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ال حبٌّ بال عبور وال عبور بال 
 حب.

نحتاج أن يخرج كلٌّ مّنا من 
 قوقعته

ليرى الناس ويسمعهم ويشعر 
 بأحاسيسهم،

م لهم تطيع أن نقدّ ذ نسعندئ
 ."كلمة هللا"
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 هـــذا الكتـــاب
 
 
 
 

)مدينة على الشاطئ  ساإلى ترو  عندما وصل بولس الرسول     
ي رجل مقدون ـظهرت له رؤيا  ،آسيا الصغرى  يركيا( فالغربي لت يالشمال
 فعبر البحر منطلقا   لينا وأعنا"إ"اعبر يطلب إليه ويقول:  ،يوناني(أي )

 برسالة اإلنجيل. نان كارزا  إلى اليو 
 

والمسيح عندما أحبنا ـ نزل إلى كوكبنا وعبر إلينا متجسدًا صائرًا      
ن محبته لنا إذ فالمسيح بي   .بًا في كل شيء لكن بال خطيةمثلنا مجر  

 وقام.  لب من أجلنا وماتد ثم ص  عبر إلينا بالتجس  
 

وجموعا  من  أينا جمعا  ملؤه الحنان لر  واليوم لو نظرنا حولنا بقلب       
ال  تصرخ بصوت   ـ الوجوه المضطربة والمنطرحة كغنم ال راعي لها

 ."اعبر إلينا وأعنا" :قائلة   ،ي سمع
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ا من من    عبور وال عبور بال حب. نحتاج أن يخرج كل  بال ال حب       
م قد  نستطيع أن نعندئذ  ،سيسهماقوقعته ليرى الناس ويسمعهم ويشعر بأح

 ."ة هللا"كلملهم 
 وعبور" "الكرازة حبٌّ إن هذا الكتاب يلمس بإيجاز وتركيز موضوع      

 سئلة  أ في كل فصل   يءوستجد عزيزي القار  ه،وستستفيد منه عندما تدرس
مجموعة  يتثير التفكير والنقاش والبحث والتطبيق. يا حبذا لو ناقشتها ف

 أو مع صديق مؤمن.
 

قلب وفكر  بها لتعبر وتدخل ،فكارأن يستخدم هللا هذه األ يصل  أ       
خطوة خطوة تقوده إلى  ،وتحبه وتمسك بيده ،زميلك أو صديقك

 الملكوت.
 

وذلك حتى نترك لك  ،جدا   موجزة   قد يبدو أن هناك فصوال  أو أجزاء       
 الفرصة مفتوحة للدراسة والبحث والتطبيق.

 
هو أن  ،ذهنك أن أساس هذا الفكر يعلى أننا نرجو أن تضع ف     

 الشهادة باإلشعاعبينما  المناداة بالكلمة المكتوبة، يه الكرازة باإلعالن
 التأثير الناتج من الحياة بحسب ذات الكلمة المكتوبة. يتعن
 

 (25: 1بطرس 1اقرأ )
ْرت مْ       ِبَها. َوَأمَّا َكِلَمة  الرَّبِ  َفَتْثب ت  ِإَلى اأَلَبِد. َوَهِذِه ِهَي اْلَكِلَمة  الَِّتي ب شِ 
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 (30-27: 1مع )فيلبي 
وا َكَما َيِحق  فَ        إِلْنِجيِل اْلَمِسيِح، َحتَّى ِإَذا ِجْئت  َوَرَأْيت ك ْم، َأْو َقْط ِعيش 

، م َجاِهِديَن َمعا  ِبَنْفس  ك نْ  وح  َواِحد  ت  َغاِئبا  َأْسَمع  أ م وَرك ْم َأنَّك ْم َتْثب ت وَن ِفي ر 
َقاِومِ  نَ يفِ ْيَر م َخوَّ غَ إِلْنِجيِل، َواِحَدة  إِليَماِن ا يَن، اأَلْمر  الَِّذي ِبَشْيء  ِمَن اْلم 

ْم َبيِ َنٌة ِلْلَهاَلِك، َوَأمَّا َلك ْم فَ  نَّه  َقْد و ِهَب ألَ ِلْلَخاَلِص، َوَذِلَك ِمَن هللِا. ه َو َله 
ْذ إِ ْجِلِه. ألَ  ضا  َأْن َتَتَألَّم واَلك ْم أَلْجِل اْلَمِسيِح اَل َأْن ت ْؤِمن وا ِبِه َفَقْط، َبْل َأيْ 

. ، َواآلَن َتْسَمع وَن ِفيَّ  َلك م  اْلِجَهاد  َعْين ه  الَِّذي َرَأْيت م وه  ِفيَّ
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 ول: ل األ ـالفص
 
 
 
 

 هـأن يواج ينبغـيع ـواق
 "ةصعب ة"مهم

 
 
 
 
 ل: ـدف الفصـه

لى إنا يشد   يمامنا بتفكير سليم وواقعأن نواجه التحدي الموضوع أ     
 رسالية العظمى.باإلنشغال باإل ءالبد

 
 ة: ـأسئل

 الرمال؟ يهل نواجه الواقع أم ندفن رؤوسنا فـ  1     
 رسالية العظمى؟منطلقات التفكير المختلفة لتحقيق اإل يما هـ  2     



 10 

 
 

ن أن المسيح بعد أن قارن كاتب العبرانيين بين المسيح والمالئكة وبي       
لى هذه إ يصحاح الثاناإل ينتقل فا ،أفضل من المالئكة جميعا  

 يهتمام بالكالم الذاال أشد   ن نهتم  أيجب علينا  ،الخالصة. "لذلك
 ،ن كل كلمة نقلتها المالئكةأإننا نعلم فننحرف عنه.  ال  ، منتبهين أسمعناه

فكيف عادال . قابا  لها ع أو مخالف   وقد نال كل متعد  قد تبي ن أنها ثابتة، 
ن الرب يسوع نفسه قد إف فلت نحن إن أهملنا هذا الخالص العظيم جدًا؟ن  

د هللا شهادتهم وقد أي   .ة  الذين سمعوه مباشر من لنا  تثب  تثم  ،أوال   هأعلن
عها الروح القدس ي وز  توبالمواهب ال ة ،مختلف ومعجزات   وعجائبَ  بعالمات  

 )كتاب الحياة(. رادته"وفقا  إل
 

الرمال وتظن أنها هربت من  يمن الشائع أن النعامة تدفن رأسها ف     
جرؤ نلكن الواقع يختلف كثيرا . فما هو واقعنا؟ هل  ،اد ألنها ال تراه الصي  

ل أن نتعامى عن لى األمور ونراها على حقيقتها؟ أم نفض  إأن ننظر 
 .بعد يوم ال نرى أبعد من أنوفنا؟ ا  الواقع ونحيا حياتنا يوم

 
وبينما أنظار  ،مباشرة   هوقبل صعود ،بعد موت المسيح وقيامته     

 لي  إفع "د   رسالية األخيرة والعظمى قائال :فهم باإلليه كل  إ التالميذ شاخصة  
ذهبوا وتلمذوا جميع األمم اف ،السماء وعلى األرض يف سلطان   كل  

جميع ما  موهم أن يحفظواب واالبن والروح القدس. وعل  سم اآلادوهم بوعم  
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: 28)متى  نقضاء الدهر".الى إاأليام  نا معكم كل  أوصيتكم به. وها أ
نية نساالنظر اإل ةرسالية مستحيلة من وجهلقد كانت هذه اإل(. 18-20

تلمذوا جميع األمم ن يذهبوا وي  أذ كيف يمكن لعدد قليل من الناس إ
أوصاهم موهم جميع ما بن والروح القدس ويعل  ب واالسم اآلادوهم بويعم  

لعالم كان  ةمنين أن يقوموا بهذه المهمؤ سيح؟ كيف يمكن لهؤالء المبه الم
 مليون نسمة؟  250ذلك الوقت  يتعداده ف

 
ن سكان أذ إوربما أصعب  ةلية شبيهئو تواجه مس والكنيسه اليوم     

بلغ  1980 ةسن ي. ففى بعد األخر  ةاألرض يزدادون بشكل رهيب سن
 ةسن يوف مليارات نسمة! ةأربع يشخص أ الف مليون آ ةالتعداد أربع

هذه  يمليارات ونصف. فف ةمليارات أو سبع ةلى ستإصل العدد و  2000
 عمله؟  ماذا يمكن ،المهمة الصعبة والمستحيلة

 
ما طلبه  ىالرمل ونتناس ين الجواب السهل هو أن نضع رؤوسنا فإ     

ونضطرب المسيح مبررين موقفنا هذا بصورة أو بأخرى. أو قد نقلق 
وكأن هللا  ة ،لية أعطيت لنا كاملئو كتافنا وكأن المسأالعالم عل  ونحمل هم  

 ةوناآل من البشر وأخذ يتفرج علينا بين هومليارات هى عن عالمتخل  
ه بطرس ضطرابنا وهلعنا. وربما هذا ما ظن  واألخرى غير مكترث ال

كان الرب والتالميذ عندما كانت سفينتهم تتالعب بها الرياح واألمواج و 
 يسوع نائما .
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كالما   ىرسالية العظمتكليف المسيح لنا بهذه اإل يف ى ال أننا نر إ     
فع نه قال: "د  أل ،ممكنا   ا  معنى للمهمة المستحيلة ويجعل منها أمر  ييعط

لى إالسماء وعلى األرض... وها أنا معكم كل األيام  يف كل سلطان   يَّ لإ
  .انقضاء الدهر"

 
ن وعد أذ إ يءلى بطل جر إل الخائف والقزم وعد يحو  إن هذا ال     

 عليها.  ى يم لن تقو جح"قوات" ال أي المسيح للكنيسة أن أبواب
 

يريد أن يواجه  يالمختلفة للمؤمن الذ منطلقات التفكير يفما ه     
 .الواقع؟ هناك على األقل ثالثة منطلقات للتفكير

 
 المنطلق األول:

ونخطط ككنيسة  ينصل  رض كأفراد و لى سكان األإأن ننظر       
 األولىالسنوات  ينسان. وفإمليارات  الستة هنقوم بدورنا تجا يوكأفراد لك
مليارات أو  ةلى السبعإكيرنا وصلواتنا سع تفن يت  و العشر و  الواحد من القرن 

 أكثر.
 

 :المنطلق الثاني
 يي هللا أن يرسل َفَعلة، ألى دول ولنا رجاء فإم عالمنا أن نقس       

تتفاوت مساحاتها دولة  167ن لى كل دول العالم. فهناك اآلإمرسلين 
، فالهند تواجه هذا المنطلق ةوتعداد سكانها. لكن هناك مشكالت ضخم
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مليون شخص ويبلغ عدد  600تعداد سكانها يزيد على  ةواحد دولةمثال  
 الواقع دولة واحدة؟ يف يلغاتها المئات. فهل ه

 المنطلق الثالث: أما 
لى العالم كمجموعات عديدة من الفئات البشرية إفيتجه نحو النظر      

 ،منها لها لغتها الخاصة وتراثها وتقاليدها وعاداتها ةكل فئ ـ المتجانسة
وقد يتراوح تعداد أعضاء  ،الء لقيمهاو نتماء إليها والويشعر أعضاؤها باإل

سنجد أن  الفئة الواحدة بين المئات وعشرات اآلالف. فعلى هذا األساس
ي هناك آالفا  من هذه الفئات المتجانسة. ويمكن للكنيسة أو للفرد أن يصل  

ه وعطائه صالت يإال أنه ف ،ر ويخطط من أجل فئة متجانسة واحدةويفك  
ع آفاقه ألكثر من فئة. وعلى سبيل المثال عن بعض يستطيع أن يوس  

ن. م لندمطاع يهذه الفئات المتجانسة. فئة الصينيين الذين يعملون ف
أن يواجه الواقع بأن هؤالء لن  هعلي يفمن ينشغل بهذه الفئة ينبغ

يحضروا الكنيسة يوم األحد صباحا  وذلك بسبب صعوبة اللغة ولسبب 
تلك الساعة بالذات. وربما من األفضل أن  يالمطاعم ف يغالهم فانش

يوم من أيام األسبوع  ييكون لهم اجتماعهم الخاص بلغتهم الخاصة ف
ن بشارة الخالص أالساعة الرابعة. وهكذا من المتوقع  يحوال وربما

 ستنتقل بشكل أسرع وأعمق وأوسع بين هذه الفئة المتجانسة من الناس.
 

 ،مرسل يحذو حذو المسيحأي  َفَعلة،حا  إلى ل  اج يبقى م  فاالحتي     
 يبيئته وفئته المتجانسة ويصبح كصين ةويتخلى عن متع ،حامال  صليبه

 بح الصينيين للمسيح.لمسيح لير من أجل ا
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ق بفئة متجانسة أخرى من أقرب يتعل   ل  ثَ ويمكننا أن ننظر إلى مَ      
القاهرة. فهم فئة متجانسة  مدينة يالقمامة ف يالناس وهم جماعة جامع

فاالحتياج  ،من حيث التقاليد والعمل وظروف المعيشة. وإلى ما هنالك
لمتجانسة من الناس ويسكب هنا أيضا  لمن ينشغل بهذه المجموعة ا

 يح.حياته لهم ليربحهم للمس
 

يساهم  ،فئة أخرى  يأو بأ ،المرسل المنشغل بهذه الفئة فالفاعل أي     
متمتعا  باختبار حقيقة ما  ،اإلرسالية العظمى يف يبشكل عملي وواقع
السماء وعلى األرض... وها أنا  يف كل سلطان   ي  لإفع وعد به المسيح "د  

 لى انقضاء الدهر".إأليام معكم كل ا
 أسئلة للمناقشة:

 ؟ماذا ترى ألول وهلة 20 – 18: 28متى  يعندما تتأمل ف ـ 1
 وماذا يغلب على تفكيرك؟      
 ( بدء الصالةأو يمكنكمهناك فئة متجانسة من البشر يمكنك )هل  ـ 2

 إليها. )لقد يلمن ينتم الخالص من أجلها والتخطيط لحمل رسالة      
 من دولة ر بأن المرسل هو شخص أجنبي آت  نفك   تعودنا أن      

 م لنا الرسالة. لكنك ستكون خادما  مرسال  لغتنا وليقد   أخرى ليتعلم      
 أنت عبرت حدود فئتك المتجانسة ودخلت فئة أخرى  بلدك إن يف      
 (.9-6: 2ي كما دخل المسيح عالمنا. )فيلب      

 كيف يمكنك أن تدرس ؟مميزاتها يا هحدود هذه الفئة؟ م يما ه ـ 3
 مة؟هذه الفئة دراسة قي        
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 اإلمكانيات المتاحة أمامك كفرد للقيام بهذه المهمة؟ يما هـ  4
 تقوموا بهذه المهمة؟ يإمكانياتكم ككنيسة محلية لك يما ه ـ 5

 ي:ـل الثانـالفص
 
 
 
 

 هـن يواجأ ينبغـيع ـواق
 "عقبات مؤلمة"

 
 
 
 

 هـدف الفصـل: 
أن نواجه واقعنا على حقيقته ونرى إن كنا فشلنا ويئسنا في الكرازة      

 نتيجة لعقبات واجهناها وسقطنا أمامها.
 

 أسئلـة: 
 الكرازة؟ يل ما فهل الحصاد هو كـ  1
 ما هو الفرق بين االنفصال واالنعزال؟ـ  2
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 كيف يمكن للمؤمن أن ينفصل عن العالم وال ينعزل عنه؟ـ  3

 يع الحصاد فيعرف األزمنة والمواسم ويتوق   يواقعح إنسان إن الفال     
وقته. فهو يعلم أن للزراعة وقتا  وأسلوبا  وأن األرض تحتاج إلى حرث 

للنمو وأن الوقت واالنتظار ضروريان لنضج  ي ضرور  ي وجهد وأن الر 
الثمر والحصاد. فنحن ال نرى الفالح قلقا  مضطربا  ينظر إلى النبتة 

ء كل يوم ويتسائل متى سيحصد. أو ييأس بسبب بطء الصغيرة الخضرا
 النمو فيترك عمل الفالحة ويفتش عن عمل آخر.

 
للكارز. فقد نجد  بعض المجاالت صورة مختلفة يلكن ما نجده ف     

إنسانا  حاول مرات قليلة أن يحصد ويئس من المحاوالت واستنتج أن 
معطاة له. هناك موهبة خاصة للحصادين وأن هذه الموهبة ليست 

فهو يحرث  ،ن هذا المؤمن لم يكن بحكمة الفالح وصبرهأولألسف 
وقت  يالنبات وينتظر ويصبر حتى يأت ياألرض ويبذر البذار ويسق

 المؤمن يتوقع أن كل إنسان ناضج للحصاد مباشرة   هذا وكأن الحصاد.
واالنتظار  ي بعد سماعه لرسالة الخالص. أين الحرث والزراعة والر 

فكر الفرد أن كرازته ال قيمة لها إن  يلعل المؤمنين وضعوا فوالصبر؟ و 
 لم يحصد أو يقود أشخاصا  لمعرفة المسيح.

 
العالم أجمع.  ينطاقنا المحلي بل فليس فقط على  ـ وهذا نراه أيضا       

ز على األعداد الهائلة للمؤمنين الذين فالتقارير المشجعة عن الخدمة ترك  
وال تذكر  ،ة نتيجة لخدمة أحد العاملينالجنوبيكوريا  يعرفوا المسيح ف
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تشاد أو الحبشة لم تنته خدمته  يآخر ف فاعلو قريب خدمة أبشكل بعيد 
بالصالة  ي يلة لزراعة الكلمة بالعرق والر خدمة سنين طو  يبحصاد بل ه
 المرسلكوريا الجنوبية أكثر فعالية وقداسة من  يف الفاعلوالدموع. هل 

اييسنا لقيمة الخدمة عن مقاييس هللا؟ ما أبعد مقو الحبشة؟ د أتشا يف
ومن هو أبلوس؟  ؟هل كورنثوس: "من هو بولسأ إلى  الرسول كتب بولس

وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست  ،بل خادمان آمنتم بواسطتهما
بل  ي،ذا  ليس الغارس شيئا  وال الساقإ. ينملكن هللا كان ي   ،وأبلوس سقى

سيأخذ  واحد   ولكن كلَّ  ،هما واحدٌ  يوالساقغارس . والينمي   يهللا الذ
 أجرته بحسب تعبه". 

 (.38-36: 4يوحنا نظر )اكذلك (. 8-5: 3 كورنثوس1)
 

ن الذين يحصدون قد يجنون أذ إرد حصاد؟ كال. فهل الكرازة مج     
والري والحصاد كلها هامة لكن  ةثمارا  نتيجة لتعب من سبقهم. فالزراع

 الحياة. يويعط يالذي ي نم األهم هو عمل هللا
 

ن يكون أيستطيع  هكل من يحب الرب مهما كانت مواهبه ونقائص     
 أيضا . ن الكرازة تشمل الزراعة والري كارزا  شاهدا . أل

 
المؤلمة أمام المؤمنين فوقع كثيرون  ةبليس هذه العقبإلقد وضع      
 ،عور باإلثموربما الش ،والشعور بالنقص ،الفشل واليأس يغوا فوتمر  



 18 

أنك كارز مهما كانت  يالتنس يا أخ مضمار الحصاد. يلتقصيرهم ف
 نوعية كرازتك.

الرب، أال ع بخدمة مؤلمة أخرى حرمتنا من التمت ةال أن هناك عقبإ     
خاصة  كفئةمفهومنا الخاطئ لمن نحن؟ فكثيرا  ما نظرنا ألنفسنا  يوه

ة نسكن داخل قلعة ر هذا الفكر فرأينا أنفسنا كجماعوتطو   ،مميزة
محاطة  بجموع من  ،وسكانها مميزون  ،جدرانها سميكة ومنيعة ،حصينة

اها بهذا المفهوم البشر الذين ال يعرفون هللا كما نعرفه نحن. فالكرازة معن
ستدراج ن الموهوبين خارج أسوار القلعة واالخاطئ خروج بعض المتطوعي

الذين فقدوا  ،سوارناالعدد والقريبين من أ يبعض األشخاص القليلين ف
 يشتاقوا أن يعرفوا ما يحدث فاجتماعية وأعجبوا بالقلعة و روابطهم اال

لى داخل القلعة. إل ستدراج هو دخول عدد قليداخلها. والنتيجة لهذا اال
أولئك الذين تجرأوا أن يخرجوا  بشجاعةونفتخر بقوتنا و  عند هذا نعتز  

 خارج األسوار ويستدرجوا البعض للدخول.
 
نتمائنا ولوسائل الكرازة؟ إن المؤمن إل يهل هذا هو المفهوم الكتاب     

 هلى عملإلى الدراسة أو إعالم مصطنع. يذهب  يالعادي يجد نفسه ف
و أنفسه من الذوبان كالملح  حوله حارما   ةأسوار قلعته المتنقل واضعا  

خرين ليقف ويتكلم آاإلشعاع كالنور. فيفتش هذا المؤمن عن مؤمنين 
والقلعة ولهم نفس اللغة الكنسية  الفئةنهم من نفس م داخل السور ألمعه

الواحدة ونفس التعبيرات والتقاليد والعادات وكأنهم غرباء عمن حولهم. 
 يتأن يألى إسبوع منعزال  عن العالم حياته خالل األ المؤمن ذا يحياوهك
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وعته سوار قلعته لتشمل مجمأع يوس   يالكنيسة أو اجتماع الشباب لك لىإ
 صدقائه المؤمنين المفضلين. أ ةته( ومجموع)شل  أي 

من أجلنا طالبا   ىلقد خلطنا بين االنفصال واالنعزال. والمسيح صل       
خذهم من العالم بل أن تحفظهم من أن تأ"لست أسأل  من هللا اآلب

 ن ألهل كورنثوسبي   الرسول وكذلك بولس (.15: 17يوحنا الشرير" )
ن ال تخالطوا الزناة. وليس مطلقا  زناة أالرسالة  يف كمليإ"كتبت  قائال :

وإال فيلزمكم  ،األوثان ةأو عبد ،طفيناأو الخ ،اعينأو الطم   ،هذا العالم
ي أخا  أ ن كان أحد مدعو  إليكم إن فكتبت من العالم. وأما اآلأن تخرجوا 

أن ال  ،اطفا  يرا  أو خاما  أو سك  عابد وثن أو شت  أو اعا  ( زانيا  أو طم  )مؤمنا  
 (.11-9: 5 كورنثوس1تخالطوا وال تؤاكلوا مثل هذا". )

 
العالم ولكن لسنا من العالم إال أن هللا ينظر إلينا كملح  ينحن ف      

رض ونور للعالم. فالكرازة تشمل تحطيم أسوارنا الوهمية واالنطالق لأل
يراتهم م لغتهم وتعبنتعل  فمن حولنا  فئة أخرى لى إلى الخارج والدخول إ

 م لهم رسالة الخالص.يدهم لنقد  وتقال
 

م خرين ليقد  أسوار التعصب ودخل أسوار اآل الرسول ر بولسلقد كس       
ستعبدت نفسي للجميع ا ،كنت حرا  من الجميع ذإ يلهم محبة المسيح "فإن

ألربح األكثرين. فصرت لليهود كيهودي ألربح اليهود. وللذين تحت 
ين تحت الناموس. وللذين بال س ألربح الذتحت النامو  يالناموس كأن
بال ناموس... ألربح الذين بال ناموس. صرت للضعفاء  يناموس كأن
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ص على كل حال ألخل   ء،يكضعيف ألربح الضعفاء. صرت للكل كل ش
: 9 كورنثوس1ألكون شريكا  فيه ) ،نجيلقوما . وهذا أنا أفعله ألجل اإل

19-23.) 
 

يقتها. هل فشلنا اقع ونرى األمور على حقننا نحتاج أن نواجه الو إ     
ن نتخلى عن أهدافنا أعندما صادفنا العقبات؟ أم نستطيع بنعمة الرب 

 نجيل للعالم أجمع. لنكرز باإل ةبالمحدودة ونخرج من قوقعتنا الكئي
 

 أسئلة للمناقشة:
 هل تستصعب الكرازة؟ـ  1     
 ناس وربما لممعطاة لبعض ال ةهل تشعر أن الكرازة موهبـ  2     

 لك؟ تعطَ            

 مليارات شخص. سبعةعالمنا هناك ما يزيد عن  يفـ  3     

 . جدا   والناضجون والمستعدون للحصاد منهم نسبة ضئيلة   
 نجيل للخليقة كلها؟ما معنى أن نذهب ونكرز باإل   
 شخاص الناضجينبالكرازة الناجحة حصاد األ يهل نعن   

 من سكان األرض؟ بالمئة 99أو  98فقط؟ ماذا عن    
 ليك كأحسن صديق عنده؟إكم صديقا  لك غير مؤمن ينظر ـ  4     
 ؟كيف حدث ذلك لقد كان يسوع محبا  للخطاة والعشارين.ـ  5     

 هذا االتجاه؟ يوكيف يمكنك أن تنمو ف           
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 ث: ـل الثالـالفص
 
 
 
 

 النـرازة كإعـالك
 
 
 
 

 هـدف الفصـل: 
شعاع ثم فهم واضح عالن وشهادة اإلراك الفرق بين كرازة اإلدإ     

 لهدف وفوائد وحدود خدمة الكرازة كإعالن.
 

 ة: ـأسئل
 شعاع؟ازة اإلعالن وشهادة اإلما هو الفرق بين كر ـ  1     
 الكرازة؟ يف الرسول بعض مميزات أسلوب بولس يما هـ  2     

 ؟زة اإلعالنستخدام كراابعض نتائج سوء  يما هـ  3     
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  PROCLAMATIONإن الشهادة نوعان: كرازة باإلعالن      
عمل أو  ي. فالكرازة كإعالن ه AFFIRMATIONشعاع وشهادة اإل

رسالة الخالص.  ،درك من خالله غير المؤمنينمع أو ي  يس ،نشاط ما
كنيسة  ينتيجة لسماع عظة خالصية ف ،وقت معين يوهذا األمر يتم ف

ذاعة ع تفسير لرسالة الخالص من خالل اإلنتيجة لسمامؤتمر أو  يأو ف
أو نتيجة لسماع الرسالة من  يو كتاب خالصأأو نتيجة لقراءة نبذة 

 صديق.
 

شرح أسس المصالحة بين هللا ة الخالص عبارة عن فإعالن رسال     
 .الناسو 
 

إلى العالم "اذهبوا  :ذ قال المسيحإوالكرازة كإعالن وصية كتابية      
وهذه الوصية  (.15: 16 واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها" )مرقس أجمع

نوع من الكرازة المارس بحكمة ألن هذا أن ت   يلكن ينبغ ،ت طاع ي أنينبغ
عملية زرع  يف يوحتم ،مع الناضجين المستعدين لقبول المسيحال فع  

 الكلمة.
 

 ية التشعاع وهو الحياة اليوميفهو الشهادة باإل يأما النوع الثان     
ن أن كان طموحنا إال ظهر الرسالة المسيحية. وهذا النوع فع  د وت  جس  ت  

الذين العالم  يكثرية العظمى من سكان كل بلد فلى األإل الرسالة نوص  
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ليست لهم خلفية كتابية وتراث مسيحي. فنادرا  ما نسمع أن واحدا  من 
 خالص.استمع من خاللها لرسالة ال ةول فرصأهؤالء عرف المسيح من 

 
ن أليه هو إوما نحتاج  ،خرحدهما اآلأالن فالنوعان ضروريان ويكم       

 نعرف فعالية وحدود كل نوع. فاإللحاح على استخدام مجرد الشهادة
واإللحاح على  ،كإشعاع مع شخص قريب من المسيح مضيعة للوقت
بنتائج  يقد يأت ،استخدام الكرازة كإعالن مع من ليسوا على استعداد

 غير مرجوة. عكسية
 

احتالل رأس جسر  هن الهدف يشبإما هو هدف الكرازة كإعالن؟      
طليعة جيش لتمكين القوات  هعلي يجزء من شاطئ تستول يأ يساحل

 لى خدمة بولسإمغيرة من الهبوط على اليابسة. ولو نظرنا بتدقيق ال
 نه كان منشغال  بخدمة الكرازة كإعالن.أثناء رحالته لوجدنا أ الرسول
لى إالمجمع. والذين يحضرون  يكل مدينة يزورها يبدأ كرازته ف يفكان ف

ي دوا الدين اليهو حب  أالمجمع هم اليهود وبعض األمم الدخالء الذين 
يه ي كل مجمع دخل إلقابل ف الرسولن أ ين يفهموا تعاليمه. أأبوا وطل

: 13 أعمال نظرا. )ةبالكتب المقدس ةشخاصا  لهم تراث ومعرفأ
هو  ة فيه،الخدم ءبدلختيار المجمع كمكان والسبب ال (44و42و14و5
ينتظرون  اشخاص الذين كانو لتقاء باألنسب لإلنه كان المكان األأ

 الرسول جاوبين مع كرازة اإلعالن. وهكذا كان بولسص )المسيا( متالمخل  
كل مدينة يدخلها وتسنح له الفرصة ليخدم  ييؤسس كنيسة صغيرة ف
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المجمع.  يف الرسول حدا  لم يبدأ فيه بولسكانا  وان هناك مأال إفيها. 
 ،عند نهر   ةلى خارح المدينإيوم السبت خرجنا  ي"وف (13: 16 )أعمال

 يم النساء اللواتفجلسنا وكنا نكل   ،ن صالةن تكو أحيث جرت العادة 
مع  الرسولدفع  يوالسبب الذ يلقد كان ذلك المكان مدينة فيلب .جتمعن"ا

فالنهر كان  ة.تلك المدين ير هو عدم وجود مجمع فرفاقه للذهاب للنه
 مكان الصالة لليهود والدخالء.

 
ن أبعد اإلعالن. فبالكرازة  يف الرسول سلوب بولسأومن مميزات      

ن بعض ت المؤمنين ويعي  مدينة ما ويثب   يكان يؤسس رأس الجسر ف
رأس  لى مدينة أخرى ليؤسس كنيسة تكون إوينطلق  ةيترك المدين ،القادة

: 15 سبانيا )روميةألى إن ينطلق أراد أنه أجسر لتلك المنطقة. حتى 
يقة يطاليا. هل حقإتركيا واليونان و  ينه قد انتهى من الكرازة فأوك (.28

دركنا أن أانتهى من تبشير تلك المنطقة؟ والجواب قد يكون نعم وال.  فإن 
ة كان زرع الكنائس حتى تقوم هذه الكنائس بخدم الرسولهدف 

هدة عن نعمة المسيح المصالحة من خالل المحبة ومن خالل حياة شا
 هغرض تم  أقد  الرسول يكون بولس ـ ومصحوبة بخدمة كرازة اإلعالن

نسان إن يعلن الرسالة لكل أتلك المنطقة. لكن لو كان هدفه وحقق هدفه ل
 بعد ما يكون عن تحقيق ذلك الهدف.أتلك المنطقة لكان  يف
 

ثناء دراسته. أحب المسيح وأحب أيح  عرف المسأعرف صديقا       
ميدان  يواجهها كانت ف يالت ى لكن الصعوبة الكبر  ،الكلمة فنما بسرعة
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حاول فيها أن يشهد ألحد عن  كل مرة   يخائفا  فنه وجد نفسه أذ إالكرازة. 
 يف على مؤمن ناضج ونشيط فن تعر  ألى إالمسيح. استمر هذا الوضع 

 .الخدمة
 

أو  يبه على العمل الفردويدر   نسان يساعد صديقي،إلهذا ا فأبتدأ     
حياة  يل فنقطة تحو   ،لى شخص واحد. وكانت هذه البدايةإالكرازة 

لى الدراسة ابتدأ يمارس إخر الصيف آ يما رجع فالروحية وعند يصديق
 يصديق أو رفيق عرفه ف كلكرازة اإلعالن مع  يف هب عليما تدر  

لباقين فقد لأما بالنسبة  .المسيح عدد قليل لَ بِ رازة قَ دفعته. ونتيجة لهذه الك
كل مرة التقى فيها بهم بعد  يع وعدم االرتياح فشعر بنوع من التصن  

نه ابتدأ أ حس  أم لهم كل ما عنده لكنه نه قد  ألقد شعر  الجلسة الكرازية.
ر لنفسه الموقف متعلال  بمثل الزارع بأن هناك بعض يفقد صداقتهم. فبر  

وبعض البذار سقطت بين الشوك أو  ،ر سقطت على األرض الجيدةالبذا
لكرازة مع لرض المحجرة. بعدها لم يبق له مجال و على األأعلى الطريق 

ب نفسه أن يصبح ودر   ،لى الكرازة ألشخاص ال يعرفهمإتقل ناصدقاء فاأل
SALESMAN  به  يقنع من يلتقن ي  أيحاول  المبيعاتأو كمندوب

هل هذا هو احتياج السامع.  يالة الخالص هبكل الطرق بأن رس
 سلوب الصحيح للكرازة؟األ
 

هز يسقط منها التين الناضج. وهدف الكرازة إن شجرة التين عندما ت       
لكن خطر اإلعالن بدون  .إعالن قطف الناضج بأسرع وقت ممكنك
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ن ينتزع التين غير الناضج فيحصل أمحبة يكمن عندما يحاول الكارز 
 عكسية. على نتائج

 
 أسئلة للمناقشة:

 يكم مرة يحتاج الشخص أن يسمع رسالة الخالص لكـ  1     
 الشخص هليإيحتاج  يما مقدار التكرار والتفسير الذ يؤمن؟           
 يستوعب ويدرك؟ يلك           

 يتم ف ي حصائيات النموذجية لمشروع كراز حدى اإلإ يفـ  2     
 .الواليات المتحدة           
 من خالل استخدام على الكرازة شخص تدربوا 140+           

 التليفون.             

 وا لهممشخصا  وقد   7200 بـتم االتصال تليفونيا  +           
 الرسالة.             

 و جزء منأشخصا  استلموا بالبريد نبذة خالصية  1987+           
 العهد الجديد.             

 شخصا  قبلوا المسيح. 525+           

 مجموعة درس ين يشتركوا فأشخصا  فقط قبلوا  72+           
 كتاب.             

 الكنيسة. يعضاء فأ شخصا  أصبحوا  20+           

 يمن هؤالء العشرين شخصا  كانت لهم خلفية كنسية أ 16+           
 قد سمعوا الرسالة كانوا مترددين على كنائس. وكانوا             
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 مرات.             

 شخاص الجدد الذين أصبحوامن العشرين هم األ 4+           
 ي.المشروع الكراز  الكنيسة نتيجة لهذا يعضاء فأ              

 نأيمكن  يالمالحظات والمعلومات الت بعضي ما ه*      
 رقام؟من هذه األ نستنتجها        

 ن تعلن رسالة الخالص بشكلأبت ر  تدو  تعل متهل ـ  3     
 واضح؟         
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 الفصـل الرابـع: 
 
 
 
 

 اعـادة كإشعـالشه
 
 
 
 
 ل:ـدف الفصـه

شعاع وإدراك إدراك أعمق للفرق بين كرازة اإلعالن وشهادة اإل     
 واضح لهدف وفوائد وحدود الشهادة كإشعاع.

 
 ة:ـأسئل

 ؟شعاععالن وشهادة اإلالعالقة بين كرازة اإل يما هـ  1     
 يعضاء الكنائس التأ من  الرسول لماذا لم يطلب بولسـ  2     

 عالن؟ة اإليكرزوا كراز  نأأسسها            

 شعاع؟فوائد شهادة اإل يما هـ  3     

 شعاع؟اإل دةشها يبعض أوجه القصور ف يما هـ  4     
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يسمع أو  ،عالن أنها عمل أو نشاط مااإل منا عن كرازةسبق أن تكل       
درك من خالله غير المؤمن رسالة الخالص. وذكرنا أيضا  أن الهدف ي  

عليه  يء من شاطئ تستولجز  أي ي،حتالل رأس جسر ساحلايشبه 
 طليعة جيش لتمكين القوات المغيرة من توسيع رقعتها.

 
ظهر الرسالة د وت  جس  ت   يالحياة اليومية الت يأما الشهادة كإشعاع فه     

رض أللمحبة الناس كملح  ينها الذوبان فإالمسيحية بالعمل والكالم. 
سيح. ولو تصورنا نجيل المنها الحياة بالمحبة كما يحق إلإلعالم. لونور 

خر طريق طويل. فشهادة آ ين قبول المسيح هو الخطوة الحاسمة فأ
منها تساهم الطريق كل خطوة  يخطوات المؤمن الكثيرة ف يشعاع هاإل

شبه ما تكون بنقط أ يلى المسيح. فهإاقتراب الصديق الغير مؤمن  يف
الصخر. أما خدمة  يف ى تقدر أن تحفر مجر  يالماء المتتالية الت

 م الصخر. كتب بولسيحط   يناميت الذيشبه ما تكون بالدأ يعالن فهإلا
 ألنه قوة هللا ،بإنجيل المسيح يلست أستح يألهل رومية "ألن الرسول

اليونانية  ةاللغ يوكلمة قوة ف (16: 1 " )رومية...يؤمن للخالص لكل من
ناميت يستطيع يتشتق منها كلمة ديناميت. فالد يالت DUNAMISهي 

 م الصخر ونقط الماء المتتالية تفتته.أن يحط  
 

لقد وجدنا أنه ـ  الكرازة يسلوبه فأو  الرسول لى بولسإلنرجع ثانية      
كل المدن  ييؤسس كنائس صغيرة وقوية فن لعالسلوب اإلأاستخدم 
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العالم المعروف وقتئذ. فهل طلب من هذه الكنائس الصغيرة  يالكبيرة ف
 رسالة الخالص؟ تعلنن أ

 
الرسالة  ويعلنر ن يشهد ويبش  أ همن نفسالرسول ع بولس د توق  لق     

 يضا  أع ولقد توق   (.16: 9كورنثوس 1) ر"بش  أن كنت ال إ يويل ل...ف"
وقت  يحدى الكنائس أن يكرز فإل عن ئو ثاوس الخادم والمستيمو من 

عضاء هذه الكنائس الصغيرة أ ع من مناسب وغير مناسب. لكن هل توق  
 رسائل بولس يالة الخالص؟ هل هناك أية آية فرس معلنةأن تكرز 

نجد فيها وصية واضحة ألعضاء الكنائس ليعلنوا رسالة  الرسول
وا ا "افرحوا كل حين. صل  ديدة جدا  منهعطاهم وصايا عأ لقد  ؟الخالص

. امتحنوا كل ..تطفئوا الروح . اليء..كل ش يبال انقطاع. اشكروا ف
وا سالح هللا الكامل. اثبتوا . امتنعوا عن كل شبه شر. البسيء..ش

وأفسس  22-16: 5ي تسالونيك1تعلمتموها..." ) يوتمسكوا بالتعاليم الت
روا "بش   :ألعضاء الكنيسة تقول وجهةآية واحدة م(. لكن لماذا ال نجد 6

ن أعضاء الكنيسة أ ال يريد من  الرسولكرزوا". هل معنى هذا أن اأو 
ما  ى ية الشهادة كإشعاع. فمثال  نر تفوح بأهم هن رسائلأذ إ ـ يكرزوا؟ كال

تكونوا بال  يلك ،بال دمدمة وال مجادلة يءفعلوا كل شا" يقاله ألهل فيلب
ضيئون ت   ،وسط جيل معوج وملتو ي بال عيب فأوالدا  هلل ،وبسطاء ،لوم

 (.15-14: 2" )فيلبي العالم يبينهم كأنوار ف
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 يلكنيسة فعضاء اأ فموقف عدم الدمدمة وعدم المجادلة يضع      
 يالموجود ف روضع يضيئون به لمن حولهم وهكذا يعززون رأس الجس

وأما " :تيطس هذعالن. ولقد قال لتلميين الطريق لكرازة اإلتلك المدينة معد  
سيرة تليق  ين تكون العجائز فأم بما يليق بالتعليم الصحيح... أنت فتكل  
 ،معلمات الصالح ،غير مستعبدات للخمر الكثير ،غير ثالبات ،بالقداسة

 ،والدهنّ أويحببن  ات لرجالهنّ محبّ  أن يكنّ ينصحن الحداثات  يلك
 ،نّ لرجاله خاضعات ،صالحات ،مالزمات بيوتهنّ  ،عفيفات ،التمتعقّ 

 (.5-1: 2تيطس . )ف على كلمة هللاال ي جدّ  يلك
 

عداد القلوب إ  يفحياة القداسة والمحبة والعفة والخضوع تساهم ف     
حداث يضا  "كذلك عظ األأشعاع. وقال شهادة اإل ية. هذه هل الكلملتقب  

 ،لألعمال الحسنة قدوة   يءكل ش يمقدما  نفسك ف، أن يكونوا متعقلين
 ،وكالما  صحيحا  غير ملوم ،خالصا  إو  ،ووقارا   ،التعليم نقاوة   يفومقدما  

-6: 2 يقوله عنكم" )تيطس يءرد يءذ ليس له شإ ،المضاد ى خز ي   يلك
غير  يء،كل ش يويرضوهم ف ، "والعبيد أن يخضعوا لسادتهم(. وأيضا  8

نوا يزي   يلك ،صالحة ةمين كل أمانبل مقد   ،غير مختلسين ،مناقضين
 (.10-9: 2تيطس " )يءكل ش يصنا هللا فتعليم مخل  

 
بحد ذاتها شهادة قوية.  يفنوعية وأسلوب حياة هؤالء المؤمنين ه     

 من جميع الناس" ومقروءة   معروفة   ،اقلوبن يف مكتوبة   ،"أنتم رسالتنا
 (.2: 3كورنثوس 2)
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من الشهادة محبة. وهذا بالذات هو  بالمئة 90حدهم أن أقال      
نسان ونوعية حياته ز على كيان اإلشعاع. فاإلشعاع يرك  المقصود باإل

BEING ز على نشاط أو عمل ما يقوم به المؤمن عالن فيرك  أما اإل
DOING. 

 
جتماع الشباب وجدت اعضاء أعندما قارنت نفسها ب أعرف فتاة     

نشطة كنسية كثيرة وليست لها أنها ال تقوم بأذ إ. رة جدا  نفسها مقص  
 ين تشارك فأطلب منها ي   وال ،جتماعاال يتقود ف الو  ،مواهب قيادية

حدى المدارس ونتيجة لوظيفتها إ يسة فتأمل. لكنها كانت تعمل كمدر  
سمح وضع ال ي   يمسن. وهذه العائلة كانت ف سفت على عائلة مدر  تعر  

العائلة.  يف ةكإبن ةصبحت هذه الفتاأرتباط بالكنيسة. ومع الوقت لها باإل
ت يمانها. ولفترة طويلة ظن  إلة فأحبوها وأحبوا فراد العائق بها كل أوتعل  

لكن  ،عالنن تكرز كرازة اإلأنها ال تعرف أل يحالة فشل روح ينها فأ
اقتراب هذه العائلة من  يشعاع تساهم فشهادة اإل يف نهاأن علمت اآل

 المسيح.
 

لى إطريقه  يجريدة وهو ف ي ن يشتر أد خر تعو  آوأعرف شخصا       
 يأن يأخذوها منه لك هق عندما يطلب منه زمالؤ وكان يتضايالعمل. 

بناء  ين هذه الجريدة قد تكون كالمفتاح فأن اكتشف ألى إيقرأوها. 
 عداد لتقديم الرسالة كإعالن.إ ة و عالقات محبة وصداق
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وقت  يتيموثاوس أن يكرز فتلميذه من  الرسول لقد طلب بولس     
لحاح إهمية و أ حماسنا على  يز فوكثيرا  ما نرك   ،مناسب وغير مناسب

الوقت الغير مناسب. هذا حسن لكن لماذا نهمل  يعالن حتى فكرازة اإل
وقات المناسبة لمناسب. واألالوقت ا يالفرص العديدة يوميا  للكرازة ف

ذ قد تكون كلمة تشجيع أو شهادة عن محبة إ شعاع كثيرة جدا  لشهادة اإل
ن أفترة استماع لشخص يحتاج هللا ورحمته معك أو خدمة بسيطة أو 

 .ىحصلى ذلك من فرص عديدة ال ت  إم وما يتكل  
 

عالن لى جنب مع كرازة اإلإفإن مارسنا هذا النوع من الشهادة جنبا       
 :ينجد ما يل

 رض ونورماكن العمل والدراسة كملح لألأ ينفسنا فأنجد ـ  1     
 ياطة باألعداء الذللعالم. وهكذا نصحح مفهوم القلعة المح           
 تدريجيا . ىويتالش ه،ليإشارة سبقت اإل           

 ن الشهادةن يشهد. ألأكل مؤمن يستطيع أن يشهد ويجب ـ  2     
 عالن تقوم المواهباإل يوف ـ عالنإ ليست فقط كرازة            

 محبة يءكل ش شعاع تتطلب قبلبدور هام. لكن شهادة اإل           
 نظر هللا فال يكل مؤمن قيمة شهادته ف ى مة. فعندما ير خدو            
 ق والخوف والفشل.ثم والتمز  يبقى هناك داع  للشعور باإل           

 كل الناس وليس فقط الناضجين يشعاع تغط  دة اإلن شهاـ إ 3     
 النسبة الكبيرة من يتخاذ القرار. وهذا يعنالمستعدين إل           
 رض.ألا انسك             
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 شعاع تعطينا الفرصة ككنيسة أن نفهم بشكلإن شهادة اإلـ  4      
 :4 الخدمة )أفسس يف دورنا كأعضاء عاملينصحيح             

 والبعض ،ن يكونوا رسال  أعطى البعض أ (. "وهو 11-12            
 ألجل ،مينوالبعض رعاة ومعل   ،رينوالبعض مبش  ، نبياءأ            

 نالبنيان جسد المسيح". فدور  ،القديسين لعمل الخدمة تكميل            
 ضح من قول الرسول "لعمل الخدمة". وربمايت  كأعضاء             

 ،ن هللا أعطى البعض أن يكونوا رسال  أهنا  لمقصودا            
 والبعض رعاة ،رينوالبعض مبش  ، نبياءأوالبعض             
 حتى ،موا المؤمنينويبنوا ويعل   لوايكم   يلك ،مينومعل              
 سبوعيام األأثناء أيشهدوا بالمسيح  يستطيع المؤمنون أن            
 الكنيسة يف يالعاد فالمؤمن دراستهم. وأم ماكن عملهأ يف            
 لى الكنيسةإ يولكنه يأت ،يكون خادما   نأم ليس من المحت              
 زسبوع. وبشكل مرك  يام األأبقية  يف يخدم يم فيها لكويتعل              
 نسان حولهإمساعدة كل  يمساهما  ف شعاعخدمة شهادة اإل            
 يشعاع هن شهادة اإليسوع. ألالرب رب من يقت يلك            
 نجيل المسيح.يحق إل للحياة كما يالنتاج الطبيع            

 
 ين يستغنأنه يستطيع أعندما يظن المؤمن  ،ن خطرا  يكمن هناأال إ     

-13: 10 )رومية يبولس ف الرسولر ما قاله نتذك  لعالن. عن كرازة اإل
خلص. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا سم الرب ياكل من يدعو بألن " (15
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وكيف  ؟فكيف يسمعون بال كارز ؟وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به ؟به
 "....رسلوان لم ي  إيكرزون 

 
والمسئولية  ،نجيلن ال رجاء للعالم بدون اإلأل ةعالن حتميرازة اإلكف     

نجيل. ولعل أخطر ب على المناداة باإلنتدر   يمسئوليتنا كمؤمنين لك
م هللا حزقيال كل  عندما ي    (9-8: 33 حزقيال) يلكارز نجدها فصورة ل

 من لم تتكل  إيا شرير موتا  تموت. ف :ذا قلت للشريرإ" :كرقيب ويقول له
، أما دمه فمن يدك فذلك الشرير يموت بذنبه ،ر الشرير من طريقهلتحذ  

 ،رت الشرير من طريقه ليرجع عنهمن يد الرقيب( أطلبه. وإن حذ   ي)أ
ي نت )أأ( يموت بذنبه. أما ي الشريرفهو )أ ،رجع عن طريقهولم ي

 .صت نفسك"( فقد خل  الرقيب
 

 أسئلة للمناقشة:
 لن يكم  شعاع أعالن وشهادة اإلكيف يمكن لكرازة اإلـ  1     

 خر؟أحدهما اآل           
 يشعاع ف( كيف تساهم شهادة اإل48-45: 5متى من )ـ  2     

 والقداسة؟ النمو بالكمال           

 هل العمل أو الدراسة؟ يما هو وضعك مع من حولك فـ  3     
 تقريب من حولك من المسيح يوكالمك يساهمان ف حياتك           
 بعادهم عنه؟ا وأ           
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 س:ـل الخامـالفص
 
 
 
 

 قـالطري ـيوات فـرازة خطـالك
 
 
 
 
 ل:ـدف الفصـه

ع المؤمن في تى يتشج  تبسيط وتوضيح معالم طريق الكرازة ح     
 إشعاعه وكرازته لكل صديق حوله.

 
 ة:ـسئلأ

 لى المسيح؟إالطريق  يبعض الخطوات ف يما هـ  1     

 حتى ينتقل الشخص خطوة خطوة إلىلمطلوب ما هو اـ  2     
 المسيح؟         
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موا حياتهم له بعد حياة بعيدة عنه مثل إن الذين عرفوا المسيح وسل       
روا تفاصيل لقائهم بالمسيح. ن يتذك  أمن السهل عليهم  ،رسوسيشاول الط

 يساهمت ف يسبقت هذا اللقاء والخطوات العديدة الت يلكن األحداث الت
الذاكرة  يجزئيا  أو تماما  وما يبقى واضحا  ف ىبهم من المسيح قد ت نسراقتا

 ا  نسان غالبمن أحداث مثيرة فقط. إال أن اإل ههو وقت التجديد وما سبق
م حياته بالمسيح ويسل   يالطريق إلى أن يلتق يما يسير خطوات كثيرة ف

إعداد  يساهم فوت  ن جمود القلب له. فنقط الماء العديدة المتتالية تلي   ة  كامل
 ل الرسالة ويستوعبها ويتفاعل معها ويخضع للمسيح.الشخص ليتقب  

 
لته وكل إنسان مهما كانت منز  ،فالكرازة خطوات على الطريق     

مكان ما على هذا الطريق  يجتماعية أو الثقافية أو الدينية موجود فاإل
سم أو مسيحيا  باإل ،أميا  أو مثقفا   ،نسان غنيا  أو فقيرا  سواء أكان هذا اإل

مكان ما على هذا الطريق. وهدف كل مؤمن أن  ي. كل واحد فملحدا  
وة على هذا أن يتقدم خطوة فخط ا  ـواحدا  فواحد ـ يساعد كل من حوله

 الطريق.
 

للمعالم على  يولو حاولنا أن نرسم صورة بلغة األرقام وبالعد العكس     
نصل إلى نقطة ( إلى أن 1-إلى )(… 6-( إلى )7-مثل هذا ) الطريق

 نهاية طريق وبداية طريق آخر. يوه (،الصفر)
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لربما وجدنا طريقا   ،عن مكان الشخص وموقفه من المسيح لنعب ر     
 شكله:هذا 

 يمانز ضد اإلي  تحدراك وعدم معرفة للمسيحية كثقافة )إعدم  (7-)
 المسيحي(.       

 ها.معرفة المسيحية كثقافة فقط واإلعجاب ب (6-)
 د المسيح وصلبه وقيامته(.بعض المعرفة لعناصر اإلنجيل )تجس   (5-)
 لية الشخصية.ئو معرفة رسالة الخالص بدون الشعور بالمس (4-)
 لية الشخصية أمامئو رسالة الخالص وبدء الشعور بالمس معرفة (3-)

 هللا.      
 حتياج للقيام بقرار.التبكيت على الخطية والشعور باإل (2-)
 صميم على اتخاذ القرار وحساب النفقة.لتا (1-)
 ص كنقطة بداية.تسليم الحياة للمسيح كرب ومخل  ( صفر)
 

لى معرفة المسيحية إ ييمان المسيحز ضد اإلي  تح من: الخطوة األولى
 (.6-لى )إ (7-) كثقافة من

أماكن عملنا وإقامتنا ودراستنا وتنقالتنا وتعامالتنا  يكلنا ف     
مختلف مواقفهم من المسيح. فكيف  يفبالناس ن االجتماعية محاطو 

يمان ز ضد اإلن يساعدك هللا لتكون شهادة حية لمن هو متحي  أيمكن 
 (7-)ينتقل من  يفيون الشعوب لكأ ين المسيحية هأويظن  يالمسيح
يروا  يلك ،نوركم هكذا قدام الناس ئ. لقد قال المسيح "فليض(6-إلى )

هل  (.16: 5 متى)السموات"  يف يالذويمجدوا أباكم  ،أعمالكم الحسنة
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اقترابهم من المسيح؟ أم أعماال   يتساهم ف ةيرى الناس فيك أعماال  حسن
 فهمهم للمسيح والمسيحية؟ازدياد بعدهم وسوء  يسيئة تساهم ف

 
لى الكنيسة وجماعة إنسان البعيد عن هللا عندما ينظر إن اإل     

سلوب ألى نوعية المؤمنين و إ لى العقيدة بلإال ينظر  المؤمنين غالبا  
ومع المجتمع الذي يحيون فيه.  ،حياتهم وتعامالتهم مع بعضهم البعض

يجابيا  مع إتفاعال   نسان محبة من المؤمنين؟ هل يرى هل يرى هذا اإل
يشمئز من و يتأسف  أمالمجتمع؟ هل سيعجب بالمسيحية كدين وكثقافة؟ 

 المسيحية بسبب ما يراه فينا؟
 

لى بعض المعرفة لعناصر إمن معرفة المسيحية كثقافة ة: الخطوة الثاني
 .(5-إلى ) (6-) نجيل مناإل

عناصر ن يواجه بأ( يحتاج 5-( إلى )6-من )ينتقل الشخص  يولك     
ستيعاب يتأثر دراك واإلاإل ىال أن مدإنجيل أو برسالة الخالص. اإل

رة م محدهأ يقال ل لك. هحترامه وتقدير ابموقف هذا الشخص منك ومدى 
 ."ن تربحه للمسيحأقبل  وال  أ"اربح الشخص لك 

 
لى معرفة رسالة الخالص وبدء إمن بعض المعرفة الخطوة الثالثة: 

 (.4-إلى ) (5-)ية أمام هللا من لية الشخصئو الشعور بالمس
دراك ن هناك فوارق شاسعة بين السمع واإلأيضا  أر ن نتذك  أ يينبغ     

مع رسالة خالصية كن لشخص ما أن يسستيعاب. فمن المموالفهم واإل
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نه يحتاج أأم  ،دركها واستوعبهاأنه فهمها و أذاعة... هل معنى هذا من اإل
ويسأل ويبحث ويناقش ويفتش حتى ن يسمعها مرات عديدة ويقرأ عنها أ

 يستوعب!
 

شبع العقل يمانا  ي  إيماننا إن يكون أنه يريد أإن هللا خلق عقولنا و      
 .ا  طموحا  عاطفي والقلب وليس مجرد

 
لى معرفتها وبدء إمن مجرد معرفة رسالة الخالص الخطوة الرابعة: 

 (.3-إلى ) (4-)صية أمام هللا من خلية الشو ؤ الشعور بالمس
ن يدرك أمرا  هاما  أ( يحتاج 3-إلى ) (4-)نسان من ينتقل اإل يولك     

شخصية  ةوبطريق أيضا  ن محبة هللا للعالم كله تشمل نفسه أجدا  وهو 
 ،عجب بهاقد ي   ،حديقة يجدا . فمثال  لو الحظ أحد الشباب وردة جميلة ف

نفسها حاملة تلك الوردة  هليإ ييحبها تأت يلكن لنفترض أن الفتاة الت
وبين  ،الحديقة يعجاب بها فالفرق بين الوردة واإل ى وتعطيها له. هنا نر 

 يبة.ها له تلك الفتاة الحبمت  قطفتها وقد   ينفس الوردة الت
 

 ىإدراك رسالة الخالص إلى التبكيت عل يالتدرج ف الخطوات التالية:
-إلى ) (3-)اب النفقة من ـالخطية ثم التصميم على اتخاذ القرار وحس

 (.1-إلى ) (2
لى إثم  (1-)لى إ (2-)لى إ (3-)ينتقل الشخص من  يولك     

 يقيقية تعن. فالتوبة الحهته روح هللا على خطايان يبك  أالصفر(. يحتاج )
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أمام  هعجز  ى ن ير أنسان و اإل هيسير في يالندم والرجوع عن المسار الذ
 يوف المسيح. هللا ويقتنع بعدم استحقاقه ويسجد راكعا  خاضعا  تائبا  أمام

عملية االنتقال  ينسان ودور هللا فلى دور اإلإنظرة  يالفصل القادم سنلق
 الطريق. يخطوة خطوة ف

 
 يق:أسئلة للمناقشة والتطب

 لىإكتب قائمة بأسماء أصدقائك ومعارفك وضع رقما  ـ ا 1     
 إن الهدف من هذا هو. (1-( إلى )7-اسم من )جانب كل          
 وليس تصنيفا  له هرك لموقفدة كل شخص حسب تصو  مساع         
 .شخصيا           

 يماذا يمكنك عمله مع كل واحد حتى ينتقل خطوة خطوة فـ  2     
 لى المسيح؟إالطريق          

 ي من أجل هؤالء.ن تصل  أ ال تنَس ـ  3     

 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

 ادس: ـل السـالفص
 
 
 
 

 مـسلي ـيار الهوتـإط
 
 
 
 
 ل:ـداف الفصـأه

 الكرازة حتى يزيد يمحاولة إدراك وفهم دور هللا ودوري فـ  1     
 ة.اإلستعداد للكراز  ياتكالنا على هللا ويزيد اجتهادنا ف           

 تساع رؤيتنا الالهوتية لرسالة الخالص.ـ ا 2     

 
 ة:ـأسئل

 عملية الكرازة؟ يما هو دور هللا فـ  1     

 ما هو دور الكارز؟ـ  2     

 لقائه مع المسيح؟ يما هو دور اإلنسان فـ  3     

 اإلطارات الالهوتية الممكنة للنظر إلى موضوع يما هـ  4     
 الفداء؟           



 44 

الخالص؟ ما هو دوري كشاهد أو كارز؟ ما هو  يما هو دوري ف     
الكرازة تنتج عن الخلط بين هذه األدوار.  يدور هللا؟ إن معظم مشاكلنا ف

ح تحت لية كاملة على هللا والبعض اآلخر يترن  ئو فالبعض يضع المس
لية وكأنه هو المخطط والمنفذ لتجديد الناس وتغييرهم. فما هو ئو المس

 صحيح؟الموقف ال
 

أن هللا لم  يس والخصي الحبشقصة فيلب   ينجد ف 8أعمال  يف     
وكان ممكنا  هلل أن يرسل المالك إلى  ،س من فيلب  يستخدم مالكا  بدال  

 يس فختار أن يستخدم فيلب  ايؤمن ذلك الخصي. لكن هللا  يالحبشة لك
طريقه  يختار هللا توقيت إعالن الحق للخصي وهو فاإعالن الحق. و 

هللا هو الذي يشرح لكن  يس هو الذئدا  من أورشليم. لكن مع أن فيلب  عا
والمسيح مات  ،ن الذين لهعي   يحسب قصده األزل فاآلب يجّدد ويغّير.

ت اإلنسان على خطيته والروح القدس يبك   ،على الصليب مفتديا  اإلنسان
 المؤمن. يويقنعه باإلحتياج. والروح أيضا  يسكن ف

 
مه وأحفظ درس الكتاب وأتفه  أأن  ي الكرازة؟ دور  يف ي فما هو دور      

 ين أصل  أ ي أعلن الحق. دور  يب على إستخدامها لكوأتدر   منه أجزاء  
وأنطلق خارج أسوار  يى عن أنانيتأن أتخل   ي ضع متكال  على هللا. دور وأت  

 أشخاص يقترب يعالقات اجتماعية يستخدمها هللا لك يأبن يالقلعة لك
 إلى المسيح. عديدون خطوة خطوة
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مدى إتساع رؤيتنا  ر فيه. وهوأن نفك   يلكن هناك أمرا  آخر ينبغ     
ولنا وللحياة ككل. هذه الرؤية كعدسة الكاميرا تقرر مدى إتساع ما لمن ح

 (.18: 29أمثال " )..."بال رؤية يجمح الشعب المقدس نراه. يقول الكتاب
تساع إطار رؤيتنا ترى ما هو إ وبإطار ضيق تكون الرؤية محدودة. يا

 طارات الهوتية أربعة.أحد الكتب توضيحا  إل يالالهوتية؟ قرأت ف
 

 داءـار الفـإط أوال:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ال )ـشك
 

ح موقف األشخاص المنشغلين بالخالص إن هذا اإلطار يوض       
نسان ونواله بفداء اإل يالشخصي. فيبدأ البحث بخطية اإلنسان وينته
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هذا اإلطار أنه يبدأ باإلنسان  يية. لكن المشكلة فبدالوعد بالحياة األ
إطار اإلنسان. إن  ييدور ف ينسان. وكأن هللا موجود لكباإل يوينته

لكن المشكلة  ـ ألن الفداء هو لب الخالص ـ الفداء يالمشكلة ليست ف
نسان يجعل اإل يمحدودية هذا المنظار أو إطار الرؤية الذ يتكمن ف

 (1ل )للفداء! انظر شك محورا  
 

 وتـار الملكـثانيًا: إط
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2ل )ـشك
      

 ،مختلفة تتحاشى موضوع الفداء هناك بعض هرطقات الهوتية      
كشهود يهوه على سبيل المثال. هؤالء يتناسون الفداء وينشغلون بأهمية 
ملكوت هللا على األرض. قد يبدأون إطارهم بآدم كملك في الجنة وينتهون 

 اكم والملك على األرض.باإلنسان كالح



 47 

 هذا اإلطار وما هو دور المسيح؟  يفأين هللا ف     
 أن محدودية اإلطار تجعل من العقيدة الهوتا  محوره نجد هنا أيضا  

 اإلنسان.
 

 ةـار الخليقـثالثًا: إط
جنة عدن وأصحاب هذا الفكر  يهناك فكر آخر يبدأ باهلل الخالق ف     

 لنهاية هذا ليقة. وهناك امكانيات مختلفة.يحاولون أن يجدوا معنى للخ

 (3) لـكش
نسان وصول اإل يبعض الالهوتيين هن النهاية السائدة بين أال إطار اإل

ن الخليقة إهللا للخليقة الجديدة " هلى صورة المسيح وتمتعه بما قصدإ
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ال  ،خضعت للباطلأ  ألن الخليقة قد  ،أبناء هللا نَ علَ ب بلهفة أن ي  تترق  
يضا  من أ ير هحرَّ على رجاء أن ت   ،خضعهاأ يا بل من قبل الذختيارهإب

ها ن الخليقة كل  أننا نعلم إألوالد هللا. ف يجد التلى حرية المإعبودية الفساد 
لقد  )كتاب الحياة(.(. 22-19: 8 ". )روميةنتئن وتتمخض معا  حتى اآل

 (. لكن5: 21 " )رؤيايء جديدا  قال الجالس على العرش "سأصنع كل ش
أن هناك  مأ يالهدف النهائ يهدف؟ هل هذه الخليقة الجديدة ه يأل
 وسع؟أطار إ

 
 اؤه )الكنيسة(ـب وأبنرابعًا: اآل

طار يجعل البداية قلب هللا وقصده األزلي. فالبداية ليست ن هذا اإلإ     
 عند تأسيس العالم بل من قبل تأسيس العالم.

نسان فسس بخطية اإلل أأهلى إ تهرسال يفالرسول لم يبدأ بولس      
 ،(3شكل وال حتى بالخليقة ) ،(2شكل ولم يبدأ بالملكوت ) ،(1شكل )

طار كانت قلب هللا وطبيعته وأبوته وقصده اإل يلكن نقطة البداية ف
باركنا بكل بركة روحية  يالذ ،بو ربنا يسوع المسيحأ. "مبارك هللا ياألزل

لنكون  ،ل تأسيس العالمقب هكما اختارنا في ،المسيح يات فيالسماو  يف
لمسيح بيسوع ا يذ سبق فعيننا للتبنإ ة،المحب يقديسين وبال لوم قدامه ف

 (.5-3: 1 مشيئته". )أفسس ةحسب مسر   ،لنفسه
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 (4شكـل )
 

طار ٌر أوسع من هذا اإلطار؟ وهل هناك إطاإيا ترى هل هناك     
رسالة مركز م ن نقد  أكرازتنا ال يجب  يطار. ففدقيق مثل هذا اإل يكتاب

لتدعيم هذا  ة  قتبس عادت   ييات الترغم كل اآل ،نسانالفكر فيها هو اإل
 حول هللا. ي ن يدور الفكر المركز ألكن المطلوب  الفكر.
 ،(الكنيسةبأبناء هللا ) يوينته يطار يبدأ باهلل كاآلب األزلهذا اإل     

هل تقدمها  ،. فعندما تشرح رسالة الفداءيزلبنه األاالذين يمجدون هللا و 
 طار الكبير.نسان أم تقدم رسالة الفداء كجزء من اإلكالحل لمشكلة اإل
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 طار.من خالل هذا اإل  8رومية  يظر ثانية لتكملة ما قرأناه فنلن     
مور تعمل معا  ألجل الخير ننا نعلم أن هللا يجعل جميع األإ)     

فعينهم  سبق ،المدعوين بحسب قصده. ألن الذين سبق فعرفهم ،لمحبيه
 .خوة كثيرينإليكون هو البكر بين  ،صورة ابنهلأيضا  ليكونوا مشابهين 

 (كتاب الحياة) (.29-28 :8 )رومية
 

 أسئلة للمناقشة: 
 ر على طريقة تقديمكن يؤث  أكيف يمكن إلطارك الفكري ـ  1     

 أمثلة؟ للرسالة. أعطِ            

 ثناءأتصادفها قد  يسئلة الصعبة التبعض األ يما هـ  2     
 طارات الضيقة؟الكرازة من خالل اإل           

 ؟هالخطية فلماذا خلق ينسان سيسقط فأن اإلمثال : إن كان هللا يعلم ب
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 الفصـل السابـع:
 
 
 
 

 ةـرورة حتميـداد ضـاالستع
 
 
 
 
 ل: ـدف الفصـه

 ب إلعالن رسالة الخالص وتقديمإدراك قيمة االستعداد والتدر       
 ب على الكرازة.اقتراحات عملية ألساليب التدر  

 
 ة: ـأسئل

 العمل الفردي؟ يالرسالة ف يوصلللمؤمن أن كيف يمكن ـ  1     

 الكرازة؟ يف هسلوبأن كيف يمكن للمؤمن أن يحس  ـ  2     
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له سوا الرب اإل"بل قد   ولى قائال  رسالته األ يف الرسول كتب بطرس     
كل من يسألكم عن سبب الرجاء  ةائمًا لمجاوبين دمستعدّ  ،قلوبكم في
 (.15: 3بطرس 1) وخوف" ة  بوداع ،فيكم يالذ
      

نعلن رسالة  يشعاع سيفتح لنا الرب فرصا  كثيرة لكنتيجة لشهادة اإل     
ن االستعداد إ .فلو سنحت لك الفرصة فهل تعلم كيف تستغلها ،الخالص

أعظم باهلل  ةالمؤمن ثق يب يعطمن خالل الدراسة المستمرة والتدر  
عرضه  ين يكون مرتبكا  بما سيقول وغير سلس فأعوضا  عن  ،وبكلمته

تجعله منطلقا   ةس الناجح يعرف مادته جيدا  وهذه المعرفللمادة. فالمدر  
التوضيح  ييستفيض ف يومتدفقا  عند الشرح ويستمع لكل سؤال لك

ي خائفا  من أ ةبالمادن فتجده مقيدا  س الغير متمك  والتعليم. أما المدر  
يعا  ويجعله ط المؤمنر فاالستعداد الجيد يحر   مشدودا  ومضطربا . سؤال،

"عندما ت عّد عظة ادرس حدهم أ. قال عالن الحق  إ للروح القدس عند 
لى المنبر إوعندما تصعد  ،القدس غير موجود وحّضر وكأن الروح

 أو تحّضر". وكأنك لم تدرستلك العظة اتكل على الروح القدس  يلتلق
 

 ذاإال إهللا  يعة بين يدداة طي  أن تكون أالكرازة فال يمكنك  يكذلك ف     
كان استعدادك جيدا  وقويا . فليس هناك تناقض بين االستعداد والدراسة 

بل على العكس  .خرمن جانب وبين االنقياد بروح هللا من الجانب اآل
 .هعليبت ن الروح القدس سيستخدم ما درسته وما تدر  إف
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قصر أن إعالن؟ يتم االستعداد لكرازة اإل يذا  لكإفما هو المطلوب      
ن يستقر على أعلى المؤمن  يطين هو الخط المستقيم. فينبغخط بين نقت

على هذا الخط بحرية حسب  يخط مستقيم مؤلف من بعض النقاط ويمش
 قيادة روح هللا. 

 
 لية:يشمل النقاط التاالمستقيم هذا لنفترض أن الخط 

 وهذا ،ن تبدأ حديثا  مع شخصأسئلة تساعدك كمؤمن ـ أ 1     
 عالن الحق.د لفرصة إلالحديث قد يقو          

 أمثلة على هذه األسئلة:          
 تقدمها مقالة كذا وكذا؟  يما هو الحل للمشكلة الت ى تر  يا*            

 حسب رأيك من هو المؤمن؟*            

 للمؤمن المقدس حد تعاريف الكتابأ ى ن تر أتحب  هل*            
 ؟يالحقيق              

 م المسيحد  قَ قديم اختبار بشكل مختصر وسلس وي  فرصة لتـ  2     
 نعم عليك ورحمك.أ يمن خالله كالشخص الذ         

 لق السنارة أثناء تقديم اختبارك واسحبها عند النهاية حتىـ أ 3     
 لى تقديم رسالةإ ين تنتقل من االختبار الشخصأتستطيع          
 الخالص.         

 الص بشكل واضح مستخدما  كلمة هللا.م رسالة الخقد  ـ  4     

 سئلة الشخص أوأجابات كتابية على إم بحسب معرفتك قد  ـ  5     
 يحسب النفقة قبل اتخاذ القرار. يعذاره وساعده لكأ          
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 م حياتهيتجاوب مع روح الرب ويسل   يع الشخص لكشج  ـ  6     
 للمسيح كرب وكمخلص.         

 
فكرك. لكن هذه النقاط  ياط الست أو غيرها فقد تكون هذه النق     

ليست قانونا  غير قابل للتغيير. فمن الممكن جدا  أن ينتقل الكارز من 
 يأو قد يستغن لالختبار الشخصي، لى رسالة الخالص ثم بعدهاإسئلة األ

ن أحسب االستحسان. كذلك يمكن لهذا الحديث  ياالختبار الشخص عن
 ـ سئلةد يستغرق شهورا  طويلة ألن هذه األو قأو ساعتين أ ةيستغرق ساع

نشطة الصداقة أسئلة و و مئات األأتدخل بين عشرات ـ  وربما االختبار
مر بعد ن يحين الوقت الصحيح. وربما يحتاج األألى إوالمحبة والخدمة 

نجيل يوحنا إالرسالة ألسابيع أو شهور لدراسة بعض المقاطع من تقديم 
 تخاذ قرار.ان إلنساإل اينضج هذ يلك ،مثال  

 
 هيسير علي ين يعرف الكارز الخط الذمر الجوهري هنا هو أواأل     

و خصام. ولو ألى تشتت أو مجادلة عقيمة إن يقوده أبليس وال يسمح إل
صحاح الرابع لوجدنا مثاال  رائعا  نا اإلنجيل يوحإلقينا نظرة سريعة على أ

لى مجادالت جانبية. إده ن تقو أة السامرية أ ن المسيح لم يسمح للمر أكيف 
ة أ مر انا أو  ينت يهودأو  ،شربلت ي"كيف تطلب من :فعندما قالت له

وال  ،هذا الموضوع يع فن يتوس  أشخص  يسامرية"؟ كان ممكنا  أل
هذا  ينا سجدوا فؤ باآت له "يعرف كيف يخرج منه. كذلك عندما قال

سجد فيه" ي  ن أ يينبغ يأورشليم الموضع الذ ين فإوأنتم تقولون  ،الجبل
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حوار طويل من التاريخ  ين يدخل معها فأخر آلشخص  كان ممكنا  جدا  
يقنعها بأن المكان الصحيح للعبادة هو أورشليم وليس  يو الالهوت لكأ

لذلك ال  ه،ر الحوار ومركز وبهذا يكون قد ابتعد عن محو  ،ذلك المكان
 ب.م وتدر  ذا تعل  إال إ ن يكون سلسا  وواضحا  أيستطيع الكارز 

 
 قتراحات العملية:وإليك بعض اإل

 و 22)أعمال  يالموجود ف الرسول ادرس اختبار بولسـ  1     
 تنا وشخصياتنا عنااختبار  ينختلف ف ن كناإ. و (26           
 انتشلنا هللا من الخطية ورحمنا لهلكن نحن مث الرسول،           
 لى قلوبنا.إودخل            

 ةواضح حتى تتمكن بطريق يول اختبار شخصب على قتدر             
 يتكلمه ف ين تقوله للشخص الذأ ةطبيعية وغير مصتنع           
 ن بطل االختبار ليسأر وقت ال يزيد عن دقائق قليلة. تذك             
 نسان.ر ورحم ذلك اإلغي   ينسانا  بل المسيح الذإ           

  يا وردت فادرس رسالة الخالص وعناصرها كمـ  2     
 ص رسالة الخالص كماملخ   يضا  أوادرس ( 2عمال )أ            
 (.4-3: 15كورنثوس 1ي )وردت ف           

 ن تقدمأتستطيع  يسلوب لكأكثر من أو  ةم أكثر من طريقتعل  ـ  3     
 بسالسة ودقة. الحق             

 ياحفظ كل ما تستطيعه من مقاطع كتابية مع شواهدها لكـ  4     
 دون ارتباك.ببحرية و  المقدس ن تستخدم الكتابأتستطيع            
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 موتعل   زيواجهها الكار  ياقرأ وادرس عن األعذار التـ  5     
 جابة عليها.اإل           

 ع الشخص علىتشج   يم بعض اآليات لكب على استخداتدر  ـ  6     
 ه ما يكون ن الشخص الناضج أشبإتسليم حياته للمسيح.            
 ليه هو تشجيعإنسان واقف على سلم الغطس وما يحتاج إب           
 و يهدده بالدفع.ألى من يدفعه إصديق ال            

 تعرضقد ي يالت ةب مع صديق على المواقف المختلفتدر  ـ  7     
 سبقت يفكار التاعتبارك كل األ يلها الكارز واضعا  ف           
 ابتداء  من ـ جلسة واحدة يوذلك كله ف ـ ة اليهاشار اإل           
 وتسليم الحياة للمسيح. ثم تبادالسئلة وحتى الصالة األ           
 با علىعذار حتى تتدر  األ ةصعوب يف جادوار وبعدها تدر األ           
 .ةجاباإل           

 
تسب اكى خر الطريق الطويل والخطوات تتوالى واحدة بعد األ ي هذاف     

محبتك وخدمتك  لى المسيح من خاللإبه ثم قر   هذا الشخصصداقة 
رسالة  أي الكتابي اعلن له الحق   ثناء الطريقأوصبرك واستماعك له. و 

 للرب يسوع. م حياتهن ينضج فيسل  ألى إالمناسب  الوقت يالخالص ف
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 أسئلة للمناقشة واقتراحات للتطبيق:
 تعداد واالنقياد بروح هللا؟تناقض بين االس أي ى هل تر ـ  1     

 الكرازة استخدمته ووجدته نافعا ؟ يهل عندك خط فـ  2     

 كثر من وسيلة لتقديم رسالة الخالص.أب على تدر  ـ  3     

 نجيل ورسالتهعناصر اإلاحفظ مقاطع كتابية كثيرة حول ـ  4     
 الخالصية.         

 لىإمن بدايته  ب مع زميل مؤمن على خط الكرازةتدر  ـ  5     
 نهايته.         
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 ن:ـل الثامـالفص
 
 
 
 

 رازةـات الكـن معوقـم
 "الشعور بالنقص"

 
 
 
 
 ل: ـداف الفصـأه

 كبيرة تعيق الكرازة. ةقبن الشعور بالنقص عأإدراك ـ  1     

 لهي.ونوال الشفاء اإل ياإلشتياق للسالم الداخلـ  2     

 
 ة: ـأسئل

 العالقة بين الشعور بالنقص والكرازة؟ يما هـ  1     

 عراض الشعور بالنقص عند الشخص الكارز؟أ  يما هـ  2     

 بعض امكانيات العالج من الشعور بالنقص؟ يما هـ  3     
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العهد القديم  يسرائيل فإمصر وانطلق مع شعب  ىترك موسعندما      
من كنعان ونزلوا  ةفاران القريب ةبريوصلوا نحو  ،رض كنعانأمتجها  نحو 

رسل رجاال  ليتجسسوا أرض كنعان" أ" :قائال   ىم الرب موسفيها. وهناك كل  
ويتحققوا هل من  ةرسلهم ليتفحصوا الوضع ويدرسوه على الطبيعأ أي،

ممثال  عن كل موسى  فاختار ،متالكهارض كنعان إلأيدخلوا  نأالممكن 
هم عرض كنعان. وعند رجو ألى إهم رسلأو  ،صف بروح القيادةسبط يت  
ن الشعب الساكن فيها قوي أتفيض لبنا  وعسال  و  ةرض غنين األأقرروا 

من كالب ويشوع ة مجموع، لى مجموعتينإار. ولكن الفريق انقسم جب  
ننا قادرون عليها". أما العشرة الباقون ونمتلكها أل نصعدإننا اللذين قاال: "

نهم قارنوا إبل  .ا"شد  من  أنهم أل ،الشعبلى إن نصعد أ"ال نقدر  :فقالوا
عيننا أ  يا فن  رض وبين قوتهم الشخصية وقالوا: "فك  بين قوة سكان األ

 (.33و31و30و2: 13العدد سفر )عينهم". أ  يا فن  وهكذا ك   ،كالجراد
 

نانية وعدم منها الكسل واأل ،ن معوقات الكرازة كثيرة ومتعددةإ     
عن عقيدة الفداء. ومنها ضعف العالقات  يقتناع بالتعليم الكتاباإل
لكن  ،الحياة الروحية يو عدم النضج والطفولة الدائمة فأجتماعية اإل

 كبر معوقات الكرازة الشعور بالنقص وعدم التمتع بضمير صالح.أ
 

 يهذا الفصل على بعض جوانب الشعور بالنقص. وف يفز وسنرك       
 غير الصالح. سنتطرق لبعض جوانب الضمير يالفصل التال
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ختبرت هذا؟ اعينهم" هل أ  يا فن  عيننا كالجراد وهكذا ك  أ  يا فن  ك  ف"      
تنظر بها  يليك بالطريقة التإن الناس ينظرون أاختبارك  يهل وجدت ف

سالم مع نفسه يجد  يحترم نفسه وهو في ينسان الذن اإلإلى نفسك؟ إ
نسان المشدود اإل ماأخرين. جتماعية مع اآلإنه قادر على بناء عالقات أ

ن يتعامل مع أ نه من الصعب جدا  أمن العقد النفسية فيجد  ييعان يالذ
 طبيعية وبمحبة. ةالناس بطريق

 
ئل يسوع عن الوصية العظمى قال      لهك من إحب الرب "ت   :عندما س 

ولى الوصية األ يومن كل فكرك. هذه ه ،ومن كل نفسك ،ل قلبكك
ق بهاتين الوصيتين يتعل   ،ب قريبك كنفسكحت   :والعظمى. والثانية مثلها

 .(40-37: 22 متى)نبياء". الناموس كله واأل
 

خرين هو محبة النفس. و اآلأن ما يفتح لك قلب القريب أعتقد أ  ينإ     
بل  ،نانية وحب الذات والكبرياءبها األ ومحبة النفس هنا ليس المقصود

ن أحتى يستطيع الشخص  ،ر من العقد النفسيةل النفس والتحر  معناها تقب  
 تهم.احتياجإخرين ويالحظ اآل ى ير 
 

 صحاح الرابع يقول بولسهل كورنثوس اإلأ لى إالرسالة الثانية  يف     
فضل كون لي ،وان  خزفيةأ ي"ولكن لنا هذا الكنز ف :7ي عدد ف الرسول

 ."وان  خزفيةأ يالكنز ف"ية هو هذه اآل يالرائع ف يء". والشالقوة هلل ال من ا
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اف وكان الخز   الرسوليام أ يف لقد كانت صناعه الخزف منتشرة جدا       
ستخدم للطعام. وكان ت   يخرى التالخزفية األ يوانيصنع الجرار واأل

يجف. ولكن  يالفرن لك يناء يضعه فة أو اإلل الجر  ن يشك  أاف بعد الخز  
ها ن يرميأفعوضا   ،اآلنية الخزفية ين هناك شرخا  فأحيانا  كان يجد أ

ناء  صالحا  قويا . إناء يجعل من اإل ين لكالشرخ بدواء معي   ي كان يداو 
ن من مادة الخزف نفسها. اف ومكو  عند الخز   وهذا الدواء موجود عادة  

فيكسو  ه،لنظر عن عالجخفاء الشرخ بغض اإه هو ون هم  كوهناك من ي
 الشرخ بالشمع ويطليه جيدا .

  
ن أ ي"بدون شمع" أ تعني سيةالفرن ةاللغ يفكلمة "إخالص" ف     

ن أبل  ،ها بالشمعتنسان شروخه بتغطياإل ياإلخالص هو أن ال يخف
يستخدم "الدواء"  يصنعه لك ياف الذلى الخز  إيها ويرجع يكشفها ويعر  

 لهيا .إشفاء   هويعطي
 
 ينية الخزفية. وفن لنا كنزا  داخل اآلأ ةاآلي ييضا  فأ ى لكننا نر      
نية خزفية ويضعون هذه آ يغنياء يضعون الذهب فن األيام القديمة كااأل
جرار كثيرة تحتوي على مؤن وطعام. فالسارق ال يستطيع أن  ينية فاآل

لعسل ا أو الزيتون  ي تحتو  ية التالذهب من الجر   ي تحتو  ية التيميز الجر  
 لى ذلك.إو ما أسود األ
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ة الشروخ خزفية تتباين نسب ةنيآنت؟ المؤمنون هم أنا ومن أفمن      
على كنز وهذا الكنز أثمن من  ي لكن كل مؤمن يحتو  ،فيهم يوالشقوق الت

القيمة  يالروح القدس. فما ه ـ الذهب. ألن هذا الكنز هو شخص هللا
م أ ،أم لونه ،ناءخزف؟ أم شكل اإل؟ هل نوعية الذا  إة ألبناء هللا يالحقيق

 للمؤمنينالحقيقية  ن القيمةإ ـ فيه؟ كال ةالنسبة الضئيلة للشروخ الموجود
 قلوبهم. ين يدخل ويسكن ويقيم فأأن هللا نفسه ارتضى 

 
 لمشكلة الشعور بالنقص؟ ا  ذإالحلول  يفما ه     
 متهن قيأ يالكتاب ر المؤمن نفسه ويقتنع بالحق  ن يذك  ـ أ 1     

 (.27: 1 كلمتين "المسيح فيكم" )كولوسي يالحقيقية تكمن ف         

 أ ويعترف للقريبين منه عند اللزوم عن وجودأن يتجر ـ  2     
 نسان عنده شروخ.إن كل أحياته متيقنا   يشروخ ف         

 نأصنعه  ياف" الذمن "الخز   طالبا   ةالصال يأن يذهب هلل فـ  3     
 الشروخ. هذه يالدواء" ويشفيضع "         

 يفن يسمح هللا لبقاء شروخ أنه من المحتمل أن يتوقع ـ أ 4     
 ن الشفاء قد يتطلب وقتا  طويال .شخصيته أل         

 
ن كان شعورك هو إمن الشعور بالنقص؟ وما هو سببه؟  يهل تعان     

نه قد غير سليمة أل ةمقارنالنفسك بكارز "ناجح" فهذه  ةنتيجة لمقارن
لكن مهما  ،عالنكرازة اإل يالكرازة وخصوصا  ف ييكون هناك مواهب ف

عالن ب على اإلن تتدر  أعالن يمكنك كرازة اإل يفكانت امكانياتك 
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ن إما أ ،شعاعمحبة من حولك فتكرز لهم بشهادة اإل ين تنمو فأويمكنك 
 يم نفسية فأكان شعورك بالنقص بسبب "شروخ" جسدية كانت 

أعراض  لى هللا بخصوصها وهذه بعضإ ين تأتأك فعلي ،شخصيتك
 .الشروخ

 فا  من عدم محبة الناس. لكنعدم الشفافية والتظاهر خو ـ  1     
 الغير يلى الشخص الشفاف الطبيعإن الناس يميلون أالواقع          
 نهم ال يعرفون ف ويبتعدون عن الشخص المرائي ألمتكل           
 ه.كيفيه التعامل مع         

 مقد يستخد ،من الشعور بالنقص ييعان ين الكارز الذـ إ 2     
 يخرين. فهو ال يكرز لكة لكسب محبة اآلالكرازة كوسيل         
 حتياجه مناشبع يأخذ وي   يبل لك ،ويحب ويخدم ييعط         
 محبة الناس.         

 رهفشعو  ،نه "كامل" وال شروخ عندهأنسان بإعندما يتظاهر ـ  3     
 مكانهإرائه وعدم آبالنقص قد يظهر من خالل انغالقه على          
 خرين. وكل هذا سببه الخوف منر مع اآلإجراء حوا         
 لتغطيتها. ةانكشاف شروخه ومحاوالت عنيف         

 يتكلم معه ويجد يعندما يقارن الكارز نفسه بالشخص الذـ  4     
 نأفكيف يمكن  ،نسانمام هذا اإلنفسه صغيرا  محدودا  أ         
 يعلن له الرسالة؟         
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. ةخوته الذين على الجبهخذ زادا  إلألي ود مرة  ابنه دا ىرسل يس  ألقد      
 يرأى جيش شعب الرب ف ،المعركة ةلى ساحإولما وصل الفتى داود 

ار وأمام جيش العدو وقف جب   ،خراآلجانب ال يجانب وجيش العدو ف
 يولم يوجد شخص واحد يواجه هذا التحد ،يتحدى ويشتمجليات  ىيدع

نه من إخوته؟ إفما الفرق بين داود و ال داود الفتى. إار ويبارز هذا الجب  
وهو أصغر  ،رب على أصول الحرب كما تدربواولم يتد   ،نفس العائلة

ما هو  ى ر نهم لم يتجرأوا؟ ت  إار رغم فلماذا تجرأ أن يبارز الجب  ـ  منهم سنا  
 السبب؟

 
قزام ليس أنهم أار فرأوا نفسهم بجليات الجب  أخوة داود قارنوا إن إ     

واجهوه. لكن داود لم يقارن نفسه بجليات بل قارن جليات بمقدورهم أن ي
ثناء رعاية قطيع أسد قتل الدب واأل يعانه فأ  يله الحي الذار باإلالجب  

ن أ جدا   ين الطبيعمام "هللا الحي"؟ لذا فمأار" ليقف والده. فمن هذا "الجب  
هذه  يالرب ف ان داود رأى نفسه عصيقبل المبارزة ويدخل ضد جليات أل

 مبارزة.ال
 

ال  ،ام عهد جديدننا خد  إنفسنا؟ "نظرتنا أل يونحن عندما نكرز ما ه     
: 3 كورنثوس2) .ألن الحرف يقتل ولكن الروح ي حيي" .الحرف بل الروح

 له الحي؟حقل اإل يمتيازاتك كخادم تعمل فإ ى هل تر  (.6
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 أسئلة للمناقشة والتطبيق:
 بعض المؤمنين؟ أعراض الشعور بالنقص عند يما هـ  1     

 ؟يعراض؟ ما همن هذه األ يهل تشعر بأـ  2     

 طلب من الرب أناحياتك؟  يف يالشروخ الت يما هـ  3     
 ألجلها. إليه وصلِ ذهب التراها و  كيساعد           

 يتفهمون سصدقاء المؤمنين الذين هناك بعض األهل ـ  4     
 ن تفعلأذا يمكنك عرضك لمشكالت حياتك بشفافية؟ ما           
 ؟بخصوص شروخ حياتك           

 شفى تماما ؟أن ت  إلى أن تتجنب الكرازة  يهل ينبغـ  5     

 ثناء كرازته حتىأكيف يمكن للمؤمن أن يكرز ويكون شفافا  ـ  6     
 مع غير المؤمنين؟           
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 ع:ـل التاسـالفص
 
 
 
 

 رازةـات الكـن معوقـم
 ح""ضمير غير صال

 
 
 
 
 ل:ـدف الفصـه

 إدراك العالقة بين الضمير الصالح والكرازة.     
 

 ة: ـأسئل
 ما معنى "ضمير صالح"؟ـ  1     

 عالقة الضمير الصالح بجوانب الحياة المسيحية يما هـ  2     
 المختلفة؟         

 العالقة بين الضمير الصالح والكرازة؟ يما هـ  3     
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كنت على موعد معه  ،أيام الدراسة يمع زميل لبعد صداقة طويلة      
 ياليوم السابق للموعد سقطت ف يمه عن رسالة الخالص. وفكل  أ يلك

رت الموعد وأهميته من التمتع بضمير صالح. تذك   يخطية حرمتن
ظرت هذا الموعد وأعددت من أجله وصليت لفترة طويلة انت يرت أنوتذك  

مت هذه اآلمال عند . تحط  هذه الفرصة يطالبا  من الرب أن يعطين
رت نسان ألقول له كيف تغي  الحقيقة المؤلمة: "من أنا ألذهب لهذا اإل

 "؟ر حياة البشروكيف أن هللا قادر أن يغي   يحيات
 

 ثالثة اختيارات: يكان أمام     
 ر األول:االختيا
م عن نعمة تكل  أ يذهب كالمرائأن أ يفكيف ل ،الموعد ىأن أتناس     

 ثم.ح تحت ثقل الشعور باإلترن  أ ناأالخالص و 
 االختيار الثانى: 

مع  يمتظاهرا  بالفرح بعالقت يالكتاب علن له الحق  أ و  هليإ بذهأن أ     
ياح لهذا رتشعر باإلأض لسبب شعوري باإلثم. ولم ب التعر  تجن  أو  ،هللا
 ة.ا ن فيه نوعا  من المراءختيار ألاإل

 االختيار الثالث:
توب أهلل وأن  يعترف بخطيتأ ن أرت . قر  ىدكان األصعب واألج     

 يد متيقنا  بأنالموعد المحد   يليه فإذهب أثم  ،عنها ألتمتع بضمير صالح
 .يالرب ورحمن يبنحد خاطئ أمجر  
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لى غرفته إعندما وصلت  يأناألمر  يوالغريب ف ،وهذا ما حدث     
مت ثم تكل   ي،وعن غفران المسيح ومحبته ورحمته ل يأخبرته عن سقطت

وتمتعنا معا   معه عن رسالة الخالص. فإذا بالجلسة تأخذ طابع الشفافية
 بوقت رائع جدا .

 
عالوة على  ،لكرازةا نحو نطالقللضمير الصالح عالقة قوية لإل     
 عديدة منها: ى أخر  نواح  

 الخطية. غْض ار وب  صنتاإل يالقوة والرغبة فـ  1     

 يحة.القدرة على اتخاذ قرارات صحـ  2     

 ترتثمه وس  إفر غ   يللذ ىطوبـ الصحة الجسدية والنفسية " 3     
 من زفيري اليوم كله. يا سكت  بليت عظامخطيته... لم           
 لى يبوسةإ يرطوبت لتنهارا  وليال . تحو   ي  ن يدك ثقلت علأل         
 ثامآعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أ القيظ... قلت          
 (.5-1: 32مزمور ". )ييتخط         

 الحياة المسيحية. "ألن كل من يتناول اللبن يالنضج والنمو فـ  4     
 ي أما الطعام القو و ألنه طفل.  في كالم البر هو عديم الخبرة         
 ةبن قد صارت لهم الحواس مدر  بسبب التمر   الذين ،فللبالغين         
 (.14-13: 5 . )عبرانيينبين الخير والشر" على التمييز         

 الحياة المسيحية. كتب يولوية حتمية فأالضمير الصالح هو ـ  5     
 ب نفسي ليكون يضا  أَّدر  أعن نفسه "لذلك أنا  بولس الرسول         

 :24 نحو هللا والناس" )أعمالمن بال عثرة  دائما  ضميري ل         
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           16.) 

 
 ه،خالصإقداسة هللا و  يف ،أننا ضميرناادة ن فخرنا هو هذا شهفإ"     

ولم يكن ذلك بحكمة بشرية بل  ،تجاهكم ةوخاص ،العالم يقد سلكنا ف
ابنه  الرسولر ذولقد أن )كتاب الحياة( (.12: 1 كورنثوس2هللا" ) ةبنعم

ال يمكن  ييمان كالسالح الذبعد اإل يوس بأن الضمير الصالح يأتتيموثا
ياها حسب إستودعك أيها االبن تيموثاوس أية "هذه الوص ستغناء عنه.اإل

يمان إولك  ة،الحسن ةتحارب فيها المحارب يلك ،سبقت عليك يالنبوات الت
 ةمن جه ةانكسرت بهم السفين ،ذ رفضه قومإ يالذ ،وضمير صالح

 (.19-18: 1 تيموثاوس1ضا ". )يأيمان اإل
 

 معنى الضمير الصالح
 يقال: "الضمير الصالح يعنف أحدهم الضمير الصالح فلقد عر       

نتيجة لعالقات شفافة ونقية مع  يطمئنان داخلإالنفس و  يوجود حرية ف
مبنيان على المعرفة األكيدة بأن  ةطمئنان وهذه الحرينسان. هذا اإلإكل 

نت لم تصحح أرتكبته نحوه و اهمك بخطأ ن يت  أطيع نسان يستإليس هناك 
بزجاج يفصل بينك وبين شبه ما يكون أن". فهو هذا الخطأ حتى اآل

مسح الزجاج وتنظيفه  يالناس. فالمحافظة على ضمير صالح يعن
خر ن كان الزجاج قذرا  من الجانب اآلإنت. أستمرار من جهتك إب

نك أ يخر. هذا ال يعنبل مشكلة الشخص اآل ،فالمشكلة ليست مشكلتك
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 يلى هللا وربما يأتإ ييأت يتمتنع عن تشجيع ومحبة الشخص اآلخر لك
 ليك ويتصالح معك وينال أيضا  ضميرا  صالحا . إ

 
 بين الضمير الصالح والكرازة العالقة

قوة  ياسة. فالضمير الصالح يعطعالقة قوية وحس   يهذه العالقة ه     
. وهذين المؤمن من بناء صداقات بعمق ني مكّ الكرازة ثم  يف ومجاهرة

 الكرازة. ياألمرين حتميين ف
 

ح تحت ثقل يترن   ،دل مقي  ضمير غير الصالح مكب  إن المؤمن ذا ال     
دائما  موبخا   ييأت يثم. ليس هذا فقط بل إن إبليس المشتكالشعور باإل

 ومبينا  له حياة الرياء والنفاق.
 

 ،قلوبكم ي"بل قدسوا الرب اإلله ف :قائال   الرسول لقد كتب بطرس     
 ،فيكم ياء الذين دائما  لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجمستعد  

يكون الذين يشتمون سيرتكم  يلك ،ولكم ضمير صالح ،بوداعة وخوف
شر".  يما يفترون عليكم كفاعل ييخزون ف ،المسيح يالصالحة ف

 (.16-15: 3 بطرس1)
 

 ،وبأقاربك ،وبعائلتك ،باهلل :القاتكوالضمير الصالح يشمل ع     
 ،صدقاء سابقينوبزمالئك وبأ ،أو مديري عملك ،وبأساتذتك ،وبجيرانك

 وبكل من له عالقة معك.
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 أسئلة للمناقشة والتطبيق:
 يمكنك أن تستنتجها يالمبادئ الت يمن المقاطع التالية ما هـ  1     

  4-1: 7 متى   عن أسلوب نوال ضمير صالح؟           
   22-21: 18متى   17-15: 18متى   24-23: 5متى            

   35-23 :18متى            
 يمكنك أن تقوم بها نحو يالخطوات العملية الت يما هـ  2     

 صلح عالقتك به لتنال ضميرا  صالحا ؟شخص ما تريد أن ت             
 ك وتحرمكر صفاء حياتهل هناك عالقات غير سليمة تعك  ـ  3     

 عالقتك مع هللا ومع الناس؟ يمتعة الحرية واإلنطالق ف           
 إصالح هذه العالقة. يبدأ فا           

 حسب رأيك هل هناك عالقة بين الضمير الصالحـ  4     
 ؟يالكرازة؟ ما ه يواإلنطالق ف           
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 الفصـل العاشـر:
 
 
 
 

 ةراز ـاح الكـنج ـيل فـم عامـأه
 "ممارسة حضور هللا"

 
 
 
 
 ل:ـدف الفصـه

لك بالروح ال يمكنه ن من يمارس حضور هللا ويسأإدراك الحقيقة ب     
 إال أن يكون شاهدا  وكارزا .

 
 ة:ـأسئل

 العالقة بين ممارسة حضور هللا والشهادة؟ يما هـ  1     

 ممارسة حضور هللا؟ يكيف يتم النمو فـ  2     
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تعكس نوعية وعمق العالقة مع هللا.  ة مرآ  يهدة هن الحياة الشاإ     
س محبة هللا بوضوح وقوة. لذا لهه كلما عكإفكلما اقترب قلب المؤمن من 
 ممارسة حضور هللا والسلوك بالروح. ،فمن أهم عوامل نجاح الكرازة

 
ولقد  ،مناسبات مختلفة يستخدم فلغتنا العربية تعبيرات كثيرة ت   يف     

 يو فأعمقها  ير فن نفك  أننا نرددها من غير أحتى هلك معظمها است  
 "ربنا موجود". يحدى هذه التعبيرات هإمعنى كلماتها. و 

  
ي أو وكأن المعز   ،التشجيع أو التعزية يستخدم هذه العبارة فوت       

 ن هللا ال يتركك.ألال تفشل وال تيأس  ـ ع يقولالمشج  
 

أو الرب يسوع  ـ "ربنا حاضر ولعل المعنى األجمل لهذه العبارة هو     
 قيقة  هذه اللحظة بالذات". هل ح يلى جانبك. هو معك فإن موجود اآل

نت تقرأ أهذه اللحظة بالذات و  يلى جانبك فإ "ربنا موجود"؟ هل هللا حقيقة  
و أن هذا الكالم هو من نسج الخيال ونوع من الوهم أهذه السطور؟ أم 

ال يختلف كثيرا  عن التأمالت  يلذيحاء النفسي او اإلأالتركيز الفكري 
 الهندوسية؟

 
جانبك. فمع أنك ال تستطيع أن لى إن هللا حاضر اآل ـ"ربنا موجود"      

وكلمة  ،نه موجود فالروح القدس أقنومأال ، إتلمسه بيديك أو تراه بعينيك
 ة،أو شخصي شخص يأ PERSONNA ياللغة الالتينية ه يقنوم فأ
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ن أالروح يمكنهم  ة. والذين يسجدون له فبلغى ي ر لمس وال ال ي  روح  ولكنه
 يسجدوا ويختبروه.

 
 ،ن هللا ساكن فيناأ ، وتيقناال شك فيها يالحقيقة الت ذا اقتنعنا بهذإ     

 العالم. يكالنور ف يءلعشنا حياة تض ،وهو معنا
 

فقاموا بمهمات بطولية بال  ه ـإن الذين مارسوا حضور هللا عرفو      
يمان ترك مصر غير خائف من "باإل يالذ ىفهناك موسخوف أو وجل. 

 نم ى نه ير أك ،نه تشددأل (كان يتبعه بجيش عظيم يالذ) ،غضب الملك
 (.27: 11 " )عبرانيينى ال ي ر 

 
 ىلية الشاقة من موسو ؤ م المسن تسل  أوهناك يشوع الخائف بعد      

ذ إافقه نه سير أرض كنعان. لقد اكتفى بوعد هللا بألى إلقيادة شعب هللا 
رض لى األإلشعب ا هذا لكنت و أردن قم اعبر هذا األفاآلن " :قال له

 كما .يام حياتكأوجهك كل  ينسان فإ. ال يقف لهم..ها نا معطيأ يالت
ت كر عمود النار وعمود الدخان ولقاءاتذأ) .أكون معك ىكنت مع موس

ال  عد وتشج  تشد  . ال أهملك وال أتركك ،مع الرب على الجبل( ىموس
: 1 " )يشوعمعك حيثما تذهب الرب إلهك نأل  ،رهب وال ترتعبت
 .(9و6و5و2
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الوعد وانطلق  ا. لقد أكتفى يشوع بهذ"أكون معك"يا له من وعد      
 رض العمالقة.أردن ويغزوا بدون خوف يعبر نهر األ

 
ن. هل تؤمن جانبك اآلإلى لى جانبي و إ"ربنا موجود". هللا حاضر      

ننا ال نت على يقين من ذلك؟ يا له من امتياز ألأبهذه الحقيقة؟ هل 
 قداس.قدس األ يف ـ هللاحضرة  يبل ف ،حضرة رئيس أو ملك ينجلس ف

 
نسانا . ولذا إلها  و إرض كان د يسوع وعاش معنا على األعندما تجس       

 يما فإوقت واحد. فهو  يمكان واحد ف يناجيل نجده فعندما نقرأ األ
وقت واحد.  يورشليم فأ يو فأالسامرة  يو فأل الجلي يو فأبيت عنيا 

كل مكان اذ  ين فاهلل فاآلنفس اللحظة. أما  يمكانين ف يولم نره قط ف
يقول  ا،نأماكن مستترة أفما أراه أ ينسان فإذا اختبأ إبروحه يمأل الكون. "

 (.24: 23 ؟" )إرميا، يقول الربرضالرب؟ أما أمأل أنا السموات واأل
 

بيت عنيا.  يت مرثا مشكلة صعبة عندما زارها يسوع فلقد واجه     
رادت أن تكرمه أ. لكنها ةالعذبكانت تتوق أن تجلس معه وتسمع كلماته 

. أما اختها مريم فتركتها تعمل وحدها ةالمائد عد  فأخذت تطهو الطعام وت  
ما "ممارسة إ ،وهكذا كان على مرثا أن تختار ،قدمي يسوع دوجلست عن

أو  ،الجلوس( ةغرف يالتمتع بشخصه الحبيب )ف ي" أالمسيححضور 
ختارت مريم محضر اخ(. و المطب يكرامه وتحضير الطعام له )فإخدمته و 

المطبخ. لكن المشكلة )أو الخطية(  يالمسيح واختارت مرثا العمل ف
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هملتها. فقال يسوع أ نها ر ألختها وتتذم  أبتدأت مرثا تحسد احدثت عندما 
لكن و  ،جل أمور كثيرةتهتمين وتضطربين أل نتِ أ ،مرثا ،"مرثا :مرثال

نزع منها". ي   لن يالذ ختارت مريم النصيب الصالحالى واحد. فإالحاجة 
 (.42-41: 10 )لوقا

 
ي ن تخدم بروح المحبة المضحية وتصل  أكان من الممكن لمرثا      
عالقتها مع الرب يسوع. فلو حدث  ي ختها ويقو أن يبارك أمن هللا  ةطالب

ن أراد أمن ..." :تحقت مرثا أن تسمع من يسوع كلمات كهذهذلك الس
 (.26: 20)متى  ما "يكون فيكم عظيما  فليكن لكم خاد

 
 ين يحدث معنا فأ ي لكن ما حدث مع مريم ومرثا ليس من الضرور      

 ،و الكنيسةأيام. ألن حضور المسيح ليس محدودا  بغرفة الجلوس هذه األ
المكتب والمصنع والكلية في طبخ و الم ييضا  فأن يتم أبل يمكن 

جواري" ويمارسها لى إ"ربنا موجود  ،ر هذه الحقيقةيتذك   نوالشارع. وكل م
ر البطاطس كما المطبخ يقش   يقداس حتى ولو كان فقدس األ ييكون ف

القرن السابع  يباء الكرمليين فاخ دير اآلحدث مع الراهب لورنس طب  
ن نفسه لم تكن لتحس أد هللا كما ال شعورا  بوجو إعشر. فصالته لم تكن 

ات الصالة لم من أوق ي. وعندما كان ينتهةلهياإل ةالمحببال إ يءش يبأ
يام أنه قضى كل أ.. حتى .نه لم يزل يواصل وجوده مع هللاأل ،يجد فرقا  
العمل  يوقات االستعجال فأ ينه فأفرح متواصل. ولقد لوحظ  يحياته ف
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بالسماء. فلم يكن يوما  ما مسرعا  بل  وبعقله المتصل ئهبهدو  ظل محتفظا  
 حي. ولقد قال:وانه بدون اضطراب وبسكون رو أ يف يءكان يعمل كل ش

وسط  ين وقت العمل ال يختلف عندي عن وقت الصالة وفإ"     
ي وقت واحد لطلب شخاص عديدون فأضجيج المطبخ عندما ينادي 

كعا  عند تناول هللا بسكون عظيم كما لو كنت را ييشملن حاجات متعددة،
  سرار المقدسة".األ

نتباه اإل يغيرها ه عتدتها أكثر منالتي ا  ةن الطريقإ": يضا  أوقال      
 يغالبا  ما يربطن ه،ليإشتاق أ ينتباه الذومثل هذا اإل ،البسيط نحو هللا

 ياألمر الذ ،مهأحضن  ييشعر بها الوليد ف يعظم من تلك التأ  ةبمسر 
وهكذا  أقول إن هذا هو حضن هللا... ينإنه فلو اجترأت على التعبير ع

حضرته  يجود فواظب على الو أالشاغل فقط أن  يأجعل شغل ينفإ
سميه الحضور أقد  يهذا الذ ،بواسطة انتباه بسيط وشغف عام به

صح حديث صامت سري مستمر للنفس مع هللا. و على األأهلل  يالحقيق
اخليا  وخارجيا ... أما من واغتباطا  د فرحا  عظيما   ييسبب ل يمر الذاأل
مع هللا اختبارات ) لهذا االختبار" ي مجرد تكملةفه يساعات عبادت ةجه

 (.للراهب لورنس
 

و يتفوه به مؤمن كالراهب لورنس سيكون شهادة أإن كل ما سيعمله      
ينبوع الحياة  يحياته. فممارسة حضور هللا ه يحية عن عمل هللا ف

 مجال يأخذ الخطوات التالية:هذا ال ي. والنمو فةالشاهد
 نأحقا   نعيقتن ألى جانب هللا. أو إالمؤمن بوجوده  يقتنعن ـ أ 1     
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 روح هللا يسكن فيه.           

 ب علىن يتدر  أممارسة حضور هللا و  ةحقا  بأهمي يقتنعن ـ أ 2     
 ذلك.           

 يف وشفافية مظهرا  عمل هللا ورحمته ةن يحيا ببساطـ أ 3     
 حياته.           

 
حق بل هو  ،سلبية لحقيقة ما ة نظريةد معرفواإلقتناع ليس مجر       

ن يوسف وشمشون كانا من رجال هللا أكيان المؤمن. فمع  يمحفور ف
أنهما واجها ظروفا  ومع  ،القيادة يليات كبيرة فو ؤ مس اللذين تحمال

 يقتناع بالوجود فلإل ةنهما اختلفا اختالفا  جذريا  بالنسبأال إ متشابهة،
"ولما كانت تضايقه  :عن شمشون  المقدس محضر هللا. فيقول الكتاب

فكشف لها كل  ،لى الموتإضاقت نفسه  ،ت عليهلح  أالمها كل يوم و بك
فإن  ،بطن أمي ننذير هللا م يموسى رأسي ألن لم يعل   وقال لها ،قلبه

لقت  تفارقن -16: 16 وأضعف وأصير كأحد الناس". )قضاة يقوت يح 
ى مستسلما  خحضن دليلة واستر  ي(. فعندما وضع شمشون رأسه ف17

محضر هللا.  يذهنه وتفكيره عن الوجود ف ييكون ف بعد ماألمزاجه كان 
و حتى أ ى و ير أالسموات أبعد من أن يسمع  يف وكأن هللا فولذا تصر  

 على شعبه. يومختاره والقاض هيكترث بما يحدث لشمشون نذير 
 

لى حد إن الظروف تشابهت أختلفت نتائجها مع اصة يوسف ن قكل     
سيده  أة مر إن أث بعد هذه األمور : "وحدالمقدس ذ يقول الكتابإكبير. 
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سيده:  أة مر . فأبى وقال إليجع معاضط   :لى يوسف وقالتإرفعت عينيها 
لى يدي. إله قد دفعه  وكل ما ،البيت يما ف يهوذا سيدي ال يعرف مع

 نكِ أل ،شيئا  غيرك يولم يمسك عن ي.عظم منأ يت الب ي هذاليس هو ف
مت ذ كل  إوكان  ؟لى هللاإ صنع هذا الشر العظيم وأخطئأته. فكيف أمر إ

ن يضطجع بجانبها ليكون معها". أنه لم يسمع لها أيوسف يوما  فيوما  
ن أقت به ولم يستطع (. لقد انتفض يوسف عندما تعل  10-7: 39 )تكوين

يدها وهرب  يناكرا  جميل سيده. فترك ثوبه ف يزنمام هللا يأيتخيل نفسه 
 خارجا .

 
ر المؤمن أ       ةوقات يومه المختلفأ يحضرة هللا ف ينه فولكي يتذك 

ن الطالب أممارسة حضور هللا. فكما  يف ةلى تدريب وتلمذإيحتاج 
حضور  يسبوع فأالجامعي يصرف ساعات تزيد على العشرين كل 

مدرسة المسيح  ين يتتلمذ فأى المؤمن المحاضرات والدروس. هكذا عل
لدقيقة وساعة تلو دقيقة تلو ا هسبوع بل يالزماأل يليس لعشرين ساعة ف

وا "صل   الرسول وهكذا يختبر حقيقة قول بولس ،الساعة ويوما  تلو اليوم
 (.17: 5تسالونيكي 1بال انقطاع" )

 
لوباخ  مقاال  عن فرانك 199عدد  جنحة النسورمجلة أ يلقد ورد ف     

على ممارسة حضور هللا.  بالتدر   ةومتع ةمكانيإ ى "لعبة الدقائق" رو 
مؤمن  يأل ةومساعد ةيقدمها لوباخ ستكون مفيد يلعملية التفاالقتراحات ا

 جاد.
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ويعكس ما  ي ر ف ي  نسان ببساطة وبغير تكل  وهكذا عندما يحيا اإل      
ترافات عن واع ،وكلمات لطف وتشجيع ةداخله من خالل أعمال محب يف
. فالزجاج هواتكال على هللا من خالل ممارسة حضور  ،خطاء بتواضعأ

في يمارس حضور هللا يكشف ما  يما وراءه والمؤمن الذاف يكشف الشف  
نتيجة للسلوك  يداخله لآلخرين. وهكذا تأخذ الكرازة ب عدا  جديدا  وتأت

لبه "هللا الساكن فبالروح. فالكالم مع اآل  ـ لبالق يخرين يكون ص 
ألنه  ،ن محبته لنابي   ي "...والتصرفات يكون دافعها هللا الذ ،الحبيب"

 (.8: 5 )رومية ."اة مات المسيح ألجلناونحن بعد خط
 

مامي أ"جعلت الرب  لى وصف داود لممارسته حضور هللا.إظر نلن     
وابتهجت  ي،تزعزع. لذلك فرح قلبأفال  ينه عن يمينأل ،كل حين يف

الهاوية.  ينك لن تترك نفسي فا  يسكن مطمئنا . أليضأروحي. جسدي 
 ينا فأو  يالحياة. أمامك )أ سبيل يفنفسادا . تعر   ى لن تدع تقيك ير 

 (.11-8: 16 بد". )مزمورلى األإيمينك نعم  يحضرتك( شبع سرور. ف
 

 أسئلة للمناقشة:
 العالقة بين ممارسة حضور هللا والحياة ككل كما يما هـ  1     

 (؟11-7: 16 مزموري )حياة داود ف ينراها ف           
 فبسيطة وبدون تكل   حياة ين يتطور فأكيف يمكن للمؤمن ـ  2     

 حياته؟ ييعكس عمل هللا ف يلك           
 بعض معوقات ممارسة حضور هللا أو السلوك يما هـ  3     
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 طرق التغلب عليها؟ يوما ه ؟بالروح           

 على ممارسة حضور ةعملي ب بطريقةأن تتدر   كيف يمكنكـ  4     
 )مجلة أجنحة النسور(.نك لوباخ الدقائق" لفرا ةستعن "بلعباهللا؟            
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 ر:ـادي عشـل الحـالفص
 
 
 
 

 دأـن نبـن أيـم
 
 
 
 

أربعين يوما   ةبعد أن قام يسوع من الموت ظل يظهر للتالميذ ولمد     
يستطيعوا أن يفهموها سابقا . وقبل لم ر لهم أمورا  ات عديدة وفس  مر  

الروح القدس  لون قوة متى حل  "لكنكم ستنا :قال لهم ،صعوده مباشرة
لى إو  كل اليهودية والسامرة يأورشليم وف يشهودا  ف يوتكونون ل ،عليكم

 (.8: 1 رض" )أعمالاأل ىقصأ
 

 ،ع الشبابجتماإأورشليمك؟ بمعنى من أين تبدأ؟ هل من  يأين ه     
الكنيسة؟ ما لم تكن هذه الخدمة كرازية  يأو من مكان خدمتك الروحية ف

 يف شهوداً  ي"تكونون ل :ن المسيح قالورشليم. ألأن تكون أ فال يمكن
 يولية الكرازة فؤ ورشليم". والشهادة الزمة لكل الذين يهربون من مسأ
 يالدين المحيطي ماكن عملهم أو دراستهم وينشغلون بأنشطة كثيرة فأ
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وضعهم هللا فيه  يوهكذا ينعزلون عن العالم الذ ،عن الكرازة بعيدا  جدا  
 نورا  وملحا . ليكونوا

 
ن يستخدمك مع من حولك. أطالبا  من هللا  أورشليمك؟ صل ِ  يأين ه     
ول عن الفصل األ يمنا فمحبة. تكل   يمن الكرازة ه بالمئة 90ن أر وتذك  

 ي  لإفع "د   :بهم تالميذه قائال   ىالمسيح وأوصالعالم والناس الذين أحبهم 
وتلمذوا جميع األمم  فاذهبوا ،رضالسماء وعلى األ يف كل سلطان  

ن يحفظوا جميع ما أموهم سم اآلب واالبن والروح القدس. وعل  ادوهم بوعم  
: 28)متى نقضاء الدهر". إلى إأوصيتكم به. وها أنا معكم كل األيام 

18-20 .) 
 

ع تطلعاتك وإيمانك لفئة بشرية متجانسة أورشليمك ثم وس   يإبدأ ف     
حياة الناس الذين أحبهم. لقد  يل بقوة فوتمتع بالرب وأنت تراقبه وهو يعم

 خباري )أكما فعل يهوشافاط ف هفضع عنقك تحت نير  هدعاك لتحمل نير 
 صحاح وتأمل فيه وتمتع بالرب.رجع لهذا اإلا (.20األيام الثاني 
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 عــراجــم
 

 

 
* (WILL METZGER) TELL THE Truth.            

                              

* (Paul E. Littl7) How to give away your faith.   

                              

* (Jim Peterson) Evangelism as a life style.         

                              

* (Leslie lyall) A World to win.                                      

                            

* (devern F. Fromke) the ultimate intention.                  

                             

* The Willow bank report – Gospel and culture.            

                             

* Basic Youth Conflict Seminar. 
 
 
 

 صدقاء )ديل كارنيجي(.كيف تكسب األ* 

 يجابي )نورمان فنسنت بيل(.لتفكير اإلقوة ا* 

 ختبارات مع هللا للراهب لورنس.* ا

 لعبة الدقائق )فرانك لوباخ(.* 
 


