ــن طلبً يتضم
علــى أمــل الحصــول علــى تبرئــة، ولكــن 
ــي  ــا أن ننحن ــو أن علين ــا ه ــال لن ــا يق م
ــرف  ــدي، وأن نعت ــام هللا القاضــي األب أم
بذنوبنــا، وعنــد هــذا فقــط يمكننــا أن 
نتبــرر. تطالــب العدالــة بالعقوبــة مــن 

الجلسة الخامسة

قوة 
المبشر

كمبشــرين نحــن نتــوق ألن نــرى 
وهــي  روحيًــا  الميتــة  القلــوب 
ــاة. فــي هــذه الجلســة  ــود للحي تع
ســنتحدث عــن معنــى أن نمتلــئ 
بقــوة روحيــة مــن خــالل الصــالة 
والتــي يمكــن أن تقودنــا إلــى نهضة 
شــخصيا فــي قلوبنــا فنتمكــن نحــن 
أيًضــا بدورنــا مــن أن نقدمهــا للعالم.

الجلسة في عبارة

أو  التبشــير  أســاس  هــي  الصــاة 
الكــرازة وهــي تضــع القــوة فــي موضعهــا 
الصحيــح، ليــس فــي ذراع البشــر وال 

جهودهــم بــل بيــن يــدي هللا.

خلفية الجلسة

قــال الخــادم المشــيخي والمرســل آرثــر 
تابــان هــذه العبــارة الصادمــة »لــم تكــن 
ــد أو  ــي بل ــة ف ــة روحي ــدًا نهض ــاك أب هن
فــي مدينــة لــم تبــدأ بالصــاة المتحدة.«
ســيكون مــن الصعــب العثــور علــى مثال 
يخالــف هــذا. فهــو يصف التكليــف اإللهي 
المقــدس،  الكتــاب  عبــر  هللا  لشــعب 
والوعــد الــذي يتبعــه. مثــال واحــد علــى 
هــذا نــراه فــي فتــرة ملــك ســليمان 
اإلســرائيليين  إلــى  تحــدث هللا  حيــن 
المتمرديــن وقــدم لهــم رجــاءً فــي وجــه 
تمردهــم الفوضــوي، والعواقــب الوخيمــة 

ــذا: ــي ســتعقبه ه ــة الت الحتمي
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فــي التحــدث عــن فيديــو الوعــظ الكرازي 
)مــن الجلســة 4: التطبيــق(. مــا الــذي 
شــعر النــاس أنــه أمــر جيــد أو غيــر جيد؟ 
ليســاعدنا  المثــال  مــن  تعلمنــا  مــاذا 
علــى النمــو بينمــا نعلــن رســالة األخبــار 
الســارة؟ تجنــب النقــد الزائــد أو التعليــق 
فقــط عــن إن كان الشــخص قــد أعجبــه 
الفيديــو أم ال. حــاول أن تحفــر بعمــق 
ــاك  ــل كان هن ــون: ه ــي المضم ــر ف أكب
شــرح واضــح لرســالة اإلنجيــل؟ هــل 
ــب  ــكل مناس ــالة بش ــل الرس ــم توصي ت

ــود؟ ــور الموج للجمه

صالة

ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل

تعليم )20-30 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
بقراءتهــا  ســواء  لــك،  المناســبة 
ــك  كلمــة كلمــة، أو بتقديمهــا بكلمات

الشــخصية.
»فَأَطْلُــبُ أَوَّلَ كُلِّ شَــيْءٍ، أَنْ تُقَــامَ 
طَلِبَــاتٌ وَصَلَوَاتٌ وَابْتِهَاالَتٌ وَتَشَــكُّرَاتٌ 
ــلِ الْمُلُــوكِ  ألَجْــلِ جَمِيــعِ النَّــاسِ، ألَجْ
وَجَمِيــعِ الَّذِيــنَ هُــمْ فِــي مَنْصِــبٍ، 
ــةً  ــةً هَادِئَ ــاةً مُطْمَئِنَّ لِكَــيْ نَقْضِــيَ حَيَ
هــذَا  ألَنَّ  وَوَقَــارٍ،  تَقْــوَى  كُلِّ  فِــي 
مُخَلِّصِنَــا  لَــدَى  وَمَقْبُــولٌ  حَسَــنٌ 
هللِا، الَّــذِي يُرِيــدُ أَنَّ جَمِيــعَ النَّــاسِ 
الْحَــقِّ  مَعْرِفَــةِ  وَإِلَــى  يَخْلُصُــونَ، 
.)4-1  :2 تيموثــاوس   1( يُقْبِلُــونَ.« 

ــاوس  ــى تيموث ــى إل ــالته األول ــي رس ف
يقــدم بولــس بعــض اإلرشــادات الواضحة 
بشــأن حيــاة العبــادة فــي الكنيســة في 
ــي  ــس إن يعط ــه بول ــول ل ــس. يق أفس
أولويــة لوقــت الصــاة والتشــفع مــن 
أجــل جميــع النــاس ألن هــذا أمــر يســر 

ــا  ــة تمردن ــي ضــوء حقيق ــا ف أجــل ذنوبن
ضــد هــذا الملــك القــدوس، إال أن هللا 
ــو  ــده بالعف ــا، يمــد ي ــدال مــن أن يعاقبن ب
بواســطة عدالتــه الكاملــة فــي الصليــب. 
ــفاء،  ــا الش ــدم لن ــوت، يق ــن الم ــدال م ب
هللا  الحقيقيــة.  والحيــاة  واالســترداد، 

المنســحقين. يحيــي 

ــال آخــر علــى قــوة الصــاة والوحــدة  مث
ــا  ــض( يمكنن ــا البع ــع بعضن ــع هللا وم )م
ــوب. نقطــة  ــه فــي قصــة أي ــر علي أن نعث
التحــول بالنســبة أليــوب لــم تكــم حيــن 
ــه  ــرى ب ــا ي ــورًا عميقً ــى منظ ــل عل حص
ــن  ــل حي ــة نظــر هللا، ب ــن وجه ــور م األم
أصدقائــه  أجــل  مــن  بطاعــة  صلــى 
)أيــوب 4٢: ١0( والذيــن كانــوا جــزءًا مــن 
ــذ  ــور من ــوره لألم ــويه منظ ــكلة تش مش
البدايــة. عنــد هــذه النقطــة فــي القصــة، 
ــه،  ــى ظروف ــه مــن عل ــوب عيني ــع أي يرف
اآلخريــن  أجــل  مــن  بمحبــة  ويصلــي 
ــرد هللا ســبيه. ــه(، في ــن أســاءوا ل )الذي
يختــار  واحــد  بشــخص  النهضــة  تبــدأ 
الطاعــة لــآلب الســماوي، ويعلــن تحالفه 
إلــى  األمــر  يحتــاج  ملكــوت هللا.  مــع 
ــوع  ــن أن يس ــط ليعل ــد فق ــخص واح ش
رب بالقــول والفعــل، ويعتمــد علــى قــوة 
الــروح القــدس ليولــد مــن جديــد. بنعمــة 
هللا تبــدأ النهضــة بنــا، وبنفــس هــذه 
النعمــة، يمكــن للنهضــة أن تنتقــل إلــى 
أي مــكان يتحــد فيــه شــعب كان متمــردًا 
مــن قبــل ويقدمــوا توبتهــم وصاتهــم 

ــم. ــفاء أراضيه ــوة هللا لش ــن ق طالبي

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )10-20 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
والتقييــم لبعــض فــرص الكــرازة المتاحة، 
يشــجع  أن  يمكــن  آخــر  شــيء  وأي 
الوقــت  هــذا  اســتخدموا  المجموعــة. 



41 دليل مجموعات التلمذة

إن  فــي وقتهــا )أفســس 6: ١8-٢0(. 
نتيجــة كرازتنــا دومـًـا بيــن يدي الشــخص 
الــذي يســمع رســالتنا ويــدي هللا ذاتــه. 
نجاحنــا أو فشــلنا فــي الكــرازة ال يقــاس 
ــن يخلصــون، ولكــن  ــاس الذي بمقــدار الن
ــه هللا  ــا يطلب ــام بم ــا للقي ــدار طاعتن بمق
ــه. ــا، فــي الصــاة وفــي اإلعــان عن من
دافعنــا األساســي للصــاة هــو أمــر هللا 
ــع  ــن هــذا الداف ــذا. ولك ــام به ــا بالقي لن
يجــب أن ينبــع مــن التجــاوب مــع أمــر هللا 
البســيط لنــا بــأن ننمــو فــي العاقــة مــع 
ــوق  ــا نت ــا الســماوي، لدرجــة تجعلن أبين
بــكل محبــة أن نــرى صاحــه وبركتــه 
فــي حياتنــا وفــي حيــاة مــن نصلــي مــن 
ــكل  ــيئة هللا بش ــف مش ــم. نكتش أجله
أكثــر وضوحـًـا بينمــا نعرفــه بشــكل أكبــر.

كلمــا صلينــا أكثــر، كلمــا عرفنــا هللا أكثــر، 
اشــتقنا  كلمــا  أكثــر،  عرفنــاه  وكلمــا 
علــى  مشــيئته  تتــم  لكــي  للصــاة 

األرض كمــا هــي فــي الســماء.

مــا حــال حيــاة الصــاة الخاصــة بنــا؟ 
بالنســبة للبعــض تكــون الصــاة أمــرًا 
عاديـًـا أو طبيعيـًـا. بالنســبة للبعــض اآلخر 
يحتــاج األمــر للمزيــد مــن الجهــد. يمكــن 
للمبشــرين أن يســألوا أنفســهم هــذا 
الســؤال لتقييــم الــذات: »هــل أجــد أنــه 
ــظ  ــيّ التبشــير أو الوع ــن الســهل عل م
أم الصــاة؟« هــل فــي العــادة تشــعر 
بالســعادة لاســتمرار فــي الوعــظ فــوق 
الوقــت المحــدد لــك؟ وهــل فــي العــادة 
فــي  لاســتمرار  مســتعد  أنــك  تجــد 
المعتــاد  وقتــك  يفــوق  لوقــت  الصــاة 
ــوة؟« ــاة والخل ــي الص ــه ف ــذي تقضي ال

إن كنــا نريــد أن نكون فعالين، كمبشــرين 
ــاة  ــال ص ــون رج ــد أن نك ــن، فاب كتابيي
ســواء كان األمــر ســها بالنســبة لنــا 
أم ال. طــول صاتنــا ليــس باألمــر الهــام، 
ولكــن صدقهــا أمــر هــام. بينمــا نســتمر 
فــي طلــب هللا بــكل إخــاص لكــي يقــوم 
ــاة  ــا وفــي حي ــر فــي حياتن ــه المغي بعمل

قلــب هللا ألنــه يريــد أن يعــرف النــاس 
ــه.  ــام ملكوت س

الصــاة هــي الطريقــة التــي ندعــو بهــا 
هللا لكــي يفعــل مــا ال يمكــن ألحــد آخــر 
أن يفعلــه، ولكــي يأتــي بســام وســط 

الفوضــى، وبحيــاة فــي وســط المــوت.
الصــاة هــي أســاس الكــرازة وهــي 
ــا الحقيقــي،  تضــع القــوة فــي موضوعه
ــر. ــادي البش ــن أي ــدي هللا ال بي ــن ي بي

»الكتــاب المقــدس هــو كلمــة هللا 
وهــو قصــة عمليــه فــي اســترداد 
رجــال ونســاء متمرديــن لذاتــه. يقــول 
ــاب أن اإلنســان ليــس هــو مــن  الكت
يطلــب هللا بــل أن هللا هــو مــن يبحــث 
يقــدم  ال  الضاليــن.  البشــر  عــن 
ــن  ــى ف ــة عل ــدس أمثل ــاب المق الكت
ــى  ــة عل ــدم أمثل ــه يق ــاة، ولكن الص
يدعونــا  الــذي  اإللــه  الصــاة،  إلــه 
ــل أن  ــمعنا قب ــه، ويس ــل أن نجيب قب

ندعــوه.«
 EDMOND P. إدمونــد ب. كلونــي  

CLOWNEY

قال بنيامين فرانكلين ذات مرة

 »باإلخفــاق في االســتعداد، نســتعد 
قلوبنــا  نعــد  أن  البــد  لإلخفــاق.« 
للكــرازة مــن خــال الصــاة الخاضعــة 
وطلــب  التوســل  خــال  ومــن  هلل 
صياغــة  نعيــد  أن  يمكننــا  وجهــه. 
هــذه العبــارة بالقــول »حيــن نفشــل 
ــل  ــن أج ــي االســتعداد بالصــاة م ف
الكــرازة، نســتعد لفشــل الكــرازة.«

حتــى مــع الصــاة األمينــة، ورســالة 
الروحيــة،  بالقــوة  الممتلئــة  اإلنجيــل 
رســالة  يرفضــوا  أن  للنــاس  يمكــن 
اإلنجيــل. لكــن قــوة الخــاص هــي ملــك 
ــن أن هللا  ــق م ــا أن نث ــط، ويمكنن هلل فق
ســيعمل مــن خــال صلواتنــا، حتــى لــو 
ــا أن نــرى نتيجــة  لــم يكــن بإمكاننــا دومً
إال أننــا نأمــل أن نحصــل علــى نتائــج 
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مناقشة )10 دقائق(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

•  مــا عــادات وتدريبــات الصــاة التــي 
الوعــظ  أو  التبشــير  قبــل  بهــا  تقــوم 
ــل التعامــل مــع  ــل، أو قب برســالة اإلنجي

للشــهادة؟ واضحــة  فرصــة 

•  هــل تســتخدم الصــاة فــي أثنــاء 
ــف؟ ــت تفعــل هــذا، فكي ــرازة؟ إن كن الك

مــع  تتعامــل  وكيــف  تفهــم  كيــف    •
مســألة »الصلــوات غيــر المســتجابة« 
وكيــف يمكــن أن تســاعد شــخصًا علــى 
ــم  ــألك أحده ــرة إن س ــذه الفك ــم ه فه

ــه؟ ــك مع ــاركة إيمان ــاء مش ــا أثن عنه

القادمــة  النهضــة  تبــدأ  أن  »البــد 
بنهضــة عظيمــة فــي مجــال الصــاة. 
إنهــا أمــر يحــدث فــي المخــدع، ببــاب 
مغلــق، وهــو مــا يجعلنا نســمع حس 
ــوات الســرية  ــادة الصل دوي مطــر. زي
ــا  ــدام، ســتكون حتمً ــاة الخ ــي حي ف

ــة.« ــن البرك ــضٍ م ــر في نذي
.ANDREW MURRY أندرو موري 

صالة )20-30 دقيقة(

فــي  للصــاة  إضافيًــا  وقتًــا  كرســوا 
ــرق  ــاث ط ــن بث ــة، مصلي ــذه الجلس ه

. مختلفــة
أجــل  مــن  الصــاة  فــي  وقتًــا  اقضــوا 
يعينكــم هللا  أن  بعضًــا. صلــوا  بعضكــم 
علــى أن تكونــوا متواضعيــن وتنمــوا فــي 
ــم  ــي عاقتك ــة وف ــاة اليومي ــاة الص حي

ــه. مع
ــن  ــاة م ــي الص ــت ف ــض الوق ــوا بع اقض
أو  مدينتكــم،  أو  مجتمعكــم،  أجــل 
ــوا أن يخلــص هللا الخطــاة،  بلدكــم. اطلب
وأن يشــفي أراضيكــم. )بشــكل عــام: يــا 
ــل  ــاركة اإلنجي ــا لمش ــي فرصً رب أعطن

ــاء  ــى قض ــا عل ــد أن قدرتن ــن، نج اآلخري
وقــت أطــول فــي محضــره ســتتزايد وأن 
هــذا الوقــت ســيكرمه، وســيكون ســبب 

بركــة لنــا، ولآلخريــن.
انتظــر قليــا: تعليــم العقيــدة الخــاص 
بوســت منســتر يصــف الصــاة بأنهــا 
ــق  ــور تتس ــوال أم ــا هلل لن ــم رغباتن تقدي
مــع مشــيئته باســم المســيح، باعتــراف 
ــان لمراحمــه.«  ــا، وبشــكر وامتن بخطايان
فهمــك  الوصــف  هــذا  يشــكل  كيــف 
فــي  ســيما  ال  للصــاة،  الشــخصي 

عاقتنــا بالكــرازة أو التبشــير؟

أجــل  مــن  الصــاة  فــي  التفكيــر  وراء 
ــا أن  ــا، يمكنن اآلخريــن كجــزء مــن كرازتن
نفهــم ونطبــق الصــاة بثاثــة طــرق حين 
نفكــر فــي إعــداد أنفســنا لمشــاركة 

ــل: ــالة اإلنجي رس

•  أوال، كطريقــة يمكننــا كمبشــرين أن 
ننمــو وننضــج بهــا كأوالد هلل وكتاميــذ 

ــوع. ــرب يس ــن لل مطيعي

•  ثانيًــا، كطريقــة يمكــن لقــوة هللا أن 
ــا لنــا للشــهادة وليعمــل  تفتــح بهــا فرصً
هللا بواســطتنا ليغيــر كرازتنــا مــن مجــرد 
لتصبــح  المســيحي  لإليمــان  دعايــة 
متامســة مــع القلــوب لتحييهــا مــن 

المــوت للحيــاة )كولوســي 4: ٢-6(.

أن  بهــا  يمكننــا  كطريقــة  ثالثًــا،    •
للدفــاع  الروحيــة  باألســلحة  نتأهــل 
فــي مواجهــة كل هجمــات العــدو بينمــا 
نتقــدم للخطــوط األماميــة فــي المعركــة 

.)١8  :6 )أفســس  الروحيــة 

تيموثــاوس،  بولــس مــع  مثلمــا فعــل 
علــى  بعًضــا  بعضنــا  نشــجع  دعونــا 
الصــاة مــن أجــل جميــع النــاس، ألن 
هــذا أمــر يســر هللا، بينمــا نخضــع لقوتــه 
راجيــن أن يعــرف العالــم حقــه المخلــص 

وأن يخضــع لــه.
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اليــوم، يــا رب، أضــرم القلــوب بالحيــاة 
ــوم.( الي

اقضــوا بعــض الوقــت فــي الصــاة ألجــل 
ــلح  ــك أن تتس ــب لنفس ــكم. اطل أنفس
بســاح هللا الكامــل بينمــا تتقــدم للحرب 

فــي الخطــوط األماميــة.

تطبيق )5 دقائق(

 5 األقــل  علــى  تضــم  قائمــة  اكتــب 
أشــخاص مــن األصدقــاء أو العائلــة أو 
ــرف  ــا تع ــن ربم ــراب الذي ــاء أو األغ الزم
إنهــم لــم يعرفــوا يســوع بعــد كمخلــص 
ــى  ــة عل ــذه القائم ــظ ه ــخصي. احف ش
محفظــة  فــي  أو  المحمــول  هاتفــك 
أو  المقــدس،  فــي كتابــك  أو  نقــودك، 
فــي مــكان يمكنــك الوصــول له بســهولة 
ــاة  ــر الص ــي تتذك ــتمرار لك ــراه باس أو ت
ــة مــن  ــوم. صــلّ بأمان مــن أجلهــم كل ي
أجــل هــؤالء األفــراد، واطلــب مــن هللا أن 

ــه. ــوا في ــي يثق ــم لك ــي قلوبه يحي

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً



مالحظـــــــات
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أيضًــا فــي النقــاش ويذهلهــم بفهمــه 
ــه فــي  المتفــرد للكتــب المقدســة لكون
الثانيــة عشــرة مــن العمــر. حيــن ســألت 
مريــم يســوع عــن الســبب الــذي جعلــه 
يفعــل هــذا ويســبب القلــق لوالديــه، 
ــدا أن يســوع قــد شــعر باالرتبــاك مــن  ب

ــؤالها. س

ــر  ــه كان يفك ــاك ألن شــعر يســوع باالرتب
إنــك ســتكون تائهـًـا فقــط أو مفقــودًا فقــط 
ــك ال  ــور علي ــن يجاهــدون للعث إن كان م
يعرفــون أيــن أنــت. لكــن كيــف يمكــن أال 
ــت  ــي بي ــون ف ــب أن يك ــه يج ــوا أن يعرف
أبيــه؟ إن هــذا مــكان وجــوده الطبيعــي. 
الرئيــس  علــى  العثــور  تحــاول  كأنــك 
األمريكــي فــي كل مــكان مــا عــدا البيــت 
ــه  ــول ألن ــعر بالذه ــم أن تش ــض، ث األبي
هنــاك فتســأله بــكل اندهــاش »أيــن 

ــت؟«. كن

الخاصــة  الكلمــات  بعــض  لوقــا  يذكــر 
علــى  يســوع  رد  فــي  نراهــا  التــي 
ــرى أن  ــه كان ي ــي تعكــس أن ــم والت مري
ــا:  ــالَ لَهُمَ لــه عاقــة خاصــة مــع هللا »َقَ
»لِمَــاذَا كُنْتُمَــا تَطْلُبَانِنِــي؟ أَلَــمْ تَعْلَمَــا 
أَنَّــهُ يَنْبَغِــي أَنْ أَكـُـونَ فـِـي مـَـا ألَبـِـي؟«.« 
)لوقــا ٢: 49(. يبــدو أنــه ليــس هنــاك 
ــكان  ــي أي م ــذه ف ــابهة له ــارة مش عب
كلمــات  أول  المقــدس.  الكتــاب  فــي 
ــاب  مســجلة أن يســوع قالهــا فــي الكت
المقــدس تعلــن إنــه كان يعلــن أنــه ابــن 

هللا.
عمــل الصليــب يعنــي إننــا يمكــن أن يتــم 
ــة 8: ١5(،  ــة هللا )رومي ــي عائل ــا ف تبنين
وأننــا نُعطـَـى الحــق فــي أن نُدعــى أوالد 
ــر  ــا هــو: هــل هــو أم هللا، فالســؤال هن
ــا  ــي وقتً ــا أن نقض ــبة لن ــي بالنس طبيع

فــي بيــت أبينــا؟
فــي موضــع الخلــوة والتكريــس اليومــي 
مــن  وضوحًــا  أكثــر  بشــكل  نكتشــف 
نحــن بالفعــل. عنــد هــذا ننمــو ونتنقــى 
بأخطائنــا،  ونقتنــع  بالجــرأة،  ونمتلــئ 
وننــال إرشــادات للهــدف مــن وجودنــا 

الجلسة السادسة

تكريس 
المبشر

مــن  المبشــر  يتحقــق  أن  البــد 
المنبــر«  عــن  »بعيــًدا  حالتــه  أن 
تتطابــق مع حالتــه »علــى المنبر«. 
كيــف نحافــظ علــى األمانــة فــي 
ــا  ــى م ــاء عل ــا؟ بالبن ــا وكرازتن حياتن
تعلمنــاه عــن الصــالة فــي الجلســة 
عــن  هنــا  ســنتحدث  الســابقة، 
ــاة المكرســة بالكامــل  ــة الحي أهمي
فــي مســيرتنا المســيحية وفــي 

كرازتنــا.

الجلسة في عبارة

التكريــس يأخذنــا إلــى منطقــة القداســة 
بينمــا نقضــي وقتًــا مــع أبينــا الســماوي 
القــدوس، وهــو مــا يحولنــا بالتبعيــة إلــى 
ســفراء مؤثريــن للملكــوت الــذي نحمــل 
ــي  ــى شــفاهنا لك ــاءه عل ــالته ورج رس
ــى  ــة إذ تتجل ــالة صادق ــا رس ــر إنه يظه
بشــكل  تغيــرت  التــي  حياتنــا  فــي 

جــذري.

خلفية الجلسة

أثنــاء العــودة مــن وقــت الحــج الســنوي 
إلــى أورشــليم مــن أجــل عيــد الفصــح، 
ــوع كان  ــف أن يس ــم ويوس ــت مري أدرك
ــث  ــن البح ــام م ــة أي ــد ثاث ــودًا. بع مفق
وجــدا ابنهمــا أخيــرًا مع معلمــي الهيكل. 
المعلميــن  بيــن  جالسًــا  يســوع  كان 
ــم، ويشــارك  ــم منه ــو يتعل ــاء وه الحكم
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أنــواع األشــياء  لــكل  أنفســنا  نكــرس 
فــي هــذه الحيــاة. ربمــا نكــرس أنفســنا 
ــم  ــك بقي ــاء، أو للتمس ــة واألصدق للعائل
أو  أو للســعي وراء أحامنــا.  ســامية، 
ربمــا مــن أجــل ممارســة هوايــة مــا، أو 
ــول  ــة، أو للحص ــة أو فردي ــة جماعي رياض
علــى أرقــام عاليــة فــي آخــر ألعــاب 

الهاتــف المحمــول.

ــه  ــه وأصدقائ ــا لعائلت كان يســوع مكرسً
ليتعلــم  مكرسًــا  بالتأكيــد  كان  أيضًــا. 
وكان  يوســف.  مــن  األســرة  مهنــة 
كان  أنــه  ويبــدوا  ألصدقائــه،  مكرسًــا 
يقضــي الكثيــر مــن الوقــت فــي الشــركة 
معهــم مــن الوقــت الــذي كان يقضيــه 
ــا ألمــه،  فــي وعــظ الجمــوع. كان مكرسً
ــا ســوف  وتحقــق مــن أن الرســول يوحن
ــه، وقيامتــه، وصعــوده. يرعاهــا بعــد موت

مــاذا يعنــي يســوع إذن حيــن يقــول 
إنــه أتــى ليقســم األســرة )لوقــا ١٢: 
53(؟ يمكننــا أن نفهــم األمــر فقــط فــي 
ضــوء معرفتنــا لمجــال تكريســه األول 
ألبيــه الســماوي، وهــو تكريــس أتــى 
تكريســه  دوائــر  كل  تحملتهــا  بنفقــة 
األخــرى بغــض النظــر عــن مقــدار قيمتهــا 
بالنســبة لــه. لــم يكــن يســوع يقــول إنــه 
مــن الخطــأ أن تحــب والديــك، أو أنــه كان 
ــدم  ــي أن يه ــب ف ــود يرغ ــكل مقص بش
األســرة، لكنــه كان يعــرف أن أي شــيء 
يأخــذ موقــع تكريســك األساســي بعيــدًا 
ــوف  ــاف س ــة المط ــي نهاي ــن هللا فف ع
مقدســة.  غيــر  حيــاة  إلــى  يقــودك 
تكريســنا هلل هــو مــا يجعلنــا مقدســين.

انتظــر قليــا: مــا بعــض األمــور التــي 
يمكــن أن تبعدك بســهولة عن تكريســك 
للــرب؟ تحــدث بشــكل محــدد عــن األمور 
ــد ال تكــون شــريرة فــي ذاتهــا،  التــي ق
ولكنهــا يمكــن أن تتحــول بســهولة إلــى 
مُشــتِتات أو إلــى معوقــات فــي وجــه 

الخضــوع هلل.

فــي الحيــاة. مــن خــال وقــت تكريســنا 
قديســين  نصبــح  اليومــي،  وصاتنــا 
ــس  ــت التكري ــدوس. وق ــو ق ــه ه ــا أن كم
الحيــاة  فــي  محــوري  أمــر  اليومــي 
المســيحية ألنــه يشــكل القداســة فــي 
ــل  ــن أج ــة م ــغ األهمي ــو بال ــا، وه حياتن
مهمــة الكــرازة باإلنجيــل ألن اإلنجيــل 
يُعلــن بواســطة  يُعــاش وأن  أن  يجــب 

ومكرســين. مقدســين  أشــخاص 
هللا يســألنا، ليــس بغضــب، بــل بمحبــة 

»أيــن كنــت؟«

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )10-20 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
والتقييــم لبعــض فــرص الكــرازة المتاحة، 
يشــجع  أن  يمكــن  آخــر  شــيء  وأي 
ــك  ــن قائمت ــا ع ــوا معً ــة. تحدث المجموع
)مــن  أشــخاص  خمســة  بهــا  التــي 
الجلســة 5: التطبيــق( وعــن أي شــيء 
ــة لهــم  ــل الصــاة األمين اختبرتمــوه بفع

ــوم. كل ي

صالة

ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل

تعليم )25-30 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.

»وَفـِـي الصُّبـْـحِ بَاكـِـرًا جـِـدًّا قـَـاَم وَخـَـرَجَ 
وَكَانَ  خَــاٍَء،  مَوْضِــعٍ  إِلَــى  وَمَضَــى 
يُصَلِّــي هُنَــاكَ.« )مرقــس 1: 35(
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بمــا تقولــه فقــرات هــذا النــص مــن أجــل 
ــه  ــا أن ــك. كم ــي حيات ــه ف ــة تطبيق كيفي
ــد هللا  ــا تعب ــي وقتً ــم أن تقض ــن المه م
ــادة  ــد والتســبيح والعب ــه الحم ــدم ل وتق

وتأتــي بطلباتــك واحتياجاتــك إليــه.
لــم تكــن ليســوع حاجــة ألن يعتــرف بأي 
ــوري  ــر مح ــراف أم ــن االعت ــة، ولك خطي
فــي الصــاة التــي يعلمهــا لتاميــذه 
»اغفــر لنــا ذنوبنــا...« )متــى 6، لوقــا 
 3٢ مزمــور  وأيضًــا   ،5١ مزمــور   .)١١
ــة والتأمــل  مصــدران رائعــان لصــاة التوب

ــا. فيه

القداســة هــي  نحــو  أولــى خطواتنــا 
لســنا  ونحــن  قــدوس  هللا  أن  إدراك 
كذلــك. نحــن بحاجــة إليــه، وبينمــا نأخــذ 
ــه  ــى حضرت ــول إل ــي للدخ ــت اليوم الوق
فــإن قــوة محبتــه المغيــرة ســتتحقق 
مــن أننــا لــن نعــود كمــا كنــا ثانيــة. هــذا 
التحــول الجــذري هــو الــذي يقــدم أعظم 
دليــل علــى أن اإلنجيــل حقيقــي وأن بــه 
ــاح هللا  ــن ص ــا نعل ــاص. بينم ــوة للخ ق
ونشــارك بقصــة يســوع، فــإن مــن نقــدم 
يصبحــوا  أن  يمكنهــم  الرســالة  لهــم 
واثقيــن مــن صدقهــا بــأن يــروا عمــل هللا 

ــة. ــة المقدس ــا المكرس ــي حياتن ف
ــح  ــق لنصب ــا الطري ــوع لن ــد يس ــد مه لق
مقدســين مــن خــال عملــه الخاصــي 
علــى الصليــب بدعوتنــا لنمــوت عــن 
ثقتنــا  نضــع  وألن  القديمــة  حياتنــا 
ــاة  ــذه الحي ــي ه ــلك ف ــا نس ــه. بينم في
ــا المســيح عــن  ــدة سيكشــف لن الجدي
شــكل الســعي المســتمر فــي ســبيل 
القداســة مــن خــال التكريــس اليومــي 
الــذي  الوقــت  خــال  ومــن  اآلب  هلل 

نقضيــه معــه.

مناقشة )20 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

مــن الممكــن أن تصبــح أكثــر تكريسًــا 
للكــرازة مــن تكريســك ليســوع ذاتــه! 
لكننــا موجوديــن لنعبــد الملــك، ال لنعبــد 
ــي  ــن ف ــون متأصلي ــد أن نك ــا. الب خدمتن
الحيــاة الروحيــة الحقيقيــة التــي تصغــي 

ــي هلل. ــكل حقيق بش

بغــض النظــر عــن متطلبــات الخدمــة 
يســوع  وضــع  األرضيــة،  العاقــات  أو 
أولويــة مطلقــة لعاقتــه بــاآلب فــوق كل 
ــا لاختــاء، والصــاة،  شــيء، وأخــذ وقتً
واإلصغــاء. بالنســبة ليســوع، التواجــد 
طبيعــي  أكثــر شــيء  كان  اآلب،  مــع 
أو أكثــر مــكان طبيعــي بالنســبة لــه. 
يخبرنــا إنجيــل مرقــس بثاثــة مواقــف 

ــر. ــذا األم ــا ه ــدث فيه ح

• حيــن نهــض مبكــرًا للصــاة فــي مــكان 
مــاذا   .)39-35  :١ )مرقــس  منعــزل 
يعلمنــا هــذا عــن اســتقبال إرشــادات 

مــن هللا.

ــل  ــة الجب ــى قم ــرده عل ــد بمف • التواج
مــاذا   .)46-45  :6 )مرقــس  للصــاة 
يعلمنــا هــذا عــن االنتعــاش بقــوة هللا 

قوتنــا؟ وتجديــد 

• الصــاة فــي جثســيماني قبــل القبــض 
مــاذا   .)4١-3٢  :١4 )مرقــس  عليــه 
يعلمنــا هــذا عــن المجــيء إلــى هللا 

بــكل ظروفنــا وأثقالنــا؟

الصــاة العفويــة وغيــر المتكلفــة عبــر 
ــراز وقــت  ــم، كمــا أن إف ــوم أمــر عظي الي
خــاص بشــكل يومــي للصاة أمــر كتابي 
وهــام. بعــض النــاس رائعــون فــي الصاة 
وليــس مــن الســهل عليهــم أن يفتحــوا 
الكتــاب المقــدس، وآخريــن مــن الســهل 
عليهــم القيــام بدراســة متعمقــة للكتاب 
المقــدس ولكــن يصعــب عليهــم الصــاة. 
يمكــن أن يكــون األمــر فعــاال ومؤثــرًا حقـًـا 
ــا بقــراءة إصحــاح  حيــن تربــط االثنيــن معً
ــاب المقــدس والصــاة  ــر مــن الكت أو أكث
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صالة

أشــكر اآلب الســماوي الــذي يتــوق ألن 
يكــون فــي عاقــة مــع أوالده. التــزم فــي 
ــس  ــاة التكري ــا حي ــأن تحي ــاة ب روح الص
مجــرد  كونــك  مــن  تنتقــل  وأن  للــرب 
ســائح فــي الحيــاة الروحيــة لتصبــح ابنـًـا 
هلل يســكن فــي بيت اآلب وفــي محضره. 
ــى أن  ــاعدك عل ــن هللا أن يس ــب م اطل
ــه، وأن  ــر مثل ــي القداســة لتصي ــو ف تنم
يكــون التحــول الجــذري الحــادث فــي 
حياتــك أمــرًا محوريـًـا تبنــي عليــه كرازتــك 

ــه. ــيرك بخاص وتبش

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً

•  كيــف تصــف حيــاة الصــاة الخاصــة بــك 
وشــكل وقــت دراســتك للكتاب؟

•  هــل تاحــظ عاقــة طرديــة بيــن صحــة 
حياتــك التكريســية وبيــن جــودة وكفــاءة 

كرازتك؟

نفســك  تفتــح  أن  يمكنــك  كيــف    •
ــس،  ــد مــن الطاعــة، والتكري ــر للمزي أكث
ــة  ــددة، والتوب ــة المتج ــد، والرؤي والتجدي
فــي  التكريــس  وقــت  خــال  مــن 

القادمــة؟ األســابيع 

الروحيــة  االنضباطــات  هــدف  »إن 
الحريــة  هــو  هدفنــا  الحريــة.  هــو 
اللحظــة  فــي  االنضبــاط.  وليــس 
التــي نجعــل االنضبــاط فيهــا بــؤرة 
ــوس  ــا، فســنصبح تحــت النام تركيزن
لهــذه  الموازيــة  الحريــة  ونفقــد 
االنضباطــات... دعونــا نركــز إلــى األبد 
علــى المســيح، وننظــر لانضباطــات 
الروحيــة علــى أنهــا طريقــة يمكــن أن 

تجذبنــا أكثــر إلــى قلبــه.« 
 RICHARD فوســتر  ريتشــارد 

.FOSTER

تطبيق )5 دقائق(

ابــدأ فــي الصــاة عبــر المزاميــر، واقــضِ 
القــراءة  فــي  يــوم  دقائــق كل  بضعــة 
ــة  ــت دراس ــى وق ــة إل ــاة باإلضاف والص
ــة بالنســبة لــك.  الكتــاب والصــاة العادي
ــا، فحــاول أن تســتمر  إن كان هــذا ممكنً
ــل أو  ــهر كام ــدة ش ــر لم ــذا األم ــي ه ف
ســنة كاملــة. يمكنــك أن تفعــل هــذا بأن 
تفتــح الكتــاب المقــدس فحســب وتقــرأ 
مزمــورًا واحــدًا كل يــوم، أو بــان تتبــع 
 Tim Keller ــل ــة مث ــراءات كتابي خطــة ق
My Rock، أو My Refuge والتــي تضــم 

ــام. ــدة ع ــر لم ــن المزامي ــات م تأم
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هللا أو يخفــق فــي التوافــق الكامــل مــع 
معاييــر هللا للقداســة )روميــة 3: ٢3(. 
كاتــب رســالة العبرانييــن يخبرنــا بــأن 
مــن يتحلــون بالقداســة فقــط هــم مــن 
يــرون هللا )عــب ١٢: ١4(. ويخبرنا يســوع 
ــى  ــون هللا )مت ــب يعاين ــاء القل ــأن أنقي ب
مشــكلة  للقداســة  افتقارنــا   .)8  :5
كبــرى فــي حيــاة كل البشــر، ال ســيما 
للراغبيــن فــي أن تكــون لهــم عاقــة مــع 
ــس أن  ــخص نج ــن لش ــف يمك هللا. فكي
يصبــح مقدسـًـا ومقبــوال أمــام الــرب، بــل 
ــه؟ ــي ملكوت ــى أن يســكن ف ــادر عل وق

يســوع  أن  هــي  الســارة  األخبــار 
المســيح قــد دبــر الطريــق الــذي يمكــن 
ــى محضــر  ــوا إل ــه للنجســين أن يدخل ب
هللا القــدوس الكامــل وأن يســكنوا معــه 
مــن   .)6-4  :٢ )أفســس  األبــد  إلــى 
يضعــون ثقتهــم فــي يســوع يشــتركون 
إلــى  ويدخلــون  قداســته،  فــي  معــه 
حيــاة جديــدة بالكامــل. الحيــاة الحقيقيــة 

هــي حيــاة القداســة.

فــي  جوهريــة  فكــرة  أيضًــا  القداســة 
رســالة يســوع المســيح عــن »الملــح« 
الطريقــة  بنفــس   .١3  :5 متــى  فــي 
ــدة إن  ــا فائ ــح ب ــا المل ــي يكــون فيه الت
فقــد ملوحتــه، هكــذا تكــون رســالتنا بــا 
معنــى إن فقدنــا قداســتنا المتفــردة. 
علــى الرغــم مــن أن حياتنــا ال تــزال 
عمــل غيــر منتــهٍ فــي هــذا الجانــب مــن 
ــاة  ــا حي ــوون لنحي ــا مدع ــة، إال أنن األبدي
مختلفــة لكــي يمكــن للعالــم أن يتعــرف 
ــي الرســالة  ــة ف ــى الصــدق واألصال عل

ــا. ــي نعلنه الت

رســالة اإلنجيل رســالة مقدســة تشــهد 
إللــه قــدوس عمــل أمــرًا عظيمـًـا بطريقــة 
الممكــن  لكــي يجعــل مــن  مقدســة 
لشــعب نجــس أن يتم اســترداده لهويته 
ــن  ــن مفرزي ــة، ويصبحــوا مواطني الحقيقي

للملكــوت.

الجلسة السابعة
خضوع 
المبشر

سنتوســع  الجلســة  هــذه  فــي 
مًعــا فــي فكــرة القداســة التــي 
ــة  ــة الماضي ــي الجلس ــناها ف درس
ــة هللا،  ــا بهوي ال ســيما فــي عالقته
اإلنجيــل،  فــي  الــذي  وبالرجــاء 
إلــى  ســننظر  المبشــر.  وبحيــاة 
بالــغ  كأمــر  أيًضــا  المحاســبة 

التلميــذ. رحلــة  فــي  األهميــة 

الجلسة في عبارة

يتوق هللا ألن يكون شعبه مقدسًا مثلما 
هو قدوس )الويين ١١: 45( ومن خال 
الخضوع للروح القدس، والمحاسبة في 

الجماعة يمكننا أن ننمو في القداسة.

خلفية الجلسة

قديــس  وكلمــة  القداســة  كلمــة 
تظهــران أكثــر مــن 900 مــرة فــي الكتاب 
الكلمــات  مــن  أكثــر  ربمــا  المقــدس 
إيمــان، غفــران، صــالة«  »محبــة، 
كلهــا مجتمعــة. القداســة فكــرة محوريــة 
جــدًا فــي الكتــاب المقــدس، وهللا يتــوق 
ــا  ــة فــي حياتن ــر حقيقــة محوري ألن تصي

ــا. أيضً

ــه منفصــل!  هللا قــدوس ومعنــي هــذا إن
هــو كامــل، ومتعــالٍ، ومتفــرد، وليــس 
ــه. لكــن نحــن لســنا  ــا مــن هــو مثل هن
ــوزه مجــد  ــا يع قديســين، وكل واحــد من
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والــروح القــدس(. هــو كامل )مزمــور ١8: 
30(، وهــو أبــدي )إرميــا ١0: ١0(، وهــو 

ــة 47: 7(. ــك )رومي مل

لكــن الكتــاب المقــدس يتحــدث بوضــوح 
القداســة  هللا.  قداســة  عــن  شــديد 
ســمة أساســية مــن ســمات هللا. وهي 
تعنــي أنــه ليــس هنــاك مــن مثلــه، 
ســواه،  مــن  كل  عــن  منفصــل  وأنــه 
ــن آخــر يتشــابه معــه  ــاك كائ وليــس هن
فــي  وال  شــخصيته  وال  هويتــه  فــي 
حقيقــة مــن هــو. وهــذه هــي الســمة 
األساســية التــي يرغــب هللا أن يراهــا 
ــا،  فــي شــعبه، أن يكونــوا شــعبًا مقدسً
مفصــا فــي عبادتــه، وفــي قداســته 
)الوييــن ١١: 45(. افتقارنــا للقداســة، 
ورفضنــا لقداســة هللا، خلقــا مشــكلة 
ملكــوت  هللا  ملكــوت  للبشــر.  كارثيــة 
الكمــال  عــدم  اخترنــا  ولكننــا  كامــل، 

واالبتعــاد عــن محضــره.

2. قداســة يســوع تجعــل القداســة 
أمــًرا ممكًنــا لشــعبه

ــى  ــهُ يَبْقَ ــلِ أَنَّ ــنْ أَجْ ــذَا فَمِ ــا ه »وَأَمَّ
يَــزُولُ.  لَــهُ كَهَنُــوتٌ الَ  األَبَــدِ،  إِلَــى 
فَمـِـنْ ثَــمَّ يَقـْـدِرُ أَنْ يُخَلِّــصَ أَيْضـًـا إِلـَـى 
التَّمـَـامِ الَّذِيــنَ يَتَقَدَّمـُـونَ بـِـهِ إِلـَـى هللِا، 
ــفَعَ  ــنٍ لِيَشْ ــي كُلِّ حِي ــيٌّ فِ ــوَ حَ إِذْ هُ
فِيهِــمْ. ألَنَّــهُ كَانَ يَلِيــقُ بِنَــا رَئِيــسُ 
ــرّ  ــاَ شَ ــدُّوسٌ بِ ــذَا، قُ ــلُ ه ــةٍ مِثْ كَهَنَ
ــاةِ  ــنِ الْخُطَ ــلَ عَ ــدِ انْفَصَ ــسٍ، قَ وَالَ دَنَ
ــذِي  ــمَاوَاِت الَّ ــنَ السَّ ــى مِ ــارَ أَعْلَ وَصَ
مِثْــلُ  يَــوْمٍ  كُلَّ  اضْطِــرَارٌ  لَــهُ  لَيْــسَ 
ــحَ أَوَّالً  ــدِّمَ ذَبَائِ ــةِ أَنْ يُقَ ــاِء الْكَهَنَ رُؤَسَ
ــا  ــنْ خَطَايَ ــمَّ عَ ــهِ ثُ ــا نَفْسِ ــنْ خَطَايَ عَ
مَــرَّةً  هــذَا  فَعَــلَ  ألَنَّــهُ  الشَّــعْبِ، 

وَاحِــدَةً، إِذْ قَــدَّمَ نَفْسَــهُ.« 
)عبرانيين 7: 27-24(.

نحــن مخلوقــون علــى صــورة هللا ولدينــا 
أناسًــا مقدســين،  أن نصبــح  إمكانيــة 
ولكــن تمردنــا يقــف فــي الطريــق. إن 

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )20-30 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
الكــرازة  فــرص  لبعــض  والتقييــم 
المتاحــة، وأي شــيء آخــر يمكــن أن 
يشــجع المجموعــة. اطلــب مــن أعضــاء 
مــع  خبراتهــم  مشــاركة  المجموعــة 
قــراءة المزاميــر بــروح الصــاة )الجلســة 

التطبيــق(.  :6

صالة

ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل

تعليم )20-30 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية. 
ــة  ــة جوهري ــواهد كتابي ــة ش ــاك ثاث هن

فقــط فــي هــذه الجلســة.

1. هللا وحده قدوس

الْمُقَــدَِّس فِــي  بِاسْــمِي  »وَأُعَــرِّفُ 
أَدَعُ  وَالَ  إِسْــرَائِيلَ،  شَــعْبِي  وَسْــطِ 
بَعْــدُ،  يُنَجَّــسُ  الْمُقَــدَّسَ  اسْــمِي 
ــا الــرَّبُّ قُــدُّوسُ  فَتَعْلَــمُ األُمَــمُ أَنِّــي أَنَ

.)7  :39 )حزقيــال  إِسْــرَائِيلَ.« 

يعلــن الكتــاب المقــدس مــن هــو هللا 
نعبــده  وأن  نعرفــه  أن  يمكننــا  لكــي 
بالــروح والحــق )يوحنــا 4: ٢3-٢4(. بينما 
نقــرأ نكتشــف إن هللا الواحــد الحقيقــي 
ــر  )إشــعياء 65: ١5(. وهــو ال يــرى، ويُعبّ
عنــه بأنــه مثلــث األقانيــم )اآلب، واالبــن، 
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التــي كنــا نفعلهــا ضــد هللا، ونعطيهــا 
للمســيح، وأن نقبــل المبادلــة العظمــى 
معــه إذ يأخــذ هــذه األمــور ويعطينــا بــره 

وقداســته.

هــل تــم يومـًـا رفــض دخولــك إلــى مــكان 
مــا ألنــك لــم تكــن مرتديًــا المابــس 
الازمــة  المتطلبــات  لــه؟  المناســبة 
للدخــول إلــى هللا وملكوتــه الكامــل هــي 
القداســة الكاملــة، وهــي أمــر ال نملكــه. 
ولكــن رغــم أننــا أنــاس غيــر كامليــن إال 
ــى ملكــوت هللا  ــا الدخــول إل ــه بإمكانن أن
ــا  ــذي يجعلن ــوع ال ــبب يس ــل بس الكام
ــر  ــن ب ــل م ــذا. ال شــيء أق ــن له مؤهلي
ــوت  ــل الملك ــا ندخ ــه أن يجعلن هللا يمكن
ــدم  ــر المســيح المق وهــذا هــو كمــال ب
لنــا لكــي نرتديــه. فــي اليــوم الــذي 
الحقيقــة  إلــى  أخيــرًا  فيــه  ســندخل 
ــا  ــن نجلــب معن الكاملــة لملكــوت هللا، ل
نجاســاتنا وال إخفاقاتنــا، بــل ســنكون 

ــره. ــن ب مرتدي

القــدس،  للــروح  الخضــوع   .3
وضبــط النفــس، ينتــج عنهمــا حيــاة 

ســة مقد

ــوا  ــمْ، وَتَلْبَسُ ــرُوحِ ذِهْنِكُ ــدَّدُوا بِ »وَتَتَجَ
ــوقَ بِحَسَــبِ  ــانَ الْجَدِيــدَ الْمَخْلُ اإِلنْسَ
الْحَــقِّ.«  وَقَدَاسَــةِ  الْبِــرِّ  فِــي  هللِا 

.)24-23  :4 )أفســس 

يتــوق هللا أن ننمــو فــي مســيرة النضوج، 
ــرارًا  ــرارًا وتك ــرر نفــس األخطــاء م وأال نك
الخطايــا  )أي  اليــوم  لــه  نحيــا  بينمــا 
المعتــادة(. نحــن مســتورين بنعمتــه، 
ولكــن دليــل اإليمــان الصــادق والمخلــص 
هــو التغييــر الجــذري والنمــو )التلمــذة(. 
البــد أال نرضــى بــأن نرتــدي بــر المســيح 
ــجن،  ــن الس ــروب م ــط لله ــيلة فق كوس
بــل علينــا أن نكــرم الثمــن الــذي دفعــه 
أن  يمكننــا  أن  أجــل  مــن  المســيح 
نرتــدي بــره بــأن نحيــا حيــاة الطاعــة 
ــا.  ــاة ألجلن ــع ثمــن الحي ــا ودف لمــن فدان

ســمح هللا بأقــل قــدر مــن النجاســة 
فــي ملكوتــه، فلــن يكــون هــذا الملكــوت 
حيــاة  نحيــا  أن  رفضنــا  لــذا  كامــا. 
القداســة يســتثنينا مــن قداســة هللا 

ومــن بــركات ملكوتــه.

ــيح  ــوع المس ــأن يس ــل ب ــا اإلنجي يخبرن
علــى  لنــا  بديــا  يكــون  لكــي  تقــدم 
الــذي  المــوت  أخــذ  وأنــه  الصليــب، 
اخترنــاه لنفســنا وحملــه علــى نفســه. 
ألنــه  مكاننــا  يأخــذ  أن  تمكــن  لقــد 
)بــا خطيــة وال  قــدوس وبــا خطيــة 
دنــس(. الديــن الــذي ال يمكــن دفعــه 
ــن  ــه م ــم خصم ــم ت ــرد العال ــة لتم نتيج
حســاب طاعــة المســيح الكاملــة. لقــد 
دفــع الديــن بالكامــل والــذي كان مــن 
ــك بســبب  ــه، وذل ــام ب المســتحيل القي
ينظــر  حيــن  واآلن  وكمالــه.  قداســته 
هللا لمــن وضعــوا ثقتهــم فــي يســوع 
المســيح ال يــرى النجاســة وال عــدم 
ــل  ــان، ب ــزان اإلنس ــن يمي ــال اللذي الكم

يــرى كمــال وقداســة يســوع.

فكــر فــي األمــر بهــذه الطريقــة: هــل 
يمكنــك التفكيــر فــي وقــت ارتديــت فيــه 
ثيابــا جعلتــك تشــعر بشــعور جيــد حيــال 
نفســك؟ ربمــا كنــت تســتعد لمناســبة 
مهمــة، وحيــن خرجــت مــن البيــت بهــذه 
الهيئــة شــعرت بالثقــة فــي نفســك. 
ــا  ــوع يخبرن ــي يس ــا ف ــع ثقتن ــن نض حي
ــا  ــأن هللا يحســب لن ــاب المقــدس ب الكت
بــر المســيح وأننــا نرتــدي ثيــاب بــره هــو 
)روميــة 5: ١8، فيلبــي 3: 9، ١كورنثوس 

.)30 :١

ــدال مــن  ــا ب ــس بأنن ــا الرســول بول يخبرن
أن نشــبع رغبــات الجســد، علينــا أن 
ــره  ــس ب ــا نلب ــيح أو حرفيً ــس المس نلب
ــارن هــذه  ــة ١3: ١4(. ق وصاحــه )رومي
ــذي يحــث  ــوب ال ــات يعق ــات بكلم الكلم
ــى أن يطرحــوا عــن أنفســهم  ــه عل قرائ
علينــا   .)٢١  :١ )يعقــوب  نجاســة  كل 
ــع ونطــرح كل األشــياء الســابقة  أن نخل
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أنــه يمكننــا أن نبــدأ فــي إنــكار حقنــا 
ــا. ــي تضرن ــور الت ــي األم ف

الجماعة
االنتبــاه فــي حياتنــا التــي نحياهــا ال 
يتحقــق فقــط بالوعــي الذاتــي. حيــن 
نلتــزم بالشــركة وبالتواجــد فــي جماعــة 
المؤمنيــن نحــن نفتــح أنفســنا للفحــص 
بنــا.  المحيطيــن  لآلخريــن  المحــب 
االســتثمار فــي الشــركة والتواجــد مــع 
ينتــج عنــه فرصًــا  المؤمنيــن  جماعــة 
لآلخريــن ليمكنهــم أن يتحدثــوا لحياتــك، 
االنفتــاح  األمــر.  نفــس  لتفعــل  ولــك 
ــض  ــه بع ــب مع ــد يجل ــن ق ــى اآلخري عل
التحديــات، ولكــن مخاطــرة االنكشــاف 
ــا  ــاس ال يجــب أن تعيــق تقدمن أمــام الن
لنحيــا وفقًــا للمعيــار الكتابــي الخــاص 
بــروح  المؤمنيــن  بجماعــة  باالرتبــاط 
المحبــة لمواصلــة المســيرة معـًـا كعائلــة 

هللا.

االعتراف
ــا أن  ــأن علين ــوب ب ــول يعق ــا الرس يخبرن
ــس  ــا البعــض، لي ــزالت لبعضن ــرف بال نعت
مــن أجــل الحصــول علــى حِــل مــن 
المحاســبة  أجــل  مــن  بــل  الخطيــة 
)يعقــوب 5: ١6(. العثــور علــى مجموعــة 
الذيــن  بهــم  الموثــوق  األصدقــاء  مــن 
يمكنــك أن تكــون صادقًا وشــفافًا بالكامل 
وتجاربــك،  صراعاتــك،  بشــأن  معهــم 
وإخفاقاتــك، أمر بالــغ األهمية. العدو يريد 
أن يحفــظ صراعاتــك فــي الظلمــة لكــي 
يمكنــه أن يحولهــا إلــى خــزي، ولكــن هللا 
يدعونــا للســير معًــا، ولمســاعدة بعضنــا 
ــأن  ــا البعــض ب البعــض، ومحاســبة بعضن
نجلــب إخفاقاتنــا للنــور حيــث يمكنــه أن 
ــا. الفشــل ال يجــب أن  يســتردنا ويحررن
يكــون هــو النهايــة أبــدًا حيــن تســير مــع 
ــي  ــة الت ــي الطريق ــبة ه هللا، فالمحاس
يمكننــا بهــا أن نتعامــل مــع صراعاتنــا 

ــة هللا. ــوع لنعم ــاع وبخض باتض
نعلنهــا  التــي  الرســالة  كمبشــرين، 
ال تتعلــق فقــط بــأن نــرى اســتجابات 

هــذه هــي رحلــة التلمــذة: التقــدم مــن 
ــى  ــر( إل ــدة )التبري ــا الجدي لحظــة والدتن
الجديــدة  الحيــاة  فــي  مســتمر  نمــو 

)التقديــس(.

ال يهبنــا هــذا األمــر فقــط يقينًــا بالكمــال 
ينتظرنــا،  الــذي  المســتقبلي  األبــدي 
ــا  ــي يمكنن ــيلة الت ــا الوس ــه يعطين ولكن

ــوم. ــة الي ــاة مختلف ــا حي ــا به أن نحي

فــي  يحــدث  الــذي  الجــذري  التحــول 
ــوة  ــه بق ــر عن ــم التعبي ــذ يت ــاة التلمي حي
مــن خــال شــرح بولــس الرســول لثمــر 
أتبــاع  حيــاة  مــن  ينبــع  الــذي  الــروح 
ــة 5: ٢٢- ــن )غاطي ــيح الحقيقيي المس
٢3(. البعــد األخيــر لثمــر الــروح المذكــور 
هللا،  النفــس.  ضبــط  أو  التعفــف  هــو 
بالــروح القــدس، يقوينــا بضبــط النفــس، 
ــه  ــا أن نعمــل بالشــراكة مع ولكــن علين

.)١3-١٢  :٢ )فيلبــي 

بهــذا الفكــر فــي بالنــا، هــا هــي أربعــة 
ــي  ــا لك ــا أن نعمله ــة يمكنن ــور عملي أم
ــة هللا. ــي طاع ــي القداســة وف ــو ف ننم

هللا  مــع  شــخصي  يومــي  وقــت 
)تكريــس(

ــر مــع كلمــة هللا،  ــا أكب ــا وقتً كلمــا قضين
ــح.  ــا هللا أن نصب ــن يريدن ــا م ــا عرفن كلم
فــي  وقتًــا  نقضــي  حيــن  وبالمثــل، 
ــا أن نطلــب مــن هللا  الصــاة يمكننــا أيضً
أن يســاعدنا فــي التغلــب علــى ضعفاتنا 
ــا. قضــاء  ــي نواجهه ــى التجــارب الت وعل
الوقــت مــع يســوع يســمح لنــا بــأن 
نتعلــم معنــى القداســة وبــان ننــال قــوة 

ــة. ــذه القداس ــا ه لنحي

الوعي بالذات
بينمــا نقــرأ كلمــة هللا، تقرأنــا كلمــة هللا، 
وتســاعدنا علــى أن نفحــص نفوســنا 
أكبــر  درايــة  علــى  لنصبــح  وحياتنــا 
يســاعدنا  بالــذات  الوعــي  بنفوســنا. 
علــى أن نتعــرف علــى ضعفاتنــا ويعنــي 
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يمكــن أن تعمــل معهــم هــذا األمــر، فــي 
أقــرب فرصــة ممكنــة. إن كنــت تقــوم 
بهــذا األمــر بالفعــل فشــارك مــع شــخص 
آخــر ال يفعــل هــذا حــول ســبب أهميــة 
هــذا األمــر بالنســبة لــك وســاعده علــى 
أن يبــدأ هــذه المســيرة بــأي نصيحــة 
بأمــور عمليــة  أو  بتشــجيع،  أو  منــك، 

ــا. ــوم به ــه ليق ــا علي تقترحه

صالة

بهــا  واحتفلــوا  هللا  قداســة  أعلنــوا 
مــن  غفرانــه  اطلبــوا  الصــاة.  فــي 
أجــل  مــن  واشــكروه  تمردكــم،  أجــل 
عمــل يســوع المخلــص الــذي جعــل 
مــن الممكــن لكــم أن تشــتركوا فــي 
ــه  ــل هللا عمل ــوا أن يواص ــته. اطلب قداس
بــأن  التزمــوا  حياتكــم.  تقديــس  فــي 
تحيــوا بانضبــاط وبخضــوع لقــوة الــروح 
ــذ  ــو كتامي ــعوا للنم ــا تس ــدس بينم الق
مســتعد  مقــدس  وكشــعب  للــرب، 

المقدســة. رســالته  لحمــل 

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً
خــذوا بعــض الوقــت اإلضافــي فــي هــذه 
الجلســة للتفكيــر بعمــق فــي األســئلة 
ــم  ــم تقيي ــواردة فــي النمــوذج، ولتقدي ال
وخصصــوا  البعــض،  لبعضكــم  صــادق 
ــذه  ــل ه ــن أج ــاة م ــت للص ــض الوق بع

ــياء. األش

ولكننــا نهتــم أيضًــا بــأن نــرى تاميــذًا 
ــدس  ــعب مق ــو والنضج-ش ــدون النم يري
التلميــذ   .)٢9-٢8  :١ )كولوســي 
الحقيقــي هــو الــذي يحمــل رســالته 
بفعاليــة وباســتقامة وبقــوة إلــى العالــم. 
إلــى  تحتــاج  مقدســة  مهمــة  إنهــا 

مقدســين. أشــخاصٍ 

مناقشة )15 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

ــخص ال  ــة هللا لش ــف قداس ــف تص • كي
ــه؟ يعرف

• كيف يمكن أن »نرتدي« المسيح؟

ــن  ــك ع ــاعدك، أو يعيق ــذي يس ــا ال • م
أمــام  مســئوال  أو  مُحاســبًا  تكــون  أن 

بصــدق؟ اآلخريــن 

يمكنــك  إنــه  تعتقــد  كنــت  »إن 
الحفــاظ  بــدون  بقداســة  الســلوك 
علــى شــركة عميقــة مــع المســيح، 
فأنــت ترتكــب خطــأ عظيمـًـا. إن كنــت 
تريــد أن تكــون قديسًــا فعليــك أن 

تحيــا بالقــرب مــن يســوع.« 
 CHARLES ســبرجن  تشــارلز 

.SPURGEON

تطبيق )5 دقائق(

إن لــم تكــن لديــك بالفعــل مجموعــة 
صغيــرة مــن األصدقــاء الموثــوق بهــم 
ــوم  ــي نق ــة عــن المحاســبة الت )مختلف
 )ADVANCE مجموعــة  فــي  هنــا  بهــا 
ــن تلتقــي معهــم بشــكل منتظــم  والذي
والذيــن يمكنــك أن تكــون صادقًــا بالكامــل 
ــا معهــم، ففكــر فيمــن  أمامهــم، ومنفتحً



مالحظـــــــات
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ــل  ــن أج ــتخدمنا م ــار أن يس أن هللا اخت
هــذه األمــور. إن دعــوة هللا هــي مــن 
أجــل أخاقنــا ال مــن أجــل مواهبنــا، 
تتضمــن  هللا  تســر  التــي  واألخــاق 
االتضــاع فــي األســاس. بالنســبة لــه 
 .)6  :5 )١بطــرس  محــوري  أمــر  هــذا 
تســبيحتها  كلمــات  مريــم  واصلــت 
ــتت  ــدوس ش ــا الق ــف أن إلهه ــول كي ح
ورفــع  قلوبهــم  بفكــر  المســتكبرين 
ــرة،  ــة صغي ــابة يهودي ــن. كش المتواضعي
كانــت معرفتهــا بالعهــد القديــم توفــر لهــا 
كل مــا تحتــاج إليــه لتقــول هــذه األمــور 
ــر  ــت تختب ــة. واآلن كان ــكل ثق عــن هللا ب
ــا كان  ــق بنفســها. هللا دومً هــذه الحقائ
ــده،  ــل مقاص ــن أج ــن م ــار المتضعي يخت
ــة  ــا حكم ــة، متحديً ــر متوقع ــرق غي وبط
العالــم ومعلنًــا قوتــه ونعمتــه مــن خــال 
ــان  ــذا اإلع ــاس ه ــع الن ــن يتوق ــل م أق
ــتخدمنا  ــو أن يس ــوة نح ــم. أول خط منه
هللا مــن أجــل أمــور عظيمــة هــي أن 
ــه. ــل علي ــاد الكام ــة االعتم ــدرك حتمي ن
لــم يكــن مــن الممكــن أن يحــدث ميــاد 
ــا. ملــك  يســوع فــي ظــروف أكثــر تواضعً
متواضــع  اســطبل  فــي  ُولــد  الملــوك 
وتــم وضعــه فــي مــزود، وهــو مــكان 
ــم اســتبدال  ــات! ت ــام الحيوان لوضــع طع
فــي  تتجلــى  التــي  الغنــى  مظاهــر 
ــه  ميــاد الملــوك، بفقــر ظاهــر اتســم ب
مولــده كأي شــخص مجهــول. مصالحتنــا 
ــع  ــدأت بتواض ــياء ب ــق كل األش ــع خال م

ــادم. ص

ــة المقدســة،  ــي الكلم ــا ف ــا نظرن حيثم
حيــث   ،53 إشــعياء  فــي  كان  ســواء 
والــذي  المتألــم  العبــد  عــن  نســمع 
معاصينــا  أجــل  مــن  مســحوقًا  كان 
وآثامنــا، أو فــي إعــان يســوع عــن إنــه 
أتــى لكــي يخــدِم ال لكــي يُخــدَم، أو 
فــي غســله ألرجــل تاميــذه، أو فــي 
خضوعــه لمشــيئة أبيــه فــي بســتان 
جثســيماني، أو فــي ســماحه لنفســه 
بالتعــرض  أو  للضــرب،  يتعــرض  بــأن 
أنــه  مــع  الصلــب،  عنــد  لاســتهزاء 

الجلسة الثامنة
الشخصية 
األخالقية 

للمبشر 
بالمســيح،  المؤمنيــن  أقــدس  إن 
ــدو  ــف يب ــا، فكي ــر تواضًع ــم األكث ه
فــي  عملــي  بشــكل  االتضــاع 

كرازتنــا؟

الجلسة في عبارة

االتضــاع فضيلــة أساســية فــي حيــاة 
ــا فــي  ــم تقديمــه لن ــال ت المبشــر: المث
حيــاة يســوع، وهــو يتــم دعمــه وتقويتــه 
ــروح القــدس مــن  ــا بعمــل ال ــي حياتن ف

ــد هللا اآلب. ــل مج أج

خلفية الجلسة

مــن اللحظــة التــي تكلــم فيهــا المــاك 
جبرائيــل إلــى مريــم العــذراء إنهــا تنتظــر 
طفــا )لوقــا ١: ٢6-38(، يتجلــى االتضاع 
ــوع.  ــة يس ــي قص ــري ف ــوع جوه كموض
فمريــم تعبــد هللا وتقــدم لــه الشــكر إنــه 
ــا  ــي قلبه ــه، وف ــي أمت ــا، وه ــر فيه فك
ــول  ــت تق ــرى كان ــات أخ ــع. بكلم المتض
»أنــا مجــرد فتــاة عاديــة... لمــاذا يــود هللا 

ــتخدمني؟« أن يس

هــل تســاءلت يومًــا، لمــاذا يمكــن أن 
يفكــر هللا فــي أن يســتخدمني؟

فــي بعــض األحيــان يمكــن أن نفــرط فــي 
ــد  ــا، ونعتق ــا وقدراتن ــي مواهبن ــة ف الثق
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تعليم )25-35 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.

بَــلْ  بِعُجْــبٍ،  أَوْ  بِتَحَــزُّبٍ  شَــيْئًا  »الَ 
ــضَ  ــمُ الْبَعْ ــبِينَ بَعْضُكُ ــٍع، حَاسِ بِتَوَاضُ
ــرُوا كُلُّ  ــهِمْ. الَ تَنْظُ ــنْ أَنْفُسِ ــلَ مِ أَفْضَ
ــلْ كُلُّ  ــهِ، بَ ــوَ لِنَفْسِ ــا هُ ــدٍ إِلَــى مَ وَاحِ

ــا. ــنَ أَيْضً ــوَ آلخَرِي ــا هُ ــى مَ ــدٍ إِلَ وَاحِ
فَلْيَكُــنْ فِيكُــمْ هــذَا الْفِكْــرُ الَّــذِي فِــي 

الْمَسِــيِح يَسُــوعَ أَيْضًــا:
الَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ هللِا،

لـَـمْ يَحْسـِـبْ خُلْسـَـةً أَنْ يَكـُـونَ مُعـَـادِالً 
ِهلِل.

لكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ،
آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ،

صَائِرًا فِي شِبْهِ النَّاسِ.
وَإِذْ وُجِدَ فِي الْهَيْئَةِ كَإِنْسَانٍ،

وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ
مَوْتَ الصَّلِيبِ.« 

)فيلبي 2: 8-3(.

فــي تعليقــه علــى التواضــع كتــب ســي 
الحقيقــي  التواضــع  »إن  لويــس  إس 
ــة،  ــل القيم ــك قلي ــرى نفس ــس أن ت لي

ــل.« ــك أق ــغل بنفس ــل أن تنش ب

ال يطلــب الكتــاب المقــدس منــا أن نحقــر 
لنفوســنا  ننظــر  أن  وال  نفوســنا  مــن 
فــي  وثميــن  محبــوب  أنــت  بدونيــة. 
عينــي هللا، ومدعــو كابــن غالٍ لــه. إال أن 
هنــاك خــط رفيــع يفــرق بينهمــا: التفكيــر 
بشــكل مبالــغ فيــه فــي أنفســنا يجعلنــا 
الكبريــاء  فــي  الســقوط  خطــر  فــي 
ــي  ــة ف ــي الخطي ــع البشــر ف ــذي أوق ال
األســاس. كمــا أن التفكيــر بشــكل بالــغ 
ــا  ــنا يوقعن ــي أنفس ــة ف ــة أو الدوني القل
ــي اشــتراها هللا  ــا الت ــض هويتن ــي رف ف
ــي  ــذا يعن ــي ه ــر ف ــر الكثي ــا، والتفكي لن
الفشــل فــي إدراك ســلطان هللا وملكــه 

ــا. ــى حياتن ــق عل المطل

بكلمــة واحــدة كان يمكنــه أن يمحــو أي 
شــخص يســبب لــه إيــذاء، إال أن الكتــاب 
المقــدس فــي كل هــذا يرســم بورتريــه 
ــاء  ــة الكبري ــك خــادم هــزم لعن ــد لمل فري

البشــري بقــوة القداســة المتضعــة.
الطريقــة  بنفــس  شــعبه  يخلــص  هللا 
الكبريــاء  بهــا.  يحيــوا  أن  ينــوي  التــي 
ــا  ــى الهــاك، والتواضــع هــو م ــا إل قادتن

يســتردنا. أن  يمكــن 

ــوعَ  ــا يَسُ ــةَ رَبِّنَ ــونَ نِعْمَ ــمْ تَعْرِفُ »فَإِنَّكُ
الْمَسِــيحِ، أَنَّــهُ مِــنْ أَجْلِكُــمُ افْتَقَــرَ 
وَهُــوَ غَنِــيٌّ، لِكَــيْ تَسْــتَغْنُوا أَنْتُــمْ 

بِفَقْــرِهِ.«
 )2كورنثوس 8: 9(.

إرشادات الجلسة 

مشاركة األخبار )20-30 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
والتقييــم لبعــض فــرص الكــرازة المتاحة، 
يشــجع  أن  يمكــن  آخــر  شــيء  وأي 
للمجموعــات  بالنســبة  المجموعــة. 
أن  كل شــخص  مــن  اطلــب  األصغــر، 
يشــارك بانتصــار واحــد، وصــراع واحــد 
بالنســبة  الماضــي.  االجتمــاع  منــذ 
للمجموعــة األكبــر فــي العــدد يمكــن 
أن تختــار 4 أو 5 أشــخاص لمشــاركة 
اختباراتهــم الشــخصية منــذ االجتمــاع 

الماضــي.

صالة
صلّ واستودع هذا الوقت بين يدي هللا، 
طالبًا تعامله مع أية مواقف، إيجابية أو 
تشكل تحديًا للناس، بناء على وقت 

مشاركة األخبار.
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»يَسـُـوعُ وَهـُـوَ َعالـِـمٌ أَنَّ اآلبَ قَــدْ دَفـَـعَ 
كُلَّ شَــيْءٍ إِلَــى يَدَيْــهِ، وَأَنَّــهُ مِــنْ 
ــي،  ــى هللِا يَمْضِ ــرَجَ، وَإِلَ ــدِ هللِا خَ عِنْ
ثِيَابَــهُ،  وَخَلَــعَ  الْعَشَــاءِ،  َعــنِ  قَــامَ 
ــا  ــا« )يوحن ــزَرَ بِهَ ــفَةً وَاتَّ ــذَ مِنْشَ وَأَخَ

.)4-3  :١3

تحــت  األشــياء  كل  أن  عالــم  وهــو 
ســلطانه، وهــو يعــرف هويتــه بالكامــل، 
اختــار يســوع أن يكــون خادمًــا لكــي 
يســتعلن مشــيئة أبيــه. ربمــا تكــون قــد 
قمــت بدراســة كتابيــة عــن هــذا الجــزء، 
وربمــا تكونــوا قــد غســلتم أرجــل بعــض 
بعــد هــذه الدراســة. مــع أن عمل أشــياء 
رمزيــة مثــل هــذه أمــر يقــوم علــى نوايــا 
طيبــة إال أن غســل أقــدام بعضنــا البعــض 
اليــوم ال يعكــس بشــكل عــادل مــا فعلــه 
يســوع مــع تاميــذه. مــن الصعــب علينــا 
أن نفهــم كــم أنــه كان مــن غيــر المريــح 
بالنســبة للتاميــذ أن يــروا معلمهــم، 
ومســيحهم المنتظــر، وهــو يقــوم بهــذه 
ــب  ــى االتضــاع وقل المهمــة كعامــة عل

الخــادم.

فكــر فــي األمــر بهــذا الشــكل: تســمع 
ــادة  ــر ق ــد أكب ــاب لتج ــى الب ــات عل طرق
أمتــك علــى بابــك. يتقــدم ويدخــل بيتك، 
ويأخــذ طفلــك الرضيــع، ويبــدأ فــي تغييــر 
حفاظتــه الممتلئــة للغايــة. شــيء مزعج 
جــدًا وأنــت تنظــر برعــب لطفلــك وبــرازه 
ــن.  ــن الكريمتي ــع اليدي ــو يتامــس م وه
ولكــن القائــد يبــدو فــي غايــة االســترخاء 
ــه  وســط هــذا الموقــف، ويســتمتع بوقت
ــر  ــة غي ــذه المهم ــي ه ــل، ف ــع الطف م

الســارة، والضروريــة فــي ذات الوقــت.

ــه بينمــا كان يســوع يغســل  ال تنــسَ أن
أقــدام تاميــذه كان علــى علــم بــأن 
يهــوذا ســوف يخونــه، وأن بطرس ســوف 
يزالــون  ال  كانــوا  التاميــذ  وأن  ينكــره، 
ممتلئيــن بالكبريــاء والضعــف، ولكــن فــي 
ــرك  ــم، وت ــع أمامه ــه تواض ــه وجال قدرت
أن  ليــس  األمــر  ليتبعــوه.  لهــم مثــاال 

فــي  للســقوط  قلوبنــا  تعــد  الكبريــاء 
األمثــال  ســفر  يقــول  الخطيــة. 
»تَأْتِــي الْكِبْرِيَــاءُ فَيَأْتِــي الْهَــَوانُ، وَمَــعَ 
ــال ١١: ٢(.  ــةٌ.« )أمث ــنَ حِكْمَ الْمُتَوَاضِعِي
المقــدس  الكتــاب  فــي  الحكمــة  أدب 
أهميــة  علــى  متكــرر  بشــكل  يركــز 
للكبريــاء،  كنقيــض  التواضــع  فضيلــة 

الفضيلــة. هــذه  ببــركات  ويحتفــي 

ــذات  ــة لل ــا فــي زمــن يدعــم الدعاي نحي
ــل مــا  ــك أن تتخي وتمجيدهــا. هــل يمكن
ــوم؟  ــات الي ــل داود جلي ــو قت ســيحدث ل
 selfie ــلفي ــورة س ــاط ص ــرة التق إن فك
ــرأس المقطــوع لجليــات ســتكون  مــع ال
أيضًــا  الكثيريــن  أن  شــك  ال  ملحــة! 
ســيرحبون بكتابــة بعــض األغنيــات عــن 
األفــام  بعــض  بعمــل  أو  إنجازاتهــم، 
األلقــاب  ببعــض  بتلقيبهــم  أو  لهــم، 
يشــير  مــودي  ل.  د.  أن  إال  البطوليــة، 
ــيكية  ــه الكاس ــن عظات ــدة م ــي واح ف
عــن االتضــاع إن أننــا ال نــرى فــي أي 
مزمــور مــن مزاميــر داود وال مــرة واحــدة 
أي ذكــر لهــذا االنتصــار! أمــا اليــوم، فمــع 
أول بــادرة نقــوم فيهــا بأمــر عظيــم يتــم 
تشــجيعنا علــى تمجيــد بطوالتنــا الذاتية 
لبنــاء صورتنــا وشــكلنا أمــام الغيــر. إال 
ــة،  ــي خدم ــا أن نبن ــب من أن هللا ال يطل
ــب  ــى منص ــنا إل ــدر أنفس ــع ق أو أن نرف
مــا. إنــه مهتــم بشــكل أكبــر بشــخصيتنا 
األخاقيــة، وبكيــف يمكــن أن ترتقــي 
ــك الشــخصية لتتوافــق مــع مقاصــده  تل

ــا ١4: ١١(. ــاع )لوق ــال االتض ــن خ م

ســار يســوع فــي طريــق التواضــع، حيــن 
ــه ملــك، إال  أخــذ موضــع الخــادم. مــع أن
أنــه لــم يأتــي لكــي يُخــدَم مــن الغيــر بل 
ليخدِمهــم )مرقــس ١0: 45(، الحــظ أن 
يوحنــا قــال مباشــرة هــذه الكلمــات عــن 
يســوع قبــل أن يغســل أرجــل تاميــذه:
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تعنــي أن نســتخدم اإلنجيــل كســاح 
نضعــه علــى رقــاب النــاس لنهددهــم 
بمراعــاة قليلــة للكيفيــة التــي يمكــن 
أن نســاعدهم بهــا علــى أن يفهمــوا 
ــم  ــدون تقدي ــا، وب ــا صحيحً رســالته فهمً

ــه. ــذي يحمل ــاء ال الرج

انتظــر قليــا: كيــف يمكــن أن تطبــق 
هــذه المبــادئ فــي خدمتــك؟ خــذ بعــض 
الوقــت وتحــدث مــع اآلخريــن عــن هــذه 
الجوانــب األربعــة الخاصــة باالتضــاع فــي 

الكــرازة.

خدمة الرب بتواضع
مســئوليتنا ورغبتنــا األساســية يجــب أن 
ــن  ــر ع ــض النظ ــرب، بغ ــة ال ــون خدم تك
التحديــات أو عــدم الراحــة أو التكلفــة 
التــي قــد يشــكلها هــذا األمــر. هــل 
طبيعــة  نلبــس  ألن  مســتعدون  نحــن 
الخــادم وأن نكــون مطيعيــن لســيدنا؟

أخلي نفسك بكل تواضع
التواضــع يتضمــن إخــاء الــذات لكــي 
يمكننــا أن نمتلــئ بالــروح القــدس. هــذا 
ــل يعكــس التواضــع،  ــه فع ــد ذات ــي ح ف
ولكــن حيــن ندعــو الــروح القــدس لكــي 
يأخــذ مكانــه فــي قلوبنــا، فنحــن نتحــرك 
مــن اإللتــزام بالتواضــع، إلــى االمتــاء 

ــا هــذا التواضــع. بقــوة لنحي

اقبل كلمته باتضاع
اتضــع أمــام كلمــة هللا. تعلــم أن تقرأهــا 
جيــدًا وأن تقبلهــا كمــا هــي، وأال تلويهــا 
فقــط  حقيقيــة  ليســت  أمــورًا  لتقــول 
لتتناســب مــع احتياجاتــك. اطلــب أن 
ــر  ــض النظ ــع بغ ــب متض ــمع هللا بقل تس
ألن  تحتــاج  قــد  التــي  التكلفــة  عــن 
تدفعهــا لكــي تثبــت اقتناعــك وبغــض 
لتغييــر  احتياجــك  مقــدار  عــن  النظــر 
ثقافتــك للتوافــق معهــا. اكتشــاف الحــق 
ــك  ــي حيات ــه ف ــق حكمت ــي وتطبي اإلله

يتطلــب اتضاعًــا.

عليهــم فقــط أن يغســلوا بعضهــم أرجــل 
بعــض، بــل أن يصيــروا خدامـًـا متواضعيــن 

ــيء. ــي كل ش ف

تشــارلز  عــن  شــهيرة  قصــة  هنــاك 
ســبرجن الــذي رأى واحــدًا مــن تاميــذه 
ــه  ــر ليعــظ ولكن ــى المنب ــد عل وهــو يصع
ــم  ــاء، ول ــر مــن الكبري ــا بالكثي كان ممتلئً
بالخيبــة  يشــعر  وهــو  نــزل  أن  يلبــث 
مــن ســوء العظــة التــي قدمهــا، ولكــن 
ــس  ــدت بنف ــه »إن صع ــال ل ــبرجن ق س
القلــب الــذي نزلــت بــه، لربمــا نزلــت 

ــه.« ــدت ب ــذي صع ــب ال بالقل

بغــض النظــر عن عظمــة دعوتنــا، أو إبهار 
مواهبنــا، أو حجــم الفــرص المتاحــة لنــا، 
أو ســمعتنا فــي الخدمــة، نحــن بــا قــوة 
لخدمــة أي إنســان. إن أجــرة الخطيــة 
هــي مــوت )روميــة 6: ٢3(، ولكــن أجــرة 
مــن   .)4  :٢٢ )أمثــال  حيــاة  االتضــاع 
خــال هــذا العبــد المتواضــع المتألــم 
ــى  ــا عل ــه خطايان ــي ذات ــذي حمــل ف ال
الصليــب يمكننــا اآلن أن نضــع ثقتنــا فيــه 
وأن نحمــل صليبنــا الذاتــي بتواضــع بــأن 
نمــوت عــن وجودنــا الجســدي المتكبــر. 
إلــى  المــوت  مــن  ننتقــل  أن  يمكننــا 
ــة،  ــرد فضيل ــس مج ــاة. التواضــع لي الحي
المناســب  الوحيــد  الفعــل  رد  ولكنــه 
ــوع  ــو يس ــه نح ــام ب ــا القي ــذي يمكنن ال

ــرب والســيد. ــه ال ــدرك أن ــن ن حي

»ألَنَّ الــرَّبَّ رَاضٍ عَــنْ شَــعْبِهِ. يُجَمِّــلُ 
الْوُدَعَــاءَ بِالْخَــاَصِ.« 

)مزمور 149: 4(.

أن  يعنــي  ال  الكــرازة  فــي  التواضــع 
نشــجع النــاس علــى الفســاد، أو أن 
نقلــل مــن مطالــب رســالة اإلنجيــل، وال 
ــى  أن نتراجــع عــن مشــاركة الحــق حت
ــق  ــه يضاي ــون كام ــل أن يك ــن يحتم حي
النــاس )والكتــاب المقــدس فــي العــادة 
يكــون ســبب عثــرة برســالته(. ولكــن 
بنفــس الصــورة، الجــرأة فــي الكــرازة ال 
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مناقشة )15 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

• هــل هنــاك جوانــب فــي حياتــك تصــارع 
فيهــا مــع االتضاع؟

بيــن  متأصــل  صــراع  هنــاك  هــل   •
مشــاركة رســالة اإلنجيــل بجــرأة، وبيــن 

باتضــاع؟ مشــاركتها 

نتعامــل مــع قلــة  كيــف يمكننــا أن   •
ــف  ــع الزائ ــود التواض ــع وج ــاع أو م االتض

فــي حيــاة اآلخريــن بمحبــة؟
والتواضــع  المحبــة  بــأن  مقتنــع  »أنــا 
همــا أهــم مكاســب مدرســة المســيح، 
وأقــوى األدلــة علــى أنــه بالفعــل ســيد 
 JOHN نيوتــن  جــون  حياتنــا.«  فــي 

NEWTON

تطبيق )5 دقائق(

فكــر بــكل حــرص فــي كيــف يمكنــك أن 
تخــدم وتبــارك المحيطيــن بــك بطــرق 
غيــر متوقعــة وإن كانــت مكلفــة. هــل 
أي  خدمتــك  أو  كنيســتكم  توظــف 
ــم أن  ــل له ــة؟ ق ــوم بالنظاف ــخص يق ش
يعطــوه يــوم إجــازة ليقضيــه مــع أســرته 
أو فــي خلــوة روحيــة، وقــم بمهمتــه 
ــاي  ــد الش ــن يع ــن أول م ــه. ك ــدال من ب
ــدم  ــوم. ق ــب كل ي أو القهــوة فــي المكت
بقشيشًــا ســخيًا للنــادل بعــد وجبــة 
تتناولهــا فــي مطعــم، أو ربمــا يمكنــك أن 
تكتــب ملحوظــة تشــارك فيهــا محبــة هللا 
ــا  ــددًا وخطــط لم ــا ومح ــن خاقً ــه... ك ل

ســتفعل.

مــن الناحيــة األخــرى، وال واحــد مــن 
كل هــذه المقترحــات يمكنــه أن يعبــر 
بالكامــل عــن تأثيــر مــا فعلــه يســوع 

اخدم من تكرز لهم باتضاع

البــد  ولكــن  أساســي،  أمــر  اإلعــان 
ــدم  ــد أن نخ ــم. الب ــب العال ــا أن نح أيضً
لمحبــة  نســعى  بينمــا  المحتاجيــن. 
ــي  ــد أن نصغ ــد، الب ــكل جي ــاس بش الن
لهــم، وإن كان كل مــا نفعلــه معهــم 
ــب  ــي الغال ــم فف ــدث إليه ــا نتح ــو أنن ه
بيــن  الهامــة  الروابــط  نفقــد  ســوف 
ــل  ــاس ونقل ــاة الن ــل وحي ــالة اإلنجي رس
ــى  ــة ذات معن ــة وجــود عاق مــن إمكاني

وقيمــة معهــم.

ألجــل  مســاحة  وبإتاحــة  بإكــرام هللا، 
فينــا،  يعمــل  لكــي  القــدوس  روحــه 
وبنــاء علــى الحــق الكامــن فــي كلمتــه، 
يمكننــا أن نصبــح خدامـًـا فعاليــن للعالــم، 
ويمكننــا أن نســدد احتياجــات النــاس 
بشــكل  لهــم  نصغــي  وأن  الحقيقيــة، 
جيــد، وأن نعلــن قصــة يســوع لهــم بــكل 
ــن  ــون مثمري ــد أن نك ــا نري ــة. إن كن أمان
فــي كرازتنــا، فوضعيــة البدايــة بالنســبة 
ــام هللا. ــع أم ــون التواض ــد أن تك ــا الب لن
يقول د. إل. مودي األمر بهذه الطريقة:

»لــدي شــجرة خــوخ جميلــة جــدًا 
فــي مزعتــي، وهــي مــن أجمــل 
األشــجار فــي المــكان. كل فــرع مــن 
فروعهــا يبــدو كأنــه يمتــد ألعلــى 
نحــو النــور كأنــه شــمعة مضيئــة، 
ولكنــي ال أحصــل منهــا علــى أي 
ثمــر أبــدًا. لــدي شــجرة أخــرى كانــت 
الماضــي  العــام  بالثمــر  ممتلئــة 
ــة  ــت منحني ــان كان ــة أن األغص لدرج
ــكاد تلمســها. إن  ــو األرض ت ــدًا نح ج
ــا  ــة ي ــه الكفاي ــا في ــفل بم ــا ألس نزلن
كل  سيســتخدم  فــاهلل  أصدقائــي، 

ــده.«  ــل مج ــن أج ــا م ــد من واح
.DL MOODY دي إل مودي
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ــذه حيــن غســل أرجلهــم، ولكــن  لتامي
فــي ذات الوقــت ال يجــب أن نقــول عــن 
أي واحــده مــن هــذه األفــكار أنهــا مجــرد 
رحمــة عشــوائي«.  أو  لطــف  »عمــل 
هــذه أفعــال مخططــة ومبنيــة علــى 
التفكيــر والمحبــة، ويمكــن للمتواضعيــن 
ــة الفــرص المواتيــة  الذيــن يســعون لرؤي
ويقومــوا  يســتغلوها  أن  حولهــم  مــن 
ــب  ــن قل ــع وع ــن التواض ــر ع ــا للتعبي به
الخــادم المتألــم المحــب. ال نفعــل هــذه 
أو  ننــال نعمــة مــن هللا  األمــور لكــي 
ــا جيــدًا أمــام النــاس  لكــي يبــدو مظهرن
ــا  )فــي الحقيقــة، ال تخــرج وتصــرخ معلنً
مــا فعلــت علــى السوشــيال ميديــا(، 
ــا أن  ــرق يمكنن ــا ط ــا ألنه ــا نفعله ولكنن
ذات  وفــي  االتضــاع،  فــي  بهــا  ننمــو 
الوقــت هــي نتيجــة طبيعيــة لاتضــاع 

ــا. ــي حياتن ــه هللا ف ــذي ينمي ال

صالة

ــيح  ــع المس ــل تواض ــن أج ــكر هللا م اش
ومثــال القلــب الخــادم الــذي أظهــره لنــا. 
ــى أن  ــاعدك عل ــن هللا أن يس ــب م اطل
تــرى نفســك كمــا يــراك هــو، وأن تتمكن 
والحكمــة  التواضــع  فــي  النمــو  مــن 
ــوا لبعضكــم البعــض  بشــكل يومــي. صل
لكــي تكونــوا شــجعانًا فــي مشــاركة 
الرســالة، ولتكونــوا متواضعيــن فــي ذات 

ــت. الوق

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً
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مالحظـــــــات



65 دليل مجموعات التلمذة

يعنــي البحــث فــي أماكــن غيــر متوقعــة 
لكــي يبحــث عــن فــرص )مثلمــا فعل مع 
ــتعداد  ــا ١9: ١-١0(، واالس ــي لوق زكا ف
الصعبــة  االجتماعيــة  المواقــف  فــي 
)مثلمــا حــدث مــع المــرأة الســامرية 
ــا  فــي يوحنــا 4: ١-٢6(، وأن يكــون جريئً
فــي األماكــن المميــزة )تذكــر المــرأة 
ــا 7:  ــة فــي بيــت الفريســي لوق الخاطئ
المنبوذيــن  مــع  والمشــاركة   ،)50-36
البُــرص لوقــا  اجتماعيًــا )مثــل شــفاء 
١7: ١١-١9(، أو إعــان الحــق فــي أثنــاء 
وقــت ألمــه الشــخصي )مثلمــا فعــل مــع 
اللــص علــى الصليــب لوقــا ٢3: 43-39( 

ــة تتواصــل. والقائم

حمــات بيلــي جراهــام الكرازيــة والتــي 
ــا ألشــخاص  ــل فيه ــرز برســالة اإلنجي ك
ــي  ــر ف ــن أي شــخص آخ ــددًا م ــر ع أكث
التاريــخ، كانــت العنصــر األكثــر شــهرة 
ــم  ــذه ل ــن ه ــه. لك ــيرة خدمت ــي مس ف
تكــن هــي الطريقــة الوحيــدة التــي كان 
يشــارك بهــا بيلــي جراهــام اإلنجيــل 
عبــر مســيرة حياتــه. ســواء كان فــي 
أحــد  مــع  أو  الرؤســاء  مــع  اجتمــاع 
الملــوك، أو يظهــر فــي أحــد البرامــج 
الحواريــة، أو يجلــب المعونــات للمناطــق 
أو  الطبيعيــة،  الكــوارث  التــي ضربتهــا 
يخــدم الجيــش فــي المناطــق البعيــدة، 
أو يشــارك مــع بعــض األشــخاص الذيــن 
ــا  يلتقيهــم عبــر طريقــه، كان بيلــي دائمً
مســتعد، وراغــب فــي مشــاركة األخبــار 
الذيــن  النــاس  جميــع  مــع  الســارة 

يقابلهــم.

مطيعًــا  جراهــام  بيلــي  يكــن  لــم 
فحســب لإلنجيــل، ولــم يكــن متحمسًــا 
ــالية  ــم اإلرس ــوي لتتمي ــكل ق ــط بش فق
ــن  ــد م ــو أبع ــا ه ــاب لم العظمــى بالذه
ــه  ــة، إال أن دافع ــة الطبيعي ــرص الخدم ف
ــة  ــرص متاح ــص أي ف ــرى ويقتن ــي ي لك
ــك  ــد، وذل ــكل جي ــه بش ــرًا يفهم كان أم
ألنــه كان فهــم رســالة اإلنجيــل، وقبلهــا، 

ــا. وخضــع له

الجلسة التاسعة
فرصة 

المبشر
موهبــة  عالمــات  مــن  واحــدة 
ــة  ــى رؤي ــدرة عل ــي الق ــر ه المبش
ــة  ــاص أي فرص ــي اقتن ــة ف والرغب
رســالة  لمشــاركة  فرصــة  وكل 
ــي  ــه. ف ــن ب ــع المحيطي ــل م اإلنجي
هــذه الجلســة ســنتحدث عــن كيــف 
ــا أن نســتفيد بأفضــل صــورة  يمكنن

مــن كل فرصــة تتــاح للشــهادة.

الجلسة في عبارة

المبشــر يجــب أن يكــون مســتعدًا دائمـًـا 
لينتهــز الفــرص التــي تأتــي فــي طريقــه 
مــن أجــل شــرح رســالة اإلنجيــل بوضــوح 

فــي كل المواقــف والظــروف.

خلفية الجلسة

يخبرنــا بطــرس بأننــا يجــب أن نكــون 
ــا لمجاوبــة مــن يســألنا  مســتعدين دائمً
عــن ســبب الرجــاء الــذي فينــا )١بطــرس 
3: ١5(. يقــول بولــس لتيموثــاوس أن 
ــي  ــل ف ــرازة باإلنجي ــون مســتعدًا للك يك
وقــت مناســب ووقــت غيــر مناســب 
)٢ تيموثــاوس 4: ٢(، كمــا أنــه يكتــب 
ــد أن نســتفيد  ــا الب ــر إنن ــكان آخ ــي م ف
ــل هــذا  ــا لفع ــن كل فرصــة متاحــة لن م

)كولوســي 4: 5(.
يوضــح يســوع بأســلوب حياتــه أنــه كان 
دائمـًـا مســتعدًا ليخــدم ويشــارك في كل 
ــان كان هــذا  ــي بعــض األحي ــات. ف األوق



دليل مجموعات التلمذة66

صرخــة المبشــر »يــا رب مــن خــال كل 
فرصــة تأتــي أمامــي، بغــض النظــر عــن 
ــذ  ــة، ســاعدني أن أنق ــة والصعوب التكلف

شــخصًا آخــر.«

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )20-30 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
والتقييــم لبعــض فــرص الكــرازة المتاحة، 
يشــجع  أن  يمكــن  آخــر  شــيء  وأي 
للمجموعــة  بالنســبة  المجموعــة. 
األكبــر فــي العــدد يمكــن أن تختــار 4 
اختباراتهــم  لمشــاركة  أشــخاص   5 أو 
الماضــي. االجتمــاع  منــذ  الشــخصية 

صالة

ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل

تعليم )20-30 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.

مَعًــا  وَيُوحَنَّــا  بُطْــرُسُ  »وَصَعِــدَ 
إِلَــى الْهَيْــكَلِ فِــي سَــاعَةِ الصَّــاَةِ 
مِــنْ  أَعْــرَُج  رَجُــلٌ  وَكَانَ  التَّاسِــعَةِ. 
بَطـْـنِ أُمِّــهِ يُحْمـَـلُ، كَانـُـوا يَضَعُونـَـهُ كُلَّ 
ــالُ  ــذِي يُقَ ــكَلِ الَّ ــابِ الْهَيْ ــدَ بَ ــوْمٍ عِنْ يَ
ــنَ  ــةً مِ ــأَلَ صَدَقَ ــلُ« لِيَسْ ــهُ »الْجَمِي لَ
ــا  ــذَا لَمَّ ــكَلَ. فَه ــونَ الْهَيْ ــنَ يَدْخُلُ الَّذِي
أَنْ  مُزْمِعَيْــنِ  وَيُوحَنَّــا  بُطْــرُسَ  رَأَى 
يَدْخُــاَ الْهَيـْـكَلَ، سـَـأَلَ لِيَأْخـُـذَ صَدَقـَـةً. 
فَتَفَــرَّسَ فِيــهِ بُطْــرُسُ مَــعَ يُوحَنَّــا، 
فَاَحَظَهُمَــا  إِلَيْنَــا!«  »انْظُــْر  وَقَــالَ: 

المبشــر يكــون لــه شــغف صــادق عميق 
نحــو الضاليــن بشــكل يتجــاوز مجــرد 
ــي  ــرازة ف ــم مهمــة المبشــر أو الك تتمي
ــد أن  كل فرصــة متاحــة. إن المبشــر الب
يشــعر بالرغبــة فــي أن يســمع ويعــرف 
الجميــع رســالة اإلنجيــل، وأال يتمكــن 
مــن إيقــاف ذاتــه أو منــع نفســه مــن 
ــة،  ــي كل فرص ــوع ف ــن يس ــث ع الحدي
حتــى لــو كان هــذا مــن الممكــن أن 
يشــكل لــه تهديــدًا )أعمــال 4: ١8-٢0(.

القصــة المذهلــة لديزمونــد دوس والتــي 
تمــت مشــاركتها مؤخــرًا من خــال فيلم 
 ،Hacksaw Ridge هوليــودي شــهير هــو
ــزام ألن  ــعر باإلل ــل ش ــن رج ــف ع تكش
ــا  ــون مســاعدًا طبيً يســجل اســمه ليك
الثانيــة،  العالميــة  الحربــة  أثنــاء  فــي 
ولكنــه رفــض فــي ذات الوقــت أن يحمــل 
ســاحًا تحت أي ظرف بســبب تكريســه 
لإليمــان بــاهلل. حيــن تــم إرســاله لجزيــرة 
أوكينــاوا اليابانيــة، وجــد دوس نفســه 
وراء خطــوط العــدو فــي هاكســو ريــدج. 
تحــت القصــف الشــديد مــن العــدو، وهــو 
قــادر علــى ســماع أنيــن المصابيــن مــن 
األمريكييــن واليابانييــن، بــدأ ينقــذ كل 
ــه إنقاذهــم، وهــو مــا تضمــن  مــن يمكن
الجبــل  علــى  مــن  إنزالهــم  ضــرورة 
وإنــزال  لســحب  نظــام  بإســتخدام 
الحبــال. تعــرض لرصاصــة أصابــت ذراعــه 
علــى يــد أحــد القناصيــن، واكتُشــف 
فيمــا بعــد إنــه كان لديــه ١7 شــظية 
فــي جســده، ولكنــه ظــل يحــاول كل مــا 
فــي وســعه ليتمكــن مــن أن ينقــذ أكبــر 

ــاس. عــدد ممكــن مــن الن

حيــن تــم عمــل مقابلــة معــه حــول هــذا 
بعــد عــدة ســنوات  البطولــي  العمــل 
كان  وقــت  أي  فــي  إنــه  شــرح دوس 
اإلرهــاق يــدب فــي جســده، وحيــن كان 
يشــعر إنــه لم يعــد بإمكانه مســاعدة أي 
شــخص، كان يصلــي »يا رب، ســاعدني 
أحضــر شــخصًا آخــر.« أنقــذ دوس 75 
شــخصًا فــي هــذا الوقــت. صاتــه كانــت 
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فــي أعمــال 3 وجــد بطــرس ويوحنــا 
نفســيهما فــي مواجهــة موقــف يحــدث 
كل يــوم: رجــل أعــرج شــحاذ يطلــب 
صدقــة منهمــا. ربمــا كان مــن األســهل 
أن يســير الرســوالن فحســب متجاهلين 
كان  ربمــا  أو  المشــئوم،  الرجــل  هــذا 
يمكــن أن يعطيــاه بعض المــال، أو تقدمة 
ــا.  ــي طريقهم ــا ف ــل أن يذهب ــرة قب صغي
انظــر كيــف أن اللغــة المســتخدمة هنــا 
بطــرس  فيــه  تفــرس  فقــد  محــددة: 
ويوحنــا. وفــي ترجمــة NRSV نــرى أن 
بطــرس ويوحنــا تمعنــا فيــه بقــوة، وهــو 
ــر،  ــاه كبي ــدوره فعــل نفــس األمــر بانتب ب

ــيئًا. ــا ش ــذ منهم ــا أن يأخ متوقعً

ــي  ــن ف ــر بتمع ــل تنظ ــا: ه ــر قلي انتظ
العالــم المحيــط بــك؟ كيــف حــال جــودة 
مشــاركة  الممكــن  للفــرص  إبصــارك 
اإلنجيــل فيهــا خــارج ســياق الخدمــة 
ــياق  ــذا الس ــو كان ه ــا ل ــوف )مث المأل

المألــوف هــو الكــرازة مــن المنبــر(؟

لقــد رأى الرجــل األعــرج فرصــة للحصــول 
علــى شــيء كان يعتقــد أنــه بحاجــة 
لــه: المــال. لحســن الحــظ بالنســبة لــه، 
كان الرســوالن منتبهيــن للفرصــة التــي 
بإمكانهمــا  كان  أنهمــا  أي  تواجههمــا، 
ــر ممــا يحتاجــه بالفعــل،  ــاه أكث أن يعطي
يســوع. كانــت محبــة الضاليــن هــي 
التــي جعلــت بطــرس ويوحنــا يتوقفــان، 
ــي  ــه ف ــفقا علي ــي يش ــط لك ــس فق لي
عجــزه، أو حالتــه االجتماعيــة. الكتــاب 
ــرم هللا  ــن يك ــا إن م ــول لن ــدس يق المق
ــا )١صموئيــل ٢: 30(.  ســيكرمه هللا أيضً
ــن  ــدر حي ــر ق ــي بأكب ــذا حقيق ــون ه يك
نكــرم هللا فــي أبســط التفاصيــل. بينمــا 
نثبــت إننــا أهــل للثقــة فــي األماكــن 
ــر  ــرة غي ــياء الصغي ــي األش ــة، وف الخفي
ــتأمننا هللا  ــاة، يس ــي الحي ــة ف الملحوظ

ــر. ــياء األكب ــى األش عل

أكبــر،  منصــة  هــذا  يكــون  أن  يمكــن 
ولكــن لمــاذا نكتفــي بعــدد أكبــر مــن 

شَــيْئًا.  مِنْهُمَــا  يَأْخُــذَ  أَنْ  مُنْتَظِــرًا 
فَقَــالَ بُطْــرُسُ: »لَيْــسَ لِــي فِضَّــةٌ 
ــاهُ  ــي فَإِيَّ ــذِي لِ ــنِ الَّ ــبٌ، وَلكِ وَالَ ذَهَ
الْمَسِــيحِ  يَسُــوعَ  بِاسْــمِ  أُعْطِيــكَ: 

وَامْــشِ!«.«  قُــمْ  النَّاصِــرِيِّ 
)أعمال 3: 6-1(.

ــر  ــوت الفــرص. الكثي مــن الســهل أن تف
ــي  ــاس ف ــه الن ــذي يواجه ــدم ال مــن الن
أوقــات الحقــة فــي حياتهم يكون بســبب 
فــرصٍ ضائعــة أو أمــور كانــوا يتمنــون لــو 
ــة  ــوا بالثق ــو تحل ــون ل ــا أو يتمن ــوا به قام
لمحاولــة القيــام بهــا، أو ربمــا يكونــوا قــد 
شــعروا بالقلــق ممــا ســيعتقده النــاس 

بشــأنهم لــو قامــوا بهــا.

ــا أعطــى دفعــة  ــم السوشــيال ميدي عال
لظاهــرة جديــدة »الخــوف مــن أن يفوتــك 
 .Fear Of Missing Out« FOMO/األمــر
فــي عالــم ممتلــئ بالتواصــل طــوال 
الوقــت يمكنــك دائمـًـا أن تــرى مــا يفعلــه 
اآلخــرون دائمـًـا، وحيــن يبــدو أن اآلخريــن 
يحظــون بوقــت أفضــل مــن الوقــت الــذي 
نمــر بــه، عندهــا يضربنــا الخــوف مــن أن 
يفوتنــا األمــر FOMO. بشــكل عــام هــذا 
الخــوف يعتبــر شــيئًا غيــر مســاعد، وفي 
ــر صحــي  العــادة هــو عــرض جانبــي غي
للتواصــل الدائــم، ولكــن مــاذا عــن حيــن 
ــرت  ــل اختب ــدس؟ ه ــاب المق ــرأ الكت نق
تقــرأ  كنــت  بينمــا   FOMO قبــل  مــن 
عمــا فعلــه يســوع والتاميــذ والكنيســة 
ــفر  ــي س ــجل ف ــو مس ــا ه ــى كم األول

أعمــال الرســل؟

قــراءة حيــاة الرســل فــي العهــد الجديــد 
يمكــن أن تجعلنــا نشــعر كأننــا نفتقــد 
نفــس هــذا المســتوى مــن المغامــرة 
ــاركون  ــوا يش ــا كان ــروه بينم ــذي اختب ال
برســالة اإلنجيــل. بينمــا ال يتــوق أغلبنــا 
ــاة،  ــي الحي ــة ف ــة أشــياء مخيف لمواجه
إال أننــا قــد نرغــب فــي أن نــرى ونختبــر 
المزيــد مــن اآليــات والمعجــزات التــي 

ــة الرســل. ــت تصاحــب خدم كان
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»هللا  مــرة  ذات  مــودي  إل  دي  قــال 
أعطانــي قــارب نجــاة وقــال... يــا مــودي، 

أنقــذ كل مــن يمكنــك إنقاذهــم«.
قدرتــك علــى أن تجــدف، وأن تــرى مــن 
ــن  ــاء، يمك ــن الم ــم م ــون، وتجذبه يغرق
العثــور عليهــا فــي محبتــك هلل، ومحبتــه 

ــم. للعال

عمليــة  مقترحــات  ثاثــة  هــي  هــا 
للكيفيــة التــي يمكنــك بهــا أن تصبــح 
التــي  اليوميــة  بالفــرص   ً واعيــا  أكثــر 
يمكــن أن تقابلهــا وتكــون أمينًــا فــي 

معهــا. التعامــل 

Journals 1. دون يومياتك
المفيــدة  مــن األشــياء  الكثيــر  هنــاك 
تكــون  حيــن  اليوميــات.  تدويــن  فــي 
ــك.  ــب عــن يوم ــك، اكت ــي بال ــرص ف الف
ــي العمــل؟  ــا ف مــن تقضــي معهــم وقتً
هــل تمــر يوميـًـا بشــخص مشــرد أو فقيــر 
عبــر طريقــك؟ مــع مــن تتحــدث عنــد باب 
المدرســة؟ كتابــة اليوميــات ســتجعل 
فــي ذهنــك  النــاس حاضريــن  هــؤالء 
ــن  ــم، ويمك ــن أجله ــاة م ــل الص فتواص
ــا كمقيــاس  أن يتــم إســتخدام هــذا أيضً
تتحــرك  الشــخصية: هــل  للمحاســبة 
بشــكل مخطــط وعمــدي فــي حواراتــك 
التــي تركــز علــى اإليمــان معهــم بمــرور 
الوقــت؟ هــل كانــت الحــوارات تافهــة 
ــت الدخــول  ــدة أســابيع أم هــل حاول لع
بأنــك  إن شــعرت  أكبــر؟  عمــق  إلــى 
قــادر علــى هــذا، يمكنــك أن تطلــب مــن 
بعــض رفــاق المحاســبة أن يقــرأوا دفتــر 
يومياتــك ويســألوك بعــض األســئلة عــن 

ــا. ــور أيضً هــذه األم

2. التحدي
إن  لنفســك  تحديــات  تضــع  ال  لمــاذا 
الفــرص  اقتنــاص  مــع  تصــارع  كنــت 
اليوميــة؟ مثــا »هــذا األســبوع أريــد أن 
أتحــدث علــى األقــل مــع شــخص واحــد 
غريــب عــن المســيح.« يمكــن أن يكــون 
أو إعانيًــا ويجــب أن  التحــدي عمليًــا 

المنصــة  مــن  األفضــل  إن  الجمهــور؟ 
ــر مــن قــوة  ــر هــو االســتعان األكب األكب
الــروح القــدس فــي حياتنــا. كل مــلء 
ــك  ــاح ل ــا مت ــي فين ــدس الح ــروح الق ال
ــن  ــن م ــرب، ولك ــا تخضــع لل ــوم بينم الي
يطلبــون مجــد هللا يتصلــون بالــروح بمــلء 
أكبــر ويعتمــدون علــى الــروح القــدس 
الملكــوت.  يخدمــون  بينمــا  ليقودهــم 
ــرائيل كان  ــش إس ــي جي ــخص ف أي ش
ــة هللا،  ــات بمعون ــزم جلي ــه أن يه بإمكان
ولكــن داود كان هــو مــن أخــذ خطــوة 
هــذه  فــي  للثقــة  أهــل  أنــه  وأثبــت 
المهمــة المحــددة، وهكــذا تــم إعــداد 

الطريــق للوصــول إلــى العــرش.

بالمغامــرة  تحظــى  أن  تريــد  كنــت  إن 
األشــياء  فــي  أمينًــا  فكــن  الكاملــة، 
ــا  ــي تقابله ــرص الت ــي الف ــرة، وف الصغي
كل يــوم، وســترى مــا ســيفعله هللا. إن 
ــر مــن أجــل  ــت تصــارع لتتشــجع أكث كن
انتهــاز هــذه الفــرص، فاطلــب مــن هللا أن 
يأخــذك خــارج دائــرة راحتــك، وصــر علــى 
أن تختــار أن تخطــط لمــا تفعــل حتــى 
ــرك.  ــي التح ــة ف ــعر بالرغب ــن ال تش حي
إن كنــت تشــعر بالذنــب بشــأن تفويتــك 
للفــرص وتشــعر بأنــك تخــذل هللا، فتذكــر 
أن هللا ال يريدك أن تشــعر بالذنب بشــأن 
الفــرص الضائعــة، ولكنــه يريــدك أن تحب 

ــه. ــك ل ــن مــن فيــض محبت الضالي

الرســل  حتــى  كامــل.  بيننــا  أحــد  ال 
ــد  ــوا أخطــاءً فــي كرازتهــم وبالتأكي ارتكب
فوتــوا بعــض الفــرص عبــر مســيرتهم. 
الفكــرة ليســت فــي أن نضغــط أنفســنا 
لفعــل المســتحيل ونكــون تحــت ضغــط، 
بــل أن نمســك أنفســنا فــي محبــة هللا 
ــا  التــي تفــوق كل عقــل، والتــي تحصرن
بالنعمــة. مــن هــذه الحقيقــة ســيمكننا 
ــاء  ــد أمن ــح بشــكل متزاي أن ننمــو، ونصب
فــي التعامــل مــع الفــرص التــي يضعهــا 

ــر. ــو اآلخ ــا تل ــا يومً ــي طريقن هللا ف
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• كيــف يمكنــك أن تخلــق فرصًــا بشــكل 
رســالة  لمشــاركة  وعمــدي  مخطــط 
ــم تكــن لتحــدث دون  اإلنجيــل، والتــي ل

ــط؟ تخطي

• ناقــش االقتراحــات الثاثــة مــن التعليم 
)اليوميــات، التحــدي، المغامــرة(. هــل 
تــرى قيمــة هــذه األشــياء وهــل يمكنــك 

إســتخدامها أو تطبيقهــا؟

بتكييــف  المبدأ-قــم  هــو  »هــا 
مقاييســك الحتياجــات النــاس الذيــن 
عليــك أن تخدمهــم. عليــك أن تأخــذ 
بأســاليب  لهــم  اإلنجيــل  رســالة 
وبظــروف تســاعدك علــى أن تكســب 

فيســمعوك.«  انتباههــم 
 CATHRINE كاثرين بووث

.BOOTH

تطبيق )5 دقائق(

ــا هــذا الشــهر فــي  خطــط أو كــن عمديً
أن  اعتــدت  فــرص  اقتنــاص  محاولــة 
ــل  ــار أال تتدخ ــدت اختي ــا أو اعت تتجاهله
فيهــا. هــل هنــاك صديــق قديــم يمكنــك 
أن  يمكنــك  هــل  معــه؟  تتواصــل  أن 
الحديــث  فــي  الوقــت  بعــض  تقضــي 
لشــخص مشــرد؟ هــل تشــرب القهــوة 
عــادة فــي نفــس المــكان، وإن كانــت 
هــذه هــي الحــال بالفعــل فهــل يمكنــك 

أن تتحــدث عــن يســوع؟

هــذه  فــي  النــاس  جميــع  بالتأكيــد 
التفكيــر  مــن  المجموعــة ســيتمكنون 
فــي  المألوفــة  الفــرص  بعــض  فــي 
أســبوعهم، والتــي يمكنهــم أن يخططــوا 
التزمــوا  المســيح.  لمشــاركة  فيهــا 
بعضكــم،  مــع  الفــرص  هــذه  بانتهــاز 
وحاســبوا بعضكــم بعضًــا علــى األمــر 
ــر ال  ــذا األم ــر إن ه ــادم. تذك الشــهر الق
ــاس  ــداف وقي ــض األه ــل بع ــق بعم يتعل
بتغييــر  يتعلــق  ولكنــه  فيهــا،  تقدمنــا 

ــك  ــن قدرت ــد م ــك أبع ــد ذات ــك تش يجعل
المألوفــة أو كرازتــك العاديــة.

3. المغامرة
إلــى  الواجبــات  مــن  عقليتــك  غيــر 
كرازيــة  مســئولية  لدينــا  المغامــرة. 
بشــأن  هلل  مطيعيــن  نكــون  أن  ونريــد 
ــدون  ــه، ولكــن ب ــا أن نفعل مــا يطلــب من
المحبــة ســنفقد جوهــر الهــدف. فكــر 
ــادم ال  ــبوعك الق ــي أس ــرص ف ــي الف ف
كمهمــة ثقيلــة بــل كأعلــى نقطــة فــي 
ممــن  النــاس  مــن  الكثيــر  المغامــرة. 
يعملــون بيــن 9-5 أهــم شــيء بالنســبة 
نهايــة  عطلــة  تأتــي  أن  هــو  لهــم 
األســبوع. هــل يمكــن أن نصبــح أناسـًـا ال 
يســعهم االنتظــار لتأتــي الفرصــة التاليــة 
لمشــاركة رســالة يســوع مــع بعــض 
النــاس؟ إن كان بإمكاننــا أن نفعــل هــذا، 
فســنبدأ فــي التمســك بــروح المغامــرة 
واجهنــا  إن  وحتــى  بعقليــة صحيحــة، 
ــا  ــض غباره ــيمكننا أن ننف ــات، س تحدي
عنــا وننهــض ونواصــل الســير مــن جديــد.

بكلمات مارتن لوثر، 
»إن كان لديــه إيمــان، فــا يمكــن 
للمؤمــن أن يتوقــف. فــإن فعــل هــذا 
أن  فعليــه  وينكســر،  ذاتــه،  يخــون 
بــه  ويعلــم  اإلنجيــل  بهــذا  يعتــرف 
كانــت  لــو  حتــى  النــاس  جميــع 
التكلفــة هــي حياتــه ذاتهــا.« مارتــن 

.MARTIN LUTHER لوثــر 

مناقشة )20 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

• هــل فاتتــك يومـًـا فرصــة واضحــة جــدًا؟ 
مــاذا تعلمــت مــن هــذه الخبــرة؟

• مــا أكبــر التحديــات التــي تواجههــا 
فــي مســألة اقتنــاص جميــع الفــرص 

اإلنجيــل؟ رســالة  لمشــاركة 
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يبــدأ  مــا  ســلوكنا.  وأنمــاط  عاداتنــا 
ــن أن  ــة مخططــة يمك كممارســة عمدي
يتطــور ليصبــح ســلوكًا مألوًفــا بمــرور 

الوقــت.

فكر في أن تبدأ كتابة يومياتك.

صالة

يوفــر  أنــه  أجــل  مــن  هللا  اشــكروا 
لكــم فرصًــا إلعــان رســالة اإلنجيــل، 
ومشــاركة اإليمــان مــع اآلخريــن. اطلبــوا 
مــن هللا أن يوفــر لكــم بعــض الفــرص في 
ــم  ــي كنت ــددة الت ــف المح ــض المواق بع
تأملــون انفتاحًــا فيهــا، ولفــرص عامــة 
بعضًــا  لبعضكــم  يــوم. صلــوا  عبــر كل 
ــن للفــرص المحيطــة  ــوا واعي لكــي تكون
بكــم، ولكــي تكونــوا أمنــاء فــي التعامــل 

ــر. ــن تظه ــة حي ــع كل فرص م

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً
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عصبيــة متوتــرة. بعــد 30 دقيقــة لــم 
ــرف أحــد  ــم يع ــا، ول ــروس أيضً تصــل الع

ــر. ــذا التأخي ــببًا له س

بســبب  باالرتبــاك  يشــعر  بــدأ  اآلن 
الحشــد  مــن  الصــادرة  الهمهمــات 
المنتظــر العــروس. مــرت 45 دقيقــة، ثــم 
مــرت ســاعة، ولــم تصــل. ارتفعــت حــدة 
الحــوارات الدائــرة بيــن المدعويــن. مــاذا 
يحــدث بحــق الســماء؟ هــل مازالــت 
تأخيــر ســخيف فحســب، أم  متأخــرة 
أنهــا فعلــت أمــرًا ال يخطــر علــى بــال 
أفــكار  بــدأت  الذهــاب؟  عــدم  وقــررت 
ــي  ــر ف ــارع للتفكي ــس تتس ــن العري ذه
كل األســباب المحتملــة لعــدم وصولهــا، 
ــرًا.  ــه، وأدرك أم ــت معدت ــأة، اضطرب وفج
أن  حقًــا  العــروس  مــن  يطلــب  لــم 

تتزوجــه.

ــة  ــي أي فرص ــي ف ــر أساس ــوة أم الدع
تــراودك لمشــاركة الرســالة مــع شــخص 
مــا. أقصــر نســخة مــن رســالة المســيح 
مســجلة فــي إنجيــل مرقــس كمــا يلي: 
»قَــدْ كَمَــلَ الزَّمَــانُ وَاقْتَــرَبَ مَلَكُــوتُ هللِا، 
فَتُوبُــوا وَآمِنُــوا بِاإِلنْجِيــلِ«. )مرقــس ١: 

.)١5
ــوا« يمكــن أن تتســبب فــي  كلمــة »توب
بعــض المشــكات ال ســيما ألن عــدد 
قليــل مــن النــاس هــم مــن يعرفــون 
ــط  ــادة ترتب ــي الع ــي. ف ــا الحقيق معناه
تلــك الكلمــة فــي أذهــان النــاس بفكــرة 
»ارجــع أو احتــرق« فــي تقديــم رســالة 
الكثيريــن  إن  تعنــي  والتــي  اإلنجيــل، 
مجــرد  الكلمــة  تلــك  فــي  يســمعون 

إعــان للدينونــة.
ــار ســارة  ــدو كأخب ــوا« ال تب ــة »توب فكلم
حيــن  لكــن  اليــوم.  للنــاس  بالنســبة 
تلــك  فــإن  صحيــح،  بشــكل  نفهمهــا 
الكلمــة تحمــل إعانًــا مذهــا عــن حــق 
اإلنجيــل، وهــي تعنــي حرفيًــا تغييــر 
ــت  ــاة. »أن ــار الحي ــر مس ــن، وتغيي الذه
تســير فــي الطريــق الخاطــئ« كمــا 
يقــول يســوع »ولكــن بســبب يمكــن أن 

الجلسة العاشرة
إلتزام 

المبشر
الكتــاب المقــدس إعــالن عــن دعــوة 
ــا  ــن تمردن ــد ع ــي نبتع ــن هللا لك م
مــن  معــه  عالقــة  فــي  ونكــون 
خــالل اإليمــان بيســوع المســيح. 
ــا  ــن أنن ــق م ــا أن نتحق ــف يمكنن كي
ال نكتفــي فقــط بــأن نشــرح ونقــدم 
ــو  ــا ندع ــل أيًض ــل، ب ــالة اإلنجي رس
النــاس بشــجاعة للتجــاوب معهــا 

ــمعوه؟ ــا س ــع م ــل م وللتفاع

الجلسة في عبارة

رســالة  بإعــان  ملتــزم  المبشــر 
اإلنجيــل الكاملــة والتــي تتضمــن دعــوة 
واختبــار  اتجاهــه  لتغييــر  للمســتمع 
الحيــاة الحقيقيــة مــن خــال اإليمــان 

المســيح. بيســوع 

خلفية الجلسة

فــي  الكنيســة  أمــام  عريسًــا  تخيــل 
يــوم زفافــه، ونظــر حولــه لــكل الزينــة 
ــه  ــئ بأصدقائ ــل الممتل ــى الجمي والمبن
الذيــن  أســرته  وبأفــراد  المتحمســين 
يتوقعــون بلهفــة دخــول العــروس. امــرأة 
أحامــه ســتصل فــي أيــة لحظــة، ولكــن 
بعــد مــرور ١0 دقائــق لــم تصــل العروس. 
العــروس.«  تتأخــر  أن  المألــوف  »مــن 
هكــذا فكــر فــي نفســه. بعــد مــرور ٢0 
دقيقــة لــم تكــن هنــاك أيــة عامــات 
أطلــق ضحكــة  قــرب وصولهــا.  علــى 
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أن نحــول وجوهنــا مــن جديــد إلــى هللا، 
وبينمــا نفعــل هــذا، نســمح ألذهاننــا 
بــأن تتغيــر بفعــل الحــق الــذي يعلــن مــن 
ــروح  ــوة ال ــدل بق ــا تتب ــرى حياتن ــو، ون ه

ــدس. الق

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )10-20 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
الكــرازة  فــرص  لبعــض  والتقييــم 
المتاحــة، وأي شــيء آخــر يمكــن أن 
عــن  شــاركوا  المجموعــة.  يشــجع 
الفــرص الجديــدة التــي صادفتموهــا فــي 
ضــوء الجلســة الماضيــة )الجلســة 9: 

التطبيــق(.

صالة

ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
فــرص  أي  أجــل  مــن  واشــكره  هللا، 
لمشــاركة اإلنجيــل حظيتــم بهــا فــي 
ــوا مــن  ــة. صل ــة الماضي األســابيع القليل
أجــل مــن وضعــوا ثقتهــم فــي المســيح 

ــرص. ــذه الف ــع ه ــم م ــبب تعاملك بس

تعليم )30-40 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.

»فَلَمَّــا سـَـمِعُوا نُخِسـُـوا فـِـي قُلُوبِهِمْ، 
الرُّسُــلِ:  وَلِسَــائِرَ  لِبُطْــرَُس  وَقَالُــوا 
ــوَةُ؟«  ــالُ اإِلخْ ــا الرِّجَ ــعُ أَيُّهَ ــاذَا نَصْنَ »مَ
فَقَــالَ لَهُــمْ بُطْــرُسُ: »تُوبُــوا وَلْيَعْتَمِــدْ 
كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ عَلَــى اسْــمِ يَسُــوعَ 
ــوا  ــا، فَتَقْبَلُ ــرَانِ الْخَطَايَ ــيحِ لِغُفْ الْمَسِ
ــدَ  ــدُسِ. ألَنَّ اْلمَوْعِ ــرُّوحِ الْقُ ــَة ال عَطِيَّ
هُــوَ لَُكــمْ وَألَوْالَدِكُــمْ وَلِــكُلِّ الَّذِيــنَ 

ــي  ــح، أو ف ــاه الصحي ــي االتج ــب ف تذه
ــى اآلب.« ــود إل ــي تق ــق الت ــق الح طري
التوبــة بالفعــل أخبــار ســارة ألنهــا تقــدم 
ألي إنســان الفرصــة لكــي يعــرف الحيــاة 
بــدال مــن المــوت. لقــد جلبنــا دينونــة 
علــى أنفســنا بتمردنــا ضــد هللا، وتوبتنــا 
هــي جــرس اإلنــذار الــذي ينبهنــا لهــذه 
الكتشــاف  الدعــوة  وأيًضــا  الحقيقــة، 

ــذي فــي يســوع. الرجــاء ال

وفقًــا لوولتــر أ. إيلويــل، وبــاري 
جيــه بيتــزل، التوبــة )تحــول الحيــاة( 
لهــا ثاثة عناصــر: »األول هــو االبتعاد 
ــذي يتضمــن بعــض  عــن شــيء، وال
الخطايــا المحــددة، واآللهــة المزيفــة، 
أو ببســاطة الحيــاة التــي يحياهــا 
اإلنســان لذاتــه )١ تســالونيكي ١: 
9؛ رؤيــة 9: ٢0، ٢١؛ و١6: ١١(. ثانيًا، 
التحــول فــي القلــب هو نتيجــة إلرادة 
هللا ولعملــه فــي هــذا العالــم )أعمال 
١١: ١8؛ روميــة ٢: 4؛ ٢كورنثــوس 7: 
ــرس  ــاوس ٢: ٢5؛ ٢ بط ١0؛ ٢ تيموث
3: 9(. ثالثًــا، هــذا التحــول أو التغييــر 
هــو تحــول إلــى شــخص، وإلتــزام 
ــه بالكامــل هلل  ــا المــرء حيات ــأن يحي ب
ــال ١4:  ــيح )أعم ــوع المس ــي يس ف
١5؛ ١ تســالونيكي ١: 9؛ ١ بطــرس 
٢: ٢5(. وبالتالــي تكــون التوبــة إعادة 
ــة  ــت قوي ــواء كان ــاملة س ــب ش ترتي
تدريجيــة،  أو  مفاجئــة  هادئــة،  أو 
ينقــل فيهــا اإلنســان تحالفــه ليكــون 

ــع هللا.« ــل م بالكام

ــوا  ــل كان ــالة اإلنجي ــرزوا برس ــن ك أول م
لمســتمعيهم  يقدمــوا  أن  حريصيــن 
ــع الرســالة، مثلمــا  ــاوب م فرصــة للتج
فعــل يســوع. هــي دعــوة للتوبــة تحــدث 
فــي ذروة رســالة الكــرازة التــي تحكــي 
قصــة يســوع )أعمــال ٢: 37-39؛ 3: ٢5-

٢6؛ 4: ١٢؛ 5: 3١؛ ١0: 43(.
ــاً   ــر جميع ــوة للبش ــل الدع ــدم اإلنجي يق
ليتوقفــوا عــن الهــرب مــن هللا، ومــن 
خــال اإليمــان بيســوع المســيح يمكننــا 
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أهميــة تضميــن بعــض الطــرق التــي 
يمكــن للنــاس أن يطبقــوا بهــا رســالتكم 
فــي حياتهــم اليوميــة. تبشــير ووعــظ 
ممتلئًــا  كان  أيضًــا  والرســل  يســوع 
بالتطبيقــات. أول مــرة قــدم يســوع فيهــا 
رســالة اإلنجيــل فــي إنجيــل مرقــس 
ــرب  ــد اقت ــه ق ــة ألن تضمنــت دعــوة للتوب
بالفعــل  وهــو  الســماوات،  ملكــوت 
يقــول  فهــو  واضحًــا:  تطبيقًــا  يتضمــن 
»أنتــم تســيرون فــي طريــق خاطــئ، 
واالســتدارة الختبــار  للعــودة  وبحاجــة 

التغييــر الجــذري فــي الحيــاة!«

الدعــوة  يســوع  قــدم  األناجيــل  عبــر 
بشــكل متكــرر للنــاس فقــال مثــا تعالــوا 
إلــيّ يــا جميــع المتعبيــن )مــت ١١: 
٢8(، تعــاّل وانظــر )يوحنــا ١: 39(، تعــال 
ــاش  ــا العط ــى 4: ١9(، أيه ــي )مت اتبعن
تعالــوا للميــاه )يوحنــا 7: 37(، تعــالَ وكل 

)يوحنــا ٢١: ١٢(.

وال  خافيــة  ليســت  الدعــاوى  هــذه 
غامضــة، ولكنهــا تعلــن هويــة يســوع 
للعالــم وهنــاك عواقــب حقيقيــة لقبولهــا 
أو رفضهــا. العنصــر المحــدد للدعــوة هــو 
أنهــا تطالــب بــرد فعــل معيــن. حتــى إن 
الجلــوس علــى الســور ورفضهــا أو مجرد 
قــول »نعــم« يجلــب معــه قبــول الدعــوة، 

ــركات التــي تتبعــه. والب

انتظــر قليــا: الــقِ نظــرة علــى األمثلــة 
للدعــوة  التاليــة  الثــاث  الكتابيــة 

المجموعــة. مــع  وناقشــها 

دعوة التالميذ )مرقس 1: 17(
 دعوة يسوع شخصية.

دعــوة الشــاب الغنــي )متــى 19: 
)22-16

 دعوة يسوع مكلفة.

دعــوة األمــوات للخــروج )يوحنــا 11: 
 )43

عَلَــى بُعْــدٍ، كُلِّ مَــنْ يَدْعُــوهُ الــرَّبُّ 
ــا«.«  إِلهُنَ

)أعمال 2: 39-37(.

الدعــوة جــزء مــن رســالة اإلنجيــل مثــل 
الصليــب تمامًــا. بعــد أن اختبــر حلــول 
الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين بــدأ 
بطــرس يكــرز للحشــد الموجــود. مــن 
خــال قــوة الــروح القــدس العاملــة فــي 
وعظــه نُخــس الجمــوع فــي قلوبهــم 

ــالة. ــمعوا الرس ــن س حي

القصــة هنــا  تتخيــل  أن  يمكنــك  هــل 
ــد أن  ــف؟ بع ــى مختل ــذ منح ــي تأخ وه
يضعــوا  ألن  مســتعدين  الجمــع  صــار 
بطــرس  قــال  المســيح،  فــي  ثقتهــم 
ــر!«  ــى خي ــون عل ــم! تصبح ــكرا لك »ش
ــدًا عــن الحشــد وذهــب  ــم ســار مبتع ث
لتنــاول وجبــة جميلــة مــع أصدقائــه بعــد 
عظتــه المذهلــة. وتــرك الحشــد بعــد 
شــعروا  ولكنهــم  بالرســالة  تأثــروا  أن 
ــي  ــا ف ــة تطبيقه ــأن كيفي ــاك بش باالرتب
ــن لحياتهــم  ــم ابتعــدوا عائدي حياتهــم، ث
العاديــة بأســئلة أكثــر مــن اإلجابــات، 
حيــث لــم تكــن لهــم فرصــة ليضعــوا 
شــارك  الــذي  يســوع  فــي  إيمانهــم 

بطــرس عنــه معهــم.

نشــكر هللا إن هــذا لــم يحــدث! لقــد دعــا 
بطــرس النــاس لعمــل رد فعــل ودعاهــم 
للتوبــة وأعطاهــم طريقــة واضحــة لفعــل 
ســمعوها  التــي  الرســالة  بعــد  هــذا 
وتجاوبــوا مــع دعــوة الــروح القــدس التــي 
اإلنجيــل  قلوبهــم.  فــي  بهــا  شــعروا 
ــع  ــة، وتوق ــوة للتوب ــن دع ــل يتضم الكام
ــا  ــل به ــن أن يتفاع ــي يمك ــة الت للكيفي
اإلنســان مــع مــا ســمعه. كان التاميــذ 
ملتزمــون بقــوة بتقديــم رســالة اإلنجيــل 
الكاملــة، وكذلــك ينبغــي علينــا أن نكــون 

ــم. مثله

بالنســبة لمــن يعــدون بعــض العظــات 
التبشــيرية بشــكل منتظــم، ســتعرفون 
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الســؤال يســاعدك علــى أن تــرى إن 
نعــم  ليقــول  منفتحًــا  المســتمع  كان 
ليســوع. بعــد هــذا يمكنــك أن توضــح 
األمــور بشــكل أكبــر بحســب رده، ولكــن 
يكــون  أن  يجــب  األساســي  ســؤالك 
بالرســالة  ومرتبطًــا  وبســيطًا  واضحًــا، 

التــي شــاركت بهــا بالفعــل.

خذ كل الوقت الذي تحتاجه

انتظــر  الجمــوع،  مــع  تتحــدث  حيــن 
ــادة هللا،  ــعر بقي ــى تش ــة حت ــرة كافي فت
لتســمح للــروح القــدس بــأن يلمــس 
ــاج  ــت يحت ــن الوق ــم م ــاس. ك ــوب الن قل
ــل  ــت ســيمر قب ــن الوق ــم م ــر )أو ك األم
ــن  ــف م ــر يختل ــة( األم ــعر بالغراب أن أش
موقــف آلخــر. األمــر المهــم هنــا هــو أن 
النــاس يكــون لديهــم الوقــت للتفكيــر 
المتمعــن فيمــا ســمعوه، وأن تســمح 
بمســاحة هلل لكــي يفعــل مــا يريــده. في 
المواقــف الفرديــة، ربمــا يكــون األمــر أن 
ــت ومســاحة  ــى وق ــاج إل الشــخص يحت
للتفكيــر قبــل أن ترتــب لتلتقــي بــه مــرة 

ــه. ــد أن يفعل ــا يري ــر فيم ــرى للتفكي أخ

وضح التوقعات

قــال  إن  يحــدث  ســوف  مــا  اشــرح 
الشــخص نعــم، ومــا الــذي تتــم دعوتــه 
لــه. مثــا اشــرح إنكمــا ســتصليان معًــا، 
ــا  ــا مقدسً ــه كتابً ــن أن تعطي ــا يمك وربم
وخطــة للقــراءات اليوميــة، وأنــك ســوف 
تربطه بكنيســتك أو بأي كنيســة للدخول 
ــه  فــي مجموعــة تلمــذة. وضــح إن حيات
ربمــا لــن تتغيــر بشــكل لحظــي لألفضل، 
ولكــن مــن خــال التكريــس اليومــي 
للحيــاة مــع يســوع فمــلء الحيــاة الــذي 
ــه  ــي لحيات ــوف يأت ــيح س ــه المس يقدم
أكثــر فأكثــر. اشــرح شــيئًا عــن الخطــوات 
الروحيــة  والحقيقــة  التاليــة،  العمليــة 
لحيــاة التلميــذ والتــي تتبــع تجاوبنــا ألول 

دعوة يسوع قوية.
فرصــة التجــاوب مــع اإلنجيــل هــي أهــم 
اإلنجيــل  إعــان  فــي كرازتنــا.  عنصــر 
بشــكل أميــن وصــادق يعنــي إننــا البــد 
أن نتيــح مســاحة لدعــوة لقبــول يســوع 

ــص. ــرب ومخل ك

يمكــن أن يبــدو هــذا الــكام وكان بــه 
خدعــة، فبعــض فــرص تقديــم دعــوة 
التجــاوب مــع اإلنجيــل تبــدو أكثــر جاذبيــة 
مــن ســواها. فكيــف يمكننــا أن ندعــو 
النــاس »بصــدق« للتجــاوب مــع كرازتنــا، 
ــف  ــياق أو الموق ــن الس ــر ع ــض النظ بغ
الــذي نجــد أنفســنا فيــه. ســواء كنــا 
علــى المنبــر أو فــي موقــف فــردي، 
يجــب أن نكــون ملتزميــن ليــس فقــط 
بــأن نســأل النــاس إن كانــوا يرغبــون في 
حضــور اجتمــاع الكنيســة يــوم األحــد 
ــل  ــن أنهــم عليهــم فع ــى الرغــم م )عل
هــذا(، ولكــن البــد أن نلتــزم بتقديــم 
دليــا  نجــد  ال  هللا.  لملكــوت  دعــوة 
للخطــوات المتتاليــة لهــذا األمــر فــي 
ــادئ  ــدس إال أن هــذه المب ــاب المق الكت

ــدة. ــة جي ــة بداي ــدم نقط تق

اطرح أسئلة مباشرة

مباشــرة،  أســئلتك  علــى  حافــظ 
ومتتابعــة. مثــا، بعــد أن تكــون شــرحت 
مــن هــو يســوع ومعنــى تبعيتــه اســأل 
ببســاطة »هــل تــود أن تضــع ثقتــك فــي 
يســوع المســيح اليــوم وتبــدأ عاقــة 

معــه تســتمر لبقيــة حياتــك؟«

ــا  إن كنــت قــد اســتخدمت مثــاال توضيحً
أو أحــد أمثــال الســيد المســيح بشــكل 
يوصــل الرســالة للمســتمع، فاســتخدمه 
كنــت  إن  مثــا،  انطــاق.  كنقطــة 
»هللا  الضــال،  االبــن  بقصــة  شــاركت 
يدعــوك للعــودة للبيــت اليــوم. هــل تريــد 
مثلمــا  اآلب  لحضــن  للبيــت  ترجــع  أن 

ــال؟« ــن الض ــل االب فع
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ــاء  ــا أمن ــا كن ــن أنن ــن م ــا أن نتيق يمكنن
المحوريــة  لرســالة اإلنجيــل ولدعوتــه 
ــيح.  ــوع المس ــي يس ــة ف ــة والثق للتوب

بالباقــي. ســيهتم هللا 

مناقشة )15 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

ــل  ــرز باإلنجي • هــل مــن الممكــن أن تك
بــكل أمانــة دون أن تقــدم دعــوة للتجاوب 

باإليمــان فــي المســيح؟

ــأن  ــها/صعبًا بش ــده س ــذي تج ــا ال • م
العنصــر الخــاص بالتجــاوب فــي الكــرازة؟

ــاعدة  ــة مس ــن كيفي ــت ع ــاذا تعلم • م
رســالة  مــع  التجــاوب  علــى  النــاس 

اإلنجيــل حيــن تكــرز؟

ومــن  هللا،  رســالة  هــو  »اإلنجيــل 
علــى  التبشــير،  فعــل  خــال 
قــرار  باتخــاذ  يقــوم  أن  المســتمع 
يقــوده إلــى بعــد جديــد فــي وجــوده 

بالكامــل.« 
 MICHAEL مايكل جرين

.GREEN

تطبيق )5 دقائق(

تعمــد فــي الفتــرة القادمــة تقديــم دعــوة 
ــل  ــع رســالة اإلنجي ــاوب م ــة للتج واضح
فــي كل مــرة تشــارك بهــا. ربمــا تكــون 
أحــد مــن يعظــون مــن علــى المنبــر، 
وكنــت تصــارع مــع هــذا األمــر. جــرب 
ــا مختلفــة لدعــوة النــاس للتجــاوب  طرقً
مــع الرســالة وال تخــف مــن أن تبــدو 
ــن  ــد. ويمك ــاوب أح ــم يتج ــخيفًا إن ل س
فــي  رائعًــا  شــخصًا  تكــون  أن  أيضًــا 
المبــادرة وفــي الحــوارات مــع النــاس 
ــط  ــك تصــارع مــع الرب عــن يســوع، ولكن
بينهــم وبيــن اتخــاذ خطــوة تاليــة. تحــرك 

مــرة مــع المســيح.
احتفــل بالقبــول، وكــن منعًمــا فــي 

تقبلــك للرفــض
أن  فــي  رغبتــه  يعلــن شــخصًا  حيــن 
يقبــل الدعــوة، فكــن مشــجعًا وســعيدًا. 
بــأن يكــون  التفاعــل  ال تســمح لهــذا 
مصطنعًــا، إن لــم تكــن فرحًــا بشــكل 
ــت  ــا كن ــذه االســتجابة، فربم صــادق به
متســرعًا مــن األســاس فــي ســعيك 
لمشــاركة اإلنجيــل! وبنفــس الطريقــة 
ــال الشــخص ال واضحــة للرســالة،  إن ق
ــرك  ــاول أن تت ــا. ح ــا ومحبً ــن متواضعً فك
ــة  ــوة مفتوح ــض دع ــع الشــخص الراف م
ــل الرســالة بنفســه  ــه يمكــن أن يقب بأن
إن كشــف هللا لــه ذاتــه فــي وقــت آخــر، 
وربمــا يمكنــك أن تقــدم لــه بعــض بيانــات 
ــة  ــة محلي ــع كنيس ــك أو م ــل مع التواص

ــذا. ــدث ه ــل إن ح ــه أن يتواص ليمكن

أحــد أهــم األســباب التــي تجعــل النــاس 
ال يتجاوبــون مــع رســالة اإلنجيــل هــو 
ــه ال أحــد يدعوهــم لفعــل هــذا. أحــد  أن
أكبــر األســباب التــي تجعــل المبشــرين 
ال يريــدون دعــوة النــاس لقبــول الرســالة 
أنــه لــن  والتجــاوب هــو الخــوف مــن 
يتجــاوب أحــد معهــم وعندهــا ســيبدون 
ســخيف.  بمظهــر  اإلنجيــل(  )أو  هــم 
إال أن قــوة الخــاص ال تعتمــد عليــك، 
وحتــى يســوع ذاتــه تعــرض للرفــض مــن 
بعــض النــاس الذيــن رفضــوه ورفضــوا 
دعوتــه. نحــن مدعــوون ببســاطة ألن 
نكــون أمنــاء لرســالة اإلنجيــل، والدعــوة 
لقبولهــا، وأي شــيء آخــر يلــي هــذا. 
فــي الحقيقــة إن دعــوة المســيح لنــا 
هــي أن نأتــي ونمــوت عــن ذواتنــا، وأن 
نحمــل الصليــب ونتبعــه )متــى ١6: ٢4(. 
ــي  ــذات ف ــن ال ــوت ع ــي الم ــذا يعن وه
كرازتنــا أيضـًـا، بغــض النظــر عــن التكلفة، 

ــه. ــن نفعل ــا حي ــدا هــذا غبيً ومهمــا ب

ــاس  ــوة للن ــل الدع ــوع والرس ــدم يس ق
حيــن كــرزوا برســالة اإلنجيــل، وهــذا 
ــا كان رد الفعــل،  مــا علينــا أن نفعلــه. أيً
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علــى  واطلــب  الشــهر،  هــذا  بجــرأة 
األقــل مــن شــخص واحــد بعــد حــوار عــن 
ــع  ــه أن يض ــب من ــل، اطل ــالة اإلنجي رس

ــوح. ــكل وض ــيح ب ــي المس ــه ف ثقت

صالة

اشــكروا هللا مــن أجــل الدعــوة التــي 
معــه.  نتصالــح  لكــي  لنــا  يقدمهــا 
ــا تشــاركون  ــه شــجاعة بينم ــوا من اطلب
برســالة اإلنجيــل، وأن تكونــوا قادريــن 
وواثقيــن فــي دعــوة النــاس للتوبــة، وأن 
تســاعدوهم علــى أن يــروا المحبــة ال 
الدينونــة. صلــوا أن تتجــاوب القلــوب مــع 

ــوة. ــذه الدع ه

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً



مالحظـــــــات
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 – »المؤثريــن  باســم  يعرفــون  صــاروا 
Influencers«. هــؤالء هــم النــاس الذين 
طــوروا عــددًا كبيــرًا مــن المتابعيــن عبــر 
منصــات التواصــل االجتماعــي المختلفــة 
)خاصــة YouTube( فصــار لهــم قــدرة 
علــى عمــل تأثيــر علــى جماهيــر كبيــرة 
مــن النــاس. هــذا ليــس مفهومًــا جديــدًا 
بالكامــل، فالمشــاهير عامــة مــن عالــم 
الترفيــه والرياضــة دائمًــا يعلنــون عمــا 
ــن  ــأكل ونشــرب وع ــس ون يجــب أن نلب
ــا. إال  ــر به ــي يجــب أن نتعط ــور الت العط
ــن  ــن المشــاهير يمك ــل م ــذا الجي أن ه
الذيــن  األجيــال  أول  بأنــه  المجادلــة 
ــر  ــد التأثي ــل قص ــن أج ــا م ــوا أتباعً جمع

ــه. فــي حــد ذات

فــي روميــة يقــول لنــا بولــس أال نتشــكل 
ــن  ــر ع ــل نتغي ــم، ب ــذا العال ــرات ه بتأثي
خــال  مــن  أذهاننــا  بتجديــد  شــكلنا 
الخضــوع للــروح القــدس )روميــة ١٢: ٢(. 
ــرون  ــن المؤث ــدس نح ــعب هللا المق كش
الحيــاة  تجلــب  برســالة  األصليــون، 

والحريــة والرجــاء.

فــي الجلســة الســابعة، ذكرنــا أنفســنا 
بــأن الملــح الذي بــا ملوحــة ال يفيد في 
أي شــيء. قــوة المؤثريــن مــن منصــات 
بمقــدار  تتعلــق  ميديــا  السوشــيال 
المتابعيــن لهــم وبمقــدار قــوة تواصــل 
وتفاعلهــم  معهــم  المتابعيــن  هــؤالء 
ــكار التــي يدعمونهــا. بالنســبة  مــع األف
أكثــر  يميزنــا  الــذي  األمــر  للكنيســة 
أهميــة مــن هــذا، وفقدانــه مكلــف بقــدر 
ــر  ــل »كمؤث ــن يعم ــد م ــا يفق ــر. ربم أكب
ميديــا  السوشــيال  فــي   »Influencer
تأثيــره،  ضعــف  إن  ووظيفتــه  شــهرته 
ولكــن الكنيســة تضعــف فــي التأثيــر إن 
ــم ســيفقد  ــا، والعال ــز هويته فقــدت تمي
المعــاش  اإلنجيــل  لرؤيــة  الفرصــة 
بطريقــة  رســالته  إعــان  ولســماع 

يمكنــه أن يفهمهــا.
ــوا  ــب أن يكون ــكارزون يج ــرون وال المبش
يقبــل  العالــم  لرؤيــة  متحمســين 

الجلسة 
الحادية عشرة

إلهام 
المبشر

كمبشــرين مهمتنــا ليســت فقــط أن 
نكــرز برســالة اإلنجيــل لضاليــن بــل 
أن نضــرم الكنيســة لتقــوم بالكرازة. 
فــي هــذه الجلســة ســنتحدث عــن 
كيــف يمكننــا أن نكــون مشــعلين 
لنســاعد  الكنيســة  فــي  للنيــران 
علــى تشــجيع وتدريــب المحيطيــن 
بنــا ليكونــوا أمنــاء هلل فــي الكــرازة.

الجلسة في عبارة

اإلنجيــل  رســالة  إعــان  جانــب  إلــى 
ــا بالســعي  للعالــم، المبشــر ملتــزم أيضً
بتشــجيع  للكــرازة  الكنيســة  إلضــرام 

وتدريــب القديســين لعمــل الخدمــة.

خلفية الجلسة

ــي  ــزال ف ــا الن ــة كن ــي الجلســة الثاني ف
ــة  ــة مجموع ــن رحل ــرة م ــل البك المراح
بأنــه  المبشــر  هويــة  عرفنــا   Advance
اآلب  أبنــاء  مــن  هــو  الــذي  الرســول 
الســماوي. دعونــا ال ننســى هــذا بينمــا 
علينــا  التــي  المســئولية  فــي  نفكــر 
كمبشــرين ليــس فقــط نحــو العالــم بــل 

أيضًــا نحــو أســرتنا، الكنيســة.

منــذ تطــور السوشــيال ميديــا ظهــرت 
ــن  ــدة مــن المشــاهير والذي ــة جدي نوعي
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وَالْبَعْــضَ  أَنْبِيَــاءَ،  وَالْبَعْــضَ  رُسُــاً، 
ــاةً وَمُعَلِّمِيــنَ،  ــرِينَ، وَالْبَعْــضَ رُعَ مُبَشِّ
لِعَمَــلِ  الْقِدِّيسِــينَ  تَكْمِيــلِ  ألَجْــلِ 
الْخِدْمَــةِ، لِبُنْيَــانِ جَسَــدِ الْمَسِــيحِ، 
إِلَــى  جَمِيعُنَــا  نَنْتَهِــيَ  أَنْ  إِلَــى 
ــنِ هللِا.  ــةِ ابْ ــانِ وَمَعْرِفَ ــةِ اإِليمَ وَحْدَانِيَّ
إِلَــى قِيَــاسِ  إِنْسَــانٍ كَامِــل.  إِلَــى 

الْمَسِــيحِ.« مِــْلءِ  َقامَــةِ 
)أفسس 4: 13-11(.

»حيــن كنــت فــي الثامنــة مــن العمــر 
 Raiders of the Lost فيلــم  رأيــت 
Ark فــي تشــارلوت بنــورث كارولينــا. 
شــعرت بإلهــام كبيــر جــدًا بمشــاهدة 
هــذا الفيلــم، وعرفــت أننــي أريــد أن 

أكــون هــذا الرجــل.«
 DWAYNE دوين جونسون 
.“THE ROCK” JOHNSON

انتظــر قليــا: هــل واجهــت مــن قبــل 
شــخصًا ملهمًــا لدرجــة أنــك فــورًا رغبــت 
بنفــس  يعمــل،  مــا  نفــس  تعمــل  أن 
الشــكل؟ مــا األمــر الــذي فيــه أو الــذي 
كان يفعلــه، والــذي كان لــه تأثيــر عليك؟

ســواء كان فردًا من األســرة، أو شخصية 
الثقافــة  أيقونــات  أحــد  أو  تاريخيــة، 
ــة،  ــخصية خيالي ــى ش ــعبية، أو حت الش
ــي كل  ــام ف ــد اإلله ــا أن نج ــا دومً يمكنن
هــذه األماكــن. بعــض هــذه األنــواع مــن 
ــى  ــات، أو عل ــى الهواي ــر عل ــام تؤث اإلله
المهنــة المســتقبلية، ويمكنهــا حتــى 
فــي تشــكيل شــخصياتنا  أن تســهم 
ونظرتنــا للعالــم. فــي بعــض األحيــان 
األمــر بطريقــة عكســية-يمكن  يســير 
ــا للغايــة، ولكــن  أن تــرى شــخصًا موهوبً
هــذا يحبطــك جــدًا مــن الســعي وراء 
شــيء مــا »مــا الفكــرة، لــن أصبــح أبــدًا 

ــه.« ــزًا مثل متمي

هنــاك الكثيــر مــن الشــخصيات الملهمــة 
الرائــع  المقــدس، ومــن  الكتــاب  فــي 
النظــر إلــى أبطــال اإليمــان داخــل وخــارج 

نكــون  أن  لنــا  البــد  ولكــن  المســيح، 
مســتمر  بشــكل  أيضًــا  متحمســين 
تأثيــر  الكنيســة لحمــل  لنضــرم قلــب 
ــت  ــم. ليس ــى العال ــل إل ــالة اإلنجي رس
بخصــوص  احتياطيــة  خطــة  هنــاك 
يســوع  وأتبــاع  العظمــى،  المأموريــة 
الوحيــدون. ســفراؤها  هــم  المســيح 
ــن  ــن تنســى الكنيســة هــذا، أو حي حي
تصبــح مشــتتة عنــه، البــد للكارزيــن 
بــروح  النيــران  يضرمــوا  أن  الملتهبيــن 
المحبــة مــن جديــد، لكــي يمكــن لتأثيــر 
اإلنجيــل ان يشــرق بســطوع لــكل مــن 

ــراه. ي

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )10-20 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
الكــرازة  فــرص  لبعــض  والتقييــم 
المتاحــة، وأي شــيء آخــر يمكــن أن 
يشــجع المجموعــة. اطلــب مــن أعضــاء 
فــي  خبراتهــم  مشــاركة  المجموعــة 
رســالة  مــع  للتجــاوب  النــاس  دعــوة 
اإلنجيــل فــي ضــوء مــا تكلمتــم فيــه 
فــي الجلســة الســابقة )الجلســة ١0: 

التطبيــق(.

صالة

ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل

تعليم )20-30 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.
يَكُونُــوا  أَنْ  الْبَعْــضَ  أَعْطَــى  »وَهُــوَ 
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ســواء كانــت الوعــظ، أو المشــورة، 
ــة، واألشــياء األخــرى التــي  أو التعزي
نســعى لتقديمهــا فــي الكنيســة. إال 
أن ســبب أن بعــض المواهــب تعطــى 
للقــادة هــو تكميــل وإعــداد المؤمنيــن 
ــون  ــب أن تك ــة يج ــة. الكنيس للخدم

ــتعدًا.« ــدًا ومس ــا محتش جيشً
R. C. SPROUL آر سي سبرول 

مــن الخطــأ النظــر إلــى أدوار الخدمــة 
ــا تشــير  ــي أفســس 4 واســتنتاج أنه ف
إلــى نوعيــة خاصــة مــن النــاس فــي 
تكشــف  بولــس  رســالة  كنائســنا. 
شــيئًا أفضــل مــن هــذا بكثيــر. الخدمــات 
وألن  مميــزة،  الكنيســة  ألن  موجــودة 
هللا يعمــل مــن خــال أنــاسٍ عادييــن 
ــوج  ــو النض ــو نح ــا تنم ــن أنه ــق م للتحق
ــزء  ــم ج ــن ه ــم بم ــد. نهت ــد واح كجس
مــن جماعــة كنيســتنا بينمــا نســعى 
للوصــول لمــن هــم خارجها. كل شــخص 

لــه دور ليلعبــه.

لدينــا مســئولية نحــو إســتخدام مواهبنــا 
التخطيــط  يعنــي ضــرورة  وهــذا  أيضًــا 
ــا  ــة. كم ــام للكنيس ــذا اإلله ــداث ه إلح
أنــه يعنــي إننــا مــن خــال التواضــع 
ــا عنهمــا فــي  ــن تحدثن والقداســة اللذي
نكــون  أن  البــد  الماضيــة،  الجلســات 
مثــاال فــي الحــذر مــن أي إســتخدام 
ســيء للمواهــب من شــأنه أن يتســبب 
ــاء،  فــي انقســام فــي الكنيســة. الكبري
والــذات، والحســد، وســوء إســتخدام 
تقــود ســريعًا  أمــور  الســلطة جميعــا 

إلــى االنقســام.
ــو  ــتك ه ــي كنيس ــن ف ــا: م ــر قلي انتظ
ــا، وحيــن  األكثــر احتمــاال أن يكــون ملهمً
تفكــر فيــه، تــرى مــا األدوار التــي يراهــا 
ــوم؟  ــة الي ــي الكنيس ــة ف ــاس ملهم الن
أو  راعيًــا،  الشــخص  يصبــح  أن  ربمــا 
أو  عبــادة،  قائــد  أو  للشــباب،  خادمًــا 
معلــم للكتــاب المقــدس. هــل يتــوق 
ــهادة والكــرازة والتبشــير؟  ــاس للش الن

إن كان الــرد هــو ال، فلمــاذا ال؟

الكتــاب المقــدس أيضًــا خاصــة بينمــا 
ــم  ــرًا، إنه ــرًا مبه ــذا أم ــع أن ه ــدرك، م ن
كانــوا فقــط أناسـًـا عادييــن عاشــوا أمنــاءً 
جعــل  الــذي  الســبب  أن  معرفــة  هلل. 
بســلطان  التحــدث  يمكنــه  موســى 
عاقــة  لــه  تكــن  لــم  أمــر  لفرعــون 
عاقــة  لــه  وكان  الطبيعيــة،  بقدراتــه 
ــه  ــوة هللا وخضوع ــه لدع ــب بأمانت فحس
ــا. هللا  ــم أيضً ــر مشــجع ومله ــه، أم لقوت
هــو هــو، ويمكننــا أن نفعــل نفــس األمــور 

ــا. أيضً

هنــاك  ليــس  المطــاف  نهايــة  فــي 
يلهمنــا  أن  يمكنــه  واحــد  شــخص  إال 
ــا  ــيح لدين ــي المس ــوة. ف ــا بالق ويدعمن
المثــال الكامــل لمــا يجــب أن تبــدو عليــه 
التــي  الكاملــة  القــوة  وأيضًــا  الحيــاة، 
يمكننــا بهــا أن نأمــل فــي أن نحيــا بهــذه 
ــا مثــال  ــأن نحي ــا ملزمــون ب الصــورة. ألنن
وتعاليــم المســيح، وبينمــا نمتلــئ بقــوة 
منــه لحياتنــا وإيماننــا، يجــب أن نفكــر 
فــي إمكانيــة التأثيــر علــى مــن يحيطــون 

ــا. بن

ــس أن  ــالة أفس ــي رس ــس ف ــم بول يُعل
يســوع بارك الكنيســة بمواهــب مختلفة 
مفيــدة لمقاصــد ملكوتــه. المبشــرون 
مذكــورون إلــى جانــب الرســل، والرعــاة، 
والمعلميــن، واألنبيــاء، وبولــس يقــول إن 
ــك المواهــب  ــون تل ــن يحمل ــاس الذي الن
أن  عليهــم  الدعــاوى  هــذه  ليتممــوا 
يؤهلــوا الكنيســة ألعمــال الخدمــة، وأن 

ــوا جســد المســيح. يبن

»... فــي مــكان مــا، ظهــرت فكــرة 
وصــارت شــائعة جــدًا فــي المجتمــع 
خدمــة  أن  وهــي  المســيحي... 
الكنيســة يجــب أن تتــم بواســطة 
رجــال ديــن بــدوام كامــل، ومحترفين، 
الهوتــي.  تدريــب  علــى  وحصلــوا 
وفقًــا لهــذه النظــرة، ســيكون الهــدف 
األساســي مــن وجــود العلمانييــن 
ــركات مــن الخدمــة،  هــو اســتقبال ب
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ــرام.  ــا ي ــى م ــارت عل ــا س ــدُ أنه ــم يب ل
ــي  ــيح الت ــة المس ــمع جماع ــا تس بينم
ــار عمــل هللا مــن خــال  ــا أخب ــت منه أن
أنــاس عادييــن مثلهــم، ســيتطورون فــي 
ثقتهــم بــأن هللا يمكنــه أن يســتخدمهم 

ــا. أيضً

4. قم بتوفير الفرص
ــاء  ــرة األصدق ــتك ودائ ــال كنيس ــن خ م
ــم  ــاس ليمكنه ــا للن ــر فرصً ــع، وف األوس
ــم  ــم بتنظي ــرازة. ق ــي الك ــاركة ف المش
المحلــي  المرســلي  للعمــل  فــرص 
للنــاس  الدعــوة  وقــدم  الدولــي،  أو 
للمشــاركة فــي فــرق خدمــة أو فــي 
أحــداث تقــوم بإدارتهــا، أو خــذ بعــض 
فــي  للكــرازة  الخــارج  إلــى  األصدقــاء 
الطــرق  ســاعتين.  لمــدة  الشــوارع 
التــي يمكنــك بهــا أن تفعــل هــذا األمــر 
ــل  ــب قب ــل تدري ــم بعم ــرة: ق ــرق كثي ط
عمــا  بمشــاركات  وقومــوا  االنطــاق، 
حــدث بعــد العــودة. فــي وقتــه، ســيصبح 
ــرات هــذه  ــر راحــة ألخــذ خب ــاس أكث الن
الفــرص إلــى حياتهــم اليوميــة وفــي 
كرازتهــم الشــخصية وســينتقلون مــن 
فــي  منظــم  »أســبوع  خبــرة  مجــرد 
ــع  ــل م ــى التعام ــلي« إل ــل المرس العم
فــرص الكــرازة اليوميــة بشــكل طبيعــي.
التــي  الطريقــة  عــن  النظــر  بغــض 
ــن  ــذا، ككارزي ــل ه ــي فع ــتخدمها ف نس
نــار  البــد أن نكــون ملتزميــن بإضــرام 
الكــرازة وبمســاعدة اإلخــوة واألخــوات 
ــول  ــى الدخ ــيح عل ــة المس ــي كنيس ف
ــاءٍ هلل. ــلٍ وأبن ــم كرس ــلء هويته ــى م إل

مناقشة )20 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

ــان جســد المســيح أو  ــى بني ــا معن • م
الكنيســة بالطريقــة التــي يصفهــا بولــس 

فــي رســالة أفســس؟

ــا أن  ــا به ــرق يمكنن ــة ط ــي أربع ــا ه ه
لمشــاركة  اآلخريــن  نلهــم  أن  نحــاول 

رســالة اإلنجيــل بــكل أمانــة:

1. إعالن رسالة اإلنجيل
إللهــام  الطــرق  أفضــل  مــن  واحــدة 
اإلنجيــل  رســالة  لمشــاركة  النــاس 
بشــكل  األمــر  هــذا  تفعــل  أن  هــي 
منتظــم فــي وســط التجمعــات. طريقــة 
أخــرى هــي أن تدعــو اإلخــوة واألخــوات 
المســيحيين ليأتــوا إلــى األحــداث التــي 
نكــرز فيهــا ليــس فقــط للحصــول علــى 
الدعــم والصــاة، بــل أيضًــا مــن أجــل 
ــذا  ــوة ه ــرون ق ــا ي ــم بينم ــان إيمانه بني
ــخاص  ــي األش ــل ف ــي تعم ــان وه اإليم
مــرة.  ألول  بيســوع  يلتقــون  الذيــن 
ــب  ــل، يج ــالة اإلنجي ــارك رس ــا نش بينم
باســتمرار أن نؤمــن علــى أن الكــرازة 

امتيــاز لجميــع المؤمنيــن.

2. إعداد الشهادة أو االختبار
 الشخصي

فــي  التفكيــر  علــى  النــاس  ســاعد 
ــل هللا  ــي عم شــهادتهم الشــخصية وف
ــذي التقــوا  فــي حياتهــم مــن الوقــت ال
ــف  ــى اآلن. كي ــرة حت ــاهلل ألول م ــه ب في
وضعــوا إيمانهــم بــاهلل فــي أول مــرة، 
حياتهــم  فــي  يعمــل  هللا  كان  ومــاذا 
االختبــار  بتجهيــز  االســتعداد  مؤخــرًا؟ 
إللهــام  عظيمــة  طريقــة  الشــخصي 
أيضًــا  وهــي  للكــرازة  النــاس  وإعــداد 
عمــل مــن أعمــال العبــادة بينمــا نقــدم 
الشــكر هلل مــن أجــل مــا عملــه فــي 

حياتنــا.

3. إعطاء أولوية لمشاركة
 القصص

أن  يجــب  وحواراتنــا  اجتماعاتنــا  فــي 
نشــارك قصصنــا بانتظــام حــول أنشــطتنا 
حيــن  وتشــجعوا  احتفلــوا  الكرازيــة. 
تــرون هللا يعمــل مــن خالكــم، واختــاروا 
التفكيــر بشــكل إيجابــي وبنــاء بشــأن ما 
يمكنكــم أن تتعلمــوه مــن المواقــف التي 
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صالة

ــن  ــاة م ــي الص ــت ف ــض الوق ــوا بع اقض
أجــل الكنيســة المحليــة لكــي تكــون 
أمينــة لدعــوة اإلنجيــل علــى حياتهــا. 
صلــوا مــن أجل فــرص لتشــجيع اآلخرين، 
وصلــوا مــن أجــل تكليــف كل شــخص 
ــط للشــهادة  ــس فق ــة لي ــن المجموع م
وإعــان رســالة اإلنجيــل للعالــم المحتاج 
بــل أيضـًـا مــن أجــل إلهــام وتأهيــل أتبــاع 
المســيح اآلخريــن للقيــام بنفــس األمــر.

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً

ــا  • كيــف يمكننــا أن نحافــظ علــى تميزن
وفــي  ليســوع،  كأتبــاع  العالــم  فــي 

متحمســين؟ كمبشــرين  الكنيســة 

ــا  ــي تحدثن ــع الت ــرق األرب ــاف الط • بخ
عنهــا فــي هــذه الجلســة، كيــف يمكننــا 

ــن للكــرازة؟ أن نلهــم اآلخري

أَنْ  يُمْكِــنُ  الَ  الْعَالَــمِ.  نُــورُ  »أَنْتُــمْ 
تُخْفـَـى مَدِينـَـةٌ مَوْضُوعـَـةٌ عَلَــى جَبَل، 
ــتَ  ــُه تَحْ ــرَاجًا وَيَضَعُونَ ــدُونَ سِ وَالَ يُوقِ
الْمِكْيَــالِ، بَــلْ عَلَــى الْمَنَــارَةِ فَيُضِــيءُ 
ــئْ  ــتِ. فَلْيُضِ ــي الْبَيْ لِجَمِيــعِ الَّذِيــنَ فِ
نُورُكُــمْ هكَــذَا قُــدَّامَ النَّــاسِ، لِكَــيْ 
يَــرَوْا أَعْمَالَكُــُم الْحَسَــنَةَ، وَيُمَجِّــدُوا 
السَّــمَاوَاتِ.«  فِــي  الَّــذِي  أَبَاكُــمُ 

.)16-14 :5 )متــى 

تطبيق )10 دقائق(

نأمــل أن تكــون لــك الرغبــة فــي أن تظــل 
فــي هــذه المجموعــة بعــد نهاية الســنة 
األولــى لكــي تســتمروا فــي الرحلــة 
ــن أو مبشــرين. لكــن  ــا للنمــو ككارزي معً
بوضعنــا إلهــام الكنيســة وحثهــا للكــرازة 
فــي أولوياتنــا، اآلن هــو الوقت المناســب 
لبــدء التفكيــر فــي كيــف يمكــن أن تبــدو 
ــإدارة مجموعــة  ــت ب ــو قمــت أن األمــور ل

Advance الخاصــة بــك.

لحركــة  جوهــري  مبــدأ  التضاعــف 
أدفانــس Advance ألنهــا يجــب أن تكــون 
رغبــة كل الكارزيــن أن يشــجعوا اآلخريــن 
فــي كرازتهــم. خــذ بعــض الوقــت لتضــع 
أن  يمكــن  الذيــن  لألشــخاص  قائمــة 
يكونــوا مهتميــن بالســير عبــر نفــس 
ــي  ــدأ ف ــا، واب ــي ســرت فيه ــة الت الرحل
التواصــل معهــم فــي األســابيع التاليــة. 
اســتخدم خبرتــك مــن هــذه المجموعــة 
ــن  ــن Advance، م ــرة م ــوارد المتوف والم
ــك  ــم مجموعت ــة وتنظي ــل خط ــل عم أج

الخاصــة.



مالحظـــــــات
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عــن  تبحثــون  كنتــم  إن  معًــا  لوقتكــم 
تركيــز علــى أمــور محــددة فــي أثنــاء 

خلوتكــم:

سَــاهِرِينَ  الصَّــاَةِ  عَلَــى  »وَاظِبُــوا 
فِيهَــا بِالشُّــكْرِ، مُصَلِّيــنَ فِــي ذلِــكَ 
ــا  ــحَ الــرَّبُّ لَنَ ــا، لِيَفْتَ ــنُ أَيْضً ــا نَحْ ألَجْلِنَ
بَابـًـا لِلْــكَاَمِ، لِنَتَكَلَّــمَ بِسـِـرِّ الْمَسـِـيحِ، 
ــا،  ــقٌ أَيْضً ــا مُوثَ ــهِ أَنَ ــنْ أَجْلِ ــذِي مِ الَّ
ــمَ.  ــبُ أَنْ أَتَكَلَّ ــا يَجِ ــرَهُ كَمَ ــيْ أُظْهِ كَ
اُسْــلُكُوا بِحِكْمَــةٍ مِــنْ جِهَــةِ الَّذِيــنَ 
هُــمْ مِــنْ خَــارِجٍ، مُفْتَدِيــنَ الْوَقْــتَ. 
بِنِعْمَــةٍ،  حِيــنٍ  كُلَّ  كَاَمُكُــمْ  لِيَكُــنْ 
ــبُ  ــفَ يَجِ ــوا كَيْ ــحٍ، لِتَعْلَمُ ــا بِمِلْ مُصْلَحً

أَنْ تُجَاوِبُــوا كُلَّ وَاحِــدٍ.« 
)كولوسي 4: 6-2(.

ــاك ١٢  ــرة هن ــرة القصي ــذه الفق ــي ه ف
ــر  ــا التفكي ــس ويمكنن ــره بول شــيء يذك
فيهــا وتأكيدهــا مــن أجــل مهمــة كرازتنا:

١. التكريس )للمواظبة على الصاة(

٢. التشــجيع علــى الشــركة الروحيــة 
ــا( ــن أجلن ــن م )مصلي

3.  االعتمــاد علــى هللا )ليفتــح الــرب 
ــا( بابً

ســر  )لنعلــن  باإلعــان  اإللتــزام   .4
) لمســيح ا

ــره  ــي الوضــوح )لكــي أظه ــة ف 5. الرغب
كمــا يجــب(

ــل  ــل اإلنجي ــن أج ــة م ــول التضحي 6. قب
ــق( ــا موث ــه أن ــن أجل )م

الســماء  حكمــة  علــى  االعتمــاد   .7
بحكمــة( )اســلكوا 

8. انتهاز الفرص )مفتدين الوقت(

الجلسة
الثانية عشرة

خلوة
لمجموعــة  األولــى  الســنة  ذروة 
الــذي  الوقــت  هــي   Advance
تقضونــه مًعــا فــي خلــوة جماعيــة. 
ــر،  ــذا األم ــام به ــررون القي ــف تق كي
ــا  هــذا شــيء راجــع لكــم. لكــن هن
ســتجدون بعــض االقتراحات بشــأن 
ــا بطريقــة  كيفيــة قضــاء وقتكــم مًع
العامــة  المبــادئ  علــى  تحافــظ 
وللوصــول   Advance لمجموعــة 
ــة  ــذه المجموع ــى له ــنة األول بالس

لختــام مركــز واضــح المعالــم.

كيف تدير خلوة لمجموعة 
Advance

عــن  االبتعــاد  هــي  العامــة  الفكــرة 
مكانكــم الطبيعــي، وقضــاء بعــض الوقــت 
معًــا بشــكل مختلــف عــن جلســاتكم 
الطبيعيــة. إن كان بإمكانكــم فقــط اللقــاء 
فــي صبــاح أحــد األيــام، أو ربمــا ألمســية 
واحــدة، فرتبــوا للقيــام بــكل مــا يمكنكــم 
فــي هــذا الوقــت، ولكــن إن أمكنكــم 
ــا ســيكون  ــوم كامــل معً هــذا، فقضــاء ي

ــدة. ــر فائ أكث

ــن أن  ــا يمك ــكار لم ــض األف ــا هــي بع ه
ــت. ــاء هــذا الوق ــي أثن ــه ف ــوا ب تقوم

الشواهد الكتابية األساسية

فيمــا يلــي فقــرة كتابيــة مــن رســالة 
كولوســي ســتكون شــاهدًا أساســيًا 
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دراسة الكتاب )قراءة جماعية(

ــك  ــاك عــدد مــن الطــرق التــي يمكن هن
ــاب  ــة للكت ــة جماعي ــام بدراس ــا القي به
ربمــا  فــي وقــت خلوتكــم.  المقــدس 
ــة  ــراءة بعــض النصــوص الكتابي يمكنــك ق
أثنــاء  درســتموها  التــي  األساســية 
ربمــا  أو   .Advance مجموعــة  لقــاءات 
يمكــن أن تشــعر باالنقيــاد لدراســة فكرة 
أساســية معينــة أو نــص كتابــي معيــن 
لبــدء وقــت الخلــوة. أيـًـا كان، تحقــق مــن 
ــا علــى فكــرة تطويــر  أن تســتمر محافظً

ــن. ــن آخري كارزي

جلســات إضافيــة ومــوارد أخــرى 
Advance مــن 

اإلضافيتيــن  الجلســتين  مــن  جلســة 
يمكــن  الدراســي  الدليــل  هــذا  فــي 
ــة  إســتخدامها فــي عمــل جلســة عادي
مألوفــة للمجموعــة كجــزء مــن الخلــوة. 
ربمــا تكــون لديــك أيضًــا أفــكار بشــأن 
كيــف يمكنــك إدارة جلســة مجموعــة 
Advance بنفــس الشــكل الــذي كنتــم 
هــا  جلســاتكم.  فــي  تســتخدمونه 
المقترحــة  الموضوعــات  بعــض  هــي 
ــي  ــا ف ــم دراســتها معً لجلســات يمكنك

مجموعتكــم:

•  الثالوث

• ملكوت هللا

•  الصليب

•  القيامة

•  ثمر الروح

•  العبادة والكرازة

9. التحدث واإلصغاء )الحوارات(
١0. المحبة والتواضع )بنعمة(

١١. الســلوك بشــكل مميــز )مصلحًــا 
بملــح(

١٢. كونــوا مســتعدين )لتعلمــوا كيــف 
يجــب أن تجاوبــوا كل واحــد(

طريقــة دراســة تلــك الفقــرة الكتابيــة 
بشــكل فــردي أو جماعــي )انظــر أدنــاه( 
وكيفيــة الحــوار بشــأن النقاط، ومناقشــة 
الموضــوع كلــه معـًـا تعتمــد علــى كيفيــة 
ــا. لكــن لتكــن هــذه  إدارتكــم للوقــت معً
ــك بينمــا  الفقــرة وهــذه النقــاط فــي بال
تفكــر فــي األنشــطة المقترحــة فيمــا 

يلــي.

الكلمة

 Advance لمجموعــة  أساســي  هــدف 
هــو مســاعدة بعضنــا بعضًــا علــى النمــو 
ككارزيــن ومرســلين ملتزميــن بكلمــة 
هللا. هــذه الخلــوة فرصــة عظيمــة لكــي 

نتعمــق فــي هــذه الكلمــة.

قــراءة ُمطَوَّلــة للكتــاب المقــدس 
)قــراءة فرديــة(

قــراءة  فــي  الفــردي  الطويــل  الوقــت 
كلمــة هللا ال يعتبــر أبــدًا وقتًــا ضائعًــا. 
كل  قــراءة  فــي  الوقــت  بعــض  قضــاء 
إنجيــل مرقــس أو إحــدى رســائل العهــد 
الجديــد فــي جلســة واحــدة طريقــة 
عظيمــة للحصــول علــى منظــور شــامل 
لمــا يتضمنــه هذا الســفر. إن كان ســفرًا 
ــدة  ــه ع ــد قراءت ــاذا ال ال تعي ــرًا، فلم قصي
مــرات، وتصلــي، وتتمعــن بيــن كل قــراءة 
والتاليــة لهــا، وتــدون ماحظاتــك، ثــم 
ــار قــراءة  ــد؟ يمكنــك اختي تبــدأ مــن جدي
نفــس الشــيء أو ربمــا تكــون لديــك 
ــا  ــاس بعده ــن للن ــارات ويمك ــة خي بضع
والتبصــرات  القــراءة  وقــت  مشــاركة 

الشــخصية.
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لتدخــل إلهــي أو النطاقــة معينــة فيــه. 
شــجع النــاس علــى أن يكونــوا محدديــن 
ومركزيــن وأمنــاء فــي طلبــات الصــاة 
حيــن  تســرعوا  وال  يقدمونهــا،  التــي 
ــوا  ــل أعط ــخص ب ــل كل ش ــون ألج تصل
شــخص.  لــكل  كافيًــا  حقيقيًــا  وقتًــا 
تحقــق مــن أن تــدون ماحظــات بكلمــات 
التشــجيع التــي تأتــي مــن هــذا الوقــت.
محليًــا  هللا  عمــل  أجــل  مــن  الصــاة 

لميًــا وعا
ــن  ــاة م ــي الص ــت ف ــض الوق ــوا بع اقض
أجــل انتشــار رســالة اإلنجيــل علــى 
إن  والدولــي.  المحلــي  المســتويين 
كانــت هنــاك مواقــف محــددة تشــعر 
علــى  أجلهــا  مــن  للصــاة  بالتثقــل 
الدولــي،  أو  المحلــي،  المســتوى 
ــوا األشــخاص،  ــا. ارفع ــن أجله ــوا م فصل
والخدمــات،  والمواقــف،  والكنائــس، 
والمرســلين، والمواقــف التــي تعرفونهــا 

مــن األخبــار، وهكــذا.

Advance الصالة من أجل رحلة
اشــكروا هللا مــن أجــل رحلــة المجموعــة 
التــي كنتــم فيهــا معًــا وتأملــوا فــي 
النمــو الشــخصي وفــي قصــص اإلثمــار 
اطلبــوا  اختبرتموهــا.  التــي  والخــاص 
مــن الــرب أن يســتمر فــي العمــل فيكم، 
وأن يكمــل كل مــا بــدأه، وأن يمكنكــم 
ــد  ــه، بمجــد متزاي ــى صورت ــروا إل أن تتغي
)يمكنكــم الصــاة بحســب ٢ كورنثــوس 

.)١8-١7  :3

العبادة
الوقــت الــذي تقضونــه مــع كلمــة هللا 
ــن  ــا جــزء م ــي الصــاة والشــكرة معً وف
ــا محــددًا فــي  ــادة. لكــن اقضــوا وقًتً العب
القيــام بأعمــال عبــادة خاصــة هلل ســواء 
ــض  ــم أو بع ــال الترني ــن خ ــذا م كان ه

ــرى. ــة األخ ــرات الخاص التعبي

العبادة بترنيمات
العازفيــن،  أحــد  معكــم  كان  إن 
عبــادة  وقــت  لقيــادة  بدعوتــه  فقــم 

المشــاركة مــع أصحــاب المعتقــدات 
األخرى

ــود النظــر  ــك أن ت ــة يمكن بنفــس الطريق
إلــى مدونــة One Thing علــى موقــع 
 )advance2020.org( وهــو   Advance
المبشــرين  مــن  عــددًا  تقــدم  والتــي 
عــن  يشــاركون  الذيــن  المختلفيــن 
ــي  ــدأوا ف ــن ب ــوه حي ــد عرف ــيء واح ش
الكــرازة باإلنجيــل. هــذه القطــع الصغيــرة 
يمكــن أن تصنــع مقدمــات ومناقشــات 

ممتــازة.

مورد جديد
نأمــل أنــك ســوف ترغــب في االســتمرار 
مــع مجموعتــك بعــد هــذا العــام. طريقــة 
أخــرى يمكنــك أن تحصــل بهــا علــى 
مــوارد لمحتــوى المجموعــة هــي قــراءة 
كتــاب معـًـا بيــن الجلســات، ثــم التحــدث 
مناقشــات حــول  تعليــم وعمــل  عــن 
ــراءات  ــاب. الجــزء الخــاص بالق هــذا الكت
الكتــاب  هــذا  آخــر  فــي  المقترحــة 
ســيعطيك الكثيــر مــن الخيــارات، ولكــن 
يتــم  عريــض  بخــط  الــواردة  الخيــارات 
إبرازهــا بشــكل خــاص ألنهــا قصيــرة، 
بنــا  الصلــة  وثيقــة  موضوعاتهــا  وألن 

للمناقشــات. أســئلة  وتتضمــن 

الصالة
ــاء  ــي أثن ــاة ف ــرًا للص ــا كبي ــص وقتً خص
ــز  ــاة بتركي ــات الص ــط ألوق ــوة. خط الخل
ــاة  ــت للص ــص وق ــا بتخصي ــدد وأيضً مح
العفويــة.  للصلــوات  ووقــت  بالكلمــة، 
وأي شــيء آخــر تعملــه للصــاة فــي 
أثنــاء الخلــوة، نشــجعك علــى االهتمــام 

باالقتراحــات الثاثــة التاليــة.

الصالة ألجل بعض
تحقــق مــن أن تقضــوا وقتًــا فــي الصــاة 
كشــيء  بعضًــا  بعضكــم  أجــل  مــن 
اطلــب  معًــا.  وقتكــم  فــي  أساســي 
مــن النــاس مشــاركة جانــب مــا مــن 
حياتهــم يشــعرون باالمتنــان للــرب مــن 
ــاج  ــب آخــر يشــعرون باالحتي ــه وجان أجل
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ــة. ــة ومتواضع ــاة مقدس ــون حي تعيش

الصوم/االحتفال
مــع  اإللتــزام  فــي  ترغــب  ربمــا 
المجموعــة بفتــرة مــن الصــوم معًــا فــي 
جــزء مــن الخلــوة، أو ربمــا تبنــون وقتكــم 
ــال  ــا االحتف ــم فيه ــات يمكنك ــول وجب ح
للمناقشــات  مســاحة  وإتاحــة  معًــا 
ــاء القيــام بهــذا. ليــس هنــاك صــواب  أثن
وخطــأ فــي القيــام بأمــر مــا، وال طريقــة 
صحيحــة وأخــرى خطــأ، فمــا يهــم هــو أن 
ــق  ــى تحقي ــه عل ــا تفعلون يســاعدكم م

األهــداف الخاصــة بوقــت خلوتكــم.

أنشطة
ربمــا يتعيــن عليــك التخطيــط لبعــض 
األنشــطة معًــا، علــى ســبيل المثــال 
إن كنتــم تقومــون بالخلــوة فــي منطقــة 
معًــا  للتمشــي  فاخرجــوا  طبيعيــة، 
وجهــزوا لفتــة مــن التأمــل الشــخص 
هــذا  فــي  التأمــل  أنشــطة  بعــض  أو 
الوقــت. لــو كنتــم فــي منطقــة حضريــة، 
مــا،  فنــي  متحــف  زيــارة  يمكنكــم 
وتفعلــوا نفــس األمــر مســتخدمين بعــض 
األعمــال الفنيــة إلثــارة التأمــل والتمعــن 

الشــخصي.
ــي  ــوا ف ــن أن ترغب بنفــس الشــكل يمك
ــا،  ــع معً ــيط أو ممت ــيء بس ــام بش القي
كنشــاط للعــب بيــن فــرق، أو رياضــة، 
أو وقــت ترفيــه، أو أي شــيء مــن هــذا 
أو  للتأمــل  وقتًــا  كان  ســواء  القبيــل. 
معًــا  لاســتمتاع  الشــركة  لممارســة 
برفقــة بعضكــم البعــض، والنمــو فــي 
فــي  اســتثمروا  المشــتركة،  العاقــة 

ــودة معًــا. ــت عالــي الج قضــاء وق

الخطوات التالية
ــة  ــن مجموع ــى م ــنة األول ــت الس انته
هــذه  تختمــوا  أن  قبــل   .Advance
ــا )وتختمــوا الخلــوة( تحققــوا  الســنة معً
لهــذه  التاليــة  للخطــوات  النظــر  مــن 
الجديــدة  وللمجموعــات  المجموعــة 

منهــا. ستنشــأ  التــي 

أيضًــا  هنــاك  ولكــن  بالموســيقى. 
ــادة  ــل للعب ــات الموباي ــن تطبيق ــدد م ع
الجماعيــة وبعــض الفيديوهــات الموجودة 
إســتخدامها  يمكنــك  والتــي  أونايــن 
 YouTube مجانًــا. بحــث ســريع علــى
ــة  ــادة المفضل ــات العب ــض ترنيم ــن بع ع
يمكــن أن تجــد فيــه الترنيمــات بالكلمات. 
ــا  ــاس معً ــتراك الن ــي اش ــوة ف ــاك ق هن
ــده. ــان مج ــرب وإع ــادة ال ــم وعب للترني

التكليف

ــا االشــتراك  ــم به ــرى يمكنك ــة أخ طريق
فــي العبــادة الجماعيــة بتقديــم عمــل 
ــي  ــة هلل ه ــادة العملي ــال العب ــن أعم م
بــأن تقومــوا بتكليــف بعضكــم البعــض 
أمــام هللا بالمهمــة الكرازيــة التي دعاكم 
لهــا وكلفكــم بهــا. فــي نهايــة هــذه 
 ،Advance الســنة األولــى مــن مجموعــة
ســيكون مــن المشــجع أن تعترفــوا بهــذه 
هللا  وتشــكروا  بهــا،  وتحتفلــوا  الفتــرة 
مــن أجلهــا وتصلــوا مــن أجــل كل واحــد 
ــد  بينمــا تســتعدون لانطــاق مــن جدي
حامليــن رســالة اإلنجيــل للعالــم مــن 

ــن أجــل مجــد هللا. أجــل الخــاص وم

الشركة
ــة  ــي الصداق ــو ف ــا ننم ــن نجتمــع معً حي
وفــي الثقــة فــي بعضنــا البعــض. نأمــل 
قــد   ،Advance مجموعــة  الشــركة  أن 
باركــت كل واحــد فيكــم، وفــي هــذه 
فــي  االســتمرار  يمكنكــم  الخلــوة 
إلتزامكــم بــأن تحاســبوا وتتابعــوا بعضكــم 
ــع  ــركة م ــتمتعوا بالش ــض، وأن تس البع

بعضكــم البعــض.

المحاسبة
ــا كانــت جــزء أساســي  المحاســبة دومً
مــن كل الجلســات حتــى اليــوم، وفــي 
ــن  ــرة م ــة األخي ــة الختامي ــذه الجلس ه
الســنة، مــرة أخــرى التزمــوا بــأن تقومــوا 
أنكــم  للتحقــق مــن  العمليــة  بنفــس 
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هذه المجموعة
للنــاس  ومســاحة  وقــت  بإتاحــة  قــم 
لمشــاركة كيــف كانــت خبرتهــم فــي 
مجموعــة Advance. شــاركوا بتقييمكــم 
وتعليقاتكــم عــن كيــف نمــا كل واحــد 
شــيء  أكبــر  فــي  وفكــروا  وتطــور، 
ــجعوا  ــام. ش ــذا الع ــال ه ــوه خ تعلمتم
األمــور.  البعــض علــى هــذه  بعضكــم 
إن لــم تكونــوا قــد التزمتــم بعــد بــأن 
المجموعــة،  هــذه  فــي  تســتمروا 
فاســأل كل شــخص إن كان يرغــب فــي 
االســتمرار، واعــط النــاس فرصــة للتعبيــر 
عمــا يريــدون. إن كان لديكــم مــا يكفــي 
ــا فــي هــذه  مــن النــاس لاســتمرار معً
الرحلــة، فحــددوا توقعاتكــم معًــا فــي 
ــدة  ــوارد الجدي ــا الم ــة )م ــهر التالي األش
ــي ستســتخدمونها، وهــل ســيكون  الت
إلــخ(.  االجتمــاع فــي نفــس الوقــت، 
صلــوا واشــكروا هللا مــن أجــل الســنة 
وســلموا  المجموعــة،  فــي  األولــى 

الوقــت القــادم بيــن يــدي الــرب.

مجموعات جديدة
ســيكون مــن المفيــد أيضًــا أن تفكــروا 
ــا  ــدة، وهــو م ــدء مجموعــات جدي ــي ب ف
الجلســة  فــي  عنــه  الحديــث  بدأتــم 
كل  يقــوم  كيــف  راجعــوا  الماضيــة. 
شــخص بدعــوة بعــض النــاس وســؤالهم 
إن كانــوا يرغبــون فــي بــدء مجموعــة 
جديــدة، وإن كانــوا بالفعــل ســيفعلون 
المجموعــات  أجــل  مــن  فصلــوا  هــذا 
الجديــدة. بغــض النظــر عــن الطريقــة 
ــوا  ــوة، حافظ ــا الخل ــتديرون به ــي س الت
لمجموعــة  الجوهريــة  القيــم  علــى 
ــوا  ــا، وتمعن ــم دومً ــي تركيزك Advance ف
عبرهــا،  ســرتم  التــي  الرحلــة  فــي 
ــار  ــو واإلثم ــن أجــل النم واشــكروا هللا م
عبــر الطريــق، وســلموا المســتقبل بيــن 

يــدي هللا.



مالحظـــــــات



جلسات وموارد 
إضافية 
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علــى حــد ســواء.

ــر  ــى المنب ــن عل ــير م ــرازة أو التبش الك
ــرة  ــاحة كبي ــادة مس ــي الع ــي ف ال تعط
للحــوار. فــي العــادة تبــدو كأنهــا إعــان 
لرســالتنا واألمــل فــي أن هــذه الرســالة 
فــي  عميقًــا  أثــرًا  تحــدث  أن  يمكــن 
نفــوس المســتمعين. لكــن فــي الحــوار 
تكــون هنــاك مســاحة للتســاؤل، ولبنــاء 
األحاديــة  للرســالة  يمكــن  العاقــة. 
االتجــاه والتــي يتــم ســماعها مــن المنبر 
رفضهــا  يتــم  أن  األحيــان  بعــض  فــي 
فــورًا، بينمــا التواصــل الشــخصي يمكــن 
أن يقــدم فرصــة أعظــم للتحــدث بشــكل 
واهتمامــات  لحيــاة  خصوصيــة  أكثــر 

المســتمع.

ــيلة  ــا بوس ــل دائمً ــان اإلنجي ــم إع ال يت
ــع  ــي الواق ــل ف ــر، ب ــي المنب ــدة ه واح
نــرى الكثيــر مــن القصــص فــي األناجيــل 
ليســوع وهــو يتحــدث بشــكل شــخصي 
ــع  ــراه يتحــدث م ــا ن ــر مم ــراد أكث ــع أف م
الجمــوع. »مــاذا تريــد أن أفعــل بــك؟« 
ســأل يســوع بارتيمــاوس )مرقــس ١0: 
5١(. »أن أبصــر« هــذا هــو الــرد البســيط 
الــذي يكشــف عــن احتياجــه وأيضـًـا عــن 
إيمانــه بــأن يســوع لديــه قــوة ليشــفيه. 
هــذا اللقــاء الفــردي بينــه وبيــن يســوع 
يتضمــن شــرحًا واضحًــا لإلنجيــل، ولكنــه 
يعكــس أن يســوع توفــرت لــه فرصــة 
لهــذا  وتســديده  االحتيــاج  لمعرفــة 
الســائل الــذي كان ينتقــل مــن العمــى 

ــاع يســوع. ــى اتب إل

الشــخصية  وهــو  فيلبــس،  حتــى 
حملــت  التــي  الوحيــدة  الكتابيــة 
بوضــوح لقــب المبشــر، يتــم إرشــاده 
بواســطة مــاك مــن الــرب ليخــدم وزيــر 
حبشــي فيمــا بيــن رحــات تبشــيرية 
ــال 8: ٢6-40(. بالنســبة  حاشــدة )أعم
مشــاركة  يســوع،  أتبــاع  لغالبيــة 
ــال  ــن خ ــتحدث م ــل س ــالة اإلنجي رس
الحــوارات الشــخصية مــع أفــراد العائلــة 

الجلسة 
اإلضافيةاألولى

الكرازة 
الحوارية

أهميــة  الجلســة  هــذه  تــدرس 
رؤيــة كل فرصــة لمشــاركة رســالة 
ليــس  معهــا،  والتعامــل  اإلنجيــل 
فقــط لمــن تتوفــر لهــم منصــة أو 

منبــر لفعــل هــذا.

الجلسة في عبارة

ــم  ــي العال ــة ف ــوارات الكرازي ــة الح غالبي
تحــدث فــي نطــاق حــوارات العاقــات 
نكــون  أن  البــد  ولــذا  الشــخصية، 
ــل  مســتعدين لمشــاركة رســالة اإلنجي
بــكل وضــوح فــي كل فرصــة وأي فرصــة 
ــاح  ــن تت ــا هللا، ليــس فقــط حي ــا لن يرتبه
لنــا الفرصــة للكــرازة أو التبشــير مــن 

علــى المنبــر.

خلفية الجلسة

ــن فــي  ندخــل فــي حــوارات مــع اآلخري
يــوم، والكثيــر منهــا يكــون وجهًــا  كل 
التكنولوجيــا  لوجــه، لكــن مــن خــال 
الغيــر  مــع  نتحــاور  أن  أيضًــا  يمكننــا 
بالعديــد مــن الطــرق، ويمكننــا التواصــل 
ــات.  ــي لحظ ــم ف ــر العال ــاس عب ــع الن م
اإللكترونيــة  الحــوارات  هــذه  أن  مــع 
ــل  ــتوى التواص ــس مس ــدم نف ــد ال تق ق
الشــخصي وجهًــا لوجــه لــو كنــا مــع 
ــا  ــة، إال أنه ــس الغرف ــي نف ــخص ف الش
ــا  ــى عنه ــة ال غن ــة طبيعي ــارت طريق ص
فــي التواصــل مــع األصدقــاء والغربــاء 
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»هَلُمُّــوا  لِلنَّــاسِ:  وَقَالَــْت  الْمَدِينَــةِ 
مَــا  كُلَّ  لِــي  قَــالَ  إِنْسَــانًا  انْظُــرُوا 
ــيحُ؟«.  ــوَ الْمَسِ ــلَّ هــذَا هُ ــتُ. أَلَعَ فَعَلْ
ــهِ. «  ــوْا إِلَيْ ــةِ وَأَتَ ــنَ الْمَدِينَ ــوا مِ فَخَرَجُ

.)30-27  :4 )يوحنــا 

متــى كانــت آخــر مــرة تحدثــت فيهــا 
ــن  ــن ع ــن المؤمني ــس م ــق لي ــع صدي م
إيمانــك؟ مــاذا عــن األغــراب؟ يمكــن 
للكثيريــن مــن المبشــرين أن يشــعروا 
بــأن الشــهادة مــن خــال حوار شــخصي 
ــون  ــة. اعطهــم ميكروف ــغ الصعوب أمــر بال
ومنصــة ويمكنهــم أن يعظــوا اليــوم كلــه، 
لكــن حيــن يحثهــم الــروح القــدس علــى 
التحــدث مــع أحــد الغربــاء فــي مقهــى، 
يمكــن أن تكــون هــذه قصــة مختلفــة 

ــا. تمامً

بعــض  إن  نــرى  لمــاذا  قليــا:  انتظــر 
مــن يعلنــون اإلنجيــل بجــرأة مــن علــى 
المحادثــات  مــع  يصارعــون  المنابــر، 
تشــعر  أو  تصــارع  هــل  الشــخصية؟ 
ــان  ــي إع ــة ف ــف الفردي ــة المواق بصعوب

الرســالة؟

ــه  ــاة األفــراد. فمــع أن يســوع مهتــم بحي
ــم  ــي تعلي ــت ف ــن الوق ــر م ــى الكثي قض
إال  المقــدس  الكتــاب  فــي  الجمــوع 
أن العهــد الجديــد يســجل إنــه كثيــرًا 
مــع  فرديــة  حــوارات  فــي  دخــل  مــا 
ــاء  ــي أثن ــم ف ــن التقاه ــخاص الذي األش
ترحالــه للخدمــة، بــل أن بعضهــم ســعى 
لمقابلتــه بشــكل شــخصي. ســواء كان 
يســوع يبشــر للجمــوع الراغبــة فــي 
ســماع كامــه، أو فــي حواراتــه مــع 
المتدينيــن الغاضبيــن الذيــن يحاولــون 
اإليقــاع بــه، أو فــي حواراتــه الفرديــة 
المتعــددة مــع النــاس، الفقــراء واألغنياء، 
ــاء،  ــى واألصح ــاء، المرض ــال والنس الرج
المتدينيــن وغيــر المتدينيــن، بــدا يســوع 
توصيــل  فــي  بالكامــل  إنــه مســتريح 
رســالته فــي كل تلــك الســياقات. حيــن 
ــي  ــرأة الســامرية ف التقــى يســوع بالم

مــع  حتــى  أو  الزمــاء  أو  األصدقــاء  أو 
ــة  ــاط الخدم ــى نق ــل. أعل ــراب بالكام أغ
التــي نراهــا فــي العهــد الجديــد تكشــف 
أن يســوع والمبشــرين األوائــل كانــوا 
ــار  ــل لمشــاركة األخب مســتعدين بالكام
الســارة مــع الجمــوع وأيضًــا مــع األفــراد. 
الســؤال هــو، هــل نحــن مســتعدون 

لهــذا مثلهــم؟

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )10-20 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
والتقييــم لبعــض فــرص الكــرازة المتاحة، 
يشــجع  أن  يمكــن  آخــر  شــيء  وأي 
للمجموعــات  بالنســبة  المجموعــة. 
األصغــر عــددًا اطلــب مــن كل شــخص أن 
يشــارك بانتصــار واحــد وصــراع واحــد في 
ــبة  ــي. بالنس ــاء الماض ــن اللق ــه م حيات
أو  أربعــة  اختــر  األكبــر،  للمجموعــات 
خمســة أشــخاص لمشــاركة شــهادة 

ــي. ــاع الماض ــذ االجتم ــددة من مح

صالة

ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل

تعليم )20-30 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.
ــوا  ــذُهُ، وَكَانُ ــاءَ تَاَمِي ــكَ جَ ــدَ ذلِ »وَعِنْ
امْــرَأَةٍ.  مَــعَ  يَتَكَلَّــمُ  أَنَّــهُ  يَتَعَجَّبُــونَ 
وَلكـِـنْ لـَـمْ يَقـُـلْ أَحـَـدٌ: »مـَـاذَا تَطْلُبُ؟« 

َأوْ »لِمَــاذَا تَتَكَلَّــمُ مَعَهَــا؟«
ــى  ــْت إِلَ ــا وَمَضَ ــرْأَةُ جَرَّتَهَ ــتِ الْمَ فَتَرَكَ
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ــع  ــوع م ــل يس ــا فع ــا، مثلم ــئلة من أس
المــرأة. األســئلة تدعــو النــاس للتمعــن 
ــا فــي  فــي األفــكار التــي نقدمهــا )وأيضً
ــن  ــدال م ــذا ب ــخصية( وه ــم الش أفكاره
ــا  ــوا م ــأن نســألهم إن يقبل أن نكتفــي ب
نقدمــه فحســب. كان يســوع اســتاذًا 
فــي  األســئلة  إســتخدام  فــن  فــي 
ــات  ــاس بضعف ــه الن ــكان يواج ــه، ف كرازت
نظرتهــم الحاليــة للعالــم بينمــا يقــدم 

ــا. ــل له ــم الحــق كبدي له

4. تحــرك مــن ســوء الفهــم إلــى 
اإلعــالن

ــه يســوع  أســاءت المــرأة فهــم مــا يقول
ــوع  ــل يس ــة ١١(. واص ــة )آي ــي البداي ف
الحــوار، وأعطاهــا المزيــد مــن األفــكار 
ــي  ــاعيًا ليبن ــا س ــاعًا وعمقً ــر اتس األكث
فهمهــا أكثــر، حتــى تحظــى بلحظــة 
إعــان. ســوء الفهــم والتفســير جــزء 
طبيعــي مــن أي حــوارات بيــن النــاس. ال 
ترتبــك. ثابــر. اســتمر فــي بنــاء الجســور 
ــا، وهــذه  ــه واضحً ــح مــا تقول حتــى يصب
هــي كل مســئوليتك. فــروح هللا هــو 
البســيط  الفهــم  يحــول  أن  المســئول 

ــي. ــان حقيق ــى إع إل

ــي  ــر األساس ــى األم ــظ عل 5. حاف
ــح ــه الصحي ــي مكان ف

ينحــرف  أن  الســهل  مــن  كان  ربمــا 
يســوع إلــى حــوارات جانبيــة سياســية 
ــا  ــرأة قلقه ــرت الم ــن أظه ــة حي أو ثقافي
مــن مقــدار مناســبة طلبــه الميــاه منهــا. 
بــؤرة  أنــه اســتمر محافظًــا علــى  إال 
التركيــز علــى األمــر الهــام لكــي يمكــن 
أن تتقــدم رســالة اإلنجيــل إلــى األمــام. 
ــرازة  ــي الك ــرات ف ــن الم ــر م ــي الكثي ف
الحواريــة ســتكون هناك فــرص لانجراف 
ــى  ــا )حت ــن هدفن ــة، لك ــث جانبي ألحادي
حيــن ينحــرف الحــوار عــدة مــرات هنــا أو 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــاك( أن نســتمر ف هن
صليــب المســيح كأمــر محــوري فــي 

ــوار. الح

يوحنــا 4، هنــاك عــدد مــن األمــور الهامــة 
التــي يمكــن أن ناحظهــا:

1. كن مستعًدا للقاء
بالنســبة للمــرأة الســامرية كان هــذا 
اإلطــاق،  علــى  متوقــع  غيــر  اللقــاء 
يســوع  أن  إال  محتمــل،  وغيــر  بــل 
وبــادر  معهــا،  للتحــدث  مســتعدًا  كان 
بالحديــث ذاكــرًا احتياجــه للمــاء. كــم 
عــدد الحــوارات التــي يمكــن أن تبــدأ مــن 
احتياجــات بســيطة أو مــن ظــروف فــي 
حياتنــا. العامــل الــذي يأتــي إلــى بيتــك 
مــن أجــل إصــاح صنبــور الميــاه؟ النــادل 
الــذي يقــدم لــك القهــوة؟ الطبيــب الــذي 
يعطيــك تشــخيصًا مقلقًــا؟ هنــاك الكثيــر 
مــن الفــرص المحيطــة بنــا للحــوار، ومــع 
أن الحديــث يمكــن أن يفاجــئ الشــخص 
إال أننــا يجــب أن نكــون دومًــا مســتعدين 
لتقديــم الرجــاء الــذي لنــا فــي المســيح 
)حتــى حيــن نكــون مرهقيــن، مثلما كان 

ــد فــي هــذا الموقــف(. يســوع بالتأكي

بشــكل  الحــوار  فــي  شــارك   .2
وإيجابــي شــخصي 

هــذا  بشــأن  األشــياء  أجمــل  أحــد 
ــا  ــل به ــي تعام ــة الت ــو الطريق ــاء ه اللق
بــكل  الســامرية  المــرأة  مــع  يســوع 
لطــف وحساســية وشــفقة. الطريقــة 
الطبيعيــة التــي دخــل بهــا فــي الحــوار، 
ــا  ــم عنه ــي تكل ــخصية الت ــور الش واألم
ــف  ــذي كش ــف ال ــا، والتعاط ــن حياته م
بــه عــن الحــق لهــا، جميعهــا تقــدم لنــا 
ــراط  ــة االنخ ــة بشــأن كيفي ــة ملهم أمثل

ــي. ــوار إيجاب ــي ح ف

3. اصغِ جيًدا
ال شــك أن النــاس ســتكون لديهــم بعض 
األســئلة عــن إيماننا. بدال مــن أن تتفاجأ 
ــي  ــك أن تقض ــئلة، علي ــذه األس ــن ه م
بشــكل  اإلصغــاء  فــي  الوقــت  بعــض 
جيــد لمــا يقولــه النــاس ومــا يقصدونــه، 
وحــاول أن تقــدم إجابــات مخلصــة بقــدر 
هــذا  يتضمــن  العــادة  فــي  اإلمــكان. 
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»صراعاتنــا فــي الكــرازة ال تتعلق في 
األســاس بالمنهجيــة المســتخدمة 
لدينــا  هــل  نضوجنــا.  بمقــدار  بــل 
ــي  ــور الت ــم باألم ــب هلل وهــل نهت قل
يهتــم بهــا هللا )الضاليــن(؟ لــو كان لنــا 
ــا  ــا يمكنن ــب هللا، فســنفعل كل م قل
المتــداد مقاصــد ملكوتــه فــي كل 
حواراتنــا مــع غيــر المؤمنيــن مــن 

أصدقائنــا.«
 NORMAN نورمان وديفيد جيسلر 

.& DAVID GEISLEER

تطبيق )5 دقائق(

ــذا  ــك ه ــن إيمان ــخص ع ــع ش ــدث م تح
ــة  ــك الطبيعي ــن حيات ــزء م ــبوع كج األس
ــاط  ــة أو ارتب ــرص الخدم ــال ف ــن خ ال م
ــة  ــك اليومي ــي حوارات ــظ. ف ــدد للوع مح
اســأل النــاس إن كانــت لديهــم أســئلة 
إنــك  يعرفــون  ودعهــم  إيمانــك،  عــن 
أو  معهــم،  بالحــوار  ســعيدًا  ســتكون 
اســألهم ســؤاال عمــن يعتقــدون أنــه 
المســيح وانظــر إلــى أيــن ســيقود هــذا.

صالة

تــروا  لكــي  هللا  يســاعدكم  أن  صلــوا 
ــن  ــة م ــات الكامن بشــكل أفضــل اإلمكان
حولكــم فــي كل يــوم لمشــاركة رجائــه 
مــع اآلخريــن. اشــكروا هللا مــن أجــل أنــه 
وضــع هــذه الفــرص أمامكــم وأنــه يســر 
بــأن يجعلكــم جــزءًا ممــا يفعلــه فــي هذا 
ــوا مــن أجــل مــن يصارعــون  ــم. صل العال
مــع الحــوارات الفرديــة أن يســاعدهم 
هللا علــى التغلــب علــى أي خــوف أو 
ــام بهــذا. ــى القي ــق، وشــجعوهم عل قل

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً

6. انتبه لإلمكانات
ــه  ــه بداخل ــدث مع ــذي تتح ــخص ال الش
ــا  ــل وأيضً ــل رســالة اإلنجي ــة ليقب إمكاني
ــاهلل  ــوا ب ــن التق ــه. م ــاهدًا ل ــح ش ليصب
يتحولــون بشــكل فــوري إلــى كارزيــن 
ملتهبيــن. يجــب أن يتحدانــا هــذا األمــر، 
نفقــد  أن  أبــدًا  علينــا  يجــب  ال  ألننــا 
ــة للخــاص، وأن يلهمنــا  الفرحــة المعدي
أيضًــا بــأن مــن نشــهد لهــم يمكنهــم 
بشــكل مباشــر أن يتحولــوا إلــى شــهود 
للمســيح. مــع أن الجميــع ال يملكــون 
ــا  ــرزوا مــن خاله منصــة يمكنهــم أن يك
)وربمــا ال يملــك الدعــوة وال المواهــب 
ــا  ــا جميعً ــا( إال أنن ــرًا واعظً ــون مبش ليك

ــرازة. ــي الك ــتراك ف ــوون لاش مدع

غالبيــة الكــرازة الحواريــة فــي العالــم 
تحــدث بشــكل شــخصي مــن خــال 
المؤمنيــن  بيــن  الشــخصية  الحــوارات 
ســاعين  أفــراد  مــع  يتحدثــون  الذيــن 
لمعرفــة المزيــد. كان يســوع واتباعــه 
ــرازة،  ــن الك ــة م ــذة النوعي ــن به ملتزمي
ــن  ــون ملتزمي ــب أن نك ــا يج ــن أيضً ونح

ــه. ب

مناقشة )20 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

ــا حيــن  • لمــاذا يعتبــر اإلصغــاء أمــرًا هامً
نتحــدث مــع النــاس عــن إيماننــا؟

• كيــف يمكــن للكــرازة الحواريــة أن تغيــر 
الشــخص ســواء كان صديقـًـا أو غريبًــا؟

ــة  ــر عمدي ــح أكث ــك أن تصب ــف يمكن • كي
ووعيًــا فــي بحثــك عــن فــرص للشــهادة 

الشــخصية؟

• كيــف يمكنــك تشــجيع ودعــم مــن 
يشــعرون بصعوبة الشــهادة الشــخصية؟
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يحكــي الكتــاب المقــدس عــن أكثــر مــن 
قصــة لتقديــم أو عــرض منطقــي عقلــي 
لإليمــان المســيحي ردًا علــى األســئلة 
مهمــة  االعتراضــات.  أو  المخــاوف  أو 
جعــل شــكل هللا  ليســت  الدفاعيــات 
مقبــوال للنــاس، بــل ربــط النــاس بالحــق 
ــة الرجــاء المتضمــن  ــكل صــدق وبأصال ب
ــن  ــي يمك ــا لك ــن إيمانن ــع ع ــه. نداف في
ــه أن يأتــوا لمعرفــة  ــألوننا عن لمــن يس
ــن  ــد يمك ــن ال أح ــيح. لك ــوع المس يس
ملكــوت  لدخــول  بالمجادلــة  إقناعــه 
بقــوة هللا  إال  يحــدث  ال  أمــر  ألنــه  هللا 

المخلصــة.

يســوع  تخلــص،  ال  »الدفاعيــات 
يقــدر  مــن  هــو  وحــده  المســيح 
ــات  ــن الدفاعي ــذا. لك ــل ه ــى فع عل
يمكــن، بــل ويجــب، أن تلعــب دور 
يوحنــا المعمــدان بــأن تمهــد الطريــق 
وتعــد المســالك والســبل لصليــب 

لمســيح.« ا
 J.W. ج. و. مونجومري 

MONTGOMRY

يمكــن للدفاعيــات الــرد على المســاعي 
يســوع  إلزالــة  الروحانيــة  أو  الثقافيــة 
مــن علــى عرشــه. ربمــا يقــود هــذا 
ــن  ــدي، ولك ــة بالتح ــوارات مليئ ــى ح إل
البــد أن نتذكــر، مثلمــا يقــول كريــس 
سينكنســون »أن نيتنــا ليســت الهجوم، 
محاولــة  هــو  دومًــا  هدفنــا  أن  بــل 
إبــراز محدوديــة أي نديــة للمســيح.« 
إســتخدام  أن  نتذكــر  أن  المفيــد  مــن 
الدفاعيــات ليــس قاصــرًا علــى هــدف 
الكــرازة، فهــو يمكــن أن يكــون أيضـًـا جزءًا 
مهمًــا مــن قيــام الكنيســة بالتلمــذة 
التعمــق  علــى  المؤمنيــن  ومســاعدة 
فــي الحــق بقــدر اإلمــكان لكــي يمكــن 
ــع  ــي التواصــل م ــذا ف أن يســاعدهم ه
غيــر المؤمنيــن بصليــب المســيح للمــرة 

األولــى.

الجلسة 
اإلضافية الثانية

الدفاعيات
هــذه الجلســة تنظــر فــي موضــوع 
علــى  وتســاعدنا  الدفاعيــات 
بحاجــة  كنــا  إن  علــى  التعــرف 
لشــحذ معرفتنــا ببعــض األشــياء 
ــم فــي التحــدث  التــي يرغــب العال
عنهــا، ونســتمر فــي ذات الوقــت 
النــاس  توجيــه  علــى  قادريــن 

المســيح. يســوع  لشــخص 

الجلسة في عبارة

ــاعدنا  ــة تس ــي أداة كرازي ــات ه الدفاعي
علــى الــرد علــى األســئلة المتعلقــة 
رســالة  عــن  دفــاع  وتقديــم  بإيماننــا 

اإلنجيــل لمــن يعترضــون عليــه.

خلفية الجلسة

عــن  أســئلة  علينــا  تطــرح  حيــن 
ــا  ــرز به ــي نك ــا وعــن الرســالة الت إيمانن
مســئوليتنا هــي أن نقــدم إجابــات أمينة 
وصادقــة ترشــد للحــق الخــاص بيســوع 

المســيح.

ــا  ــن تعريفه ــيحية يمك ــات المس الدفاعي
ــن  ــاع ع ــا »دف ــى أنه ــاطة عل ــكل بس ب
ليســت  وهــي  المســيحي«  اإليمــان 
أمــرًا جديــدًا فــي الكــرازة، بــل يمكــن 
تتبــع أصلهــا فــي الكتــاب المقــدس مــن 
اإلســتخدام القانونــي للفــظ آبولوجيــا 
ــة ومشــاركة  ــى بني ــط 3: ١5 إل ــي ١ب ف
ــال  ــي أعم ــا ف ــي أثين ــس ف ــالة بول رس

.١7
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بالنســبة  أيضًــا  وأصعبهــا  األساســية، 
للكثيريــن مــن النــاس هــو ســؤال »لماذا 
أنــا هنــا؟ و«مــن أيــن أتيــت؟« و«مــا هــو 

معنــى الحيــاة؟«

ربمــا يُطلــب منــك أيضـًـا مشــاركة رؤيتــك 
ــيحي  ــان المس ــه اإليم ــا يقول ــأن م بش
عــن بعــض الموضوعــات الهامــة مثــل 
الجنــس، والهويــة الجنســية، والطــاق، 
أو اإلجهــاض. ربمــا تجــد نفســك تحــاول 
الدفــاع عــن مواقــف إيمانيــة تقليديــة 
ــم العلمــي المعاصــر- ــل الفه ــي مقاب ف
هــو  هللا  أن  قصــة  عــن  تدافــع  مثــا 
ــن،  ــم بحســب ســفر التكوي ــق العال خال
فــي مواجهــة فكــر النشــوء واالرتقــاء 
ــد  ــرى ق ــئلة أخ ــاك أس ــي. هن البيولوج
تذكــر مزاعــم مــا حــول شــخصية هللا، 
ولكنــه  صالــح  هللا  يكــون  كيــف  مثــل 

يســمح باأللــم.

انتظــر قليــا: مــا نوعيــة أســئلة اإليمــان 
التــي تــم طرحهــا عليــك فــي الماضــي، 
وكيــف تقيــم مقــدار اســتعدادك لإلجابــة 

علــى مثــل هــذه األســئلة؟

للدفاعيــات  يمكــن  ال  الحــظ،  لحســن 
وحدهــا أن تخلــص جميــع النــاس وإال 
كانــت مســئولية الخــاص ملقــاة علــى 
عاتــق مقــدار قوتنــا فــي المجادلــة. فــي 
ــاعدنا  ــات أن تس ــن للدفاعي ــادة يمك الع
علــى  آخــر  شــخص  مســاعدة  فــي 
االنتقــال مــن الشــك لإليمــان، ولكــن 
هللا ذاتــه هــو مــن يأتــي باإلنســان إلــى 
مــع  ويتجــاوب  يســمع  بينمــا  الحيــاة 

ــهادتنا. ــال ش ــن خ ــه م دعوت

ــف  ــة: نق ــذه الطريق ــر به ــي األم ــر ف فك
مــع غيــر المؤمــن علــى الطريــق، وفــي 
الناحيــة المقابلــة يقــف صليــب المســيح 
الغالــي. عبــر الطريــق توجــد حواجــز 
ــه  ــب ذات ــادة. الصلي ــياء ح ــوار وأش وأس
نــراه بالــكاد مــن بعيــد عبــر الضبــاب 
المتكاثــف. الدفاعيــات طريقــة يمكننــا 

إرشادات الجلسة

مشاركة األخبار )10-20 دقيقة(

اقضــوا بعــض الوقــت فــي ســماع أخبــار 
بعضكــم البعــض، ومشــاركة القصــص، 
والتقييــم لبعــض فــرص الكــرازة المتاحة، 
يشــجع  أن  يمكــن  آخــر  شــيء  وأي 
األصغــر  للمجموعــات  المجموعــة. 
مشــاركة  شــخص  كل  مــن  اطلــب 
االنتصــارات  وأحــد  الصراعــات  أحــد 
وبالنســبة  الماضيــة،  الجلســة  منــذ 
أن  يمكــن  عــددًا  األكبــر  للمجموعــات 
ــاركة  ــخاص مش ــن 4 أو 5 أش ــب م تطل
شــهادة محــددة منــذ االجتمــاع األخيــر.

صالة
ــدي  ــن ي صــلّ واســتودع هــذا الوقــت بي
أيــة مواقــف،  هللا، طالبًــا تعاملــه مــع 
ــاء  ــاس، بن ــا للن ــة أو تشــكل تحديً إيجابي

ــار. ــاركة األخب ــت مش ــى وق عل

تعليم )20-30 دقيقة(

قــم بتقديــم المــادة التاليــة بالطريقــة 
ــة  ــا كلم ــواء بقراءته ــك، س ــبة ل المناس
كلمــة، أو بتقديمها بكلماتك الشــخصية.
فِــي  اإِللــَه  الــرَّبَّ  قَدِّسُــوا  »بَــلْ 
ــةِ  ــا لِمُجَاوَبَ ــتَعِدِّينَ دَائِمً ــْم، مُسْ قُلُوبِكُ
كُلِّ مـَـنْ يَسـْـأَلُكُمْ عـَـنْ سـَـبَبِ الرَّجـَـاءِ 

الَّــذِي فِيكُــمْ، بِوَدَاعَــةٍ وَخَــوْفٍ.« 
)1 بطرس 3: 15(

ليكونــوا  المؤمنيــن  بطــرس  يدعــو 
مســتعدين لمجاوبــة كل مــن يســأل 
عــن ســبب الرجــاء الــذي لهــم. يجــب أن 
نعتبــر مشــاركة رســالة اإلنجيــل أولويــة 
ــئلة،  ــر األس ــن تظه ــن حي ــة، ولك واضح
ــا  ــتعدين لمجاوبته ــون مس ــب أن نك يج

بعمــق وبمصداقيــة. 

الفلســفية  الحيــاة  أســئلة  بعــض 
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3. البد أن تدرك قوة االتضاع
األمــور  مــن  ليســا  والقتــال  الكبريــاء 
المســاعدة فــي الكــرازة، وهمــا صفتــان 
األســئلة  مجاوبــة  جذابتيــن.  غيــر 
باالتضــاع  تلقــي  يعنــي أن  باقتنــاع ال 
مــن النافــذة، واالتضــاع يعنــي إننــا علينــا 
ــرف كل  ــا ال نع ــتعدين أنن ــون مس أن نك
شــيء. فــي بعــض األحيــان مجــرد قــول 
»ســؤال جيــد، ال أعــرف اإلجابــة عليــه!« 

ــا. ــك تقديمه ــة يمكن ــل إجاب ــو أفض ه

4. استخدم قوة السؤال
ــن  ــه م ــون أن ــاس يعرف ــل الن ــن تجع حي
وأنــك  أســئلة  يســألوك  أن  حقهــم 
ســتكون ســعيدًا بمحاولــة اإلجابــة عليها 
أن  يمكــن  بالضيــق،  تشــعر  أن  بــدون 
يخلــق فرصـًـا رائعــة للحــوار ال ســيما مــع 
ــد  ــون طــرح األســئلة، ولكــن ق مــن يحب
يشــعروا بالحــرج مــن احتماليــة شــعورك 
هــذا،  مــن  واألهــم  منهــم.  بالضيــق 
ال تخــف مــن أن تطــرح علــى النــاس 
أســئلتك أنــت، فالحــوار ليــس شــارع 
أحــادي االتجــاه. يجــب أال نســعى لصــد 
النــاس أو الــرد عليهــم بوقاحــة أو بعنــف، 
ــوب  ــى العي ــير إل ــي نش ــف لك ــل بلط ب
الموجــودة فــي افتراضاتهــم المســبقة. 
علــى  األســئلة  طــرح  يســوع  أحــب 
النــاس أثنــاء خدمتــه، وفــي العــادة كان 

ــب!  ــا يجي ــر مم ــأل أكث يس

ال أحــد مــن قبــل أتــى بســبب مجادلــة 
إلــى ملكــوت هللا، وال صار تابعًا للمســيح 
فقــط ألنــه خســر مناظــرة. لكــن الحــوار 
يمكــن  المحتــرم  المتواضــع  الدفاعــي 
ــى  ــاس إل ــك الن ــى تحري أن يســاعد عل
ــراب  ــا فــي مســيرتهم لاقت األمــام قلي

مــن الصليــب.

مناقشة )20 دقيقة(

فكــروا فــي األســئلة التاليــة أو ناقشــوا 
األفــكار التاليــة:

بهــا التحــرك بشــكل آمــن عبــر الطريــق 
ونزيــل المعوقــات واألســوار والحواجــز 
ــي  ــا النهائ ــا. هدفن ــاب أيضً ــل الضب ونزي
هــو مســاعدة الشــخص علــى أن يقترب 
ســيقابل  هنــاك  ألنــه  الصليــب  مــن 
ببســاطة  الدفاعيــات  المقــام.  يســوع 
تخــدم غيــر المؤمنيــن لكــي تعطيهــم 

مســاحة للقــاء المســيح.

هــا هــي أربعــة أمــور يجــب أن نتذكرهــا 
مــن أجــل الحــوارات الدفاعيــة الفعالــة:

قــوة  علــى  معتمــًدا  تحــاور   .1
ك د ا ســتعد ا

بعــض  مثلمــا  للبعــض،  بالنســبة 
ــاس،  المدافعيــن البارزيــن كرافــي زكاراي
لينيكــس،  ايــن كريــج، وجــون  ووليــم 
فــي  أمــرًا محوريًــا  الدفاعيــات  تصبــح 
كرازتهــم العمليــة، ولــذا دراســة الاهوت 
ــخ والشــئون  ــوم والتاري والفلســفة والعل
ــات  ــم، وموضوع ــات العال ــة، وديان الحالي
أخــرى تصبــح أمــرًا بالــغ األهميــة لهــم. 
ــة  ــن الحكم ــر، م ــض اآلخ ــبة للبع بالنس
ــاع  ــي االضط ــتمرار ف ــتعداد لاس االس
علــى بعــض الموضوعــات بينمــا نلتقيهــا 
ــيما  ــا، ال س ــي حواراتن ــم، وف ــي العال ف
حيــن نميــز بعــض الموضوعــات التــي 
تســاؤالت  األصدقــاء  لــدى  يكــون  قــد 
ــول  ــو أن نق ــذا ه ــن ه ــدف م ــا. اله عنه
إنــه البــد أن يكــون لدينــا إلتــزام طبيعــي 
بــأن نتغــذى بشــكل يومــي علــى كلمــة 
هللا لكــي ننمــو فــي فهمــه، وفــي الحــق 

ــه. ــه كلمت ــذي تعلن ال

2. التزم بقوة الصالة
مثلمــا ينطبــق األمــر علــى كل أنــواع 
ــن  ــي. حي ــر أساس ــاة أم ــرازة، الص الك
ــن  ــب م ــات، اطل ــر بالدفاعي ــق األم يتعل
هللا أن يســاعدك فــي اإلجابــة علــى 

األســئلة بــكل لطــف واحتــرام.
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مليئًــا  المقــدس  الكتــاب  أليــس   •
والتناقضــات؟ باألخطــاء 

• إن كان هللا حقيقــي، فلماذا ال يكشــف 
نفســه للعالم فحســب؟

بالحــق  يُعــرَف  مــا  هنــاك  ليــس   •
المطلــق، أال يجــب أن يؤمن كل شــخص 

بمــا يريــده؟

ــح... لمــاذا يمكــن أن  ــا شــخص صال • أن
يرســلني هللا إلــى الجحيــم فقــط ألنــي 

ال أؤمــن بأنــه موجــود؟

ديــن  أي  وليــس  المســيحية  لمــاذا   •
آخــر؟

• هل تؤمن حقًا بالمعجزات؟

صالة

صلــوا معـًـا مــن أجــل حكمــة من الســماء 
بينمــا تحاولــون اإلجابــة علــى األســئلة 
ــكل  ــم ب ــي العال ــرة ف ــاوف الظاه والمخ
ــكل  ــة، بينمــا تعلنــون هللا ب اتضــاع ومحب
ــل  ــن أج ــوا م ــجاعة. صل ــتقامة وش اس
مســتعدة  وقلــوب  مفتوحــة،  أذهــان 
لاســتقبال، واشــكروا هللا أنــه حتــى 
ــة  ــات صحيح ــاركة إجاب ــم مش ــن تت حي
ومنطقيــة، فعمــل هللا المخلــص ال يعتمد 
بالكامــل علــى قدرتنــا علــى اإلجابــة 

ــة. ــئلة الصعب ــى األس ــاح عل بنج

المحاسبة )15 دقيقة(

ــبة،  ــوذج المحاس ــتكمال نم ــوا باس قوم
وشــاركوا فــي مجموعــات من شــخصين 
أو بــأي عــدد، وصلــوا ألجــل بعضكــم 

ــا. بعضً

ــة  • لمــاذا مــن المهــم أن نتعامــل بجدي
مــع أســئلة النــاس؟

• ما بعض محدوديات الدفاعيات؟

•  هل تشعر بأنك مؤهل لإلجابة 

ــر  ــن أن تظه ــي يمك ــئلة الت ــى األس عل
ــل؟ ــالة اإلنجي ــارك برس ــن تش حي

• كيــف يمكــن لدراســة الدفاعيــات أن 
ــادة؟ ــن العب ــا م ــح نوعً تصب

هــام،  مــورد  بمثابــة  »الدفاعيــات 
واألمــر منــوط بالمدافــع ليقــوم بالربــط 
بيــن حيــاة األشــخاص الحقيقييــن 
فــي العالــم المعاصــر، وبيــن هــذه 
ــرب، تظــل  ــدون هــذا ال ــات. ب الدفاعي
وأفــكار  نظريــات،  مجــرد  النظريــات 
مجــردة، معلقــة فــي وســط الهــواء، 
ــى  ــزول إل ــة للن ــا الفرص ــاح له وال تت

واقــع الحيــاة.«
 ALISTAIR أليستير ماكجراث 

MCGRATH

تطبيق )5 دقائق(

فكــر فــي بعــض هــذه األســئلة الشــائعة 
عــن اإليمــان المســيحي وفكــر كيــف 
يمكنــك أن تســاعد شــخصًا مــا عبــر 
أســئلته  علــى  اإلجابــة  مســيرة 
األساســية لكــي يصــل إلــى صليــب 

المســيح.

• من صنع هللا؟

• ألم يدحض العلم المسيحية؟

الكبيــر  االنفجــار  نظريــة  عــن  مــاذا   •
واالرتقــاء؟ والنشــوء 

يســمح  فلمــاذا  صالــح،  كان هللا  إن   •
باأللــم فــي العالــم؟
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ــى  ــه يســوع المســيح إل أرســل هللا ابن
حيــاة  يحيــا  لكــي  كإنســان،  العالــم 
بشــرية كاملــة لــم ترفــض اآلب قــط. قُتِلَ 
يســوع علــى الصليــب، وأخــذ دور البديل 
عنــا وحمــل علــى نفســه المــوت الــذي 
ــا  ــا هلل )يوحن ــل رفضن ــن أج ــتحقه م نس

3: ١6؛ روميــة 3: ٢3-٢5(.

بعــد ثاثــة أيــام مــن موتــه، قــام يســوع 
المــوت  لعنــة  أن  وأظهــر  المــوت  مــن 
ممكنــة  الجديــدة  والحيــاة  انكســرت. 
فقــط مــن خــال الثقــة فــي يســوع 
المســيح وطلــب غفــران الخطايــا )أمثــال 
٢8: ١3؛ أفســس ٢: ١-١0؛ ١ يوحنــا ١: 

.)9-7

مــوت يســوع وقيامتــه حققــا المصالحــة، 
والفــداء، والكفــارة )إرضــاء هللا(، وهزيمــة 
الشــر. خطيتنــا حســبت علــى يســوع، 
ــر مكتســب(.  ــا )ب ــره لن بينمــا حُســبَ ب
ــون  ــذي نحــن مطالب ــد ال المطلــب الوحي
بــه مــن أجــل حــدوث هــذه المبادلــة 
بشــكل فعلــي هــو أن نثــق فــي يســوع 
كــرب )اإليمــان( وأن نؤمــن بــأن هللا أقامه 
باإليمــان  نخلــص  األمــوات.  بيــن  مــن 
وحــده. )متــى ٢0: ٢8؛ روميــة ١0: 9؛ 
ــا ١٢: 3١؛  ــوس 5: ١8-٢١؛ يوحن ٢كورنث

كولوســي ٢: ١5(.

عاقــة  فــي  ندخــل  أن  يمكننــا  اآلن 
جديــدة مــع أبينــا الســماوي. لنــا ســام 
مــع هللا وتــم تبنينــا فــي عائلتــه. نمــوت 
عــن حياتنــا القديمــة ونولــد فــي حياتنــا 
الجديــدة ثانيــة )لوقــا 9: ٢3؛ كولوســي 

.)7-4  :4

صعــد يســوع إلــى الســماء حيــث يملــك 
ــا عــن يميــن اآلب، ولكنــه أرســل  جالسً
للمؤمنيــن بــه عطيــة الــروح القــدس 
لكــي يمألنــا بقــوة لنحيــا حيــاة الطاعــة، 
ــاة فياضــة، ولكــي يســاعدنا  ــا حي ولنحي
فــي الشــهادة باألخبــار الســارة للعالــم. 
تاميــذًا-   – جديــدة  خليقــة  نصبــح 

ملحق 1
عقيدة 
اإلنجيل

مخلــوق  أنــت  صدفــة.  لســت  أنــت 
الكامــل  هللا  صــورة  وعلــى  بواســطة 
ــذي  ــن( وال ــروح، واالب المحــب )اآلب، وال
بقدرتــه  وحاملهــا  الحيــاة  مصــدر  هــو 

.)١ )تكويــن 
وضلــوا  )أخطــأوا(  رفضــوا هللا  الجميــع 
فــي ســبيلهم بــدال مــن أن يحيــوا فــي 
طاعــة لخالقهــم. لهــذا فالعالــم مكســور 
ــم يحــزن هللا  ــم. هــذا الظل ــيء باألل ومل
ــة وال  ــة الخطي ــن قيم ــل م ــذي ال يقل ال
يتجاهلهــا أو يلتمــس لهــا العــذر، بــل 
ــة 3:  ــون )رومي ــة مــن يخطئ ــن بعدال يدي

.)٢3

ــي  ــور ف ــع األم ــن وض ــزون ع ــن عاج نح
ألننــا  أخــرى  مــرة  الصحيــح  نصابهــا 
تمردنــا ضــد هللا، وارتكبنــا فعــل العصيــان 
ضــد ملــك الكــون. رفــض هللا هــو رفــض 
متروكــون  نحــن  لــذا  ذاتهــا.  للحيــاة 
الطبيعيــة  النتيجــة  األبــدي،  للمــوت 
)العدالــة  وعقــاب هللا  للحيــاة  لرفضنــا 
معاييــره  كســر  أجــل  مــن  اإللهيــة( 

.)٢3  :6 )روميــة  الصحيحــة  للحيــاة 

لكــن هللا ال يريــد أن يهلــك أحــد، ألنــه هو 
ــون  ــد أن يك ــو يري ــه، وه ــي ذات ــة ف محب
فــي عاقــة أبديــة معنــا، نحــن أوالده 
ــر خطــة  المحبوبيــن. هللا فــي نعمتــه دب
خــاص لكــي يخلصنــا )١ تيموثــاوس ٢: 

.)6-4



دليل مجموعات التلمذة104

ملحق 2
قصة 

اإلنجيل
ــي  ــودًا ف ــيء كان هللا موج ــل كل ش قب
ــن،  ــه: اآلب، االب ــع ذات ــة م ــة كامل عاق
ــم وكان  ــق هللا العال ــدس. خل ــروح الق ال
ــدة  حســنًا جــدًا ودخــل فــي عاقــة فري
مــع البشــر. لقــد خلقنــا للحيــاة الكاملــة 
معــه، وهــو ملــك الكــون والحيــاة ذاتهــا! 
لكــن هللا لــم يجبــر الجنــس البشــري 
علــى أن يحبــه، وجعلنــا نختــار بأنفســنا. 
البشــر أن  الحــرة اختــار  بهــذه اإلرادة 

ــون هللا. ــم ويرفض ــي طريقه ــوا ف يذهب

رفــض ملــك الكــون خيانــة ال مثيــل لهــا، 
وهــو تمــرد علــى الحيــاة ذاتهــا. المــوت 
البشــرية  العالــم.  إلــى  واأللــم دخــا 
ــى نفســها باالنفصــال عــن  حكمــت عل
هــذا اآلب الســماوي الكامــل بــا طريــق 
أن  الممكــن  مــن  يكــن  لــم  للرجــوع. 
يتســاهل هللا مــع التمــرد، ألنــه لــو فعــل 
هــذا لمــا كان هــذا عــدال. هللا العــادل 
يتــم  بعقوبــة  يطالــب  أن  البــد  والبــار 
دفعهــا مــن أجــل الخطايــا المرتكبــة. 
العقوبــة علــى التمــرد ضــد الحيــاة هــي 

ــوت. م

لكــن هللا أحــب العالــم، وبــادر بخطــة 
لخــاص البشــر مــن المــوت، لكــي يكون 
مــن الممكــن لنــا أن نعــرف مــلء حياتــه 
ومحبتــه إلــى األبــد. أرســل هللا ابنــه 
يســوع إلــى العالــم لكــي يعيــش حيــاة 
إنســانية كاملــة، حيــاة لــم تتمــرد مطلقًا 
ــا ضــده. علــى هللا وال صــارت مذنبــة يومً
الصليــب  علــى  برضــاه  يســوع  مــات 

ــروح القــدس  ــن بســبب عمــل ال متبدلي
فــي حياتنــا، وهــو مــا يقــود إلــى اإلثمــار. 
ــل  ــم، نمث ــي العال نعمــل كســفراء هلل ف
كشــهود  ونخــدم  الســام،  ملكــوت 
للحــق الخــاص بقصــة يســوع بالقــول 
ــال ١8: ٢؛ ٢  ــا 6: 8؛ أعم ــل )ميخ والفع
كورنثــوس 5: ١١-٢١؛ غاطيــة 5: ٢٢-

.)٢3

ــوع  ــيرجع يس ــام س ــن األي ــوم م ــي ي ف
ليديــن األحيــاء واألمــوات. ملكــوت هللا 
الكامــل ســوف يســترد والحيــاة األبديــة 
ألبينــا الســماوي المحــب تنتظــر مــن 
يثقــون فــي يســوع كــرب لهــم. المــوت 
ــه.  ــن يرفضون ــم( ينتظــر م ــدي )جهن األب
األخبــار الســارة هــي أنــه ال أحــد يجــب 
أن يهلــك الهــاك األبــدي، بــل إن الجميع 
يمكنهــم باإليمــان بيســوع المســيح أن 
يختبــروا الحيــاة األبديــة والفــرح فــي 
ــا  ــوس ١5؛ رؤي ــع هللا )١كورنث ــة م العاق

.)5-١  :٢٢ ١-8؛   :٢١
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ملحق 3
كلمة تقدم 

رسالة 
اإلنجيل 
للشباب 

في عشر 
دقائق

واحد: أنت لست صدفة!
الكثيــر مــن النــاس يمضــون فــي حياتهــم 
ــة،  ــة كوني ــرد صدف ــم مج ــن إنه معتقدي
ــن  ــى م ــون أت ــط ألن الك ــا فق ــم هن وأنه
ال شــيء، ثــم وصلنــا نحــن بطريقــة مــا 
بعــد عــدة باييــن مــن الســنوات. إال أن 
هــذا أمــر غيــر منطقــي علــى اإلطــاق، 
وال يقــدم أي رجــاء لمــا يمكــن أن تعنيــه 

الحيــاة!

يقــول الكتــاب المقــدس إن هللا كان دومـًـا 
ــة فــي  ــم برغب ــق العال ــه خل موجــود وأن
أن يشــارك محبتــه مــع خليقته-البشــر.

أنــت لســت صدفة-أنــت خليقــة هللا، 
مــن  قصــد  وهنــاك  محبــوب،  وأنــت 

وجــودك.

اثنين: لقد فاتتك 
الفكرة األساسية

يعــرف  ال  حيــن  أنــه  هــي  المشــكلة 
النــاس أن هللا خلقهــم وأنــه يحبهــم، 

لكــي يحمــل عقوبــة مــوت البشــر التــي 
ــن  ــرد، وحي ــل التم ــن أج ــتحقونها م يس
فعــل هــذا صــار بديا عنــا. بعد ثاثــة أيام 
عــاد إلــى الحيــاة ألنــه هــو هللا فالمــوت 
لــم يتمكــن مــن أن يمســكه. فــي هــذه 
اللحظــة صــار مــن الممكــن للبشــر ليس 
ــل  ــن أج ــران م ــتقبلوا الغف ــط أن يس فق
تمردهــم ضــد هللا، بــل أيضـًـا أن يشــاركوا 
فــي حيــاة جديــدة أبديــة جعلهــا يســوع 

ممكنــة. لعنــة المــوت انكســرت.

نحــن جميعًــا بحاجــة ألن نؤمــن بــأن 
يســوع بالفعــل هو ما يقوله عن نفســه، 
ــم،  ــص العال ــام، ومخل ــوب، والمق المصل
ــا  وملــك الكــون، وأن نختــار أن نجعلــه ربً
علــى حياتنــا. هنــاك خــاص وحيــاة لــكل 
ــروح القــدس  ــوة ال ــه، وق ــون في ــن يثق م
تمكننــا مــن أن نحيــا نوعيــة الحيــاة التي 
نحــن مدعــوون لهــا: حيــاة تعكــس صــورة 
هللا لكــي يمكــن أن نختبــر جميعـًـا الحياة 
الحقيقيــة. حيــن نضــع ثقتنا في يســوع، 
نمــوت عــن حياتنــا القديمــة، ونولــد مــن 
جديــد فــي حيــاة جديــدة. فــي يــوم مــن 
األيــام ســيعود يســوع وســيتم اســترداد 
بــه  وثقــوا  مــن  كل  الكامــل.  ملكوتــه 
ســيكونون معــه فــي الحيــاة األبديــة في 
ــا مدعــوون  الملكــوت، وهكــذا نحــن أيضً
وملزمــون بمشــاركة األخبــار الســارة عن 
محبــة هللا مــع العالــم كلــه لكــي يعــرف 

الجميــع هــذا الرجــاء األبــدي.
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ــم  ــوا ألبيه ــن أن يحي ــدال م ــهم ب ألنفس
الســماوي المحــب: هللا.

ــن  ــا وبي ــزًا بينن ــع حاج ــض يض ــذا الرف ه
هللا، حيــن تســير ضــد اإللــه الــذي يهــب 

ــوت. ــك إال الم ــى أمام ــاة، ال يتبق الحي
إال أن هللا ال يريــدك أن تمــوت. يخبرنــا 
الكتــاب المقــدس بــأن هللا أرســل يســوع 
الجســد  فــي  ظهــر  العالــم-هللا  إلــى 
كــي يحيــا حيــاة كاملــة تكشــف لنــا 
كامــل  بشــكل  نحيــا  أن  علينــا  كيــف 
)١كورنثــوس ١١: ١(. حيــن نرفــض هللا 
ســيكون هنــاك عقــاب آتٍ، مثلمــا يحــدث 
معاقبتــه  تتــم  الــذي  الشــخص  مــع 

لكســر قواعــد المدرســة.

لقــد تــم قتــل يســوع علــى الصليــب 
ــاه  ــذي اخترن ــا المــوت ال لكــي يأخــذ عن
ــا حيــن رفضنــا هللا، ولكــي يحمــل  جميعً

ــا. ــا عقابن عن

بعــد ثاثــة أيــام عــاد إلــى الحيــاة، فهــو 
هللا بعــد كل شــيء، والمــوت ال يمكن أن 
ــن  ــه حي ــن إن يمســكه، وهــذا لكــي يعل
نتــوب إلــى هللا عــن خطايانــا ورفضنــا 
لــه، وحيــن نضــع ثقتنــا فيــه، يمكننــا 
أن نعــود إلــى الحيــاة وأن نعــرف الحيــاة 

ــكل ملئهــا! ب

أربعة: من هو الجالس في 
مقعد قيادة سيارة حياتك؟

 The Big Bang مــن يشــاهد مسلســل
Theory؟ فــي هــذا المسلســل لــدى 
ــمح ألي  ــدد ال يُس ــد مح ــيلدون مقع ش
فهــو  عليــه،  بالجلــوس  آخــر  شــخص 
خــاص بــه وحــده! لدينــا نفــس األمــر 
فــي حياتنــا وأن نقــول »يــا رب، ال يمكنك 
فــي  القيــادة  مقعــد  فــي  الجلــوس 
ــون المســيطر  ــد أن أك ــا أري ــي، فأن حيات
ــدك  ــًدا ويري ــك ج ــر!« هللا يحب ــى األم عل
أن تعــرف الحيــاة الحقيقيــة التــي خلقنــا 
لهــا، ولكــي يســاعدنا ويرشــدنا البــد أن 

ــادة. ــد القي ــي مقع ــون ف يك

ــي  ــدف الحقيق ــة اله ــدون رؤي ــم يفق فه
هــي  هللا  معرفــة  حياتهــم.  وراء  مــن 
ــة  ــاة كمــا قصدهــا هــو، فــي صداق الحي
مــع خالقنــا، وفــي عاقــة معه وهــو اإلله 
الممتلــئ   ،)٢  :١44 )مزمــور  المحــب 
لطفـًـا )روميــة ٢: 4(، وهــو رحيــم )نحميــا 
9: 3١(، ومنعــم )خــروج 34: 6(، وصبــور 
)٢ بطــرس 3: ١5( وحكيــم )روميــة ١6: 
٢7(. يتحــدث الكتــاب المقــدس عــن هللا 
كأب كامــل، يريــد أمــورًا صالحــة ألوالده، 

ــك! ــي ول أي ل

عــدم معرفــة هللا تشــبه الجــري إلــى 
نهائــي بطولــة كأس العالــم ولكــن عــدم 
ــو  ــداف... ل ــة أه ــجيل أي ــام بتس االهتم
لــم يتمكــن أحــد مــن تســجيل أهــداف، 
أحــد ســيقدر علــى أن يكســب  فــا 

ــى. ــا معن ــر ب ــيكون األم ــكأس، س ال

ثالثة: يمكنك أن تعرف 
الحياة الكاملة

إن أكبــر مشــكلة فــي عــدم فهــم الفكرة 
ــي  ــع هللا ه ــاة م ــي الحي ــية ف األساس
أننــا ال نفقــد فقــط فرصــة أن نحيــا الحيــاة 
بأفضــل صــورة بــل أننــا نرفــض ملــك 
الكــون وخالقــه ونبتعــد عنــه! يخبرنــا 
الكتــاب المقــدس بأننــا حيــن نرفــض 
ــا، تحــدث  ــا هللا لن ــي يقدمه الحيــاة الت
أمــورٌ ســيئة فــي العالــم ألننــا نظــن أننــا 
نعــرف كيــف يجــب أن نعيــش حياتنــا 
بشــكل أفضــل ممــا يعــرف خالقنــا كيــف 
علينــا أن نعيشــها. هــذا هــو مــا يســميه 
الكتــاب المقــدس بالخطيــة، ولكــن ربمــا 
تكــون طريقــة تفكيــر أســهل فــي األمــر 
طريقنــا  نختــار  باألنانيــة.  نســميه  أن 
بــدال مــن طريــق هللا. نقــول »يــا رب، أنــا 
أفضــل منــك، أنــا أعــرف أكثــر منــك، أنــا 
ال أحتــاج إليــك.« علينــا فقــط أن نلتفــت 
إلــى األخبــار لكــي نــرى العالــم الممــزق 
نعيــش  الــذي  بالفوضــى  الممتلــئ 
ــم  ــه نتيجــة ألشــخاص ل ــه، وهــذا كل في
ــوا  ــاروا أن يحي ــروا الفكــرة األهــم، واخت ي
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ملحق 4
أدوات 

للكرازة 
باإلنجيل

 The Four الحقائــق الروحيــة األربــع
Spiritual Laws

4laws.com
الكالســيكي  برايــت  بيــل  شــرح 

اإلنجيــل رســالة  ألســاس 

The4Points
The4points.com

الحقائــق  مــن  للشــباب  نســخة 
األربــع. الروحيــة 

The Three Circles الدوائر الثالثة
ــد مــن األمثلــة علــى يوتيــوب    العدي

Various YouTube examples
لرســالة  وقصيــر  مبســط  شــرح 
يتمكــن  أن  يســتهدف  اإلنجيــل 
أي شــخص مــن فهمــه وشــرحه 

ببســاطة. لآلخريــن 

الكثيــرون منــا يشــعرون باالرتبــاك بشــأن 
تــدور.  مــاذا  وحــول  الحيــاة  مــا هــي 
نصــارع مــع االكتئــاب، وإيــذاء الــذات، 
واضطرابــات تنــاول الطعــام، ال نشــعر 
بالفــرح بمــا نــراه فــي المــرآة، وال نعتقــد 
فنشــعر  شــيء،  أي  ســنحقق  إننــا 

والتعاســة... بالضغــط 

ــم.  ــر األه ــرى األم ــت ال ت ــول هللا »أن يق
ــا  ــي، وأن ــن رفض ــب ع ــي، وت ــت إل التف
وأنــا  فــيّ  ثقتــك  ضــع  لــك.  ســأغفر 
ســأريك الحيــاة الكاملــة الحقيقيــة، ولــن 

ــدًا.« ــوت أب ــر الم تختب

ــوب. هللا  ــت محب ــة، أن ــت لســت صدف أن
لــن يجبــرك علــى أن تثــق فيــه، عليــك 
أن تختــار هــذا بنفسك-اســتدر وعــد هلل، 
واختبــر الحيــاة الحقيقيــة )يوحنــا ١0: 

.)١0
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مــا مقــدار وضــوح رؤيتــي فــي 

الحيــاة؟

مــا مقــدار وضــوح رؤيتــي فــي 

العمــل الــذي أعمــل بــه؟

هل أستمتع بما أقوم به؟

بمــا  هللا  بمســرة  أشــعر  هــل 

بــه؟ أقــوم 

ما مقدار شغفي في حياتي؟

هــل أســعى وراء الحميميــة مــع 

يســوع؟

كافيــة  مســاحة  أعطــي  هــل 

للصــاة؟

ــة  ــي دراس ــا ف ــي وقتً ــل أقض ه

بشــكل  المقــدس  الكتــاب 

؟ شــخصي

المقــدس  الكتــاب  رأيــت  هــل 

اليــوم؟ حيــة  بصــورة 

هللا  قــوة  لرؤيــة  أســعى  هــل 

وفــي  حياتــي  فــي  تعمــل 

؟ متــي خد

ــبة  ــي بالنس ــوع حقيق ــل يس ه

ــي؟ ل

هــل أنــا قابــل للتعلــم ومســئول 

أمــام آخريــن؟

ــراب  ــل لاقت ــاح وقاب ــا مت ــل أن ه

ــي؟ من

هل أصغي بشكل جيد؟

أمــام  نفســي  أكشــف  هــل 

يــن؟ آلخر ا

هل أقود بقلب خادم؟
هل أنا أهل للثقة؟

هل أحفظ وعودي؟

صحيــح  منظــور  لــدي  هــل 

؟ ر مــو لأل

هــل أتعامــل مــع الضغــط بشــكل 

العمــل،  النــاس،  )مــن  جيــد؟ 

الظــروف(

كيف حال صحتي؟

هل آكل بشكل صحي؟

هل أنام جيدًا؟

ــأن يفكــر  هــل أســمح لذهنــي ب

فــي أفــكار غيــر الئقــة؟

هــل أتذكــر المرضــى والمتألميــن 

والمحتاجين؟

هل أسرتي سعيدة؟

كيف حال صداقاتي؟

ــن  ــع م ــة م ــي صحي ــل عاقات ه

القــادة،  )األقــران،  أخدمهــم؟ 

اآلخــر( الجنــس 

أسئلة المحاسبة
»اخْتَبِرْنِي يَا اَهلُل وَاعْرِفْ قَلْبِي. امْتَحِنِّي وَاعْرِفْ أَفْكَارِي.« مزمور ١39: ٢3

اقبلوا بعضكم بعضًا )رومية ١5: 7( 
اعترفوا بعضكم لبعض بالزالت )يعقوب 5: ١6( 

شجعوا بعضكم بعضًا وابنوا بعضكم بعضًا )١ تسالونيكي 5: ١١(.

عيشوا بحسب الهوية التي خلقكم هللا بها. عيشوا بسخاء
 وبنعمة في تعاملكم مع اآلخرين بنفس الطريقة التي يعاملكم هللا بها. )متى 5: 48(

مفاتيح التقييم
جيــــــد                

مناسب 
ســــئ
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مــا مقــدار صحــة رد فعلــي نحــو 

الغضــب،  بالجــوع،  شــعوري 

التعــب؟ الوحــدة، 

هــل أفكــر أفــكارًا شــهوانية غيــر 

الئقــة؟

هــل أحصــل علــى مــا يكفــي 

الراحــة؟ مــن 

هل أدير وقتي بشكل جيد؟

فراغــي  وقــت  أقضــي  هــل 

صحيــة؟ بطريقــة 

ــا  ــا صحيً ــى توازنً ــظ عل هــل أحاف

بيــن الكنيســة، والعمــل، والحيــاة 

العائليــة؟

علــى  وأحافــظ  أكــون  هــل 

المؤمنيــن؟ غيــر  مــع  عاقــات 

لمــواد  نفســي  أعــرض  هــل 

تغوينــي؟ أن  يمكــن  جنســية 

جانــب  فــي  مهــزوم  أنــا  هــل 

مــن حياتــي: الغيــرة، النجاســة، 

عــدم  التحمــل،  عــدم  النقــد، 

الثقــة؟

هل أدير مالي بشكل جيد؟

هل أعطي بسخاء؟

هل أختار أال أحسد اآلخرين؟

أو  التذمــر  عــدم  أختــار  هــل 

؟ ى لشــكو ا

هل أسلك باستقامة؟

هل أنا حاسم وواضح؟

هل أنا مستعد للمخاطرة؟

هل أحدد أهدافًا وأحققها؟

ــم بعــض  ــا مســتعد لتقدي هــل أن

ــات؟ التضحي

هــل أحافــظ علــى نفســي علــى 

مســتوى جيــد مــن المعرفــة في 

؟ مهنتي

هل أحيا بقوة الروح القدس؟

هــل أمتنــع عــن تقديــم الغفــران 

ألي شــخص؟

هــل أســعى للحريــة مــن أي 

أو  مدمــرة  ســلوكيات  أنمــاط 

حصــون؟

»تـَـَوكَّْل َعلـَـى الــرَّبِّ بـِـُكلِّ َقْلبِــَك، َوَعلـَـى 
ُطُرقِــَك  ُكلِّ  فِــي  تَْعَتِمــْد.  الَ  َفْهِمــَك 
اْعِرْفــُه، َوُهــَو ُيَقــوُِّم ُســُبلََك. الَ تَُكــْن 
ـقِ  َحكِيًمــا فِــي َعْيَنــْي نَْفِســَك. اتَـّ

ــرِّ«  الــرَّبَّ َواْبُعــْد َعــِن الشَّ

)أمثال 3: 7-5(
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رسالة اإلنجيل
ليست هناك خطة احتياطية


