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َوَقدَُّموا ِإَلْیِه َأْوَالدًا ِلَكْي َیْلِمَسُهْم. َوَأمَّا التََّالِمیُذ َفــاْنَتَهُروا الَّــِذیَن َقــدَُّموُهْم. 13
ـــا رَ 14 َدُعـــوا اَألْوَالَد َیـــْأُتوَن ِإَلـــيَّ َوَال «َیُســـوُع َذِلـــَك اْغتَـــاَظ َوَقـــاَل َلُهـــْم:  أيَفَلمَّ

. َتْمَنُعــوُهْم َألنَّ ِلمِ  ــِل َهــؤَُالِء َمَلُكــوَت اهللَِّ ــْن َال َیْقَبــُل 15ْث ــْم: َم ــوُل َلُك َاْلَحــقَّ َأُق
ـــهُ  َفاْحَتَضـــَنُهْم َوَوَضـــَع َیَدْیـــِه َعَلـــْیِهْم 16». َمَلُكـــوَت اهللَِّ ِمْثـــَل َوَلـــٍد َفَلـــْن َیْدُخَل

  َوَباَرَكُهْم.
  )16ـ 13: 10( مرقس                               
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 كيف تستخدم هذا الدليل.

ه الهيكل العظ ة الشباب. إن رة " عن خدم ك " الصورة الكبي مي هذا الدليل التدريبي يقدم ل
ى  الذي ستضاف اليه العضالت. إنه إطار للبيت الذي سوف تزينه. إن مبادئ  "التركيز عل

إذا لم تكن قد استخدمت  .متكديمكنك أن تعلق عليها كل خ يعامات التديسوع" ستقدم لك ال
ذه هي  اعتبر أن ه ديك، ف ة ل هذه الوسائل من قبل أو إذا كانت هذه االستراتيجية غير مألوف

د إستخدمت وس .المقدمة اتجد فيها كل ما تحتاج إليه لكي تبدأ. أما إذا كنت ق ل موادن  من قب
دريب ،  أيشتركت في اأو  اعتبرمن فرص الت ه. سنساعدك  ف ا تعلمت اً لتطبيق م ذا وقت ه

ادة  يد عملك، وتدعم خدمتك. إذا قبلت التحديحتى تعيد ترتيب أولوياتك، وتؤ درب ق أن ت ب
  زودهم بها.تا الدليل كأداة للتدريب شباب آخرين بجدية، فاعتبر هذ

تعلم، ستصبح خ ل الم ا تنتهي من دلي د أن تصبح كل رفتمتك مدوعنم ا النري اً. إنن دة تمام
ى يسوع "  ابعالخدمات التي "تركز عل ا نفس الط م بعكس ذلك. نتمنى أن له ا نحل . ولكنن

ل في  ا مثي يس له ة ل اذا؟ مك أيتكون لخدمتك لمسة خاصة من هللا حتى تصبح خدم ان. لم
  ألنها تعبير هللا المتفرد من خاللك ومن خالل كنيستك.

  

 .بطريقة شخصية  كيف يمكنك أن تستخدم هذا التدريب
ى  70 دك ستة مواعيد كل منها ما بينخصص في جدول مواعي -1 ة.  90إل كدقيق  يمكن

ة  ديك الوقت والعزيم ان ل ا إذا ك وم. أم ي الي رة ف بوع أو م ي األس رة ف أن تخصص م
  ك أن تنتهي من هذه الدراسة خالل يومين أو ثالثة.فيمكن

دأ في الدراسة.  -2 م اب ك . ث ك عن عمل داً يعطل دع أح خالل الدراسة، اغلق تليفونك، والت
 تفاعل مع المادة بأمانة. اكتب مالحظاتك وأفكارك. التتسرع.

ةالخطوات  طبق -3 وفر العملي ا ت ان، ولكنه ادة ليست مصممة لكي تحشو األذه ذه الم . ه
ادة رة للقياس لالستمرار في اللقاب ةة وخطوات محددرؤي ا أن نجعل الم ؤية. وقد حاولن

 بسيطة بقدر اإلمكان.
 ه هللا لك .متخاذ خطوات عملية تجاه ما يعلاواألهم من كل ذلك بادر ب -4
  

 المتطوعين .كيف تستخدم هذا التدريب مع 
ى المسيح " ستكتشف دليل المتعلم وتتفاعل مع " خدمة الشباب الذي يركبينما تدرس  ز عل

ا ا للقي د فريق و أن تع ة ه ة الطلب ي خدم ة ف ور الهام د األم ك أن تطدةأن أح ق. ويمكن ذا  ب ه
  المتطوعين. لة لتخلق رؤية واتجاهاً واضحاً لدىالتدريب بسهو

ذه  ةيمكنك إستخدام هذا التدريب في مؤتمر أو في حلقات دراسي متعددة لتقدم للمتطوعين ه
جيع ة أو لتش ورالرؤي روا الص باب.  ةهم لي ة الش رة  لخدم دريب والكبي ذا الت دم ه ي تق لك

  للمتطوعين،الحظ النقاط التالية :ـ
ودعمها بقصص  كن متمكنا من هذه المادة واكتب مالحظاتك الخاصة على الهامش -1

 إن أمكن.  power pointوأمثلة من واقع حياتك. واستخدم ال 
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رر  -2 ان وأسلوبق دريب مك دالت نهج. ويمكنك أن تق ذا الم ا م ه ى ست حلق ية عل ت دراس
ك  على مدى ستة أسابيع أو  تقدمه في مؤتمر. إن كان ممكنا اعقد االجتماعات في منزل

ق. فا د أعضاء الفري زل أح ذي يسوده الأو في من اع ال ثالً جتم ريح م رة جو م ي حج  ف
اح  ترخاء واالنفت ى االس خاص عل اعد األش وف يس ام س ة الطع ي غرف وس أو ف الجل

 .ةاك في المناقشواالشتر
 مدة إنعقاد االجتماع. ليكن الدرس الواحد لمدة ساعة ونصف مقسمة كاآلتي:  دحد -3

  دقيقة للصالة والمراجعة والمشاركة . 15    
  ساعة لتقديم الدرس والمناقشة .    
  دقيقة للصالة من أجل الطالب . 15    

ةالمواد. يمكنك شراء عدد من النسخ من كتيب "  وفِّر -4 ا المسيح خدم " شباب محوره
  ألعضاء فريقك.

  جهز الدرس بكل مشتمالته. ابدأ التجهيز قبل الدرس بوقت كاف. -5
  ابدأ في الوقت المحدد، فيجب أن تحترم وتقدر التزام القادة بالوقت. -6
رم  -7 ددة. واحت حة ومح ئلتك واض تكن أس وع. ول ار الموض ي إط ات ف تفظ بالمناقش اح

ة سطحية، تعليقات كل واحد. وابق م لتزماً بكالم الكتاب المقدس. إذا حصلت على إجاب
ي  ارك ف د يش ل واح ن أن ك د م ة. وتأك ئلة للمراجع أل أس ر. اس ق أكث اول أن تتعم ح

  المناقشة.
ي نه -8 ق. فف ى التطبي د عل ركأيأك ل درس، أت ين ة ك ة  للدارس ا فرصة كافي أملوا فيم ليت

م الفرصة لي تعلموه م أعطه ذ ث وا خطة التنفي نهم أن ويكتب وه. وأطلب م ا كتب اركوا م ش
ة ذي يكروا الخطوات التنفيذي ال الت ا خالل األسبوع الت يبدأون به . إجعل كل واحد يس

  .حاسبيةمنهم يشارك اآلخر خالل األسبوع ويشجعه لتكون هناك م
اء      ادة " إن بن ة شباب لق اخدم ة  محوره دريب مكثف        المسيح" يعطي فرصة ت

وعين لم تةدللمتط وف  ة س ادة. س اء الق ة لبن وة التالي ي الخط ذه ه بوعاً. ه ين أس وثالث
  ما ستعمله خالل التدريب.      نكتشف 
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  المحاضرة األولى  
      

 نظرة إلى الصورة الشاملة                        
  
  
  
  
 الهدف
 
  
  
  

  قاط رؤيةتال
  المسيح محورهاخدمة شباب 
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  عيسو تركيز
  

. وقد وضح نمطاً حيوياً في خدمتهسنجد أن يسوع كان يتبع  ةإذا نظرنا في األناجيل األربع
ه بل إهذا األمر للفريسيين بعد أن اتهموه بأنه يشفي في السبت.  ر سوءاً جعل األمور ن أكث

  .حينما عادل نفسه باهلل
  

يَْقِدُر اِالْبُن أَْن يَْعَمَل ِمْن نَْفِسِه َشْيئاً  ْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: الَ «ٱفَقَاَل يَُسوُع لَُهُم: 19
  إِالَّ َما يَْنُظُر اآلَب يَْعَمُل. ألَْن َمْهَما َعِمَل ذَاَك فََهذَا يَْعَملُهُ اِالْبُن َكذَِلَك.

  ) 19: 5( يوحنا   
ه ب آلابيسوع   تربط التيمن خالل العالقة الحميمة  ان يسوع يتلقى التعليمات من أبي ، ك

يس فقط و ه يسوع ل ا يعمل ً ينفذها. وهذا جعل كل م ا ه  حيوي رد ضاأيلكن ً متف ذا نحن ا . وهك
اأي دمتنا  ض ون خ د أن تك و أن هللا يري دمتنا وه ي خ داً ف يئاً واح د ش ا أن نؤك ة يمكنن حيوي

ى عالق اءاً عل ردة بن ه.  ةحميم ةومتف يسمع باب  ل ة ش ة خدم ن دراس دف م االه  محوره
دة نابعة ومتفر ةديناميكي خدمةخرى ولكن أن نبني أخدمة  أيكالمسيح أن نخلق خدمة تبدو 

ب ثم ينفذ ما آلما يعمله ا ةشديد لتبعية الرب يسوع، وهذا ينبع من قلب يتوق لرؤيعن حب 
  يراه.

رى؟ دب ونحن بدورنا نتطلع إلى يسوع. وعنآلكان يسوع يتطلع إلى ا ما ننظر نحن فماذا ن
ادئ التي سنرى أسلوباً يتكرر، لقد كان ما يع مله يسوع نموذجاً متكرراً. فنحن نكتشف المب

 هي.  وفي خدمتنا خدمةسوف نستاألسلوب الذي توضح لنا  هيوعلى أساسها عمل يسوع 
خطة عمل.  هب في قالب، لكن كانت لديآلن يسوع لم يضع اإ. يةديأو تقل ةجامد غيرطريقة 

  كيف كانت تبدو هذه الخطة ؟
ره في بستان جثلقد أطاع يسوع أباه... وما  ه لساختب ذا األمر آليماني أظهر طاعت ب. وه

  نطيع. لكييتحدانا 
تثماما نرى  ببساطة أنيسوع في تالميذه، ويمكننا  د استثمرلق ذه.  رهس د يسوع في تالمي لق

وا عن  لكي. لقد قادهم أجاز يسوع التالميذ في أعنف برنامج للقيادة عبر ثالث سنوات يتخل
م أرسلهم  ة. لقد أخذهم معه ليختبروا الخدما بروحهئويمتلوذواتهم  وا بأنفسهم.  لكيث يجرب

وب ويحرروا  ار السارة ليعصبوا المنكسرى القل ادهم لكي يكرزوا باألخب ه ق بهذه الطريق
نفس الطريق حتىة منحهم القوة ياالنه فياألسرى. و ردة  ةيستطيعوا أن يخدموا ب يالمتف  الت

وَّ رأوها فيه. نتيج د ك ادةن يسة لهذا فق اً للقي ل  وع فريق ى عقب. وبالمث اً عل الم رأس قلب الع
تثمر ي ا اس اتهم ف دورهم حي وع ب ذ يس ديناميكآلتالمي اعف ال أثير التض رين. إن ت  يخ

ان  ة يسوع وك  ضاأيلالستثمار في حياة اآلخرين من خالل تلمذة اآلخرين كان أساس خدم
اس آخر اس في أن ذا األمر أساس خدمة الكنيسة األولى. لقد استثمر الن ين لملكوت هللا. وه

ليصبحوا" خدام  ن تلمذة اآلخرين إ .الناس حياة ترغيَّ دفع الكنيسة إلى األمام كقوة عظيمة 
ذللخدمةاألفضل  هي الطريقة زالتيسوع " ال إن تلم ه يسوع ف ا فعل  ة. وإذا تم تنفيذ ذلك كم

  .هالعالم كل ضاأير اآلخرين لن تغيّر فقط الناس المشتركين فيها ولكنها مع الوقت ستغي
  
  



 - 7 -

المسيطرة  ةيتضمنها اإلنجيل أصبح األولوي التيإن تغيير عالمهم بواسطة األخبار السارة 
ا بالأعلى حياة التالميذ في الكنيسة األولى ألنهم  د أزال نسبةدركوا أهميته رب يسوع. لق  لل

ق  يسوع عاكل الحواجز وخل ة أرضاً واس ع الزوان للخدم ه م راء والبرص وا يبتعامل لفق
اآلخرين ستحرك الناس دائما نحو  ةفإن تلمذ ،لنا على مثال يسوع ةلنسبا. بيوالعرج والعم

  النضوج ومن النضوج إلى الخدمة خارج جدران الكنيسة.
ذه الخ إن ه وع ف بة ليس ريندبالنس اً كثي ذبت أناس ة ج فاء، ال .م يم، الش رازةالتعل راج ك ، إخ

اً محط األ ع، فقدومهما فعل يسو. الجموعشباع إالشياطين،  ان دائم م يكن األمر  .نظارك ل
يم عميق أو ب ةو بأسلوب تلمذأبالتالميذ  يختص ديم تعل شئ آخر.  أيبعمل معجزات أوبتق

ى  دبيسوع! لق يختصلقد كان األمر اذا جاء إل كان جوهر الموضوع هو من هو يسوع ولم
 ىأخر ةمدة خأيسوع. إن ي محورهاشباب  ةخدم –ما نحتاجه اليوم في الكنيسة  هذاالعالم. 

ر وإذا كنا مثل يسوع  –ستجعلنا فارغين وغير ممتلئين  رك أث دي ال يمحىنرغب في ت  أب
   المركز. هو يسوع لنجعلبداً أ
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  أسئلة صعبة
  

ذي هدفنصل لل لكيعلى مكانتنا ، ولكن  نةنظرة أمي ينلقإنه ليس أمراً سهالً أن  ده  ال نري
ى  ةنحدد مكاننا، لذلك سوف نسأل بعض األسئلة الصعبالبد أن  لنكتشف درجة تركيزنا عل

ئلة بدرج ذه األس ى ه ن  ةيسوع. أجب عل اس م يو 1قي ة األ ه ى دنالدرج يو 10ى إل  ه
  .الدرجه القصوى 

  صّلِ بحرارة. 
  
  تصليدرجة تحب أن  أيإلى  -1

1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

  مع هللا ؟ وقت خلوةكل يوم  يضقت لكيدرجة تدرب نفسك  أيإلى  -2

1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

  من أجل طالبك ؟ تصليكم مرة تتقابل مع قادة شباب آخرين ل -3

1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

من أجل شباب المدارس الثانوية في  تصليتقابل مع قادة شباب آخرين لتكم مرة  -4

  منطقتك ؟

     1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  مع هللا ؟ وقت خلوةيوم الذين يقضون كل  الطالب الذين تتابعهم نسبة هيما  -5

    1       2       3        4        5       6       7       8        9        10   

  ؟ ةنسبة طالبك الذين يشتركون اسبوعياً في مجموعات صالة صغير هيما  -6

     1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

  المسيح معتعمق 
  كيف يمكنك أن تقيس درجة شغفك باهلل ؟ -7

    1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  كيف يمكنك أن تقيس درجة شغف هللا بك ؟ -8

    1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ن هللا يحبك رغم كل ما يعرفه عنك ؟أتعتقد  ةدرج أيبصراحة إلى  -9

     1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  
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  هللا ؟أن تقيس درجة صداقتك مع  درجة يمكنك أيإلى  - 10

       1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

  طهارة ذهنك ، قلبك ، حياتك وعالقاتك ؟ ةدرج هيما  - 11

       1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

  درجة قداستك ؟ هيما  - 12

      1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟ ةوالطلب يهالألدرجة تأثيرك على المتطوعين في مجموعتك وعلى ا هيما  - 13

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  المتطوعون في التدريب ؟ ءالدرجة يرغب هؤ أيإلي  - 14

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  تريد أن تدرب المتطوعين ؟ ةدرج أي يإل - 15

       1       2       3        4        5       6       7       8        9        10   

  ؟درجة التزام المتطوعين الشبان للرب يسوع  هيفوق كل شئ ما  - 16

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  درجة يلتزم  المتطوعون الشبان في عالقاتهم مع اآلخرين ؟ أيإلى  - 17

      1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟ ةلتزام المتطوعين الشباب بخدمة الطلبا ةما هي درج - 18

      1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

 ً   تلمذ طالبا

  ؟ ةالصعوبة في أن تحرك طالبك للسعي نحو األمور الروحي ةما هي درج - 19

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟ ةشباب المرحلة الثانوي ةطالبك الذين ينسحبون من خدم ةما هي نسب - 20

  ( تحقق من هذه النسبة  )      

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  
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العام ويتبعون هللا من كل قلبهم ويحيون من  نسبة الطالب الذين تخرجوا هذا هيما  - 21

  أجله؟      

    1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

  من كل طالبك الذين لديهم أشواق في عالقتهم مع المسيح؟ ةجماليإلما هي النسبة ا - 22

   1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  وجادة ؟ مكثفة ةتلمذ ةطالبك المنخرطين في مجموع ةما هي نسب - 23

   1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

  اق الثقافةإختر

َ طالب الذين يتلمذونما هي نسبة  - 24   أصغر منهم ؟ ا

  1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

درجة شعورك باالرتياح  هياليوم في إحدى المدارس الثانوية, فما  ىإذا كنت تتمش - 25

  فيها ؟

   1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

  ؟ الثانويةيمكنك أن تقضيه في المدارس  الذيوقت ما مقدار ال - 26

    1       2       3        4        5       6       7       8        9        10  

  باالسم من بين الطالب الذين تعرفهم ؟ حيينيسالم نسبة هيما  - 27

    1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  المدارس الثانوية ؟ في ةنسبة المتطوعين الذين لديهم خدم هيما  - 28

   1       2       3        4        5       6       7       8        9         10   

 فيحتى ما يكونوا مؤثرين تساعدهم للطالبك  هتقدم الذيدرجة التدريب  هيما  - 29

  ؟ خرينطالب الجامعة اآل

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

مجال  في الخدمةطالبك الذين يرون أنفسهم كمؤثرين روحيا في  نسبة هيما  - 30

  ؟ الثانويةالمدارس 

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  
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  للكرازة.إخلق فرصاً 

المرحلة الثانوية موجود في المجتمع  فيتثقلك للوصول إلى كل طالب  ةدرج هيما  - 31

  المحيط بك ؟

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  إلى طالبك ؟ ةبصفة شخصي توصيل المسيح فيكيف يمكنك أن تقيس فاعليتك  - 32

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟ وفِْكر كرازيطالبك الذين لديهم خدمة  نسبة هيما  - 33

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  الفرص الممتدة لديك للتعامل مع األصدقاء غير المؤمنين ؟ هيا م - 34

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟كرازيةالخدماتك  في ؤمنينمن غير الم يجمالإلنسبة العدد ا هيما   - 35

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟ ينسبة الطالب الذين عرفوا المسيح في العام الماض هيما  - 36

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ـ؟ ـــــــــــــــــــــــــــ 6 – 1سئلة ألما هو متوسط إجابتك على ا

  ؟ ــــــــــــــــــــــــ 12 – 7سئلة ألما هو متوسط إجابتك على ا 

ُ  18 – 13سئلة ألما هو متوسط إجابتك على ا   ؟ ـــــــــــــــــــــــ

  ؟ ـــــــــــــــــــــــ 24 – 19سئلة ألما هو متوسط إجابتك على ا

  ــــــــ؟ ـــــــــــــــ 30 – 25سئلة  ألما هو متوسط إجابتك على ا

  ؟ ــــــــــــــــــــــــ 36 – 31سئلة و متوسط إجابتك على األما ه

  ـــــــــــــألسئلة ؟ ــــــــــعلى كل  ا العام إلجابتكمتوسط الما هو 

  نظرة جادة على خدمتك للشباب.  يهو أن تلق ةإن السبب لكل هذه األسئل

  اً لك على التغيير .نرجو أن تكون نتيجة إجابتك على هذه االسئلة حافز

  سئلة من منطلق مادة المحاضرة.ألجابة كل هذة اإر في المحاضرات التالية على فكِّ 
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  مبادئ خدمة الشباب
  

  ؟ محورها المسيحشباب  ةرؤية خدم لتقطكيف ن

  اكتشف الرؤية
  

محورها د في هذا النص كل عناصر خدمة شباب جست مرات. ست 38 – 35: 9إقرأ متى 
  .ةجديد أن يعطيك إستنارة ةمن هللا في كل مرطلب أ .المسيح

ُم فِي َمَجاِمِعَها َويَْكِرُز بِبَِشاَرةِ اْلَملَُكوِت 35 َوَكاَن يَُسوُع يَُطوُف اْلُمدَُن ُكلََّها َواْلقَُرى يُعَلِّ
ا رَ 36َويَْشِفي ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف فِي الشَّْعِب.  ِهْم إِْذ َكانُوا اْلُجُموَع تََحنََّن َعلَيْ  أيَولَمَّ

ْلَحَصادُ َكثِيٌر َولَِكنَّ ٱ «ِحينَئٍِذ قَاَل ِلتَالَِميِذِه: 37ُمْنَزِعِجيَن َوُمْنَطِرِحيَن َكغَنٍَم الَ َراِعَي لََها. 
  ». فَاْطلُبُوا ِمْن َرّبِ اْلَحَصاِد أَْن يُْرِسَل فَعَلَةً إِلَى َحَصاِدهِ 38اْلفَعَلَةَ قَِليلُوَن. 

  ) 38 – 35:  9متى  (                                                                       
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  الجديدصف الجيل 
  

ق هذا الوصف بأمامه ؟ وكيف ينط التيكيف وصف يسوع الجموع  38 - 35: 9من متى 
  على الطلبة الذين تعرفهم ؟

ف كل كلم   .لجديدانطبق على الجيل توصف كيف  ةعّرِ
  منزعجين
  منطرحين

  لها  يكغنم ال راع
  يظهر البحث أن يسوع كان يقصد الجيل األصغر سناً بهذا الوصف.و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ساعة ......... 24كل 
  المخدرات يطالبا يتم اعتقالهم لتعاط 367          يوقفون عن الدراسة   طالباً  17و297

  طالباً يتم اعتقالهم في جرائم عنف 180طالبا مهملين أو تساء معاملتهم            7883
  ا جرائم قتلأيضح طلبة 9عتقالهم                             إطالباً يتم  4248
  ينتحرون طلبة 5                     دراسة  ال طالباً يتركون 2861
  دزيألطالب يموت من تأثير مرض ا 1        ألمهات مراهقات    يولدونطفالً  1329

 180هي المتوسط في اليوم الدراسي الواحد (السنة الدراسية مكونة من هذه اإلحصائيات 
ً يوم   )ساعات 7يتكون كل منها من  ا
 ل .مؤسسة الدفاع عن األطفا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ضع إسماً مع األرقام 
  .ينطبق عليه وصف يسوع للجيل التاليالذين تعرفهم  الطلبةسم أحد إاكتب 

 ن صالتك مندوِّ  ة.ه وعاداته واختباراته وأنشطتصف اسلوب حياة هذا الطالب واتجاهات
   أجل هذا الطالب.

للوصول بهذا الطالب والذين يشبهونه  المسيح محورهاشباب  خدمةطبق كل ما تعلمته عن 
  إلى المسيح.

  أترك مساحة للرد

ً  أنظر   كيف تصنع فرقا
  38: 9ألق نظرة فاحصة على متى 

فرقاً في حياة الناس " المنزعجين  تشكل ةيضع المسيح استراتيجي ةيألفي هذه ا
  .ةلهم " الحظ بساطة االستراتيجي يوالمنطرحين والذين كغنم الراع
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  حصادللفاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة  :يسوع

ز  صلِّ   العمل   اكرز  جّهِ

  صّلِ بحرارة  االستراتيجية

في عالقتك ق تعمَّ 
  المسيح مع
  ابِن قادةـ 
  ةتلمذ طلبـ 

  ةفاق الثقإختر
 للكرازةاخلق فرصاً 

  
  الشاملة.الصورة إلى  أنظر

 وهيتخلق جواً للصالة بحرارة  38:  9المركزة على يسوع من متى  ةإن االستراتيجي
   .في هذا المجتمع كرازةعلى خمسة مبادئ أساسية لإلعداد وال ىتبن
  لترى الصورة الكبيرة ) – ة التاليةصفحال أنظر( 

   تعمق في عالقتك مع المسيح
مع يسوع بأن تطيع المسيح  ةوحميم ةعميق ةعالقتك مع يسوع ؟ ادخل في عالق يكيف تنمِّ 

  )8 -7: 1 س( مرق                                  .وتعكس شخصيته على الذين حولك

  بِن قادةا
  

ز شبابا لديهم قلب ومواهب وطويلة المدى؟ جهِّ  ةعميق ةكيف تبني قادة مؤهلين أكفاء لخدم
  )20-  16: 1وتلمذتهم ( مرقس  الطلبةول إلى للوص

  تلمذ طلبة
  

  ليصبحوا مؤثرين في أصدقائهم ؟ ةلديهم حرارة روحي ةكيف تتلمذ طلب
في  ةللنضوج في عالقاتهم مع يسوع من خالل عالقات التلمذ يالتحد الطلبةحرك في 

  ) 15ـ  13:  3 ( مرقس                                            .المجموعة الصغيرة

  ق الثقافةإختر
  

يوجد الطلبة واقض وقتاً في ذهب حيث ا؟ ةالطلب ةاق ثقافختركيف تحرك قادتك وطلبتك إل
  )42ـ  40: 1( مرقس   .صدقائهم وثقافتهمأإلى  الوصول احتى يستطيعو عدهمأثقافتهم و

  للكرازة.اخلق فرصاً 
  

ً تخلق فرصكيف   ةقائهم؟ اخلق فرصاً أمام الطلبصدأل حتى ما يكرزوا ةللكرازة للطلب ا
   .هم غير المؤمنين ليختبروا رسالة المسيح المغيرة للحياةءيحضروا أصدقا لكي

  )2-1: 4( مرقس                                                                           
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  الشاملة.تخيل الصورة 
  

ي خ، يمكننا أن نتخيالشاملةعندما نرى الصورة  يس فقط كيف تبن ة ل ة دل بصورة واقعي م
ى كل طالب في كل  ضاأيكنيستك لكن  أن تصل إل كيف أنه من الممكن أن نحقق الهدف ب

  للحياة. ةمدرسة برسالة المسيح المغير
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

ةاإن دراسة  ل األربع واء كانت دراسة  ألناجي ةأو  سريعةس ا عميق ا عن مب دئ تكشف لن
يح ها المس يطة عاش رقس .بس رأ م ذي 4 -1إق بق أو  ال ا س ه فيم هدنا ب ل إاستش رأ األناجي ق

ه.  التي. إن كل الطرق تقود للمبادئ البسيطة ةاألربع ه وخدمت كل  وطبقها المسيح في حيات
  تركز على يسوع . ةصفح

  

  
  

  

 يسوع
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  ةخطوات عملي
  .أدركت هذا المفهوم قد أنك يتعن لخدمة شباب محورها المسيح شاملةالصورة ال ةن رؤيإ

  الخاصة. تكون لديك رؤيتك لكي ةإتبع هذه الخطوات العملي
  
  صبحت جزءاً منك.أمرة ومرات إلى أن تشعر بأنها  اكرره. 38 – 35: 9احفظ متى  -1
 .له " يسمه "  منزعج ، منطرح ، كغنم الراعإخذ صورة للطالب الذي كتبت تحت  -2

 ضع صورته في كتابك المقدس لتذكرك بهدفك.
 محورهاشباب ة خدم ةاستراتيجي طاتك الحالية تتفق معامن خدماتك أو نش اأيرر ق -3

   .التتفق التي مور. كن أميناً جداً في األالمسيح
  

  ةغير مطابق لالستراتيجي                   ةالنشاط                         مطابق لالستراتيجي

  
  ةصّلِ بحرار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في عالقتك مع المسيح تعمق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إبِن قادة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تلمذ طلبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ق الثقافةإختر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   للكرازةخلق فرصاً إ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .محورها المسيحشباب ة خدمة عمل لتحقيق رؤيإ .ةصمم خط كتشفتهابناء على ما 
  ( الدافع لرؤيتك ) .لماذا

  
  
  

  ) ةأهدافك والخطوات العملي ( ماذا ؟
  
  
  
  وكذلك العاملين معك)( الناس الذين تستهدفهم  ؟نمَ 
  
  
  
  ستقابلهم فيها ) التياألماكن ن أو االمك( ن؟أي
  
  
  

  )  إتمام كل خطوةتاريخ . أكتب ةتواريخ إتمام الخطوات العملي(  ؟متى
  الراهنةحالتك  -1 :أكتبمام حتى تحقق أهدافك بالت

  أهدافك  - 4       الفرق بينهما     -3          المرغوب فيهاالنتائج  -2
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  المحاضرة الثانية
  
  
  

  صّلِ بحرارة
  
  الهدف

  
  
  
  
  
  لصالة بحرارةأن نخلق مناخاً ل
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  التركيز على يسوع
  

إن الصالة  .لمسيح أنا الكابوس الشخصي للشيطان "ابني قميصاً مكتوباً عليه " في إيمتلك 
م  هراتبحرارة تعني أن تأتي بقرب المسيح ث ة ويضع و قب ة الشيطان المظلم دفع مملك هو ي

ي الص تمر ف دما النس يح. وعن ور المس ة ن ا مملك بح مكانه يطان يص إن الش رارة ف الة بح
ة  نا الشخصي. إن مملك ً كابوس بابا ك ش ة تمس رارة  الظلم الة بح تها. والص ي قبض يف  ه

د  الحالس ذيالوحي رة ال ن الحف راهقين م وة هللا ويجذب الم ق ق ى  ،يطل م عل ويضع أرجله
ور ،الصخرة ة الن م ومن ،وينقلهم من مملكة الظلمة إلى مملك اً شخصياً  ث يصبحون كابوس

  لشيطان.ل
  

ران الة العب اذا يجب أن تكون الصالة بحرارة يلقد رسم كاتب رس ا لم ين صورة توضح لن
اة هي  ا وحي ذين آخط الدفاع األول في حياتنا الخاصة وفي حياة طالبن ا ال ة حولن الف الطلب

  يحتاجون للرب يسوع.
  

یَن َیَتَقــدَُّموَن ِبــِه ِإَلــى ِهللا، ِإْذ ُهــَو َحــيٌّ ِفــي ِإَلــى التََّمــاِم الَّــذِ  ضاأیَفِمْن َثمَّ َیْقِدُر َأْن ُیَخلَِّص 25. 
  ) 25:  7( عبرانيين                    ُكلِّ ِحیٍن ِلَیْشَفَع ِفیِهْم.

  
د أهو  لحقيقةا يسوع قادر! إن عدم إستيعابنا لهذه ساس عدم قدرتنا على الصالة بحرارة. لق

  :نكتشف أن يسوع قادر ألنه 3: 1ن استوعب كاتب العبرانيين هذا األمر. وفي عبرانيي
" ل ويفضل  ." وارث لكل شئ تس ب ل جي ه بي ا يمتلك وق كل م ا يف ه م فقد ورث عن أبي

 ً   .عنه كثيرا
 ه ذي ب المين" ضاأيهو الخالق " ال ى  .عمل الع ة إل ة من درب اللبان إن السفر من ناحي

ون  5،88هي والسنة الضوئية  سنة ضوئيه  100،000يستغرق  الناحية اآلخرى تريلي
رة مجرة واحدة إال هوما بانة لميل ودرب ال إن المسيح هو الخالق  .من المجرات الكثي

  .القادر
.يعكس مجد هللا" إن النظر ليسوع مثل النظر لصورة هللا ، فكل ما هو هلل هو ليسوع "  
  
 "ه ة قدرت ياء بكلم إن ." حامل كل األش ه ف ة من ة يالملا وبكلم ات الحي نين من الكائن  م

  .الفيروسات إلى األفيال إلى تريليونات من النظم الكونية هي كائنة وقائمة
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ة ياصنع " تطهيراً لخط ا عالق ه وأصبحت لن ا بسفك دم تح الطريق لتطهيرن د ف انا ". لق
  انا.يامعه ونلنا غفراناً لخط

 ال ي األع ة ف ين العظم ن يم اً ع ك " جالس و يمل ليب والقيام ." يوه د الص س يجل ةبع
  المسيح اآلن عن يمين هللا .

درة موضع  ومن ثمإن قدرة المسيح عظيمة.  ذه الق يقدر أن يخلص إلى التمام. وهو يضع ه
  ) 25:  7( عبرانيين     ".التنفيذ نيابة " عن الذين يتقدمون به إلى هللا 

  
  "فَإِْذ لَنَا َرئِيُس َكَهنٍَة َعِظيٌم قَِد اْجتَازَ  
  اْبُن ِهللا، فَْلنَتََمسَّْك بِاِإلْقَراِر. السََّماَواِت، يَسُوعُ  
  ألَْن لَْيَس لَنَا َرئِيُس َكَهنٍَة َغْيُر قَاِدٍر أَنْ  
ٌب فِي كُّلِ َشْيءٍ     يَْرثَِي ِلَضعَفَاتِنَا، بَْل ُمَجرَّ
  عَْرِش بِثِقٍَة إِلَى فَْلنَتَقَدَّمْ .ِمثْلُنَا، بِالَ َخِطيَّةٍ  
ً النِّْعَمِة ِلَكْي نَنَاَل رَ     ْحَمةً َونَِجدَ نِْعَمةً َعْونا
  ) 16 – 14:  4" ( عبرانيين فِي ِحينِِه. 
  

  .كل حين ليشفع فينا" في يننا نعرف أنه حإبحرارة ف يما نقترب من هللا ونصلدوعن
ين 25: 7( عبرانيين   ه عن يم ا من مكان ). وعندما نتواصل مع يسوع فإنه يتواصل معن

  تبدو عليه صلواتنا أمام هللا:نا صورة رائعة لما العظمة. ولقد وصف لنا الرسول يوح
  
اَم هللاِ. 4 الَِك أََم ِد اْلَم ْن يَ يَن ِم يِس لََواِت اْلِقدِّ َع َص وِر َم اُن اْلبَُخ ِعدَ دَُخ الَُك 5فََص ذَ اْلَم مَّ أََخ ثُ

دَثَتْ  ى األَْرِض، فََح ا إِلَ ْذبَحِ َوأَْلقَاَه اِر اْلَم ْن نَ ا ِم َرةَ َوَمَألََه ُروٌق  اْلِمْبَخ ودٌ َوبُ َواٌت َوُرُع أَْص
  )5- 4:  8َوَزْلَزلَةٌ.      (رؤيا 

ام مجرد وبدالً من اول الطع ل تن ة قب ا  أو سؤال ،طلب البرك د م ا بع ارك اجتماعن هللا أن يب
ا ه بخططن اع مجموعة الشباب ،نتقدم ل د اجتم ل أو بع دينا صالة قب إن هللا  ،أو أن تكون ل ف

دما ه. وعن رب من دعونا أن نقت ق،  ي ه الطري رش نعمت د ع ا سنكتشف عن ه فانن رب إلي نقت
ة أواالس جيع والثق وة، التش ئ  أي تنارة، الق هش اج إلي أتنحت ئ ي ل ش الة ن ي. فك ة للص تيج

  صّلِ بحرارة ! بحرارة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ببساطة  هيإن الصالة 
وهبها  التي أداة التواصل

 .نقترب منه لكيهللا لنا 
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  أسئلة صعبة
  
  ؟ تصليدرجة تحب أن  أيإلى  -1

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟اً مع هللا يدرجة تدرب نفسك على قضاء وقت بمفردك يوم أيإلى  -2

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  تصلوا من أجل طالبكم ؟ لكيكم مرة تتقابل مع قادة شباب آخرين  -3

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

باب آخرين  -4 ادة ش ع ق ل م رة تتقاب م م يك دارس  لك ةتصلوا من أجل طالب الم  الثانوي

  المحليةِّ ؟

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

ً طالبك الذين يقضون وقت ما هي نسبة -5   بمفردهم يومياً مع هللا ؟ ا

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  تركون في مجموعات صالة صغيرة كل أسبوع ؟ شطالبك الذين ي نسبةما هي  -6

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  
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  مبادئ خدمة الشباب 

  يصلوا بحرارة ؟ لكييد رغبتنا للصالة ونهيئ المناخ لآلخرين زيمكننا أن ن كيف
  ؟ تصليهل تحب أن 
  ؟هريدتوسيلة لتأخذ من هللا ما  وأ؟ أم أن ذلك مجرد واجب أو فرض  تصليهل تحب أن 

  لقد أحب يسوع الصالة !
خرين يقومون بأدوار آلا نظرنا إلى حياة يسوع على أنها مسرحية، فهو نجمها وكل اإذ

  ستارة المسرح الخلفية. هيوالصالة  ،ثانوية
   .)22- 21: 3( لوقا  بدأ بالصالة

  )  19:  5واستمر في الصالة ( يوحنا 
  .) 35: 1كل يوم ( مرقس  يكان يصل 

  قبل القرارات واألحداث الكبيرة: يكان يصل
  

  ............... دعوة التالميذ 13 -12: 6لوقا 
  5000................... إطعام ال  16:  9لوقا 
  4000................. إطعام  36:  15متى 
  .................. المشي على الماء 23 – 22:  14متى 

  ................... إقامة لعازر 42 – 41:  11يوحنا 
  ................... العشاء اآلخير.. 29 – 26:  26متى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الةبأح دِّ  ،ب الص داخلك  ول ب
عور الة الش ة للص  بالحاج

ك الل يوم وداً  خ ذل مجه وأب
  .تصلي لكي

عإن الصالة  ى  توس ب حت القل
تو تطيع أن يس ه يس ب عأن

يهللا  ةعطي ي الت ه.  ه ذات
ك  ع قلب َع وسيتس ب واس أطل

تقباله و تفظتالس بح   ح فيص
   .مْلُككَ 
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 16:  5أقام حياته كلها وخدمته على الصالة ( لوقا (  
  
يأن ه اأي ه ا ألام الة ( لوق ى األرض بالص رة عل ا  44- 39:  22خي )       46:  23، لوق

  .) 25: 7( عبرانيين         ألجلنا يصليومازال 
 هكون لنا هذا الحب نفسيأن يتواصل مع أبيه. وهو يريد أن لقد كانت لدى يسوع رغبة في 

  . يب السماوآلنتواصل مع ا لكي
  هل تختبر قوة هللا ؟ 

    الشخصية. قوة في مجهوداتنا ليس ثمة
ام ا الس ر ا هيأو  يإن الصالة ليست فقط إمتيازن ا أكث ا لكنه ا يفرحن ر م أثيراً أكث ألسلحة ت

ً ش نستطيع أن نحقق بدونها ال أس مجهويل ما سواها . وكيئا ا نتخبط في فشل وي ا جعلن داتن
ى طريق مسدود . كل ماسو ةة قيمأيلها  ليس التي ةالذاتي ا إل ل وتقودن ا اب ا وكأنن ها يجعلن

ي مواجه ب صغير ف اة العاتي ةمرك ل ةعواصف الحي دون بوص دون ةب د ، وب دون قائ ، ب
اً لخطة الذ يبدون توجيه من هللا العل حياتنا وإذا كنا نبني .ةمرسا ي يتحكم في كل شئ وفق
ة وف تنتف ،أبدي زة س ت متمي ا كان ا مهم يإن مجهوداتن ئ  ه ى الش ل( ف. ج . .إل "  هيج

  الصالة أعظم إمتياز لنا ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  حنا بنيان يو

ً التستطيع أن  لكنكت. يكثر من الصالة بعد أن تكون قد صلأتستطيع أن تفعل   تنجز شيئا
  .تصليأكثر من الصالة إال بعدما 

  
  
  
  

  
  
  

  

ون يمازال الرب يسوع يصل . ثالث
ن  نة م ون س ه، ثالث ن حيات نة م س

ةال ن 2000وموت رهيب.  خدم  ةس
ى  د عل ن تأكي ه م الة. يال ن الص م

  أهمية الصالة 
 اس. دى. جوردون               
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   .في أقل مجهود هلل موجود وفر القوة
  
                              )3:  23( إرميا             اُْدُعنِي فَأُِجيبََك َوأُْخبَِرَك بِعََظائَِم َوَعَوائَِص لَْم تَْعِرْفَها.3
  

  هللا يعطينا وعداً ( فأجيبك )  ويعطينا قوته ) فإن ي( أدعن يننا عندما نصلإيقول لنا إرميا 
  .( وأخبرك ( أظهر لك ) عظائم وعوائص لم تعرفها)

حب معه الناس ط. وكان يفضل أن يصخدمةكان تشارلس سبرجن يطوف بكنيسته قبل ال
ما كان سبرجن دعنو" . محطة الطاقة الخاصة بالكنيسةإلى البدروم ويقول أريدكم أن تروا 

  انت هناك ركب ساجدة لرجال وسيدات وهم يصلون بعمق.يفتح الباب ، ك
  الحجرة المليئة بالناس. ذهتخيل خدمتك وسط الشباب، إنها تشبه ه

  بحرارة ؟ كيف تثابر على الصالة
  مع هللا. يومي ةخلووقت  قضاء من خالل -1

ام أييومياً سيعمق حبنا، أشواقنا وعالقتنا الحميمة مع هللا ... منذ  خلوةإن قضاء وقت 
 خلوةوإلى الرسول بولس .... وإلى كل واحد منا فإن قضاء وقت  ىبراهيم إلى موسإ

مع هللا هو أعظم وأهم تدريب في حياتنا المسيحية ويريدنا هللا أن نتدرب على هذا 
  األمر .

  
  
  
  
  

   .كون إفطاريالبدون الكتاب المقدس .......
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي  ت هللا ف إذا قابل
يكون  ه س باح، فإن الص

 .معك طوال اليوم
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 من خالل الصالة مع اآلخرين -2
  

  أَقُوُل لَُكْم: ُكلُّ َما تَْربُِطونَهُ َعلَى األَْرِض  اَْلَحقَّ 
  يَُكوُن َمْربُوطاً فِي السََّماِء َوُكلُّ َما تَُحلُّونَهُ َعلَى 
  َوأَقُولُ 19َمْحلُوالً فِي السََّماِء.  األَْرِض يَُكوُن  
  األَْرِض   َعلَى اثْنَاِن ِمْنُكْم   : إِِن اتَّفَقَ ضاأيلَُكْم  
  لَُهَما ِمْن قِبَلِ  ٍء يَْطلُبَانِِه فَإِنَّهُ يَُكوُن َشيْ  أيفِي  
  َحْيثَُما اْجتََمعَ   ألَنَّهُ 20أَبِي الَِّذي فِي السََّماَواِت  
  ». اثْنَاِن أَْو ثَالَثَةٌ بِاْسِمي فَُهنَاَك أَُكوُن فِي َوَسِطِهمْ  
  )20 – 18:  18( متى  

  
  مجانا هنا اهايإإن كل إمكانيات هللا في السماء يعطينا 

  كانت ماتقرر إذا  التي هيعلى األرض. وصلواتنا  
  أم ال... يا لها من قوة !  ستطلق هذه االمكانيات 

  .ثنين أو ثالثةامع  يوهذه القوة تطلق عندما نصل
  
  
  
  

    
  
  
  

   اآلخرين.تغيير ل كق قوة من خالللإن يسوع يط
  

  
  :خطوات عملية

   .ةى خطوات عمليالصالة بحرارة سيقودك إل التعود علىإن 
   19:  5احفظ يوحنا  -1
إلزم نفسك كل يوم بقضاء عشرين دقيقة على األقل منفرداً مع هللا إلى أن يصبح هذا  -2

نحو  ةجلسات مسيرمع هللا من  خلوةضاء وقت قاألمر عادة. استخدم دليل مذكرات 
 النضوج"

  الوقت  :
  المكان :

  
  
 

شخص  يإن أعظم شئ يمكن أل
ه هلل  ل  وأن يفعل ن أج اسم  الن
ال و الص اس  .ةه م الن إن أعظ

ذين  م ال اً ه ى األرض حالي عل
يصلون. ولست أعني بهم أولئك 
الة أو  ن الص ون ع ذين يتكلم ال
وة  ون بق م يؤمن الذين يقولون إنه
ذين  م ال ي به ي أعن الصالة لكنن

  يقضون وقتاً في الصالة. 
  اس . دى. جوردون            

  مسيحيين 3اللقاء مع 
الة   بوع  3للص ي األس رات ف م

ل ن أج الة م دقاء  3للص ر أص غي
 مؤمنين



 - 26 -

من أجل  ةخرى لصالة ثالثيأكنائس ثنين من قادة الشباب اآلخرين ويفضل من ادُع ا -3
 .الموجودين في منطقتكم  الثانويةشباب المرحلة 

   
  في الصالة يأوقات      أصدقاء غير مؤمنين    ةصالة الثالثيال
1       1  1  
2  2  2  
3  3  3  
  
  
استخدم  .مع هللارارة بأن تعلمهم كيف يقضون وقت خلوة رك طالبك للصالة بححِّ  -4

 نحو النضوج " مسيرةمع هللا من محاضرات  ةخلوكدليل " مذكرات قضاء وقت 
  
. استخدم ةرك طالبك للصالة بحرارة بأن تدربهم للصالة في مجموعات ثالثيحِّ  -5

ة عظيم ةطريق "بالتفصيل في ةدموجو هيالموضحة هنا و ةاستراتيجية الصالة الثالثي
  ".للصالة

  
  

  .خطة عمل للصالة بحرارة، ارسم  على ضوء ما تعلمته
  صالتك بحرارة ) افعدلماذا ؟ ( 

  
  ماذا ؟ ( أهدافك وخطواتك العملية )

  
  

   معك في الصالة)من أجلهم والناس المشتركين  تصليمن ؟ ( الناس الذين 
  
  
  ستتقابلون فيها ) التين ؟ ( المكان أو األماكن أي
  
  
  ) ، ضع تاريخاً بجانب كل خطوة عملية ةن ؟ ( التواريخ النهائية المحددة للخطوات العمليأي

  للتعمق أكثر في أهدافك أكتب :                    الفرق بينهما
  ـ الفرق بينهما.3ـ النتيجة المرجوة.                2ـ وضعك الحالي.             1
  ـ أهدافك.4
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  المحاضرة الثالثة
  

  تعمقَّ في عالقتك
 مع المسيح                   

 
 

  الهدف  
     

                                      
                                      

  
  ةقامة عالقإلالسعي 

  حميمة مع المسيح 
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  التركيز على يسوع
  

  إن اآلب واالبن والروح القدس يدعونا للدخول إلى العمق !
ان هللا  ة ك ل األزمن اب المقدس. قب دأ الكت ذا يب دء..... هللا " هك دأ  .موجوداَ◌َ في الب دما ب عن

زمن وين  ؛ال موات واألرض. ( تك ئ. الس ل ش ق هللا ك دء الخلي 1: 1خل ن ب هللا  ةق) وم
ي الحاضر، ود.واآلن، ف ذا هموج ن ه ر ع ب المزامي ر كات ة. ويعب ى الخليق يمن عل و المه

ى الكل تسود " "قولهب  19:  1 03( مزمور  .الرب في السموات ثبت كرسيه ومملكته عل
 (  

ولس  وقد تم الحديث عن ال يكتب ب ى سبيل المث دس، وعل هذا مراراً كثيرة في الكتاب المق
ى أفسس  الة إل ي الرس د   5: 4ف ه وآب واح ه " إل ي لبأن ل وف ل وبالك ى الك ذي عل ل ال لك

تقبل.  والكتاب المقدس يشير كذلك إلى أن هللا سيكون .كلكم" ة في المس وسيستمر في الهيمن
  وقد كتب الرسول يوحنا عنه قائالً: 

ا فِي السََّماِء َوَعلَى األَْرِض َوتَْحَت األَْرِض، َوَما َعلَى اْلبَْحِر، ُكلُّ َما فِيَها، 13 َوُكلُّ َخِليقٍَة ِممَّ
ِد «َسِمْعتَُها قَائِلَةً:  ى أَبَ ْلَطاُن إِلَ دُ َوالسُّ ةُ َواْلَمْج ةُ َواْلَكَراَم ِل اْلبََرَك ْرِش َوِلْلَحَم ِلْلَجاِلِس َعلَى اْلعَ

  ) 13:  5( رؤيا                                                         ».  ينَ اآلبِدِ 
  فاهلل يهيمن ويملك على كل خليقته وكل خالئقه.

  المسيح.,يسوع لطانه آلب كل سلهللا ا أعطىولقد 
    "َماِء َوَعلَى األَْرِض.دُفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السَّ «فَتَقَدََّم يَُسوُع َوَكلََّمُهْم قَائِالً: 18

  )  18:  28( متى   
يصف  22ـ 19:  1، ففي أفسس الكامل وقد تكلم بولس الرسول مراراً عن سلطان يسوع

  قائالً: قوة سلطانه
تِِه 19 ي الَّذِ 20َوَما ِهَي َعَظَمةُ قُْدَرتِِه اْلفَائِقَةُ نَْحَونَا نَْحُن اْلُمْؤِمنِيَن، َحَسَب َعَمِل ِشدَّةِ قُوَّ

فَْوَق ُكّلِ 21َعِملَهُ فِي اْلَمِسيحِ، إِْذ أَقَاَمهُ ِمَن األَْمَواِت، َوأَْجلََسهُ َعْن يَِميِنِه فِي السََّماِويَّاِت، 
ةٍ َوِسيَادَةٍ، َوُكّلِ اْسٍم يَُسمَّى لَْيَس فِي َهذَا الدَّْهِر فَقَْط بَْل فِي اْلُمْستَْقبَلِ   ِريَاَسٍة َوُسْلَطاٍن َوقُوَّ

  اهُ َجعََل َرأْساً فَْوَق ُكّلِ َشْيٍء ِلْلَكنِيَسِة، أيَوأَْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء تَْحَت قَدََمْيِه، وَ 22، اضأي
 2: 1برانيين عبن في إليشرح من هو المسيح، فإن كاتب رسالة العبرانيين يصف ا لكيو

  بأنه
  ب " وارثا لكل شئ"اآلالوارث ـ فقد جعله  
 وع " عمل العالمين "ـ فاهلل بالمسيح يسالخالق  
هالعاكس ـ فالمسيح يظهر لنا " بهاء مجد هللا " إنه مرآة صورة هللا . " ورسم جوهر"  
 "الحامل لكل شئ ـ فكل لحظة وكل نظام في هذا الكون محمول معاً " بكلمة قدرته  
ر ـ ألنه أخضع نفسه للموت على الصليب، فقد صنع " تطهيراً لخط   انا " ياالمطّهِ
حيث يملك ويسيطر. يعالاألم ـ بعد قيامته جلس يسوع عن يمين العظمة في الحاك "  

  بال شك فإن يسوع هو الرب. وفي يوم ما:
ْن فِي السََّماِء َوَمْن َعلَى األَْرِض َوَمْن تَْحَت 10  ِلَكْي تَْجثَُو بِاْسِم يَُسوَع ُكلُّ ُرْكبٍَة ِممَّ

َ 11األَْرِض،     نَّ يَُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو َربٌّ ِلَمْجِد هللاِ اآلِب.َويَْعتَِرَف ُكلُّ ِلَساٍن أ
  )11ـ 10: 2( فيلبي                                                  
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 هستطيع أن نفهم من هو هللا، وما فعلنرسل الروح القدس ليحيا فينا حتى أبن إلوهكذا فإن ا 

  بولسقول لنا الرسول . ويالقدس يسوع من أجلنا، وكيف نعيش في قوة الروح
  ( بابا )  ».يَا أَبَا اآلبُ «ثُمَّ بَِما أَنَُّكْم أَْبنَاٌء، أَْرَسَل هللاُ ُروَح اْبنِِه إِلَى قُلُوبُِكْم َصاِرخاً: 6

  ) 6: 4( غالطية                                                                                    
.إِذاً لَْسَت بَعْ 7 ِ بِاْلَمِسيحِ   ) 7: 4"     ( غالطية  دُ َعْبداً بَِل اْبناً، َوإِْن ُكْنَت اْبناً فََواِرٌث ہلِلَّ
المسيح ويقدم لنا القوة التي تجعلنا  لنتبعوألن الروح القدس يحيا فينا، فهو يمنحنا الرغبة  

وألن  ة.له في األبديبها ويعطينا الوعد بأن نمتلك كل ما  نحيا بالطريقة التي يريدنا أن نحيا
  منا تحدياً:هذا األمر حقيقي فإن الرسول بولس يضع أما

لُوا َشْهَوةَ اْلَجَسِد.16 وحِ فَالَ تَُكّمِ وحِ فَْلنَْسلُْك 25 َوإِنََّما أَقُوُل: اْسلُُكوا بِالرُّ إِْن ُكنَّا نَِعيُش بِالرُّ
. ضاأي وحِ   ) . 25،  16: 5( غالطية                                   " بَِحَسِب الرُّ

 ي، وهذا يعنهيهيمن على الكون بأسر القدس بن والروحإلب واآلويمكننا أن نستنتج أن ا
أنه يملك علينا. وألننا ابناء وبنات هللا ودخلنا في عالقة حميمة معه، فإننا نختار الحياة 

ية " بأنك أنت سيادة المسيح. إننا نعترف في كل قراراتنا اليومو هيلإتحت ملك وسلطان 
  تنا وأعمالنا هلل.اهو هللا ال أنا "لذلك نريد أن نخضع أفكارنا واتجاه

وحميمة معنا . ولكي  ةشخصي ةإن سيادة المسيح في حياتنا تعني أنه يريد أن تكون له عالق
نجد مكاننا الصحيح في هذه العالقة ولكي نحيا بحرارة مع المسيح، يجب أن نعمل ما 

 نا وقرارتنا اليومية، فإنه حينذاكله. وعندما نقدم له أمالنا وأحالمنا ورغباتأن نعم هللا هيريد
  ونستمتع به. ةبلحظ ةيمكننا أن نعيش في حضوره لحظ

يقدم الرسول بولس صورة واضحة لما يعنيه العيش تحت سيادة المسيح. لقد كانت لديه 
التي قد يكون لدينا (س . ربما كانت شوكة بولضاأيشوكة في الجسد " وقد تكون لدينا نحن 

فقدان شخص عزيز أو عالقة محبطة، أو ، يدعبارة عن أشياء مثل الضعف الجس) مثلها 
 هستخدم هللا شوكة بولس في الجسد لكي يجعلاأو عالقة خاطئة. يمكننا أن نمأل الفراغ. لقد 

ادة نكسارنا فقط نخضع لسيامنكسرين. وفي  ضاأيرجالً منكسراً. وهللا يريد أن يجعلنا 
. صالتهلب يستجتفارقه هذه الشوكة. لكن هللا لم  لكيالمسيح. وقد تضرع بولس إلى هللا 

  لهوبدالً من ذلك قال هللا 
ْعِف تُْكَملُ « تِي فِي الضُّ عَفَاتِي، ». تَْكِفيَك نِْعَمتِي، ألَنَّ قُوَّ ي َض اْلَحِرّيِ فِ ُر بِ ُروٍر أَْفتَِخ فَبُِكّلِ ُس

.ِلَكْي تَِحلَّ َعلَيَّ قُ  ةُ اْلَمِسيحِ   )9: 12( كورنثوس الثانية        وَّ
   

  لكننا نحياها ةإننا ال نحيا الحياة المسيحية بقوتنا الذاتي
  بصليبه وقيامته. في  ،بنعمة هللا ـ بقدرته الفائقة فينا 

  انكسارنا نتعلم أن نحيا بنعمة هللا ـ وفي هذه النعمة
  ولسيطلق قوته فينا وهكذا يمكننا أن نقول مع ب 
تِي فِي الضُّْعفِ «فَقَاَل ِلي: 9"     تَْكِفيَك ِنْعَمتِي، ألَنَّ قُوَّ
  فَبُِكّلِ ُسُروٍر أَْفتَِخُر بِاْلَحِرّيِ فِي َضعَفَاتِي،». تُْكَملُ  
  . ةُ اْلَمِسيحِ   ِلذَِلكَ 10ِلَكْي تَِحلَّ َعلَيَّ قُوَّ
ُروَراِت   عَفَاِت َوالشَّتَائِِم َوالضَّ   أَُسرُّ بِالضَّ

د  الحك وق ذوقت ص د ت ارب. لق ي
ش أ ي أعط بعتني وجعلتن ك إش لي

عر  ر. وأش اجتبأكث دى ح ة لنع يم م
ص ن نق الن م ي خج ر. إنن  أكث

ها الثالوث األقدس أيرغبتي. يا هللا، 
ي  د أنأإنن ك  ئمتلأ ري وق إلي بالش

  .كثر عطشاً لكوأعطش ألكون أ
 توزر و.أ. 
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ا وَ  ٍذ أَنَ ِعيٌف فَِحينَئِ ا َض ا أَنَ ي ِحينََم . ألَنِّ يحِ ِل اْلَمِس يقَاِت ألَْج ِطَهادَاِت َوالّضِ اِالْض
. ِويٌّ (                                                                                                   قَ

  )10ـ   9: 12كورنثوس الثانية 
   .ضور وقوة المسيحنختبر ح رنااسفي إنك

. لقد نحونا ىيسع مازال حبنا ويسربنا. وحتي اآلنيإن هللا الذي يسيطر ويملك على العالم. 
نعرفه ونحبه. لقد  لكيوقدم لنا كل ما نحتاجه  ،د لنا في المسيح الطريق لكي نسعى نحوهمهَّ 

  دعا كل واحد فينا لكي
بَّ إِلََهَك ِمْن ُكّلِ قَْلِبَك وَ «   ِمْن ُكّلِ نَْفِسَك َوِمْن ُكّلِ فِْكِرَك.تُِحبُّ الرَّ

  ) 37:  22( متى   
 هطلبن لكيحميمة معه تحت قيادة الرب يسوع و ةندخل في عالق لكيإنه يدعونا كل يوم 

بأن ندخل إلى العمق معه، حينذاك سنعرف  ة. وعندما نتقدم كل يوم ولدينا الرغبةبحرار
  أن يسوع هو الرب !

  
  

   ةسئلة صعبأ
  على أجوبتك ألسئلة  ة. ثم الق نظر10ـ 1م نفسك على مقياس ه االسئلة. وقيِّ راجع هذ

رارات  12ـ 7 ارات قصيرة تصف بصدق الق ب عب رة . أكت ـ أول م صفحة ــــــــــــــــــ
  التي تحتاج أن تتخذها بخصوص سيادة المسيح في حياتك .

  
  در حرارتك نحو المسيح ؟ـ كيف تقِّ 1
   1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  در حرارة هللا نحوك؟ ـ كيف تقِّ 2
   1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟ن هللا يحبك رغم كل ما يعرفه عنك .أدرجة تفكر بصدق  أيـ إلى 3
   1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  در عالقتك الحميمة مع هللا ؟قِّ تمستوى  أي ـ إلى4
   1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ـ ما هي درجة نقاء ذهنك وقلبك وحياتك وعالقاتك؟5
   1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ـ ما هي درجة قداستك ؟6
   1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  :مبادئ خدمة الشباب
   ؟مع يسوع تؤدى إلى تعميق محبتك له ةكيف تسعي لعالقة حميم

  : محبة  الهدف
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ون مالحظات ثم أضف ما أدركته من هذه ثالث مرات. دِّ  5: 1 إقرأ تيموثاوس األولى
نخلق  لكينحتاج إليها  ةعلى عناصر عملي يه تحتويآلفي كل مرة قرأتها فيه. هذه ا ةيآلا

ً طريق   وراء المسيح. ةللسعي بحرار ا
ا غَ "   "َماٍن بِالَ ِريَاٍء.أيٍب َطاِهٍر، َوَضِميٍر َصاِلحٍ، وَ ةُ اْلَوِصيَِّة فَِهَي اْلَمَحبَّةُ ِمْن قَلْ أيَوأَمَّ

  )5: 1(  تيموثاوس األولى 
  ـ1
  ـ 2
  ـ 3

  من : ةتأتي المحب
 قلب طاهر  
ضمير صالح  
مان بال رياءأي  
  

  سبع أسئلة
قامة عالقة إلتصرف بناء عليها سيوضح الطريق العن هذه األسئلة السبع ثم  ةجابإلا

  مع يسوع . ةحميم
  

  نقيقلب 
  

  )22: 2 ةر غير نقية تجاه الجنس اآلخر؟      ( تيموثاوس الثانياـ هل لديك أفك1
  )  15ـ  14: 2نتقاد ؟       ( فيلبي الـ هل تشتكي أو تتذمر أو لديك روح ا2
  

  ضمير صالح 
  

  ) 4ـ 1:  6ـ هل تحترم  وتكرم والديك وأفراد العائلة ؟ ( أفسس 3
  )15،  14: 6( متى ء من أن تغفر لآلخرين ؟ ـ هل تمنعك المرارة أو اإلستيا4
  ) 24ـ  23:  5تعامل خاطئ! ( متى بـ هل أخطأت في أحد 5

  مان بالرياء يإ
  

  ) 9:  3وتسرق أوتغش ؟ ( كولوسي أـ هل تكذب 6
  )33:  6؟ ( متى  األول في كل جانب من جوانب حياتك ـ هل يسوع هو7
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  خطوات عملية 
تصارع فيه أكثر ثم أكتب خطوات  الذيناول الموضوع ـ من الصفحة السابقة، ت1

الموضوع ستأخذك إلى األعماق في عالقتك  االخاصة به. إن الطاعة في هذ   الطاعة    
  مع المسيح.

     التيـ وبمجرد أن ينتهي هذا الموضوع، أطلب من هللا أن يظهر لك خطوات الطاعة 2
هذا حتى تسلك في كل أفعل  ألسئلة السبعة.من ا ييريدك أن تتخذها في الموضوع التال    

  كل موضوع.  خطوة طاعة في
"تعمق جاباتها في إو األسئلة الخمسة أباألسئلة األكثر شيوعاً" إقر "الخاصـ في الجزء 3

   .مع المسيح"في عالقتك 
، وكيف تغير سلوكك وكيف تمنح الغفران الغفران تحصل علىسوف تكتشف كيف 
وكيف تصل إلى  حياتكف تتعامل مع المشاكل المسيطرة في كي الخاطئ ، كما ستتعلم

  يسوع بطريقة أفضل. ةمعرف
دة اتعمق هذه العسـ استمر في قضاء وقت بمفردك كل يوم مع هللا. وبمرور الوقت 4

  عالقتك مع يسوع.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .م خطة عمل للدخول للعمق مع المسيحاكتشفته صممن خالل ما 
  حميمة مع المسيح ) ةلعالقسعيك الدافع للماذا ؟ ( 

  
  
  
  

  ) ةالعملي ماذا ؟ ( أهداف الخطوات
  ) الناس الذين تستهدفهم وكذلك العاملين معك.(  ؟َمن
  
  
  
  

إن القاعدة الذهبية للفهم الروحي ليست الذكاء بل الطاعة 

  وخلف الطاعة هناك حقيقة هللا العظيم. 

  تشامبرز والدأوز                                          
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  ستتقابلون فيها ) التياألماكن أو ن ؟ ( المكان أي
  
  
  
  

ل تاريخاَ متى؟ ( التواريخ النهائية للخطوات العملي   ) ةبجانب كل خطوة عملية سجَّ
  
  
  
  

   ةـ نتائجك المرجو2       يـ موقفك الحال1مق أهدافك اكتب هنا : تع لكي
  
  ـ أهدافك 4ـ الفرق بينهما                               3
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   ةالمحاضرة الرابع
  
  
  

  قادة  بنا  
  

   الهدف
  

 
 
 

  بناء قادة مؤهلين 
   ةلخدمة متعمق
 وطويلة المدى
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  يز على يسوعالترك
  

ق. خذ  أيهو أن تستخدم  ةإن الطريق السهل في القياد شخص  أيشخص تقابله في الطري
يبدو أن لديه صفات القيادة وضعه في مركز القيادة. وهكذا تصبح القيادة مجرد تدريب في 

  سلوب يسوع في القيادة.أمؤسسة. كم يختلف هذا عن 
ارهم يسوع كت ذين اخت تفحص األشخاص ال ذعندما ت أنهم  اإلثني هالمي عشر. سنجدهم وك

ديهم  يس ل ة الشعب ل ن عام ة م ة غريب ان  أيمجموع يح ك د أن المس اح. والب ة للنج إمكاني
ادياليعرف شيئاً عنهم  ان فَم إلوا يراه الشخص الع ة ك ان سيختار جابي جزي ره ك ن غي

ى) ا ( مت دى روم ل ل ا. ت ؟يعم دمر روم ة أن ي الة حيات ت رس معان ) كان وراً (س ل وغي خيّ
حدة! ثم ماذا بشأن توما ـ الشكاك ؟ أو بطرس المتهور االو ةالصراع الناتج من هذه العالق

م  ضاأيوالمندفع ؟ و ة تثبت أن معظمه راهين تاريخي اك ب وذا ـ وهن ائن ـ يه اك الخ كان هن
ين هي الكنيسة أيفي طور الشباب. ف اكانو ا  الت ادة ؟ م م بالقي ذيكانت ستسمح له ان  ال ك

  المسيح ؟ هيفكر في
الثالث سنوات من  يسوع كملألكن هناك شيئاً واحداً واضحاً ! عندما  النعرف بالتأكيد.إننا 

ذة المجموعة  دريب ه ادة ت ى القي وا المسكونعل إنهم " قلب ذي  ةف ا ال ى عقب"  فم اً عل رأس
  سيشجعنا على بناء قادة يفعلون نفس الشئ ؟ الذييمكننا أن نتعلمه من المسيح 

  ة.أجزاء مكسور
ه ر اإلثنياألشخاص  الءعندما نظر الرب يسوع إلى قلوب هؤ  ذين دعاهم، فإن  أيعشر ال

وة الذاتي اء والق نةالكبري ي نه هم. ولك انوا  ةياأصبحوا ف االً منكسرين. ك نين رج ثالث س ال
ون: وا التيحالم حياتهم أيتطلعون إلى  د انتون آلتحطمت ويتعجب د  هيق اذا بع كل شئ فم

أوا د إختب ك؟ لق انوا  ذل اتهم وك ى حي افون عل انو يخ م ك ة ألنه ي العلي م يف اً أنه دركون تمام
ا لهمأن يفعلوا شيئاً لتغيير أحوا ةستطيعون بقوتهم الذاتييأل ى أقصى م . لقد أخذهم يسوع إل

    وقال لهم يسوع "حينئذ وحين أدركوا هذه الحقيقةلديهم حتى يدركوا أن القيادة ليست
ةِ بَْل بُِروِحي قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد.ابِـْلقُْدَرةِ َوالَ االَ بِـ    ).6:  4( زكريا  قال يسوع    "ْلقُوَّ
  
وُح اْلقُدُُس َعلَْيُكْم َوتَُكونُوَن ِلي ُشُهوداً فِي أُوُرَشِليَم َوفِي "  ةً َمتَى َحلَّ الرُّ لَِكنَُّكْم َستَنَالُوَن قُوَّ

  ) .8: 1( أعمال الرسل    ».َصى األَْرِض ُكّلِ اْليَُهوِديَِّة َوالسَّاِمَرةِ َوإِلَى أَقْ 
  

الصليب ، ونسمح للرب يسوع أن يكسرنا ويشكلنا  عانقنإن القيادة ستتطور فينا عندما 
ً أشخاص لنصبح  ضاأيهم   عانقونيعكسون شخصيته. إن قادتنا سوف يكبرون عندما ي ا

القيادة  في فريق وحمإنه مس الصليب ويختبرون اإلنكسار ويسمحون هلل أن يشكلهم.
  إلنكسار والتشكيل.اب

  قضاء الليل.
  عشر ببساطة. يقول لنا لوقا  اإلثنيلم يتخذ يسوع قراره باختيار تالميذه  
ِ.يَوفِي تِْلَك األ"    "اِم َخَرَج إِلَى اْلَجبَِل ِليَُصلَِّي. َوقََضى اللَّْيَل ُكلَّهُ فِي الصَّالَةِ ہلِلَّ

  ) 12:  6( لوقا   
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ال اإلثنيأن يختار  وع قبليسما فعله  هو  هذا ال أحدهم .يعشر في اليوم الت إن أفضل  ."ق
ل أن تعيِّ  هوقت لطرد أحد األشخاص هو قب قويمكن أن  ".ن ذه المقول نطب " إن أفضل  ةه

ن البد ارهم م دم إختي ادة هي ع ار الق وء إختي ة لتحاشي س د  .ة"ياطريق بيل الوحي ن الس لك
زة  يو أن تأتإذا كانوا قادة مناسبين أم ال ه ةلمعرف بالقرار إلى هللا. ومن خالل صالة مرك

  عه هو يختارهم. د
م تكمل  تصليإن فريق القيادة سينجح عندما  ادة المناسبين ث ى هللا من أجل الق طلب في إل

  تعرف ماذا تعمل معهم. لكي هللا وجه
  إطالق الرؤيا.

  قال لهمعشر. لكن بمعنى آخر لقد إختاروه هم  لقد  اإلثنيلقد إختار يسوع  
  ). 19:  4( متى     ».َهلُمَّ َوَرائِي فَأَْجعَلُُكَما َصيَّادَيِ النَّاِس «

د د في وسطوليس  ةبطريقة شخصي التالميذ يسوع دعاالحظ أن  ا. لق اهم عالمجموعة كله
  وجهاً لوجه.

ار المسيح  ان يخت رر بصفة شخصية إن ك وعند هذه النقطة كان على كل واحد منهم أن يق
  ،أن" يتبعوه " ةيالقد إحتوى تحديه لهم رؤيته الخاصة بهم. لقد كان يريد في البدأم ال .... 

أتي ب رد أن ت ا ليست مج ة. إنه ادة الروحي وهر القي ذا يلخص ج يشخاص أوه غلوا  لك يش
ت ن أن نس ى يمك ز حت ا عملي  خدمةمراك باب . لكنه ة الش ي خدم اء ورع ةف  ةياتختص ببن

يمكنهم  لكييح. وهذا األمر سيمنحهم ما يحتاجونه وتشجيع األشخاص في عالقتهم مع المس
ة سلسأن ي اةقودوا الطلبة بطريق أنهم سيصبحون  . ثاني ذه ب د وعد يسوع تالمي  يصياد"لق

مك "  اً لحوض س وا حراس دعهم ليكون م ي اس " ل دي إالن ه ن تح ذي قدم ادة ال وع القي يس
ا ،كن بهدف بناء تنظيميلم للتالميذ  دددأو لزي الم لكيلكن  ،ة الع روا الع  ةكانت الرؤي .يغي
  .ة، يمكننا أن نتحدى فريق قيادتنا لنفس الرؤيةوواضح ةبسيط

  قانون العالقات.
   ةمع أبيه والروح القدس في عالقة كامل فهو منذ األزللقد عرف يسوع قيمة العالقات. 

  !) النموذجية(إنها المجموعة الصغيرة 
دسآلإختبره هو مع اعشر ليختبروا معه ما  اإلثنيولذلك فإنه دعا  روح الق وطوال  .ب وال

ى متجه ات  الءهؤ نحو ةثالث سنوات كانت مشغوليته األول ه عالق اس. هل كانت لدي الن
ل د تحدث بالفع ه ق م أن رة ؟ نحن نعل وع كثي ى جم ل تحدث إل د. ه ن  .أخرى ؟ بالتأكي ولك

ه األساس ع ا ياهتمام ه م د عالقت اً آلبع ان متجه و ب، ك ينح ر. إن ق اإلثن باب عش ادة الش
ا . وقدرتنا على التواصل معهم هي إحدى األسباب الشبابيحبون  نحن نخدم التي من أجله

انالعميقة ولكن كم من العالقات  .خدمة شباب يس ستطيع تكوينه د ل ر من ا؟ بالتأكي ثني إكث
د أن  وع ونري ة يس ى خدم ا إل ر. وإذا نظرن ا,عش ل به ؤمن ب نتمث ا ن باب أوإذا كن ن الش

ذا يتغيرون من  خالل العالقات، فيجب علينا أن ننشئ فريقاً من القادة كما فعل يسوع. وهك
  الذي نعدهم ونقويهم.  البالغينضاعف خدمتنا من خالل القادة سن

  العمل المتوازن.
ار يسوع أنا  د إخت ابهلق بب تش يس بس اً ل ون همس م مختلف ن ألنه د أح .ولك تالف دوق ث إخ

 ً رارا ياتهم ش ذه شخص ب ه وع أح ن يس ارهم . لك د إخت ة. لق اأيالطريق تالف  ض بب إخ بس
ق ه  .مواهبهم الروحية. وسمح لشخصياتهم ومواهبهم بأن تحدث توتراً في الفري  ضاأيولكن
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وازن لكان يعلم بأن لدى هؤالء الرجال المزج السليم لمواهبهم ا اك ت ة لكي يكون هن روحي
دة  يفي الكنيسة الجدي ال ك الت بيل المث ى س د صعوده. وعل ان بطرس رسوالً. ستظهر بع

ه كل "وعلى هذه الصخره سأبني كنيستي." د شاب لدي اك قائ يس هن  وكان فيلبس مبشراً. ل
ر .المواهب ى الكثي اج إل ذ .ةن المواهب حتى تكون متوازنم إن خدمة الشباب تحت  امع ه

  .الرب يسوع  ةفي خدم تمملت ةالقوة الروحي يالتوازن ستأت
  

  .إستثمار الوقت
اني عن كبرأوقتاً يسوع تالميذه بدأ يقضي معهم ن إختار أوبمجرد  . إذا قمنا بعمل رسم بي
ت ال ت  ذيالوق بة للوق ذه بالنس ع تالمي ذيقضاه يسوع م إن خط  ال وع، ف ع الجم قضاه م

دأ د ب نخفض خط الجموع. لق ا ي ه التالميذ ينمو بينم ه مع الجموع  خدمت يقضي معظم وقت
ود  ةث واألنشطاحداألتالميذه. إن كثر مع أوقتاً  ييقض بدأولكن بمرور الوقت  تسيطر وتق

ير هذا األمر. يجب أن قادة مثلما فعل يسوع. يجب أن يتغ قيمن لكيمعظم خدمات الشباب. و
تثتست ادة سيس اء ق ر في بن ةمرون في ثمر وقتاً أكث ا الطريق .طلب دة  ةإنه يالوحي تدفع  الت س

  بالخدمة إلى العمق والنمو.
  تضاعف النمو.

مسجلة في  هييسوع في تالميذه. كانت لديه في ذهنه اإلرسالية العظمى و ستثمرإعندما  
  إلى أعمال الرسل. ةباإلضاف ةاألناجيل األربع

دُوُهْم 19دُفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السََّماِء َوَعلَى األَْرِض « ِم َوَعّمِ َع األَُم ذُوا َجِمي اْذَهبُوا َوتَْلِم فَ
وحِ اْلقُدُِس.  بِاْسِم اآلِب َواِالْبنِ  ا 20َوالرُّ ا أَنَ ِه. َوَه ْيتُُكْم بِ ا أَْوَص َوَعلُِّموُهْم أَْن يَْحفَُظوا َجِميَع َم

  آِميَن.». اِم إِلَى اْنِقَضاِء الدَّْهرِ يَمعَُكْم ُكلَّ األ
  )  20ـ  18:  28( متى                                                                         

  ،16ـ  15:  16في األناجيل األخرى في مرقس  ضاأي ذلك يمكنك أن تجدو
. كان على التالميذ أن  8: 1في أعمال  ضاأيو 22ـ  21:  20ويوحنا  49ـ  47:  24لوقا  

رين.  ذوا آخ يح يتلم لطان المس انووس ذ ك ؤالء التالمي رين اه ذ آخ ذون تالمي ذوا .يتلم " تلم
وال .جميع األمم" ا ووالتك مع كل األم ون،  الكتب المنشورةنولوجي والمبشرين في التليفزي

ك. آلا كان البد وأن نكون قد انتهينا م نفعل ذل ا ل ة. ولكن من الواضح أنن ذه المهم ن من ه
ادة  ي ق أن نبن ى وصية يسوع ب دنا معن ا فق اذا؟ ألنن ن خالل لم ن م دالً م ذه آخرين. وب تلم
  الكنيسة. ورياضياً سيبدو األمر هكذا مضاعفة التالميذ فإننا نعمل على زيادة عدد أعضاء

  32=  16+  16 ؛ 16=  8+ 8 ؛ 8=  4+4 ؛ 4=  2+2 ؛2=  1+ 1
ى عندئذ آخرين  ةتلمذ من خالل ةالمسيح في بناء قاد ةوعندما نعمل برؤي سيتغيير الجمع إل

  تضاعف.
  X 16  =256 16 ؛  4X4  =16 ؛2X2  =4 ؛ 2=  1+ 1 

256X256 =536,65 65 ,536 ؛ X 536,65=296,976,294,4.  
ة ،وةيتلمذ قائداً واحداً كل سن مؤمنكان كل  فإذا ر  التضاعف،طبقا لعملي اك أكث سيكون هن

ن 32شخص تالميذ للرب يسوع خالل  ليارم ةمن خمس ون شخص فقط  ةس ل ملي ذا يق وه
ك  و طبقت ذل اذا ل دأ بشخص واحد فقط. فم ك يب الم. وكل ذل عن التعداد الحالي لسكان الع

  لقادة اإلثني عشر الذين يمثلون فريق القادة الخاص بك؟ على ا
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الية  ة هللا" واإلرس ى " محب ية العظم ق الوص ة لتحقي ل طريق وع أن أفض رف يس د ع لق
  العظمى " تلمذوا جميع األمم". وقد دعانا لكي نفعل نفس الشئ :

  

  صعبةأسئلة 
  

ئل ذه األس ع ه يِّ ةراج اس . وق ى مقي م 10ـ 1م نفسك عل ف  أنظر. ث ى كي ك عل ت إجابت كان
ا  18ـ  13 األسئلة          صفحةألول مرة في  األسئلة رة مختصرة تصف فيه ـ أكتب فق

  إحتياجات القيادة لديك .
  
  ؟ الطلبةوباء آلاوـ ما هو مستوى تأثيرك على المتطوعين، 1

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  تطوعون لديك أن يتدربوا ؟محد يرغب ال أيـ إلى 2
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  حد تريد أن تدرب المتطوعين لديك ؟ أيـ إلى 3
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟ ما هو مدى التزام المتطوعين الشباب في عالقتهم بالمسيح، ةـ بصفة عام4
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  حد يلتزم المتطوعون الشبان تجاه بعضهم البعض ؟ أيـ إلى 5
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟  ةالطلب ةن الشبان في خدموزم المتطوعتحد يل أيـ إلى 6
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  

  مبادئ خدمة الشباب 
  

  المدى ؟وطويلة  ةكيف تبني قادة مؤهلين لخدمة عميق
  

  ةهدف فريق القياد
  

  صلى يسوع ليطلب من أبيه من أجل تالميذه 26ـ 20:  17في يوحنا 
  

 .االلتزام للمسيح 
 ا لبعض.نااللتزام بعض 
 .االلتزام لخدمة الطلبة 
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  ةم فريق القيادقدُ ت
  
  ـ أنا أفعل هذا.1
  . يـ أنا أفعل هذا وهم مع2
  .ـ هم يفعلون هذا وأنا معهم3
  .شجعهمأذا وأنا خلفهم ـ هم يفعلون ه4
  
  
  

  كلمة" هذا"قوة 
  ؟ يإلى كلمه " هذا" في الصفحة السابقة . ماذا تعن أنظر

  ا"؟هذسيأتى المسيا ليعمل " 
بَّ َمَسَحنِي ّبِ َعلَيَّ ألَنَّ الرَّ يِِّد الرَّ   ُروُح السَّ

َر اْلَمَساِكيَن أَْرَسلَنِي ألَْعِصَب ُمْنَكِسِري    ألُبَّشِ
  اِدَي ِلْلَمْسبِيِّيَن بِاْلِعتِْق َوِلْلَمأُْسوِرينَ اْلقَْلِب ألُنَ  
ّبِ َوبِيَْومِ 2بِاِإلْطالَِق.     ألُنَاِدَي بَِسنٍَة َمْقبُولٍَة ِللرَّ
َي ُكلَّ النَّائِِحيَن.     ألَْجعَلَ 3اْنتِقَاٍم ِإللَِهنَا. ألَُعّزِ
  ِلنَائِِحي ِصْهيَْوَن ألُْعِطيَُهْم َجَماالً ِعَوضاً َعنِ  
  َماِد َودُْهَن فََرحٍ ِعَوضاً َعِن النَّْوحِ َوِردَاءَ الرَّ  
وِح اْليَائَِسةِ     تَْسبِيحٍ ِعَوضاً َعِن الرُّ
ّبِ ِللتَّْمِجيِد.                                     فَيُْدَعْوَن أَْشَجاَر اْلبِّرِ َغْرَس الرَّ

  )3ـ 1:  61( اشعياء   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تأثير ! هيالقيادة 
....................  

  القائد :
  ن يذهب.أييعرف 

ومعه أشخاص 
 ونه.يتبع

م  از األعظ إن االمتي
د  باب بع ادة الش لق

أن  هومعرفة المسيح 
المسيح  خدمةيحملوا 

ى  ائعين، إل ة ج طلب
  .مجروحين، ويائسين
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  ) 19 ؛ 18 : 4" هذا " ( لوقا:  حققلقد جاء يسوع كمسيا و

َر اْلَمَساِكيَن أَْرَسلَِني ألَْشِفَي اْلُمْنَكِسِري اْلقُلُوِب «18:  ّبِ َعلَيَّ ألَنَّهُ َمَسَحنِي ألُبَّشِ ُروُح الرَّ
يَِّة ألُنَاِدَي ِلْلَمأُْسوِريَن بِاِإلْطالَِق وِلْلعُْميِ بِاْلبََصِر َوأُْرِسَل اْلُمْنَسِحِقيَن فِي اْلحُ  َوأَْكِرَز 19ّرِ

ّبِ اْلَمْقبُولَةِ    ».بَِسنَِة الرَّ
  )13ـ  12:  6(مر قس  "هذاالتالميذ "ولقد فعل 

َوأَْخَرُجوا َشيَاِطيَن َكثِيَرةً َودََهنُوا بَِزْيٍت 13فََخَرُجوا َوَصاُروا يَْكِرُزوَن أَْن يَتُوبُوا. 12"
  "َمْرَضى َكثِيِريَن فََشفَْوُهْم.

  ) 12: 14"هذا " ( يوحنا  ملنع واآلن نحن
َويَْعَمُل  ضاأياَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َمْن يُْؤِمُن بِي فَاألَْعَماُل الَّتِي أَنَا أَْعَملَُها يَْعَملَُها ُهَو 12" 

  "أَْعَظَم ِمْنَها ألَنِّي َماٍض إِلَى أَبِي.
  خطوات عملية 
ه في مع ال  هفي عالقتينمو  تخيل فريقاً للقيادة اذهب خطوة  .ةلطلبامسيح ويستثمر حيات

ً تخيل فريق القيادة هذا مستعد. أبعد من ذلك ذا" أن يحقق ا ار  ."ه نهم أن يكرزوا باألخب يمك
لوا المنسحقين في الحري ،يشفوا منكسري القلوبوالسارة  ذةويرس ة أن  ه. ويمكن له الرؤي

  .تكون حقيقة عندما تضع هذه الخطوات العملية موضع التنفيذ
  ـ صلّ 1

ذين دعاهم هللا لكي يشتركو في  ااقِض وقتاً في الصالة بتركيز من أجل كل األشخاص ال
  فريق القيادة لديك.

  
  ـ ُقد2

ا ادة ليست من بينه د الشباب إ .هناك مهام كثيرة يمكن تفويضها ولكن قيادة فريق القي ن قائ
  يقود فريق القيادة. نأيجب  هو الذي

  
  إخترـ 3

ك إخت ة ار فريييمكن ي خدم اً ف املين حالي اس : الع ن الن رة م ة كبي ن مجموع ادة م ق القي
ون الطلبأ ،في الكلية الءالزم أو من الشباب يأهال منأوالشباب، ذين يحب  ةومن اآلخرين ال

  كالً منهم تحديا شخصيا لفريق القيادة. عطأويشعرون بأن هللا دعاهم للعمل معهم. 
  
  ـ إلتزم 4

دم تعندما  ة لخدمإ، الشخصي التحديق ةالشباب  ةطرح رؤيتك الكامل  . حدد واشرحكتاب
  .ة يامنذ البد هالفريق يحتاج لمعرفة ما هو متوقع من إن ،لتزام لفريق القيادةإلا أهمية

  مع يسوع المسيح ) ةمن كتاب مسيرة شخصي        صفحة أنظر(
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  زـ جهِّ 5
روح الصالة ال ز ب م جّه اع ث ل كل اجتم من خالل جتماعك راجع كل محاضرة بنفسك قب

ع صنالشخصي سي كإن إعداد القادة".قراءة "دليل المناقشة" في كل كتاب من كتب " بناء 
  فرقاً! 

  ـ اجتمع 6
دِّ  ً  دح ادا د األشخاص. وقت  ميع ي بيت أح وا ف ا اجتمع ان ممكن اس. إن ك يناسب معظم الن

راوح م اع يت يناالجتم اعة ونصف. اقضوا  ا ب ى س اعة إل دي 15س ي الح ة ف ن دقيق ث ع
  الشباب. خدمةموضوعات 

  
  ستثمر.إـ 7

و اآلخرأ األشخاص الءفي حياة هؤ نفسك ستثمارإإن  سيجعلهم يكتشفون يسوع  سبوعاً تل
اة  ضاأي نكما سيكتشفو ذه المواهب في حي م وكيف يستثمرون ه المواهب التي أعطيت له

  الطلبة.
  
  م.ـ قيِّ 8 

م عمل على حل المشاكل إ. كانية تحسينهمإو هباتمام قمتمم ما جتماع للفريق قيِّ إبعد كل  وق
  بتعديالت.

  
  صمم بما اكتشفته خطة عملك لبناء القيادة.

  
  بناء القادة )ل الدافعلماذا؟ ( 

  
  )ةخطواتك العمليوماذا ؟ ( أهدافك 

  
  ن؟ ( األشخاص)مَ 
  
  التي سيجتمعون فيها) األماكنأون؟ ( المكان أي
  

  )ت المحددة وبجانب كل منها تاريخ كل خطوةنجاز الخطواإل ةالنهائي خمتى؟ ( التواري
  ـ نتائجك المرجوة 2ـ حالتك الحالية               1     لكي تتعمق بأهدافك اكتب    

  ـ أهدافك.4ـ الفرق بينهما                           3
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  المحاضرة الخامسة 
  
  
  

                                 ً   تلمذ طالبا
  
  

  الهدف 
  
  
  
  

  يختبرون تغييراً في حياتهمطالب  ةتلمذ
  مغيرين لحياة اآلخرين نويصبحو
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  التركيز على يسوع
  

يس  ةعلى مر التاريخ عمل هللا أكثر أعماله أهمي من من خالل عدد قليل من األشخاص ول
مكثيرين. إن استثمار يسوع في مجموعة قليلخالل  ى أنه و ة أدّى إل في  "ةا المسكون" فتن

ة نوات قليل رة ). إن 6: 17ال (أعم س ة نظ اة اليومي ي الحي وع ف داخل يس ى ت ة عل متعمق
  .لتالميذه تعطينا إتجاهاً واضحاً على  المهام األساسية في تلمذة الطلبة

ذة بإخت دأ التلم ا يتب ي لوق ذ. ف وع " قض 19ـ  12: 6ار تالمي د أن يس ي  ىنج ه ف ل كل اللي
ريبين 13: 6التالي " دعا تالميذه " (لوقا  في اليوم .الصالة " ). ومنحهم الفرصة ليكونوا ق

داً. ودعاهم م 13: 6رسالً "(   "منه، ليتبعوه ويصبحوا رفقاءه المقربين ج د وضح له ) وق
ذ البد د يامن ليه. لق يكونون مرس م س ط إة أنه ار فق دة إخت ة فري انوا مجموع ر وك ي عش ثن

تقبل خد ل مس د وضع يسوع ك اة متنوعة. لق ي حي ه ف يمت م أ اإلثن ر عشر وه شخاص غي
الم يؤمن تماماً أنهم إذا تبعوهمدربين وغير مؤهلين، ولكنه  إذا أخذت فسيعدهم لتغيير الع . ف

ر  ، ناضجينغير  كما هم، مجموعة من الطلبة دربينوغي رو ،م إن إخت وا معك ف تهم ليكون
  الم. ذلك لن يغيرهم فقط لكنهم مع الوقت سيأخذون دورهم لتغيير الع

ذة  ع واستمرت التلم اً م ذ دائم ان التالمي ة. ك ات طويل تم  من خالل قضاء أوق م ي يسوع. ل
ذه  ا درب يسوع تالمي ى فصول، إنم التدريب من خالل حضور مؤتمرات أو باالنضمام إل

ون 14: 3 سقر(م بوجوده الدائم معهم. ). وكان منهج التدريب يتكون من الوقت الذي يكون
ّى"  فيه في محضر المسيح الوا إل ذه " تع ال يسوع لتالمي ه. ق ة مع ة وعميق ة ثابت وفي عالق
ار دهشتهمو) 30ـ  28: 11"وتعلموا منى" ( متى  ا شاهدوه أث ه. وم اء لما ،قد استجابوا ل

ر، يت ى خم ول إل بعون شخص 5000ح د رأوا ايش فة. لق ة العاص ان يإل، تهدئ ،  يالعملم
ةلعشرة ممعه أن يثقوا باهلل. وبا ةلعشراوتعلموا من  ين طلب ارة من ب  عك فإن مجموعة مخت

رون كثيرين  ا ي ييإستتعلم كيف تثق في الرب بينم د مانك العمل ا فق ال لوق ا ق انوا ". وكم ك
ه " ا  ( يسيرون مع و 25: 14لوق انوا يحب ة شعبية يسوع  ن). ك مشاهدة المعجزات ورؤي

وع ة الجم ل بسرعة من كثاف م يفرحون بنجاحه. ولكن يسوع قل زداد وه ى ت التركيز عل  ب
رق بين المتفرج العادي والتلميذ الواثق. نرى يسوع وهو يفِّ  34ـ  25: 14تالميذه. في لوقا 

  لقد تحدى يسوع تالميذه بأن يضعوه هو فوق مستوى كل العالقات األخرى 
اتهم 26: 14(  وق رغب دروه ف ة ) وأن يق يقات أ) و27:  14( .األناني وا الض ن يتحمل

ه.نتيويضحوا بأنفسهم  تهم ل م قصة تعطيهم فرصة لكي  27:  14(  جة لتبعي دم له م ق ) ث
ه ىهِ يفكروا في التكلفة. وأن ه" كالم ربقول نكم ال يت ذلك كل واحد م ه  ك..... فك ع أموال جمي

ً يال ذا ي تلمي ون ل در أن يك ا  ....."ق ن 33: 14( لوق رون، لك ه كثي د ترك ي) وق ر  اإلثن عش
ري ةلنوعيامكثوا معه. هذه  ً من التك ا ذ يسوع يصبحون "ملح ) 34: 14" ( س جعلت تالمي

ودهم يالطالب تعن ةبطعم مميز في عالم الطعم له....... إن تلمذ ً  أن نق ا لكي يضعوا  أحيان
ك  كليسوع فوق  د ذل اة نفسها. وبع وق الحي ل ف ات ب ة والرغب ات واألنشطة الطالبي العالق

ة  سيصبح هؤالء ين الطلب م مختلف اتهم وكالمه يتذوق في أسلوب حي ة. وس اآلخرون  الطلب
  الملح.
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ك في كل في أثناء تفاعل يسوع مع تالميذه، كان يعطيهم حياة في نفس الوقت . وقد فعل ذل
م"  ول له جوانب حياتهم. لم يكن يعلمهم تعاليم نظرية أو مجردة أو يضعهم في فصول ويق

رؤي ،الصالة" عن اليوم سنتعلم أثرين ب انو مت ذ ك حتى  يصليوهو  يسوع تهملكن التالمي
لوا ف يص م كي ه أن يعلمه وا من م طلب ا .أنه ان 4ـ 1: 11(لوق ذا ك ذ ال) وهك ونتالمي  يتلق
رات؛ اً  باستمرار من يسوع اتجاهات وخب ً ووفهم ا ة وحق ي باإلض ،رؤي اة الت ى الحي افة إل

عندما يروننا نحيا حياتنا  ستصبح جادة ةلطلبا) إن تلمذه 35: 6، 4: 1( يوحنا وجدوها فيه.
  حلوها ومرها ـ وفيها يرون حياة يسوع التي تشع منا.ـ ب

.لقد أحب ء أهميةاأنك حذفت أكثر األجزاحذف المحبة من عالقة يسوع مع تالميذه وستجد 
م ه أظهر له ة لكن م فقط عن المحب ك يسوع تالميذه. لم يكن يكلمه ر من من خالل  ذل الكثي

ذكره؟  الطرق غير المألوفة. وعندما تذكر يوحنا أكبر أزمة في ذي ت ا ال حياته مع يسوع فم
ى المنته الم أحبهم إل ذين في الع ا .ىكيف أن يسوع" أحب خاصته ال ). إن 1: 13" (يوحن

ّر  ة، محبة يسوع ومحبةلمحباميذ يسوع هي تميز تالالعالقة التي  بعضنا بعضاً. كيف عب
هم. وهذا حقر عمل وهو غسل أرجلبأقام  خدمهم بأن  13؟ في يوحنا ةلمحبايسوع عن هذه 

يعرف  ف س دم. كي ي تخ ة الت ل المحب و عم ةه ذين ت الطلب دمال ي  همخ ة الت وع؟ بالمحب يس
  بها.  خدمهمحقيقة؟ بالطريقة التي ت ةلمحباتظهرها لهم. وكيف يعرفون أن هذه 

وِّ  كلمن المؤكد أن يسوع كان يمكنه أن يقوم ب ذا العمل العمل بمفرده. ولكننا نجده يف ض ه
ه مكان يسوع يجهزه )10( متى .لتالميذه د موت ذا العمل بع وا به  ؛بهذا التفويض لكي يقوم

ه أن يسيتركهم  فهو ان علي ذه عِّ لذلك ك د أظهر ه ا. وق اجون معرفته ي يحت ياء الت م األش لمه
م يعمل ذلك في البدعمليا األشياء أمامهم ه. ل يهم خدمت د أن يا. وبعد ذلك أوكل إل ة لكن بع

   .بها هو انه لكي يقوموا بهذه الخدمة التي كان يقومرأوه يعمل. الحظ أنه أعطاهم سلط
اهم تعل1: 10(  ددة ( ) وأعط ات مح دهم لتحم5: 10يم ديدة ) وأع طهادات الش ل اإلض
ديهم ك 17: 10(، ه ل) ووعدهم بأنه سيكون ل ا يحتاجون م أال 20ـ  19: 10( .م ال له ) وق

يهم ) 26: 10يخافوا ( دأزرع ف دفهم مب أن 39ـ  32: 10( ،أن السماء هي ه م ب ال له ) وق
م تجيبون له بعض سيس الل ) 42ـ 40: 10( .ال ن خ ة م د مرحل ذعن ة تلم الب  ةعملي الط

ذه  ةلنقطاسنشعر بأن هذا هو وقت التفويض. عند هذه  ع نصيحة يسوع لتالمي يمكننا أن نتب
 هيسوع في كان ليس هناك وقت).لقد كان يسوع يتشفع كثيراً من أجل تالميذه. 10في (متى 

اب 17اً أوحاراً جداً أكثر مما هو في يوحنا محدد دأ الفشل ينت وح وب . عندما بدأ الصليب يل
م في عن دعم يحفظه هللا خالل  ةياالتالميذ كانت صلوات المسيح من أجل تالميذه تزودهم ب

اتهم.  ضاأي يصليته اوذا الوقت الصعب. ولكنه كان في صله رهم طوال حي من أجل خي
: 17(يوحنا ،أن يمنحهم " الفرح"و)  12ـ  11: 17(يوحنا  ؛ظهمولقد طلب من أبيه أن يحف

هم  )13 ا .وأن يقدس ن أجل الحم) 19ـ  17: 17(يوحن ديس ةياصلى م رح والتق ا  .والف م
ذهم. صّلِ من  تعلمنا ما ينبغي أن نصليهفهي أعظم هذه الصالة  ذين نتلم ة ال من أجل الطلب

  وبطريقة محددة. باستمرارأجلهم 
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ن د م ع أ واح ة م ر األدوار أهمي وعالكث يم يس ان تقي يمهم. ك ان تقي ذ ك ذ  تالمي للتالمي
ان  هويأتي في وقتصادقاً، ادإ هالهدف منك د ساعدهم رش ى تالميذه.لق ى " ا عل لتعرف عل

( حقيقيةير الغواآلراء  ،)20ـ  17: 10حكيمة (لوقا الغير التعليقاتالمناطق المظلمة" مثل 
: 9( لوقا عنفهم،) لقد  45ـ 35:  10(مرقس  ةف غير الكتابي) واألهدا38ـ  36: 13يوحنا 

  ،35ـ21: 18) وأجاب على أسئلتهم (متى 33ـ  8:31، مرقس 56ـ  5
ذة  ةتفيد الطلب التيأخرى كثيرة. إن أحد األمور  ة) وأمثل26ـ 23: 19متى ( في عملية التلم

وع يم الموض و التقي ذي يه ي المجموع ال رون ف ت أو آخ ه أن وم ب ئ. . ةتق ا نخط كلن
ذك  ك لتالمي أ. إن تقييم درك الخط دون أن ن ئ ب ا نخط ا تجعلن ه" فين اطق المظلم "والمن

  المسيح. ملء قامةسيجعلهم ينمون إلى 
ذة ليست  اياغكان يسوع يعلم أن التلم ان يسوع في  ة في حد ذاته اثر. ك يلة للتك ا وس لكنه

د أ). و17: 1 يصبحوا "صيادي الناس" (مرقس لكية خدمته يشجع تالميذه يابد وصاهم بع
ذه أصبح 20ـ 18: 28"يتلمذوا" (متى  يصنعوا تالميذاً. ذلك أن ) وما فعله يسوع مع تالمي

اثر الروح .الكنيسة األولى لسلوب عمأ ذا " التك ذي" هو يوه تن المسكون ال ذةف ة . إن تلم
ة ا يعملها يسوع تؤد التي ةبالطريق ةالطلب ى أن الطلب ناً يتلمألسريعاً إل ر س  ةذون الطلبكب

  .محدودةاألصغر. وهكذا فإن خدمتك يمكن أن تنمو بأبعاد غير 
ة عإن ما فعله يسوع مع تالميذه كان  ا بالطريق يملياً وواقعياً. وعندما نتلمذ طلبتن ا الت  إتبعه

نقلهم من السطحية ى يسوع فإننا سوف ن ى الكنيسة إل رددين عل ى نضج ومن مجرد مت  إل
ة اة المتغيإ طلب روا الحي أهلوا ةرختب اة ت رين لحي بحوا مغي رين ليص إنهم  .اآلخ ذا ف وهك

  سيؤثرون في عالمهم بقوة من أجل يسوع.
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  صعبةأسئلة 
كيف كانت إجابتك على  أنظر. ثم 10ـ 1قيم نفسك على مقياس من وراجع هذه األسئلة. 

  .23ـ  19ــــــــ ، األسئلة  صفحةألول مرة في  ةاألسئل
  .الطلبة ةصف فيها إحتياجاتك لتلمذت ةرة مختصرأكتب فق

  
  ؟ةيسعوا وراء األمور الروحي يفي تحريك طلبتك ك التي تواجهها ـ ما هي الصعوبة1

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  .(قم بعمل بحث ) ؟الخدمةة الذين يتركون يالثانو طالب المرحلةـ ما هي نسبة 2
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ويعيشون له ؟من كل قلوبهم هللا  يتبعونذا العام ه يتخرجونطالبك الذين  نسبةـ ما هي 3
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  جمالى من الطالب المتحمسين لعالقتهم مع المسيح؟الالعدد ا نسبةـ ما هي 4
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  وجادة؟ ةتلمذة ملتزم ةـ ما هي نسبة طالبك المشتركين في مجموع5
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  

  مبادئ خدمة الشباب.
  

  ؟ لحياة اآلخرينختبروا الحياة المتغيرة كى يصبحوا مغيرين االذين  الطلبةكيف تتلمذ 
بدأوا عما كانت عليه حينما  ةتكون حياتهم مختلفسكيف  الخدمة معك الطلبةعندما يترك 

  ؟معك
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  مبادئ التلمذة.
  
حاول أن ،ست مرات. أكتب مالحظاتك في كل مرة تقرأه  2ـ1: 2تيموثاوس الثانية  أقرإ

  في كل مرة تقرأه. الطلبةتجد مبدأ واحداً لتلمذة 
ُشُهوٍد َكثِيِريَن، أَْوِدْعهُ َوَما َسِمْعتَهُ ِمنِّي بِ 2فَتَقَوَّ أَْنَت يَا اْبنِي بِالنِّْعَمِة الَّتِي فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع. 1

  )     2ـ1: 2( تيموثاوس الثانية  .ضاأيأُنَاساً أَُمنَاَء، يَُكونُوَن أَْكفَاًء أَْن يُعَلُِّموا آَخِريَن 
  ـ1
  ـ2
  ـ3
  ـ4
  ـ5
  ـ6
  
  ـ استقبال1
  ) 1: 2نية ( تيموثاوس الثا فَتَقَوَّ أَْنَت يَا اْبنِي بِالنِّْعَمِة الَّتِي فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع.1

      
  ـ عالقات 2

  أنت ......... أنا (بولس وتيموثاوس)
  
  ـ انعكاس3

  أودعه ........    
  
  ـ حقيقة4

  بشهود كثيرين     
  
  ـ تجنيد5

  أناساً أمناء    
  
  ـ تكاثر6

  ......... أناساً أكفاء ......... آخرين. ...... أنت اأن    
  
  
  
  
  
  

   :ةتعريف التلمذ
ة  ة مجموع وفر للطلب أن ت

  صغيرة،
ا ات  به رة عالق خب

ؤدي  جيع ي منضبطة، وتش
ل  و وعم ز، ونم ى تحفي إل

 خدمة.
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  خطوات عملية
  
  ـ صلِّ 1
ادة آخرين  الذين أن يوضح لك من طلب من هللاأ ستتلمذهم وكيف تتلمذهم. صّلِ من أجل ق

طلب من هللا التحفيز أ. الطلبة الءللمجموعة يكونون مؤهلين. صّلِ من أجل أن يستجيب هؤ
  في حياة الطلبة. ةوالنمو والعمل والخدم

  
  ـ إحلم 2

اةما اختبر طالبك الذين تتلمذهم الحياة المتغي ما الذي سيحدث إذا  رة وأصبحوا مغيرين لحي
  ؟.الثانويةفي مدارس المرحلة  وأ ،؟ ما هو التأثير الذي سيحدث في كنيستكاآلخرين

  
  إخترـ 3

مإتقابل بصفة فردية مع الطلبة المستعدين للتلمذة.  اً  شرح له م التحدي وجه دم له ا. ق الرؤي
ـ من  فحةصلتزام الشخصي" في إلبالرجوع إلى " ا رفع المستوى إلى أعلىإلوجه.  ــــــــ

  تباع يسوع.إ
  
  
  ـ إلتزم4
رح " اإ زام الشخصي" ( إللش فحةت ذين  ص وع ) لل اع يس ن إتب ـ م ي إـــــــــــ تجابوا ف س

ى  اجون إل أنهم يحت م ب حاً له تهم موض ة وق ي تكلف داهم ف م. تح اص به اع الخ اإلجتم
ع المسيح وفي أولوياتهم. ثم وضح لهم كيف أن هذا اإلختبار سيفيدهم في مسيرتهم مغييرت

  نموهم الشخصي وفي مهارات قيادتهم وتأثيرهم في المدرسة.
  
  ـ إستعد 5

ئلتك عن  ى أس د عل ل القائ استكمل كل محاضرة بنفسك في كتابك الخاص. وسيجيب دلي
د  أنظركيف تقود مجموعتك.  ى أنظروفي دليل القائ أل إل ة لتس ئلة المفتاحي  طالبك.ل هااألس

اس  ة،بطريقة محكمحتى يمكنك مناقشة الموضوع  ات مق ى بطاق ئلة عل . 3X5أكتب األس
  التأخذ معك في المجموعة دليل القائد. اذهب وأنت مستعد.

  
  دـ قُ 6

ة المجموعة.  دم لبقي د. حدد خطوات التق بأنت القائ ذي  أطل د ال ك القائ رب أن يجعل من ال
ؤ صورة يعكس م،  الءالمسيح له أوا، وشجعهم، إتصل به اعدهم إن أخط ة. س ل تقابالطلب

  ام حياتهم.أيإن قيادتك سوف تؤثر فيهم بعمق طوال معهم وفوق كل شئ صّلِ من أجلهم .
  
  
  



 - 49 -

  ستثمرإـ 7
ذ ؤ ةان تلم اع الءه رد إجتم ن مج ر م ي أكث ة ه بوعأ الطلب ا لل يس ة. إنه تثمار امجموع س

م.  اراً له ً للعالقات. ومن خالل قيادة هذه المجموعة تصبح صديقاً ومستش ا ةلل كن متاح  طلب
  جتماع.إلرج وقت اخا
  
    ـ قيّـــــــم 8

نسأم كل بعد كل اجتماع قيِّ  ك أن تحسًّ ه وكيف يمكن ا فعلت م بعمل ه. حل المشاكل بوع م وق
  . استخدم األدوات في دليل القائد لمساعدتك على التقييم.تغييرات

  
  
  

   ةالطلب ةاستخدم ما اكتشفته في تصميم خطتك العمليه لتلمذ
  

  )الطلبة ةمذتلل دافعاللماذا؟ ( 
  
  

  ماذا ؟ ( أهدافك وخطواتك العملية)
  
  
  ن ؟ ( األشخاص الذين تهدف إليهم واألشخاص المشتركون)مَ 
  
  
  ستجتمعون فيها)  التياألماكن أون ؟ ( المكان أي
  
  

  نجاز النقاط العملية وبجانب كل منها تاريخ عملها)إلمتى ؟ ( التواريخ النهائية 
  ـ نتائجك المرجوة2         ةـ حالتك الحالي1          تعمق بأهدافك أكتب      ت لكي

  ـ أهدافك 4ـ الفرق بينهما                             3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ةان أعظم طريق
از ا اليإلإلنج ة رس

ن  ت م ى ليس العظم
  خالل حدث

لكن من خالل عملية 
 ةالتلمذ
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  المحاضرة السادسة 
  

  ق الثقافةإختر  
  
  
  الهدف
 
 
  
  

  ،ةعداد وتعبئة قادإ
  أتواي لكيآباء وطلبة و
  ثقافة الطلبة إلىالمسيح ب
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  ى يسوع التركيز عل
  

وع  ان يس ذي ك و ال دوةه ة   يعطي الق ه يتصرف بطريق ا يعمل ل م ي ك راه ف ذه. ون لتالمي
ألن ابن االنسان "عندما يتعامل مع الخطاة. قال يسوع عن نفسه: خاصة  ةومقصود ةجابييإ

  ).10: 19(لوقا  .يطلب ويخلص ما قد هلك" لكيقد جاء 
عالقات مع غير المؤمنين  ةإقام فيللسعي شباب المثال لطلبتنا  ةولكي نرى كيف نقدم كقاد

ل  رمحفلنتخي ذهال ع تالمي وع م ان يس د ك و . لق رمحرأس  ه بة ال ال انوا قص م ك . رمحوه
  والقصبة تتبع الرأس. 

  ».نَّاِس لمَّ َوَرائِي فَأَْجعَلُُكَما َصيَّادَيِ الُ هَ : «قال يسوع"
  ).19:4(متى                                                                    

دنصنتبع يسوع و لكيعانا هللا دلقد   وا ذلك طاد الطلبة وبع م لكي يفعل م  ه نفس الشئ. إنه
  .رمحسوف يتبعون مثالنا كما أن القصبة تتبع رأس ال

  
ال  10ـ 1في مرقس نجد في األصحاحات من  دم يسوع المث االً عن كيف ق سبعة عشر مث

  .اق ثقافة غير المؤمنين إخترعن 
 1 :14 .ـ ذهب يسوع إلى الجليل معلناً أخبار هللا السارة 
 1 :21  وبدأ يعلم . المجمعـ ذهب يسوع إلى 
 1 :38  : ضاأيلنذهب إلى القرى المجاورة ألكرز هناك "ـ قال يسوع." 
 2 :1  فكان يخاطبهم بالكلمة. 2ـ .... 
 2 :13  ليه كل الجمع فعلمهم.إإلى البحر وأتى  ضاأيثم خرج 
 3 :1 إلى المجمع وكان هناك رجل يده يابسة. ضاأيم دخل ث 
 4 :35 إلى العبر. نجتزوقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء ل 
 6 :6 . وصاريطوف القرى المحيطة ويعلم 
 6 :56 وا  قوحيثما دخل إلى قرى أو مدن أو ضياع وضعوا المرضى في األسوا وطلب

 فاء.أن يلمسوا ولو هدب ثوبه وكل من لمسه نال الش
 7 :24 صيداء.يترك المكان ويمضي إلى تخوم صور و يسوع 
 7  :31  من تخوم صور وصيداء وجاء إلى بحر الجليل في وسط حدود  ضاأيثم خرج

 المدن العشر.
 8 :22إلى بيت صيدا وقدموا اليه أعمى وطلبوا أن يلمسه. وجاء 
 8 :27 فيلبس. ةمضى يسوع وتالميذه إلى قرى قيصري 
 10 :1 من عبر األردن. ةخوم اليهوديذهب إلى ت 
 10  :17 .وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثا له 
 10 :32 .كانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويتقدمهم يسوع 
 10 :46  ا هو خارج من أوجاءوا إلى ا وفيم ان أريح ر ك ذه وجمع غفي ا مع تالمي ريح

 طي.برتيماوس األعمى بن تيماوس جالساً على الطريق يستع
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ه إل ةإن خدمة يسوع تقدم لنا طريقة قوي روعملية لما فعل ةاق خت ا  الثقاف د من ا يري ذلك لم وك
الي راراً بالتحدث عن اإلرس ه بوضوح وم ا رغبت العظمى في كل  ةأن نفعله. لقد وضح لن

ل األربع ال الرسل( متى  ةانجيل من األناجي ،     15: 16، مرقس 20ـ  18:  28وفي أعم
ى 8: 1وأعمال  21: 20، يوحنا 47ـ  46:  24لوقا  ى وجه  19: 28). وفي مت ا عل دم لن ق

اكن  "وهو يقول لقادة الشباب"التحديد ترتيبات سيرنا " فأذهبوا .......  فأذهبوا إلى حيث أم
  زمالئكم". إلى " فأذهبوا إلى المدرسة وحاولوا أن تصلواطلبة" ويقول للالطلبة

  
  

    صعبة ةأسئل
  

كيف جاوبت على األسئلة  أنظرثم  10ـ 1م نفسك على مقياس قيِّ . األسئلةهذه راجع 
كتب فقرة مختصرة تصف فيها أ .30ـ  24من  ةألول مرة، األسئل صفحة ةالموجود

  في المكان الذي تعيش فيه. الطلبةتخترق ثقافة  لكيإحتياجك 
  
  ؟ منهمصغراأل الطلبة ةطالبك المشتركين في تلمذ نسبةـ ما هي 1

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  تشعر بها؟ التيما مقدار الراحة  الثانويةن كنت تتمشى اليوم في المدرسة إـ 2
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟الثانويةقضيه في المدرسة ت ـ ما مقدار الوقت الذي3
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  سم؟إلـ ما هي نسبة الطلبة غير المؤمنين الذين تعرفهم با4
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

في مدارس المرحلة  ةالذين لديهم خدم معك في الخدمة ـ ما هي نسبة المتطوعين5
  ؟الثانوية
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  التأثير في زمالئهم؟تساعدهم على  يم التدريب الذي تقدمه لطالبك كـ كيف تقيِّ 6
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  في مدارسهم؟ نخدمون معك يعتبرون أنفسهم مؤثرين روحيييـ كم نسبة الطلبة الذين 7
      1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  
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  لشبابمبادئ خدمة ا
  

  .الطلبةلكي يجعلوا المسيح في ثقافة  طلبةباء وآكيف نجهز ونعبئ متطوعين و
ون يالمن الطلبة في أمريكا  % 88من المنطقي أن نذهب إلى أماكن وجود الطلبة. إن  عرف

ً  ةيسوع. نحن نعرف هذا، ولكن قليلين في الكنيس يئا ون ش ذين يفعل م ال دافعإن  .ه د  ال الوحي
رك يجعلنا نت ذي س ارع ال ى الش ذهب إل د ون ين هلل ،المقع ى محب ا يسوع إل دما يغيرن هو عن

ت تيال لعواملفما هي ا .الذهابمدفوعين إلى وللشباب. بعد ذلك سنكون   خدمهايمكن أن يس
  يشجعنا على هذا األمر؟ لكيهللا 

  )34: 6( مرقس  تحفزنامحبة هللا 
تحنن عليهم إذا كانوا  نرى أن " يسوع 43: 6كان يسوع يتحنن على الناس. وفي مرقس 

  "وقد جذبنا حنان يسوع إلى شخصه. خراف الراعي لهاك
ويرسلنا إلى الطلبة الذين يحتاجون  ،من "نسبة حناننا " دلطريقة يريد هللا أن يزياوبنفس 

  هتم .يالفي عالم  لالهتمامعانا دإلى يسوع. لقد 
  .حتناعانا يسوع لكي نخرج خارج منطقة راد
إلى بطن العذراء ويختبر الوالدة  يعن يمين العظمة وقد إختار أن يأت يله وهو جالستخِّ  

، ويتحمل العرق في رجليهويصاب بقروح ، البشرية وينام فوق التبن ويأخذ جسداً بشرياً 
والتراب والطعام السئ. لقد ترك راحة أبيه. لقد أخذ القرار الصعب وألجل هذا فهو يدعونا 

  ألن نعمل نفس الشئ.
  يجب أن نذهب إلى أماكن  ةى الطلبللوصول إل
  ) لقد أخلى يسوع نفسه  16ـ  12: 5و ل(  تواجدهم

) فيما بيننا. لقد جاء ليسكن حيث نسكن   "و(حلَّ
  حيث يسكن هو. وألننا  نحن نحن حتى يمكننا أن نسكن 

  الطلبة تواجدحيث ي تواجدننا يجب أن نإنتبع يسوع ف
  .يسوع نسكيمكنهم فيما بعد أن يسكنوا حيث ي حتى 
  .جيل مضى أيأكثر من  طلبة هذا الجيل لديهم ألم إن

  األلم في األرض أيلقد عرف يسوع قوة األلم. لقد ر
شفاء.  ةولم يبتعد عنه بل على العكس لقد لمسه. إنهم مثل األبرص وهم في حاجة إلى لمس

حن مثل الوحيد. ون همؤ) فهو رجا6ـ 4: 53إنهم يحتاجون إلى الشافي العجيب ( إشعياء 
  .لأللم الذي يشعرون به ةيسوع نقدم لمسة شافي

م ةإلى معرف الطلبةيحتاج  اك شخصاً يعتني به ا  أن هن د 2ـ1: 15( لوق ار ا) لق خت
م  ة. ل يبعد المؤسسة الديني ار س ذا االختب م أن ه د عل ع الخطاة. لق يسوع بإرادته أن يسكن م

ه يعتني لماذا؟ ألنه كانت لديه أولويات مرتبة يقلقه هذا األمر . لقد أراد أن يعرف الخطاة أن
اك أحد  لشباببهم أكثر من أن يعجب به شعب الكنيسة. إن ا ان هن وا إن ك يريدون أن يعرف

دو من األنظمة الدينية ستشعر بالغضب. إنهإيعتني بهم. وعندما نعتني بالطلبة ف "  نال يري
ل يسوع فو" في الكنيسة. الءأشخاصاً مثل هؤ ذا إلكي نكون مث يكلفنا ن ه ر األمر س الكثي

  خصوصاً مع األشخاص المتدينين. إن هذا األمر كلف يسوع حياته.
  

د األن ن  يوج رون م كثي
ة ين الطلب ي  منفتح ف

اتهم  أوقات كثيرة من حي
ن أ ر م ر  أيكث ت آخ وق

 .في التاريخ
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  ).3: 17يحتاجون يسوع (يوحنا  الطلبة
ة و الطلب نهم ال يعرف اة ولك دون الحي رف أي نيري ن نع دونها. ونح دهاأين يج ا إ ،ن نج نه

ال يسوع.  اة األبدي"موجودة في يسوع وليس في مكان آخر. ق ذه هي الحي وك ه ة أن يعرف
  ).3: 17(يوحنا  .أنت اإلله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته"

  .ويمكن للطلبة أن يجدوا الحياة في يسوع بواسطتنا
  

  ) 10، 7: 28يسوع موجود هناك بالفعل (متى 
  قام يسوع من الموت وكما قال المالك " ها هو يسبقكم إلى 

 ثقافة  وسط اال يرسلن) فالمسيح المقام 7: 28(متى  .الجليل"
  بمفردنا. إنه يسبقنا دائما ويقابلنا هناك. إن يسوع  الطلبة

  وهو ينتظرنا لكي نلتقي به هناك. الطلبةيعمل بالفعل في حياة 
  

   chronosالوقت  :من الوقت نيشير العهد الجديد لنوعي
  التمضية اليومية للوقتchronosوكلمة  .Kairosوالزمان 

   . Kairos كل الناس في كل يوم. ولكن الزمانوهذا ما يحدث مع  
  ةة تاريخية لها داللة خاصة. ولقد عاش يسوع في لحظلحظهو 

  الثالث  ولمدة ةوجوده في هيئة بشري طوال .Kairos  زمنية
  )......... Kairosجاء ملء الزمان ( اولكن لم ."سنوات

  نناإفينا ف االذي يحي ه)واآلن من خالل روح4: 4 ة( غال طي
  ويحتاجون من حولناهناك طلبة  .ةلحظة زمني في ضاأينحن  
  ةلزمنياحظة للاإال إذا عرفونا. وفي هذه  هليسوع ولن يجدو ةبشد 

في ثقافتهم. والوقت لذلك  الطلبة الءصل إلى هؤنكل الحواجز لكي  نتخطى كي يقودنا هللا
  هو اآلن.

  : ةخطوات عملي
  

المدرسة  بة منك. تواجد هناك عند دخول الطلبةيذهب بجوار مدرسة إعدادية أو ثانوية قرإ
  ن مالحظات ثم اسأل نفسك هذا السؤال: أو عند انصرافهم منها. راقبهم ودوِّ 

  كم شخصاً منهم يعرف المسيح معرفة شخصية ؟
  .المسيح نإن هذا التدريب العملي سوف يثقلك شخصياً بالطلبة الذين ال يعرفو

  الثانوية.الطلبة من المرحلة  ثقافة اقإختر
، ما هي الخطوات التي تحتاج أن تتخذها لكي الطلبةبهذا التثقل الموجود في قلبك نحو 

  عمل شيئاً في المدارس الثانوية الموجودة في منطقتك ؟ت
  )47: 2( أعمال  نعمة خاصةمن أجل ـ صّلِ 1
     لصالة  ةارجع إلى محاضرة الصالة وقم بالخطوات التي تحتاجها لتكوين استراتيجي  
  . ركزوا صلواتكم على مدرسة     واألهل والطلبةحارة تشترك فيها أنت ومتطوعوك  

  طريقه عظيمة    "مع هذه المدرسة. استخدم أداة:  يعطيكم نعمةوا من هللا أن أطلبواحدة. 
  "للصالة:

نن ي يالتح ا  عن أنن
الم  نهتم في وسط ع

 هتميال

إن أعظم تحدي يواجه 
و وم ه ة الي  الكنيس

اكن  ى أم ول إل الوص
درانها  ن ج د م أبع
دعو  ي ت ة لك األربع

ع  الجديدالجيل  لكي يتب
 .يسوع



 - 55 -

  
  ).16: 17عرف المدرسة ( أعمال إـ شيد جسراً ـ 2

  حات العملية:اقترإلاتبع هذه إولكي تعرف المدرسة    
 ة المدرسة/ أو الكتاب السنوي ثم إدرسهحصل على صحيفأ. 
 سألهم أسئلة عن مدرستهم.إجلس مع أوالدك وإ 
 ن مالحظات.ذهب إلى أماكن تواجدهم ودوِّ إحضر المناسبات الخاصة بالطلبة وإ 
 اق المدارس إخترفي الموجود  "للمدرسة شامل عمل مسح"بص. ارجع إلى الجزء الخإ

 .الثانوية
 
  ).6:7( أفسس  الناظرـ أعبر الجسر ـ تحدث مع 3

  يجب أن تتخذ قراراً هاما: ناظرلكي تعبر الجسر إلى ال    
  ؟خدمهاهل سأقف من أجل حقوقي القانونية في المدرسة أم سأخضع نفسي للمدرسة وأ

إن الوسيلة الوحيدة لكي تكون لك عالقة طويلة مع إدارة المدرسة هي أن تخدم. بمجرد أن 
ة مع  يم عالق إن الطريق يصبح واضحاً لكي تق ا خدم يسوع ف أن تخدم مثلم تتخذ قراراً ب

  .ناظرال
  اتبع هذه الخطوات لبناء هذه العالقة:

ه بصور1 ر رسمي ة) تقابل مع اء. واجعل بعض أولةغي ةأمور  ي دمونك  الطلب ه في إيق لي
  .ةمناسبة اجتماعي

  ، اكتب إليه خطاباً.هبلا) بعد أن تق2
  في مكتبه. ةبصورة رسمي لناظرموعداً لمقابلة ا) حدد 3
  ، اكتب إليه لكي تشكره.ى) مرة أخر4
  بصورة منتظمة. ناظرلا) استمر في بناء العالقة بمقابلة 5
ل 4 ة(يوحنا اـ اجع دم المدرس ً ـ اخ ا ر مفتوح ي (17ـ1: 13لجس )         24ـ23: 3) كولوس

  المدرسة:  أن تخدم فيه فيهللا كلكي تجد المكان الذي يريد
 ياج في المدرسةحتاال اهتمامك أو حدد مجاالتمجال  حدد. 
  عن ما يحتاجونه. الطلبةاسأل المدرسين أو 
  ِّي بإن لم تكن متأكداً، جر ى أش اج إل ا يحت اً في مساعدة كل م ة. اقض وقت اء مختلف

 .مساعدة
  

                              )                              42ـ 1: 4( يوحنا الطلبةـ ابن عالقات مع 5
مع  ةكي تكتشف كيف أقام يسوع صداق 4استخدم نموذج حديث يسوع في يوحنا

  وهذا الشخص لم يكن يعرف يسوع.                                    من قبل لم يكن يعرفه  شخص
  .اسأل أسئلة واستمع 
  ،تتحدث    نسئلة يمكنك أن، لماذا وكيف؟ فعندما نسأل هذه األأياسأل: من، ماذا   
 دقيقة على األقل. 15شخص لمدة  أيمع  
 لمساعدةام حتياجات قدِّ إلحتياجات ثم من خالل هذه اإلضع يدك على ا. 
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  )15ـ 7: 4متطوعين وآباء ( كولوسي  إخترـ 6
يح  دى المس ان ل د 12ك ان ل ذاً. وك رون. وذً  ىتلمي ذ كثي ولس تالمي مار ِكب ي  همءأس ف

  ). الحظ كيف أشار بولس إلى أدوارهم المختلفة.15ـ 7: 4(كولوسي 
  

  متطوعين وآباء. وتعبئعليك أن تجهز    
 اكتشف طرقاً لكي تشرك فريق القيادة مدركاً بأن لديهم وقت ً ً محدد ا داً. ساعدهم  ا ج

 لتركيز على الطلبة لساعات قليلة كل أسبوع.اعلى 
  ل دعوتهم أو دعوة أسرهم ساعد اآلباء لبناء عالقات مع أصدقاء أبنائهم من خال

 لتناول الطعام.
 طالباً جامعيين أو عزاباً لديهم متسع من الوقت. إختر 
  ِّن فريق المدرسة الثانوية مع قادتك المتطوعين.كو 
  اآلخرين في مجال المدارس الثانوية. ؤمنينلمااعمل مع 
 

  ).4ـ1: 8، أعمال 10( متى  طلبة إخترـ 7
ى إإلى نفسك و أنظرمرة أخرى،  ى إقادتك ول اء األمورل رمح  أولي م سن ال ى أنه عل

م ا ةوأن طلبتك هم قصب ال ث دم المث رمح. ودورك هو أن تق أن تجهزهم وتل تحداهم ب
  يأخذوا المسيح إلى أصدقائهم.
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  .الطلبةبيسوع في ثقافة  يكتشفته ّصمم خطة عمل لكي تأتإمن خالل ما 

  
  ثقافة)اق الخترإل الدافعلماذا؟ ( 

  
  

  ماذا ؟ ( أهدافك وخطواتك العملية)
  
  

  ن)واألشخاص المشتركو الطلبة المستهدفونمن ؟ ( 
  
  
  ستتقابلون فيها)  التياألماكن أو ن ؟ ( المكان أي
  
  

  متى ؟ ( التواريخ النهائية للخطوات العملية ، المكان والتاريخ بجانب كل خطوة)
  ـ نتائجك المرجوة2         موقفك الحاليـ 1هذه             كتباتتعمق أهدافك  لكي

  ـ أهدافك 4لفرق بينهما                             اـ 3
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  المرحلة السابعة
  

  خلقا     
   كرازةفرصاً لل                       

    
  
  الهدف
 
 
  
  

  فرص كرازية مالئمة م يسوع من خاللديتق
  أن  حتى يمكنهم طلبةال لثقافة 

  بأصدقائهم غير المؤمنين ايأتو
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  التركيز على يسوع
  

ثقافياً لألشخاص  الئمةم كرازةقدم يسوع من خالل فرص نكيف  يعلمنا المعلم األعظم
  الذين يأتون بأصدقائهم غير المؤمنيين.

  
  لكي نقدم يسوع .

  يعرف كيف يقدم نفسه. كتب يوحنا يسوع كان الرب
إِْن َعِطَش أََحدٌ فَْليُْقبِْل ِإلَيَّ «ْليَْوِم األَِخيِر اْلعَِظيِم ِمَن اْلِعيِد َوقََف يَُسوُع َونَادَى: َوفِي ا37

ٍ 38َويَْشَرْب.    ». َمْن آَمَن بِي َكَما قَاَل اْلِكتَاُب تَْجِري ِمْن بَْطنِِه أَْنَهاُر َماٍء َحّي
  )38ـ  37: 7(يوحنا   

تائهين في الصحراء حيث  اكانو أنهم بني اسرائيل تذكرلية إحتفا ةكان عيد المظال مناسب
االحتفال يأخذ الكاهن إناءاً ذهبياً  هذا المياه ثمينة ومن الصعب العثور عليها. وخالل كانت

م ويمأله بالماء. وكان يحمل المياه من خالل باب خاص يستخدم فقط اويتجه نحو بركة سلو
فَتَْستَقُوَن ِميَاهاً " ) 3:  12( أشعياء ان الشعب يردد ـ باب الماء ـ بينما ك ةلهذه المناسب

  " كان يحمل الماء للهيكل ويسكبه على الهيكل كذبيحة هلل .بِفََرحٍ ِمْن يَنَابِيعِ اْلَخالَِص.
ومن المحتمل أن الرب يسوع في هذه اللحظه نطق بهذه الكلمات " إن عطش أحد فليقبل 

 ي. لقد أعلن يسوع نفسه بأنه الماء الحى هذه الرسالةفهم كل السامعين معن"  .إلّى ويشرب
مز إليه في هذه المناسبة. وفي هذا اليوم الحار والمترب، دعاهم يسوع كي رَ كان يُ  الذي

وبعد ذلك قدم الوعد بأن كل من كوب ماء  د كل إحتياجاتهم ـ أن يشربوايلتسد إليه قبلوايُ 
  أنهار ماء حي. ستجري من بطنه يؤمن به
 ةادة الشباب هو أن يقدموا يسوع بالطريقة التي قدم بها نفسه ـ طريققحدي أمام إن الت

...! إن يتوقون أن يستقوا منه.من هو يسوع ومن ثم  ةواضحة وجريئة حتى يفهم الطلب
  يقدم يسوع بطريقة تجعل الطلبة عطشى للماء الحي. كرازةخلق فرص لل

ً  الئمةم خدمةمن خالل فرص    ثقافيا
  )28ـ27: 5( لوقا للتوكيف يقدم المسيح بطريقة الئقة ... لقد قابل يسوع  لقد عرف الوي

هو طالب جاء من العالم إلى الرب الضالين  الطلبةدة ويق لعرهذا هو المفتاح! إن أفضل ط
قوية لدى  ةذلك ينشئ رغب طالب كل شئ ويتبعه" مثل الوي فإنحديثا. وعندما " يترك ال

  .يحتذوا بهن أصدقائه بأ
ه الوصنو" .)29: 5أن يعرف كل أصدقائه يسوع كما يقول لنا ( لوقا  يراد الولقد أ  يع ل

ا ) ةضيافة كبيرة في بيته والذين كانوا متكئين معهم كانوا جمعاً كثيراً من العشارين ( الخط
دة التي وجدها  لقد صنع وليمة! وقد صنع هذه الوليمة .وآخرين" لكي يشارك بالحياة الجدي

ق جواً  ين الوفي يسوع.الحظ أ ه  شعرخل ة  .يسوع بالراحة بوجودأصدقاؤه في إن الطلب
روا  المؤمنين في حاجة ألن يشعروا بالراحة وهم يأتون بأصدقائهم غير المؤمنين كي يختب

وع. إن  ع يس ة م عروا بالراح ة ألن يش ي حاج ؤمنيين ف ر الم ة غي وع . والطلب دى إيس ح
يالصراعات  هت الت باب هي  واج دمات الش م خ ومعظ ق ن ن اخل ة وبيئيإلع م ذات   ةجابي

  وجهين.
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  مناسبة يأتى بها الطلبة بأصدقائهم غير المؤمنين.
ن إلى كيف يحضرون غير المؤمني ةلقد كان التالميذ يقصدون خيراً ولكنهم فقدوا رؤي

أرادوا أن يحموا المسيح من األطفال المشاغبين والكثيري  13: 10يسوع. وفي مرقس 
نتهروهم. وغالبا ما إيلمسهم لكن التالميذ  لكيبأطفالهم إلى يسوع  الحركة . جاء الناس

دين عن يتبعد البعفيقيمون حواجز المؤثرين بها بدور المنتهرينالكنيسة واألشخاص  قومت
  .أو لغتهم من خالل سلوكهم أو تعنتهم هللا

  ول يسوع هذا الموقف.كيف حَّ  أنظر
ا رَ 14 دَُعوا األَْوالَدَ يَأْتُوَن إِلَيَّ َوالَ تَْمنَعُوُهْم ألَنَّ ِلِمثِْل «قَاَل لَُهْم: يَُسوُع ذَِلَك اْغتَاَظ وَ  أيفَلَمَّ

 .ِ ِ ِمثَْل َولٍَد فَلَْن يَْدُخلَهُ 15َهُؤالَِء َملَُكوَت اہللَّ ». اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َمْن الَ يَْقبَُل َملَُكوَت اہللَّ
  )16ـ  14: 10( مرقس                  ْيِهْم َوبَاَرَكُهْم.فَاْحتََضنَُهْم َوَوَضَع يَدَْيِه َعلَ 16

  
ً سم مجموعات الطلبة ما عمل التالميذ فنقإنه لمن السهل علينا أن نعمل مثل ثقافتهم ل تبعا

ما نقوم بعمل هذا فإننا دتهم. وعناولونهم وعمرهم واتجاهاتهم وموسيقاهم ومالبسهم وعاد
نقوم بها فإننا غالبا ما  كرازة. وعندما نخلق فرصة للالبعض من بشارة الخبر السار نستبعد
أو أنهم يأتون  ،أتي غير المؤمنينيأذهاننا. وبعد ذلك نتعجب لماذا ألفكار مسبقة في أولدينا 
حه القدوس الساكن فينا أن وستجيبون. ولكن يجب كممثلين للرب يسوع ومع رياللكنهم 

ً من خالل فرص  أن  الطلبة من خاللها يستطيعلكرازة لنزيح هذه الحواجز ونخلق طريقا
  يأتوا بأصدقائهم غير المؤمنين إلى يسوع.

  
  

يكون هذا  توقع أني ومناسبة " دينية " ألول مرة فه يحضر طالب غير مؤمنعندما 
أو يقوم بعمل  ،شعر بالخوف ألن شخصاً ما سيتعامل مع ثعابينسي أو أنه ،إجتماعاً ممالً 
  حذرين إلى أن يشعروا بالراحة وأنهم مقبولون. الطلبة. سيكون ةأشياء غريب
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   صعبةأسئلة 
   

كيف أجبت ألول مرة على  أنظر. ثم 10ـ 1م نفسك على مقياس من وقيِّ  ةراجع هذه األسئل
كتب فقرة موجزة تصف فيها إحتياجاتك أبصفحة ـــــــــ  ةالموجود 36ـ  31األسئلة من 

  لخلق فرص للخدمة.
  م تثقلك بالوصول إلى كل طالب في كل مدرسة ثانوية في منطقتك ؟قيِّ تـ كيف 1

       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟الطلبةلمسيح بطريقة شخصية إلى م تأثيرك في توصيل اـ كيف تقيِّ 2
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟ةرساليإلـ ما هي نسبة الطلبة الذين لديهم عقلية الخدمة وا3
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  "؟ هل فرص كرازتك محبوبة لدى غير المؤمنينـ 4
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  ؟كرازتكتشملها مناسبات  التي غير مؤمنينلاـ ما هي نسبة 5
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  في السنة األخيرة ؟ شخصيةرفوا على يسوع بطريقة تعِّ ـ ما هي نسبة طالبك الذين 6
       1       2       3        4        5       6       7       8        9         10  

  

  مة الشبابدمبادئ خ
  

الذين يأتون بأصدقائهم  كرازة تتماشى مع ثقافة الناسكيف تقدم يسوع من خالل فرص 
  غير المؤمنين ؟

  أربع خصائص .
  

سنجد أربع  ة.فرصاً مناسبة للخدمخلق يسوع  أن كيف نكتشفلجديد عندما نقرأ العهد ا 
  : خصائص

  ) 45ـ  40:  1( مرقس .هنتباالمركز اهو ـ كان يسوع 1
  )1:  4( مرقس .ـ كانت الجموع ممتلئة بالحماس2
  ) 29ـ  27: 5( لوقا .أصدقائهم غير المؤمنين ليقابلوا يسوعب يأتواـ أراد المؤمنون أن 3
  )34ـ 29: 20 ىتهم إلى األبد ( متـ تغيرت حيا4
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  بعدان 

  ةمكبِّر عدسةلهذين البعدين من خالل  أنظر ،ةعلى حياة الطلب يللتأثير القو
  
  

  البعد األول: ركز على يسوع 
ل مع المسيح  الطلبةساعد  ذي يتقاب ك تشعر على أن يختبروا يسوع. إن الطالب ال ن أيجعل

. إن حدثالمهم هو حجم ال نفقد هذا البعد معتقدين أ. ومن السهل أن نمجهوداتك ذات قيمة
  ة الطلبة على لقاء يسوع .دقدر بالعدد وإنما بمساعيالالنجاح 

  
  عرف الهدفإ: لثاني البعد ا

ديك ه دما يكون ل ك سوف تتجنب مشكلف واضح دعن أفعله  ةفإن ذي س ا ال وم  لكي" م أق
  .حدثال امن هذ اكتب هدفك المحدد كرازةفرصة كل ن " أمام آلبتسليتهم ا

  
  خمسة إختبارات

  وانتِق منها األفضل. عدة اختيارات، ابحث لحملة كرازيةعداد إلل
  
  ـ إقتبس الخدمة1

ة  د "( جامع يس تحت الشمس جدي م من ال9: 1والمبدأ هنا هو " ل ة). تعل  حمالت الكرازي
بس ألخرى. ا ابقةإقت اهد من مسرحيات س أتون من كنيسة  مش ين ي خرى لقضاء أومتكلم

  ة األسبوع.ياعطلة نه
  
  ـ إخلق الخدمة2

دما تجمع مجموعة من من أن تقتبسصعب أبالتأكيد هذا األمر  أة عن ، لكن كم تكون المكاف
ةو خدام الشباب ةفي حجرة  الطلب م عصف ذ وتقومون بعملي يئاً ل هني. ستكون النتيجة ش

  .ث من قبليحد
  هنا مبدأ آخر هو " إن الناس يميلون إلى  يويأت

  ."بأنفسهم وتعضيد ما أنشأوهمساندة 
  
  ـ إشتِر الخدمة3

  هناك أشخاص كثيرون ومجموعات لديهم برامج
  بالفعل يسعدهم أن يحضروها لكنيستكم. ةجاهز 
  لديها فريق  ةهناك منظمات طالبية في الجامع 

  موا بالخدمة كلها. كنوكي يقلسيأتون  ةمن الطلب
  وهذا الفريق أعن مقدماً  ألتس نمتأكداً من أ 
  تحصل على موافقة من قادة شباب مختلفين  

  من قبل. هذا الفريقاستخدموا 

د  ور يرش اك ن هن
اهي  داخل كل منا. م

ل ي  العوام الت
ور  ذا الن تجعل ه س

 توهج ؟ي
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  شترك في الخدمةاـ 4

رص ا ات والف الت والمباري ب الحف رألراق ك أن  ىخ ى يمكن ة حت ي المنطق ة ف المتاح
ت دف هخدمتس ام ه رازةا إلتم اكل الك ل المش ب ك ي أن تتجن ا ه حة هن دة الواض . إن الفائ
د الكرازة حملةفي تخطيط  ةداريإلا ذه األمور أن تفي . كن متأكداً من المتابعة حتي يمكن له

  خدمتك بطريقة مباشرة.
  
  المكانـ إستأجر 5

دالً من أن نشتري، إذ يمكن استئجار الحدائق األمن  رة أن نستأجر ب رات كثي سهل في م
ة الصغيرة ومالعب الج باحة والجمينزيوالعام ات الس ن أجل ولف وحمام ارح م م والمس

ً  كرازةلفرص ا   .... كن خالقا
دين و 4" ( 425فكر جيداً في "ت عندما ازات وبع م إإختخمس إمتي ارات) وت رار ي اذ الق تخ

  خالقة. حملة كرازيةساس راسخ لأبواسطتك وبواسطة فريقك فإنه سيكون لديك 
  
  

  بول بورتويك:
تتصف  يتبعون أساليب حياة أن الشباب الذين اليحضرون الكنيسة في مجتمعنالقد الحظت 

بابنا م مطلقة ةبغيرة وأمانبالمخاطر  ة انغ... ومع ذلك يظل ش ين  داخل منطق ان. إن أللق م
نهم ينتظرون إخطر من أجل اليحتاجون ألن يدعوا لحياة  ناشباب رون م اع المسيح. وكثي تب

  شيئاً له معنى، شيئاً فيه مخاطرة. تطلب منهم شيئاً عظيماً ليحققوه، أن ةمن الكنيس
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  خطوات عمليه
  

  نظم أفكارك
" بيضاء، فإن استخدام طريقة " لوحة  ةعمليو ةخالق حملةل ندعم عملية التخطيطلكي 

أفكارك  حملة كرازيةستكتشف في كل  وحةلستخدام هذه الابسوف تساعدنا على ذلك ... 
على مة دمتجددة باستمرار. اكتب فكرة كل فرصة للخ كرازتكوستكون الخالقة وتسجلها 

  التالية : البنودتحت  ةوحللاوضعها على  4X 6بطاقة 
  ؟ الكرازية لهذه الفرصةد دَّ ـ السبب : ما هو الهدف المح1
  على وجه التحديد؟ هإليالوصول  الذي تريد تلقيـ المستهدف : من الم2
  التحديد ؟ هـ الموضوع : ما هو الموضوع على وج3
  ؟ المحددةـ الهدف : ما هي األهداف 4
هذه النقطة قدم هذه األفكار لفريق  عندألفكار : ما هي األفكار الخالقة في البرنامج ؟ ـ ا5

القيادة لديك أو لقادة طالبك الملتزمين. وبعد أن تكتب كل أفكار برنامج الفريق 
  أفضل خمس أفكار؟ ، حددالمرتبطة بمو ضوعك وهدفك 

  ـ الموارد : ماهي الموارد التي تحتاجها ؟6
ستنتهي كل ومتى  ؟ماذاالبرنامج؟ من سيكون مسئوالً عن  شكل كيف سيكون ـ اإلنتاج :7

  ؟التجهيزات
  

  تجاه.إلفي نفس ا الكلقد 
اجعل الهدف من يتحركون في نفس االتجاه،  الطلبةو أولياء األمورو ،لكي تجعل قادتك

  تخطط فيها. التيعلى جدار الغرفة  حملةأمامك. ضع بيان هدف ال الحملة الكرازية
  
  م رسالة المسيح المغيرة للحياة.قد

لكي تصل إلى الطلبة. إنك  هتفعل نالتُحْد من نفسك ! إسأل هللا ما الذي يريدك أ كن خالقاً !
  .ةألمور التقليدياغير مقيد ب

   مع الثقافة ىللكرازة تتماشمن خالل فرص 
  أولياء األمورأو  ةرضاء قادة الكنيسإلليست هذه مصممة 

  . إن لة الكرازية هو الطلبة الضائعينهدف هذه الحموإنما 
  بحاجة ألن يشعروا بالراحة وهم  مؤمنينالطلبة ال

  ويجب أن يشعر .م غير المؤمنينئهيأتون بأصدقا
  هم غير المؤمنين بالترحيب والراحة من ؤقادأص 

  .وجودهم في المكان
  
  
  
  
  
  

  تذكر هدف هللا :
الة تأن  ل برس ص

اة  رة للحي وع المغي يس
إلى كل طالب في كل 

 مدرسة.
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  يأتي إليها المؤمنون بأصدقائهم غير المؤمنين
ظر عن ثقافتهم وخلفياتهم يجب أن يكونوا موضع ترحيب في إن كل الطلبة بغض الن

ً ال ؤمنينالخدمة. وفريق الطلبة الم مان والقبول ألسوف يخلق جواً من ا ،ممتلئ حماساً وودا
  والحب والصداقة.

  مجموعة مثل هذه . من خالل ةإن المسيح يمكن اكتشافه بسهول
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  .العملية لفرص الخدمةمم خطتك ته ّصِ كتشفامن خالل ما 

  
  )دوافع خدمة الكرازةلماذا؟ ( 

  
  

  ماذا ؟ ( أهدافك والخطوات العملية)
  
  
  األشخاص المشتركين) الطلبة المستهدفين،ن ؟ (مَ 
  
  
  ستتقابلون فيها)  التياألماكن أو ن ؟ ( المكان أي
  
  

  ريخ بجانب كل خطوة)متى ؟ ( التواريخ النهائية للخطوات العملية ، المكان والتا
  ـ نتائجك المرجوة2         ـ موقفك الحالي1            :تتعمق أهدافك أكتب لكي

  ـ أهدافك 4ـ الفرق بينهما                             3
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 ً   ضعها كلها معا

   " خدمة شباب محورها المسيح" معاً؟مكونات  كل كيف تضع
، ما الذي تحتاجه خدمة شباب محورها المسيح" إلى ما اكتشفته في عندما ترجع بتفكيرك

( وضع هذه المبادئ  العملي لكي تتحرك من المقدمة ( تعلّم هذه المبادئ) إلى التطبيق
   ؟موضع التنفيذ)

حدد بعض الوقت، على األقل ثالث ساعات، لكي تراجع هذه المادة وتركز على وجه 
الكتشاف رؤيتي كر في هذا األمر وكأنه خلوة الخصوص على صفحات خطة العمل. ف

 ة" إبعد عن كل شئ يشتت تفكيرك وإقض وقتاً بمفردك مع هللا. ضع خطالشخصية.
 ةعلى الصفحات التالية حتى تكون كل خطتك لخدمة الشباب موجود مهاوقيِّ  عمللل متكاملة

  هنا
  

  رؤية الصورة الشاملة
  أكبر اختبار تعلمته 

  الخطوات العملية
  بحرارة صلِّ 

  أكبر اختبار تعلمته
  الخطوات العملية

  ادخل إلى العمق مع المسيح
  أكبر اختبار تعلمته
  الخطوات العملية

  إبن قادة
  أكبر اختبار تعلمته

  عمليةالخطوات ال
  ق الثقافةإختر

  أكبر اختبار تعلمته
  الخطوات العملية
  كرازةاخلق فرصاً لل

  أكبر اختبار تعلمته
  الخطوات العملية

   
  

 ُ ً األسئلة التي ت   طرح كثيرا
  شباب محورها المسيح.عن خدمة 

  أدخل إلى العمق مع المسيح
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  قد غفرت؟ يايان خطأـ كيف أعرف 1
  وحياته فينا. وغالباً يكون من الصعب   إن عدم الشعور بالغفران يوقف تدفق محبة هللا   
اً ف   ان يسوع جريئ اً. ك ه مجان ران. ولكن هللا يقدم ول الغف ول للمقب وجي أن يق ورة  فل مغف

 ). وقد    13ـ 1: 2ا شفاه ( مرقس أياك. ولكي يثبت أن له سلطاناً ليغفر الخطياخط   لك   
   ،قدم هللا هذا الوعد   

َرنَا ِمْن ُكّلِ أيانَا فَُهَو أَِميٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى يَْغِفَر لَنَا َخطَ أيإِِن اْعتََرْفنَا بَِخطَ 9"       "إِثٍْم.انَا َويَُطّهِ
  )9: 1( يوحنا األولى     

تم تإذاً إن كنت بحاجة إلى الغفران، إع  ى حسابرف بخطيتك وسوف ي ا عل دم  غفرانه
ا نصارع  .الذي دفع أجرة خطيتك على الصليب المسيح اً تكمن في إنن إن المشكلة غالب

ا دما م ذنب. عن ا نتمسك بالشعور بال ة ولكنن رف بالخطي ا نعت نا. إنن ر ألنفس ت لكي نغف
من أجل الشعور بالذنب. اترك خطيتك  ضاأيالمسيح، لم يمت فقط من أجل الخطية لكن 

  كبعد  المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا"  ."والشعور بالذنب 
  )12:  103مزمور (                                                                         

  أنا لآلخرين؟يغفر لى وكيف أغفر  ألشخاص أنامن أحد  أطلبـ كيف 2
عن غفران  ضاأيقيل كثيراً في الكتاب المقدس عن الغفران لآلخرين و لقدالغفران.  أطلب
ا مع هللا ودوب .هللا لنا ن الغفران لآلخرين أو قبول الغفران فإن هذا األمر لن يعطل عالقتن

ه  ولكي تطلب الغفران من شخص .خرينآلعالقتنا مع ا ضاأيفقط ولكن  ا قال ع م آخر اتب
  .24ـ  23: 5الرب يسوع في متى 

   .يئاً عليك ذكر أن ألخيك ش بت أي شخص من هللا  أطل ذكرك ب ةأن ي ديك عالق         ل
 محطمة معه.

  .ى الشخص اآلخر و ةذهب بتواضع وتوبإتصالح بإل ه من  أطل د وجدت أن ران. لق الغف
داً أن  يالضرور بج ن ا أطل يس م ة صحيحة. ل ران بطريق ا الغف ول" أن لمناسب أن أق

ا آ د م ى وجه التحدي سف" أو " إذا كنت مخطئاً" لكن قل باألحرى " أنا أخطأت" وقل عل
وهذا األمر سيقدم للشخص اآلخر شيئاً محدداً يمكنه  ؟فعلته خطأ ثم قل " هل ستسامحني"

 أن يرد عليه.
  و 5ـ 3: 7تسامح شخصاً أخطأ اليك اتبع ما قاله يسوع في متى  لكيتقديم الغفران. 

د  18ـ 15: 18  دهم، تأك ك أح ل. إذا جرح ع ا أن تتعام رارةالم ب والم اط والغض  حب
داخلك أوالً  ي البد الموجودين ب بة. ياف ديم  أطل ك" بتق بة من عين من هللا أن " يخرج الخش

ذا الشخص  ل ه الغفران للشخص اآلخر . ولعمل ذلك ضع كرسياً بعيداً عن كرسيك وتخي
ران بعبِّ .الكرسي علىجالساً  دم الغف م ق ذا الشخص ث اه ه ول " أن ر عن كل ألمك تج تق

ـ  ذا الشخص .أسامحك ألجل ــــــــــــ ي ه ذهب إل دما ت ه عن الموضوع ل" وعن تكلم مع ت
م  د ت ذا الموضوع ق هتستطيع أن تذهب بمحبة المسيح التي تنساب منك ألن ه  التعامل مع

  بالفعل في قلبك.
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  ئاً في حياتي؟ر سلوكاً خاطـ كيف أغيِّ 3
؟  المفهوم النستطيع أن نتعلم هذارنا . لماذا ر أنفسنا ، هللا فقط هو الذي يغيِّ نحن ال نغيِّ 

ا عدد  21-20:  2تضعنا غالطية  ذا ، ويرين ع ه  21في االتجاه الصحيح للتعامل م
د عن .ر سلوكناما الذي نفعله حتى نغيِّ  اً نبع ا غالب ه ي إنن د أن ا نعتق ة هللا  ألنن ا نعم مكنن

معالجة هذا الموقف بأنفسنا . ولكننا عندما نفعل ذلك فكأنناً نقول هلل " المسيح مات بال 
درة هللا  ىوهي عل ،هللا " ةن مفتاح تغيير سلوكنا هو " نعمإ .سبب " د " ق وجه التحدي

ة ا من خالل الصليب والقيام ة فين دم .الفائق ة ها وتقِّ ا غالطي ة20: 2لن ة عملي  .بطريق
  :ر سلوكنا يجب أن نقبل حقيقتين أساسيتينلكي نغيِّ 

  ." بتل" مع المسيح صُ  .عندما مات المسيح مت أنا -1
 ت وانسكاب روحه فإناموألعندما قام المسيح قمت أنا وبقيامة يسوع من ا -2

     " ِ  " المسيح اآلن يحيا فّي
ا ؟ با يجب علينا أن فكيف إذن .فينا ةا هللا وموارده حيياإن عط ا اآلن حياتن ان يإلنحي م

لقد ُمت لذلك ال يمكنني أن أغير شيئاً. لكن المسيح  .بابن هللا " نضع ثقتنا في وعد هللا
 ِ ّي ا ف ه أن يغيِّ يحي و يمكن ا يسوع " وه د جعلن ل شئ . لق راراً" ( أر ك ة  أيب ا عالق لن

  .صحيحة معه ) وهكذا نستطيع أن نسلك " بطريقة صحيحة"
  
  لة كبيرة في حياتي؟ما الذي يحدث إذا لم أستطع حل مشك -4

د ون ل ان تك ي بعض األحي ن  ىف ا م اتهم " يتوارثونه ي حي ة ف اكل متحكم اس "مش الن
   ىا التي أقامت حصوناً تتطلب شخصاً آخر لمساعدتك عليااألجيال السابقة. إن الخط

  ن:أد هذا الشخص عليك جت لكيم موارد المسيح المحررة في حياتك. وااستخد  
 ) 18-15:  14( يوحنا  المشير األعظمو ذكر أن الروح القدس هتت -1
  
 ل الرب من أجل الشخص المناسب ليرشدكأسأ -2
 
م ا -3 بحث عن مرشد يكون منهجه مركزه المسيح وليس علم النفس البشري، مع العل

 علي المسيح في مشورتهم نركزويال"  ؤمنينهناك بعض المرشدين " الم بأن
 
 ) 36، 32:  8وحنا ل الرب من أجل تجديد كامل وشفاء وحرية ( يإسأ -4
 
 كيف يمكنني عملياً أن أعرف هللا بطريقة أفضل؟ -5
   .هدفنا . إن حياتنا الداخلية تنبع من ينبوع الماء الحي يمع المسيح ه لحميميةا

ي ي) وكل ما نعمله ينبع من طب13:  4( يوحنا  عتنا . ولهذا السبب يجب أن نركز عل
ة  إن التدريبات والعادات ووجوده بداخلنا.يسوع  ي النمو التالي اعدنا عل ر في أستس كث

   : المحبة مع يسوع
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ي -1 نفس الروح ة " الت ارس عملي اء  .م ل أحي ي نظ ر لك هيق والزفي وم بالش ا نق كم
 ً ديا ا أن، جس اً ب علين نفس روحي رف بخطأنت اايان نعت د  ن ر ) بحسب الوع ( الزفي

ي ألالموجود في يوحنا ا م ، 9:  1ول ئ من  ث روح القدس ( الشنمتل ا ال هيق ) كم
  طوال اليوم سيحفظنا أحياء روحيا. ممارسة ذلكإن  .18:  5جاء في أفسس 

 .دقيقة 30مع هللا كل يوم لمدة ال تقل عن  خلوةوقت  قِض إ -2
ديك يابحفظ  أبدإ :اتيآحفظ ا -3 ة واحدة في األسبوع ثم ابدأ في الزيادة حتى تتكون ل

 ات.يآلعادة حفظ ا
 الصالة والصوم مرة كل شهر.حاول أن تقضي يوماً أو نصف يوم في  -4

ي عالقتك مع المسيح . إ -5 اب قرأ كتباً تركز عل ل كت ة" أق"مث أمالت اليومي ا  صىالت م
 صل كل يوم.فقراءة  حمل كتابك معك وأهدف إلىالخدمة السيد"  يعند

 
  بن قادةا

  

  كيف أجند قادة مؤهلين للبالغين؟ -1
ة الشباب يشعر معظم شعب الكنيسة بأنهم غير قادرين علي القيادة خ صوصاً في خدم

م  ئهدنوهم يشعرون غالباً بالخوف . وعندما نجند قادة البد أن  اس . دعه مخاوف الن
بابيعرفون أنك ال تطلب أشخاصاً مدربين بالفعل ومؤهلين للعمل مع ا د  .لش ا تري إنم

ديهم  اً ل زاتأشخاص ادقين  ممي اً ص ب أشخاص ت تطل تعلم ، أن ي ال ة ف ادة ورغب للقي
تعلم يإلممتلئين با ي ال دريبهممان لديهم القدرة عل تقوم بت ة الشباب . إن أفضل  س لخدم

ة شخصية  د بطريق رب من كل واح تجعلهم يخدمون هي أن تقت يلة ل هوس ول ل "  وتق
ة الشبابفي بدأ أسوف  سنجتمع كل أسبوع لكي ننمو في  .تكوين فريق للقيادة لخدم

بعض ع بعضنا ال ا مع المسيح وم تعلم كي ،عالقتن دد احتنف ولكي ن الشباب اجات يس
ا يسوع احت ي سدد به ايبالطريقة الت تشترك معي؟"  تسمع صوت هللا حتى هل اجاتن

وي لمساعدتهم  ه وقت حي امج الشباب ولكن تأكد أن هذا ليس اجتماعاً للحديث عن برن
  ام لتعرف استجابتهم لهذا األمر.   أيراجع معهم بعد بضعة  .النمو والخدمة ىعل
    

  يشتركوا في فريق القيادة؟ لكي ند كل القادة البالغين لديّ هل أجـ 2   
  

ديهم ا .ةياالبد ليس في  ؤالحماسبحث فقط عن أشخاص ل ة الء ، ه ديهم رغب ذين ل ال
ا. وإذا  ة كله يهيئون جو الخدم م س اركة. وه ي المش ة ف انحقيقي ي  ك ديك أشخاص ف ل

ديهم  يس ل ادة ل ق القي اسفري ي حم إنهم س اقي الفثف ة ب قبطون عزيم ر  ،ري ذا األم وه
إنهم سيتركون  متحمسينليشمل الخدمة كلها. ولكن إن كان لديك أشخاص  سيتسرب ف

ادة فسوف ترغب لشبابجابياً على اأيتأثيراً  . وعندما تجهز فيما بعد فريقاً آخر من الق
  ومتحمسين.. وبمرور الوقت سيكون كل قادتك مدربين الحماسفي تجهيز الذين لديهم 
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  ي أن أحضر أشخاصاًجدداً بعد أن نبدأ فريق القيادة ؟هل يمكننـ 3
  

اً  ة أو اجتماع ؤتمر رؤي دت م ادة وعق ق القي ن فري ا ع ة كله اإلعالن للكنيس إذا قمت ب
دأ.  تمهيديا فمن النادر أن يرغب أحد األشخاص في أن ينضم للفريق بعد أن يكون قد ب

أثرأوإذا  ه ت ادة ألن ببحماس الفريق  راد أحد األشخاص أن ينضم لفريق القي ه  أطل من
مرة أخرى  أعلنعشر أسبوعاً األولى ... وفي هذا الوقت  اإلثنية ياظر حتى نهتأن ين
اب  "ن مجموعة أخرى من خالل " مسيرة شخصية مع يسوع المسيحوكوِّ  وهو الكت

ادة.  كيمكن .األول في مجموعة " بناء قادة" ادة أعداد الق أن تفعل هذا مرة ومرات لزي
دي اك ب ي وهن ادة ف ن الق ر م دد كبي ع ع ل م و أن تتقاب ادة وه دد الق زداد ع دما ي ل عن

ة في مجموعة كبيرة لمجموعات صغيرة. إجعلهم يتقابلون معاً  ائق لتغطي دة بضع دق م
ور اإلد اترااألم ة واإلعالن ادة صغيرة ي ق قي ي مجموعات فري م ينقسمون ف درب  .ث

اك إقتقالقادة الناضجين لي ود كل ودوا فريقاً جديداً. هن راح آخر خاص بك وهو أن تق
  مجموعة فريق قيادة في وقت مختلف خالل األسبوع.

  
  ـ ماذا أفعل إن كان هناك أحد األشخاص لم يستمر في إلتزامه لفريق القيادة؟4
  
ن      تخلص م يلة ال ن البدإن وس ار م ن االختي ي حس اكل ه اع  ة.ياالمش د الجتم وأن تع

ة دالرؤيا بطريقة ج زام الشخصي" ية وتشرح بطريق دة " اإللت ـ من  صفحةجي ــــــــــ
ب الثالث ن الكت اب م ل كت ا ةك اء ق ة " بن ي مجموع ي دف اك شخص ف ان هن ة". وإذا ك

ن  داً ع ذا الشخص بعي أل ه اً. واس ن أمين ارع، فك ا تص ة كله صراع أو أن المجموع
اتهم الش خصية المجموعة عن مشكلته. إن األفراد غالباً ما يتعاملون مع مشكلة في حي

يت اعدهم ف زهم. س هم أو تركي دون حماس م يفق ل جعله كلة. و ح ت لرالمش ا كان ى دبم
ى ةأحدهم مشكلة روحي رة أخرى إل ود م د الموضوعات وكيف يع ى تحدي . ساعده عل

. الشبابحب أن يعمل مع يالكتشف أنه االطريق الصحيح. ربما اشترك في الفريق ثم 
المشكلة التكون في التزاماتهم فإن م الناس بقويالفي العادة عندما . وخدمةدعه يترك ال

د م المصاعب  لتخطي االلتزام. غالبا ما تكون المشكلة شخصية. ساعدهم كقائ ومن ث
 ً    إلى األمام. يمكنهم المضي قدما

  ؟ الشبابحد المتطوعين ال يعمل جيدا مع أماذا يحدث إذا كان  -5
جاد عمل يإذه الخدمة فحاول لهتطوع ولخدمة الشباب, يشعر بتثقلاذا كان هناك شخص 
عوته ومواهبه دلمراقبة هذا الشخص و فرصةلديك تكون فسوف  .له داخل فريق القيادة

  نياته في تكوين العالقات.ااته وإمكوقدر ةالروحي
فضل, قد ال يكون هذا أ ةن يساعد بطريقألهذا الشخص  فيه حدد المكان الذي يمكن

ن يستخدم قدراته بطريقه أيمكنه  آخر الشخص في المكان الصحيح , ضعه في مكان
ن أخر. بعض األحيان يحاول الناس آسلوك فهذا شيء الهي  ةفضل . إن كانت المشكلأ

تكلم مع قادة كنيستك عن هذا األمر ثم  ةيستغلوك . في هذه الحال نأ أو عليك ايضغطو
أ بالنسبة تعامل مع المشكلة بالطريقة الكتابية . إذا كان هذا الشخص في المكان الخط
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. باختصار ة بخالف خدمة الشبابخرى بالكنيسأ خدمة لينضم إلى, قده بلطف  للشباب
  ن يكون في مكانه المناسب في جسد المسيح.أعملك هو مساعدة هذا الشخص على 

  

  تلمذ طلبة -
  ؟ ةمن سيقود مجموعة التلمذ -1
.  مع الشبابك و عمق خدمت حماسعلى  ةستؤثر بشد جابتك على هذا السؤالإ ةن طريقإ

  . كشخص كتفرد ة في ضوءياجاوب عليه بعن
ن األشخاص الموجودين معك في فريق القيادة هم اولئك الذين أضع في ذهنك  :أوالً 

المجموعات. وهذا األمر سيكون له معنى ألن القادة لديك يتدربون في  ةتحتاجهم لقياد
األشخاص الذين سيعرفون  نهمإمجموعات التلمذة كل أسبوع في إجتماع فريق القيادة. 

  كيف يخلقون البيئة الصحيحة للنمو. 
ربما ال تكون ريق القيادة يقودون فريق التلمذة. ن كل األشخاص في فأال تصر على :ثانيا

ن تشجعهم على قيادة إحدى الفرق وأن يقود أهذه هي دعوتهم في خدمة الشباب. يمكنك 
  بعضهم األشخاص المؤهلين و المهتمين . 

نت إحدى أد خر للبنات , قُ آبدأ صغيرا, ابدأ بفريق أو فريقين ربما فريق لألوالد وا : ثالثا
 ضاأين القيام بهذا العمل سيتيح لك إلفريق القيادة فيما بعد .  ةالفرق لكي تحدد السرع

  .الشبابكبر من أتبني خدمة التلمذة لكي تشرك عددا  أنبعض الوقت لتقرر كيف تريد 
  لتحدد قادة المستقبل. استخدم هذا الوقت 

استمر في تنمية مجموعات قادة المستقبل . و عندما يستمر األشخاص في فريق  : رابعا
ثم دعهم يبدأون. استخدام هذا  مجموعة, إعطهم  شبابالقيادة شجعهم على تلمذه 

لديهم محبة الذين الناضجين في المسيح و الشباب زيد كثيرا من عددياألسلوب سوف 
يتلمذون  وسوف خدمةساس الأسيكونون  تتلمذواالطلبة الذين  الءح . إن هؤعميقة للمسي

  فيما بعد الطالب األصغر سنا.
  

ً تحدى طلبة ليصبحوا جزأكيف  -2   من فريق التلمذة ؟ ءا
  

 منهأ.. هذا ال يعني ةالتلمذ مجموعةفي أن يشتركوا يريدون يسوع  الذين طلبةال أنت تريد
 ستستعجب من نوعية الشباب الذين كأون . في الواقع إنن يكونوا ناضجين عندما يبدأيجب 

 .اعده ليكون في المكان الذي يحتاجسوف يقبلون هذا التحدي . إقبل كل واحد كما هو ثم س
  أن يصل إليه.

  ة األهمية :ياالشباب في غالتي تتحدى بها  ةإن الطريق
الذين  لشبابن بعض ا. إبمقابلة كل منهم على حدة م الفرصة للمجموعة كلها ثم تابع* قد

. إذهب إلى كل منهم أمام كل الناس ين لديهم قدرات قد ال يستجيبون للتحدي العلنأوجدت 
  .بمفرده و قدم له التحدي

  من كتاب تبعية يسوع             صفحة* اشرح لهم التكلفة من خالل اإللتزام الشخصي 
 لشبابمن حياة اأو ةاصوقدم لهم بعض األمثلة من حياتك الخ ،ايا* حدثهم عن المز

  . خرين الذين تتلمذوا من قبلآلا
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جتماعات األخرى ) لكي تؤكد الفي ا ضاأي* راجع اإللتزامات في أول اجتماع لفريقك ( و
في مجموعة  على جدية اإللتزام . اسأل كل شخص بمفرده إذا كان قد فهم معنى إشتراكه

  تلمذة
رر الكتب عليهم حتى يمكنهم ان يوقعوا هم يوقعون على اإللتزام الشخصي , ثم م* إجعل

عضهم لبعض , إذا كان لديك بة يلديهم المحاسب شئخرين , وهذا األمر سينآلعلى كتب ا
بما انهم  ضاأيباء يوقعون على الكتاب آل, فأجعل ا الشباب الناشئفريق لمجموعة من 

  لتوصيلهم للمجموعة. سيقودون السيارة
  
  يريدون عمل الواجبات ؟ ال الطلبةماذا يحدث إذا كان  -3

السؤال  أنظرستحل (  المشاكلفإن معظم هذه  الشبابإذا اتبعت الخطوات السليمة لتحدي 
طرق أخرى . إن فاعلية هذه ب الطلبةالثاني ), وان لم تكن قد فعلت هذا فيمكنك ان تحرك 

يه ن الوقت الذي تقضأالطرق ستعتمد على عالقتك الشخصية مع األوالد , وستندهش من 
يعملوا تحركهم بأن ينخرطوا في الفريق و خارج إجتماع المجموعة سيؤثر مباشرة على

  .الواجبات
اسألهم عن أحوالهم وذكرهم ،ةأو ثالثجتماع بيومين السبوع قبل اأإتصل كل  -1

  ذكرهم بما تتوقعه منهم .يبواجباتهم.. إن هذا األمر سيبني العالقه معهم و
  .حدهم اآلخر عن عمل واجبهأن يحاسب أهم مسئولون عن نإاعمل نظاما للمحاسبة ,  -2

  .ن يساعد الذي لديه حافز أقلأإن الطالب الذي لديه حافز قوي يمكنه     
  إن كان هناك أحد يصارع، اجلس معه وساعده في عمل الواجب.ـ 3
كن أميناً وصريحاً  .ـ إن كان كل أعضاء الفرق يصارعون، تكلم عن هذا األمر بوضوح4

التعطهم ا كان ما تفعله أمكث معهم. أيالحلول. و يختص بصراعهم. ابحثوا معاً عنفيما 
  بأنك ستتخلى عنهم عنهم ألنهم لم يعملوا واجباتهم. اإلنطباع

  
ً ما قد تعلموه. 5 تحداهم أحد. يتعلمون ولكن ال يطبقون يمعظم الشباب ألإن ـ طبق عمليا

يح مع أحد أصدقائهم أو اذهب إلى دار لكي يشاركوا بالمس كمعليا ما تعلموه. خذهم مع
, ال تعطهم إنطباعاً تحت كل الظروفة األحداث كل أسبوع بعد إجتماع الفريق. أيلرع
  تباع المسيح أمر ممل.إبأن 

  
  والبنات معاً في نفس الفريق؟ ـ هل أضع األوالد4

ً لذلك. لقد وجدنا طو ل السنين أنه من األفضل فصل اكال، إال إذا كنت مضطرا
ً في هذا الموضوع عندجنسين. والكتاب المقدس يقدم لنا إرشاال ما يقول لنا إن  دماا
) وهذا األمر 8ـ 1: 2(تيطس ن الحدثاتيعلمخ يجب أن يعلموا األحداث والعجائز وشيال

  يقدم لنا األفضل لسببين عمليين:
التلمذة  في مجموعة الذين سيتقدمون لإلشتراكـ عندما يكون األوالد والبنات معاً، فإن 1

يكون الهدف أنهم يريدون معرفة  ولن هولد مع صديقت هو أن تكون سيكون هدفهم
  يسوع معرفة أفضل.
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ل الجنس مث ةها في مجموعات التلمذعات التي يريد األوالد أن يناقشوالموضو بعضـ 2
سيكون من الصعب مناقشة هذه الموضوعات في االجتماعات  ،والعادة السرية

ً  بطريقة األمور المجموعات سيسمح بمناقشة فصللكن . ةالمختلط  أكثر عمقا
  وصراحة.

  
  األوالد في مجموعتى لديهم األساسيات. فهل يمكننى أن أتخطى بعض كتب " التحرك ـ5
  
  إلى أن أعلم هذه الكتب بالترتيب؟نحو النضوج؟ هل أنا حقاً في حاجة  

ً يعتقد قادة الشباب أن أوالدهم يعلمون أكثر مما      كثر أأو يعتقدون أنهم  ،يعلمونه غالبا
ً مما هم عليه عني يحتى إذا كان لديهم أكثر من المواد األساسية فهذا أل .بالفعل نضجا

ً ما تعلمو ا من الكتب ألنك أيتتخطى  الأ. من المهم هبالضرورة بأنهم قد طبقوا عمليا
ا لم يقوموا ألوالد األصغر سنا. فإذا تتحداهم أن يستخدموا هذه الدراسة لتلمذةسوف 

بدراسة هذه المواد بالترتيب، فلن يعرفوا كيف يقودون مجموعة. ولهذا فمن األفضل أن 
تحرك األوالد من الخالص في  لكيتدرس هذه الكتب بالترتيب ألنهم كتبوا بالتسلسل 

اآلخرين في كتاب" التأثير  ةيحصلوا على مهارات خدم حتىتباع يسوع" اكتاب " 
لك إهتمام خاص يمكنك أن تبدل ترتيبهم. على سبيل المثال لو إذا كان  .على عالمك"

مانهم، فيمكنك أن تستخدم أيوتريد أن تعلم أوالدك أن يشاركوا  كرازيةكنت في رحلة 
  مانك" حتى وإن لم يكن الكتاب التالي في سلسلة الكتب.أيكتاب " شارك 

  ق الثقافة.إختر
  

  ؟لألغرابمغلقة  أو الجامعات كانت المدارس إذاـ ماذا أفعل 1
 .ةن تخترق الجامعأأو .ةيقال في أمريكا أنه من غير الممكن أن تدخل مدرسة ثانوي    

والحقيقة هي أنه إذا إقتربت بطريقة صحيحة فسيكون من الصعب أن ترفضك 
ً يقولون هذا ليلتمسوا  بعدم الذهاب إلى  ألنفسهم العذرالمدرسة. إن قادة الشباب غالبا

بها بحق، فسوف تسفر عن  ناعتاالق. إن رؤية خدمة الشباب لو تم المدرسة الثانوية
  موجودة في منطقتك. أو جامعة في كل مدرسة ثانوية ةخدم لبدءرغبة 
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  ولكي تهدم األسوار في المدرسة المغلقة :

  
ً من ـ صّل وصّل أكثر1  كثير من المدارسالعملية. فهناك ال اطنقال جميع. وهذا أهم جدا

لقة على مر السنين لكنها فتحت بواسطة الصالة. إن غلثانوية كانت ما جامعاتوال
ً  تحدث الصالة المثابرة البد أن  Reach out solutions. ويمكن أن تساعدك" فرقا

  لصالة محددة.ة في تكوين استراتيجي
  وأعمل على تنمية هذه العالقة معه. أو الناظر ـ قابل المدير2
3 ً ً في المدرسة يحتاج للمساعدة ثم استخدم  اكتشف .ـ سدد إحتياجا الخدمة  مكانياتإمكانا

   والكنيسة لتسديد هذا االحتياج.
ع 4 ة م م عالق يحيةـ أق ة مس ات  هيئ ون بعض منظم د تك ات ق ن األوق ر م ي كثي أخرى. ف

ر موجود، أو في الجامعة بالفعل في المدرسة قد بدأت خرىألالشباب ا ذا غي . وإذا كان ه
ذاً ل .ةاحدفإبدأ بتكوين و ذا منف ا سيعطيك ه اً م دما التستطيع أن وغالب دخول المدرسة عن

  تصل إليها من خالل الكنيسة.
  "الثقافةاق إختركتاب"  أنظرللمساعدة أكثر في كل هذه النقاط 

  .ـ كيف أجعل فريق القيادة متداخالً في المدرسة الثانوية2
بعض اآلخر يشعرون بالخوف. ا والستجد أن هناك البعض في الفريق متحمسين لعمل هذ

بطريقة ما خارج الكنيسة حتى  الطلبةكلتا الحالتين يحتاج الجميع إلى أن يشتركوا مع  في
واحدة فقط في األسبوع. خذ أولئك الذين لديهم حماس أكبر لهذه  ولو كان لديهم ساعة

التدريب تخدم فيها لكي يتدربوا. وبمجرد أن ينتهوا من  التيوضعهم في المدرسة  خدمةال
ساعدهم على أن يؤسسوا خدمة في مدرسة أخرى. وإحدى أفضل مصادر الخدمة في 

قت فراغهم وتقارب طلبة الجامعة. وباستخدام و  هموالجامعات ارس الثانوية دالم
في لشباب مهم إلى فرق بهدف بناء عالقات مع اقسِّ  طلبة المدارس العلياعمرهم مع عمر 

  .ه في منطقتكموجودالوالجامعات مدارس الكل 
  ـ ما هي حقوقي ؟3

الشئ. الطلبة لديهم حقوق عديدة والمدرسون لديهم حقوق محددة. فإذا كنت ولياً ألمر 
خرين. ولكنك كقائد آللدى أولياء األمور ا التي د الطلبة فسيكون لديك نفس الحقوقأح

أن  السبب فإنه من المهم طالق. ولهذاإلليس لديك حقوق على ا ةلشباب كنيسة محلي
ً بأن إقترابك من المدرسة بإستخدام " طريق الخ طريق " مة" وليس دتعلم مسبقا

وتطلب وقتاً لدراسة الكتاب المقدس يكون فبدالًمن أن تذهب لمدرسة  ولذلك .الحقوق"
ثم قرر  الً ببناء عالقة مع المدير والمدرسينوأبدأ إللتحدث في الفصول ،  صةأو فر

دى الطويل مرسة وهذا سيعطيك على الدإحتياجات المد بعد ذلك كيف يمكنك أن تسدّ 
  التي ستسمح لك بخدمة الطلبة لسنوات مقبلة. ةجابية مع المدرسأيعالقة 

  
  كثر من مدرسة في منطقتي؟أـ ماذا أفعل إذا كانت هناك 4

فكلما كانت هناك مدارس أكثر في منطقتك،  ،لوكان هناك أكثر من مدرسة فهذا أفضل
ن كثرة ادمتك للوصول إلى أعداد كثيرة من الطلبة. فكر في كلما إزدادت فرص خ
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عمله تالذي س فماجابي يستخدام األسلوب األاجابي وليس سلبياً. وبأيالمدارس هي أمر 
  تصل إلى هذه المدارس؟ لكي

  
  . واحدةأو كلية خدمة فعالة في مدرسة ابدأ ـ كقائد 1
       ق القيادة على كيفية الوصول فري منه تدرب ـ استخدم هذه المدرسة كمكان للتدريب2

  .والكليات للطلبة في المدارس    
رـ 3 باستخدام طلبة الجامعة الذين يرون المدرسة  الكلية أو الثانوية المدارسفرق  طّوِ

خرى فقط أ أو كلية مجال خدمتهم في فريق القيادة الخاص بك. ابدأ خدمة في مدرسة
  ذلك بفاعلية.تقوم ب التيعندما تكون لديك القيادة 

للتأثير في أصدقائهم نحو  ؤمنينيحرك طالبك الم أو الكلية ـ اجعل كل فريق المدرسة4
لعمل  هللمسيح" كل ما تحتاج وكليتك مدرستك أربحالمسيح. وسوف يقدم لك كتاب" 

  .هذا
ق مع بمفردك أو من خالل كنيستك. نسِّ  وكلية ال تعتقد أنك ستصل إلى كل مدرسةـ 5 

خرى وحتى ألومع الكنائس ا .والكليات المدارس خدمةخرى لألسيحية االمنظمات الم
في  أو كلية ةفي مدرسة ثانوي شاب وشابةتتأكد من أن كل  لكيخرى ألمع الطوائف ا

  يعرف ويتبع يسوع. لكيمنطقتك أتيحت له الفرصة 
  
ة5 ى خدمة المدرسة أو الكلي ذهاب إل                  ؟ـ ماذا يحدث اذا لم تسمح لك كنيستك بال

ؤال محيّ ذا الس ن ه ة ع ل الراع رةاإلجاب د تجع رة ق ل كثي اك عوام ادة  يألن هن أو ق
 واضح. وإذا لم يكن هناك سبب أو الجامعة المدرسة الثانوية خدمةالكنيسة ال يشجعون 

دونك ال هن أجلن تكتشف السبب الذي مأأو نزاع بينك وبين القادة، فإنك تحتاج  أن  يري
ل هللا ألن  لمهربما يعلمون شيئاً التع .تذهب ذا من قب ا يكون ه أنت عن هذا األمر. ربم

ي تجعل أيالموعد ليس مناسباً.  ة الت ا كان األمر، إذا اكتشفت إختالفاً في الفلسفة والرؤي
دونيقادة الكنيسة غير مهتمين بالكرازة أو أل ة من الشباب أن ري ذه النوعي نضموا ي" ه

  ، هنا ستكون لديك مشكلة خطيرة.للكنيسة"
  المشكلة:ـ هولحل هذ     

  يعطيك هللا حكمة وإرشاداً. لكيـ صّلِ 1
  رؤيتك. ةم بكتابقـ تأكد من أن القيادة تفهم رؤيتك سواء كانوا موافقين أم ال. 2
  .منهم أن يعيدوا النظر فيه أطلبقادتك بخصوص هذا الموضوع. ـ وجه رجاء إلى 3
ا أل4 ان فإنه رة رمعاً " يستطيعان السيـ تذكر أنه " إن لم يتفق إثن د تمر فت ة ق ل أنطويل  قب

ذه النقطةهذه الخدمب قوميوافقوا على أن ت د ه د  ة. وعن اج أنق تتحرك  تفكر في أن تحت
م خرى. أة منحو خد د وقت أن تتواصل معه تطيع بع د تس اق رة أخرى بم ك م ي قلب  ف

  كل طالب في كل مدرسة من أجل المسيح. تابعتحرية لكي الوسيمنحك الرب 
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   .كرازةأخلق فرصاً لل
 ةأو األشخاص لخلق فرص واردـ ما الذي يحدث إذا لم تكن لدينا الموهبة أو الم1
   ؟كرازةلل

مان يم الخمس خبزات والسمكتين، إذا قدمت ما لديك هلل باألكما عمل المسيح عندما قسِّ     
  :يكثر هللا مواردك  لكيكثر جداً مما تتخيل. وه وسيعطيك أرِّ فإنه سيكث

  
  

  التالية:ـ ةإتبع الخطوات العملي
  ـ صّلِ بحرارة1
  .الكرازةاً لفرصة زّ تكون جاه لكي 2رقم وضحة في السؤال مـ اتبع الخطوات ال2
ً للعمل معك من خالل فريق القيادة. يمكنك  إخترـ 3  الذينشخاص تجهيز األأشخاصا

  .للكرازة تركيزهم هو خلق فرص
كن متأكداً من أنهم .خرىألأو من الكنائس ا المجتمع منـ جند من لديهم مواهب 4

  يشاركونك نفس األهداف.
ان  أو يتبرعونبطريقة خالقة بأن تجعل مجموعة الشباب  ةـ احصل على موارد مالي5

  من قادة كنيستك. تبرعاتتطلب 
مع  تنسق العملوأنه يمكنك أن  تلفةالمخمناسبات المن أنه يمكنك أن تستغل  ضاأيـ تأكد 6

، فعنما تكون قد صليت، كالكنائس األخرى لهذه المناسبات. ومهما كانت موارد
طالبك قد تدربوا، إذهب وبعد أن يكون قادتك و ،وحصلت على دعم قادة كنيستك

           .إحتياجك "أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر " دودع الرب يسد مانيواعمل باأل
   )20: 3 (أفسس

  ؟مثمرةخالقة و كرازيةألكون جاهزاً لفرصة  هـ ما الذي أحتاج2
اب  67ال  مية كبيرة بحيث أن إجابتك استغرقتهذا السؤال له أه     ى من كت صفحة األول

اب  .التأثير المغناطيسي ذا الكت اليتك لليوضح إن ه ان إرس ةكيف تطور بي كيف . خدم
ىكيف تن، للخدمةاستراتيجية كتابية  تضع ل من خالل  تصر عل ة الشباب لإلنجي مقاوم

ة  كيف تكسب ضاأييوضح هنا الكتاب  .الصالة ادة والطلب ادة كنيستك وفريق القي في ق
د  ة. ربما تستغرق هذه العمليصفك ا تري ه منوقتاً أطول مم األفضل أن تنتظر  ، اال أن
لقصير ولكن ر أنك التعمل من أجل ثمار على المدى اتعمله بطريقة صحيحة. تذكِّ  لكي

  من أجل ثمار طويلة المدى.
  ؟أجتذب الشباب الغير مؤمنينـ  كيف 3

ة  يإن الكنيس ى الوصول لل الت ز عل ةترك ر الم طلب تفوز  ؤمنينغي ل. إن بس ذا الجي ه
ال. و ي اإلهم ي ط رك ف وف تت ك س ل ذل ي التفع ة الت يالكنيس ر ن لك ذب األوالد غي ج

ؤمنين يم  الم م أن تق ن المه ه م دمتنا فإن ى خ ذا أن إل ي ه م. ويعن ة معه رعالق اق إخت
ة ة الثانوي ات المدرس طة  والكلي ذبوا بواس ن يج دمتنا. إن األوالد ل اح خ روري لنج ض

ذا يجب أن  يأتون ألن صديقاً أحضرهم. ولكي يحدث ه نهم س امج ولك ي تركز البرن ف
دى هدفك على الشباب الذين ال يذهبون إلى الكنيسة . لن يأتوا بالصدفة. يجب أن يكون ل
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تعل ة مش ك رغب ك وطالب ديك ةقادت يكون ل ذا س دث ه دما يح  إلحضار أصدقائهم. وعن
رة فيجب  إذا .يأتون غير مؤمنينشخاص األ العديد من كنت تريدهم أن يأتوا أكثر من م

ن  اٍل م اً خ ك إذن أن تضع برنامج الم العلي وتي الصعبك ات  ، الاله اً إلحتياج وملبي
اً مالشباب أثير المغناطيسي" سيرشدك . ويعني هذا أن تضع برنامج اب" الت زاً. وكت تمي

  .الصددإلى ما يجب أن تعمله في هذا 
  
  ـ ما الذي أحتاجه لعمل خدمة تقدم اإلنجيل كل أسبوع؟4

ادة  هز حملة كرازية صغيرةجِّ إبدأ ببطء.  دأ فريق القي مرة كل ثالثة شهور. ثم عندما يب
ل  ك أن تعم و، يمكن ي النم يون ف ة األساس ة والطلب ةحمل ل  كرازي رة ك م م هر ث ل ش ك

الكرازة قادتك وطلبتك على معرفة أن و أنتساعدك ت االمفتاح ألنه يه مثابرةأسبوع. ال
ديم  الة ستكون على أساس منظم. وبالنسبة لتق ة هي رس إن اإلجاب ل كل أسبوع ف اإلنجي

ً  .أن تقدم نفس الرسالة كل أسبوع عنييألهذا نعم. ولكن  كرازتك حتى صمم  .كن خالقا
ذه اإلحتياجات. ولمع ا تلمسم ة كيف إحتياجات الطلبة وطبق رسالة اإلنجيل على ه رف

اب ع فصول كت ذا راج ل ه امجتعم ل البرن ط لعم ت تخط ي" وأن أثير المغناطيس  ." الت
ة ل على تصميم برنامجك ستساعدك هذه الفصول  ة خالق الة المسيح بطريق توصيل رس

  ومؤثرة.
  

  في كنيستنا أو في مكان آخر؟ بالكرازةم وـ هل من األفضل أن نق5
ى المسيح. ومن  ع الشباب من التعرف عل إن من األفضل أن تكسر كل الحواجز التي تمن

  هذا المنطلق، عليك التفكير ما إذا كان جو كنيستك سيشجع ويرحب بغير المؤمنين أم ال.
 


