ﺒطرﻴرﻛﻴﺔ اﻷﻗﺒﺎط اﻷرﺜوذﻛس
ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻌذراء ﻤرﻴم واﻷﻨﺒﺎ إﺒرآم
ﺒراﻴﺘون إﻨﺠﻠﺘ ار

ﺘﻘـــــــــــــــدم

دﻟﻴﻞ اﻟﺨﺎدم
) (١ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﺮازة

ﺑﻤﻮﺗﻚ ﻳﺎ رب ﻧﺒﺸﺮ...
َو َﻗ َﺎل ﻟَ ُﻬ ُﻢ:
»ا ْذ َﻫ ُﺒﻮا إِﻟَﻰ اﻟ ْ َﻌﺎﻟَ ِﻢ َأ ْﺟ َﻤ َﻊ
َوا ْﻛ ِﺮ ُزوا ﺑِﺎ ِﻹ ْ ِﳒﻴ ِﻞ ﻟ ِ ْﻠ َﺨﻠِﻴ َﻘ ِﺔ ُﻛﻠﱢ َﻬﺎ«.
)ﻤر (١٥ :١٦

ﺒﺴم اﻵب واﻻﺒن واﻟروح اﻟﻘدس
اﻹﻟﻪ اﻟواﺤد ..آﻤﻴن

اﺴم اﻟﻛﺘﺎب :ﺒﻤوﺘك ﻴﺎ رب ﻨﺒﺸر )دﻟﻴﻝ اﻟﺨﺎدم ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻛ ارزة( – ﻤـﺎرس ٢٠١٤
اﺴم اﻟﻨﺎﺸر :ﻛﻨﻴﺴـﺔ اﻟﻌذراء ﻤرﻴم واﻷﻨﺒﺎ إﺒرآم – ﺒراﻴﺘون إﻨﺠﻠﺘ ار

اﻟﻤطﺒﻌـــــــــﺔ :ﺴ ـ ـ ــﺎ ن ﻤ ـ ـ ــﺎرك

رﻗم اﻹﻴـداع٢٠١٤ / ٣١٨٠ :

ت٢٣٤١٨٨٦١ :

ْﺠﻠ ِ
ﺎﻩ
ﺼ َر ِﺴ ْﻤ َﻌ َ
س أَ َﺨ ُ
ِﻴﻝ أَ ْﺒ َ
ِﻴﻤﺎ ُﻫ َو َﻴ ْﻤ ِﺸﻲ ِﻋ ْﻨ َد َﺒ ْﺤ ِر اﻟ َ
ﺎن َوأَ ْﻨ َد َر ُ
َ
»وﻓ َ
او َ
ُﻴ ْﻠﻘ َِﻴ ِ
َﻬ َﻤﺎ َﻴ ُﺴوُع:
ﺼﻴﱠﺎ َد ْﻴ ِنَ .ﻓﻘ َ
َﺎﻝ ﻟ ُ
ﺎن َﺸ َﺒ َﻛ ًﺔ ﻓِﻲ اﻟ َْﺒ ْﺤ ِر َﻓﺈِ ﱠﻨ ُﻬ َﻤﺎ َﻛﺎ َﻨﺎ َ
ﺼﻴﱠﺎ َد ِي ﱠ
»ﻫﻠُ ﱠم َو َارﺌِﻲ َﻓ َﺄ ْﺠ َﻌﻠُ ُﻛ َﻤﺎ َﺘ ِ
اﻟﻨ ِ
ﻴر ِ
ﺎس«.
َ
ان َ
ﺼ َ
ﺎﻩ«.
ِﻌ ُ
ْوْﻗ ِت َﺘ َرَﻛﺎ ِﺸ َﺒﺎ َﻛ ُﻬ َﻤﺎ َوَﺘﺒ َ
َﻓﻠِﻠ َ
)ﻤرﻗص (١٨ – ١٦ :١

ﻗداﺴﺔ اﻟﺒﺎﺒﺎ اﻟﻤﻌظم

اﻷﻨﺒﺎ ﺘواﻀروس اﻟﺜﺎﻨﻰ
ﺒﺎﺒﺎ اﻹﺴﻛﻨدرﻴﺔ وﺒطرﻴرك اﻟﻛرازة اﻟﻤرﻗﺴﻴﺔ

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم
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ﻤﻘدﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

اﻟﺒﺎب اﻷوﻝ :أﺴﺎﺴﻴﺎت ﺠوﻫرﻴﺔ
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٢٨
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٢٨
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٢٩
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٣٠
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٣٤
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٣٤
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٣٧

اﻟﻔﺼـــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ :اﻟرؤﻴـ ـ ـ ــﺔ اﻟروﺤﻴﺔ ﻟﻠﻛ ارزة.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــــﺎﻨﻰ :ﻤﻔﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜــــــــــــﺎﻟث :ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟراﺒــــــــــــــﻊ :ﻤﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘوﻴ ــﺎت اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺨــــــﺎﻤس :ﺘرﻛﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزات اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺴــــــﺎدس :ﻤﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺴـــــــــــﺎﺒﻊ :أﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟـﻴـب اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜــــــــــــﺎﻤن :وﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺘﺎﺴــــــــــﻊ :ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﻌﺎﺸــــــــــر :ﺜﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺤﺎدى ﻋﺸر :ﻋواﻤ ــﻝ ﻨﺠ ـ ـ ــﺎح اﻟﻛ ـ ـ ـ ارزة.
اﻟﻔﺼــﻝ اﻟﺜـﺎﻨﻰ ﻋﺸـر :ﻤﻌوﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارزة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻰ :اﻟوﻋظ اﻟﻛرازى

٤٥
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٤٧

..................................................

٥٥

اﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ :ﺘﺤﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴر اﻟﻌظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــــﺎﻨﻰ :إﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﻌظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.
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اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜــــــــــــﺎﻟث :ﻤﺎ ﻴﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻘب اﻟﻌظ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.
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اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟراﺒــــــــــــــﻊ :اﻻﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻤﺎع اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـرازى.

..................................................

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث :درس اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻛرازى

٦٠
٦٣
٦٥

.........................................

٦٧
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٦٩
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٧٣

.........................................

٧٥

اﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ :رؤﻴ ـ ـ ــﺔ درس اﻟﻛﺘ ــﺎب اﻟﻛ ـ ـرازى.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــــﺎﻨﻰ :ﺘﺤﻀﻴر درس اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻛرازى.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜــــــــــــﺎﻟث :ﻗﻴـ ـ ــﺎدة درس اﻟﻛﺘـ ـ ــﺎب اﻟﻛ ـ ـرازى.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟراﺒــــــــــــــﻊ :ﺠﻠﺴﺎت درس اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻛـ ـرازى.

اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ :اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔردى اﻟﻛرازى

٧٧

.........................................

٧٩

.........................................

٨٣

.........................................

٨٣

اﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ :ﺨطﺔ اﻟﻌﻤ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﻔردى اﻟﻛرازى.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــــﺎﻨﻰ :إرﺸﺎدات ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻟﻔردى اﻟﻛرازى.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜــــــــــــﺎﻟث :ﺘﺤﻔظﺎت ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻟﻔردى اﻟﻛرازى.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻤس :اﻹﻓﺘﻘﺎد اﻟﻛرازى

٨٥

.........................................

٨٧

.........................................

٨٧

.........................................

٨٨

اﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ :ﻫدف اﻹﻓﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻘﺎد اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرازى.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــــﺎﻨﻰ :ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻓﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻘﺎد اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرازى.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜــــــــــــﺎﻟث :آداب اﻟزﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻟﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرازى.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس :اﻟﻛﺘﺎﺒﺎت اﻟﻛرازﻴﺔ

٩١
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٩٣
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٩٧
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١٠٠

.........................................

١٠٥

اﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ :ﻓ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺎﺒﺔ اﻟﻛ ارزﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــــﺎﻨﻰ :اﻟﻤﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرازى.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜــــــــــــﺎﻟث :اﻟﻘﺼ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻘﺼ ـ ـ ــﻴرة اﻟﻛ ارزﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟراﺒــــــــــــــﻊ :اﻟﻨﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذات اﻟﻛ ارزﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.
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اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺨــــــﺎﻤس :اﻟرﺴ ــﺎﺌـﻝ اﻟﺸﺨﺼﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.
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١٠٧
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١٠٩

......................................................

١١٣

اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺴـــــﺎدس :اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـب اﻟﻛ ارزﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺴــــــــــﺎﺒﻊ :اﻟﺘراﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اﻟﻛ ارزﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺒﻊ :أﺴﺎﻟﻴب ﻛرازﻴﺔ أﺨرى

١١٩

......................................................

١٢١

......................................................

١٢٢

......................................................

١٢٤
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١٢٦

......................................................

١٢٧

اﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ :اﻟﺘﻠﻴﻔ ـ ـ ــوﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــــﺎﻨﻰ :اﻟﺴـ ـ ـ ـﻤــﻌﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜــــــــــــﺎﻟث :اﻟﺒﺼـ ـ ـ ـرﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟراﺒــــــــــــــﻊ :اﻟﺘﻤﺜﻴﻠ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺨــــــﺎﻤس :وزﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت أﺨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻤن :اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻛرازﻴﺔ
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اﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ :اﻹﺠﺘـ ـ ـ ـ ــﻤﺎﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــــﺎﻨﻰ :اﻟﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜــــــــــــﺎﻟث :اﻟﻤﺴﺘﺸـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟراﺒــــــــــــــﻊ :اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺨــــــﺎﻤس :اﻟﻤدارس واﻟﺠﺎﻤﻌـ ـ ــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺴـــــﺎدس :اﻟﻤؤﺴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺴــــــــــﺎﺒﻊ :اﻟﺼداﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــﺎﻤن :اﻟﻤراﺴﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺘﺎﺴــــــــــﻊ :اﻟ ُﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﻌﺎﺸــــــــــر :اﻹرﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻴﺎت.
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اﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ :اﻟﻤﺘﺎﺒﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻔـ ـ ـ ـ ــورﻴﺔ.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــــﺎﻨﻰ :اﻟﻤﺘﺎﺒﻌـ ـ ــﺔ اﻹرﺸـ ــﺎدﻴـ ــﺔ.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﻌﺎﺸر :اﻟﺘﻘﻴﻴم واﻟﺘﺼﻌﻴد
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اﻟﻔﺼــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ :اﻟﺘﻘﻴﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم.
اﻟﻔﺼــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــــﺎﻨﻰ :اﻟﺘﺼﻌ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد.
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...öûÑf ÜQ Éj ∂JƒÃ
ﻣﻘﺪﻣــــﺔ:
ﻓﻰ ﺤﻴﺎة اﻟﺒﺸ ـ ـ ـ ــر ﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻛﻠﻤﺎت ..إﻻ
أن أﻫم اﻟﻛﻠﻤﺎت ﻫﻰ اﻟﺘﻰ ﻴﺨﺘم ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن
ﺤﻴﺎﺘ ـ ـ ـ ــﻪ ..ﻓﺘﻛ ـ ـ ـ ــون آﺨر اﻟﻛﻠﻤﺎت ﻫ ـ ـ ـ ــو أﻛﺜرﻫﺎ
ذﻛ ـ ـ ـ ــرى ..وﻤن ﻤﻨﺎ ﻻ ﻴﺘذﻛر ﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﺎً ﻋزﻴ اًز
ﻋﻠﻴﻪ رﺤﻝ ﻋن ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻔﺎﻨﻰ ..وﺘﻤر اﻟﺴﻨون
واﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻨون وﻴﺒﻘﻰ ﻴﺘذﻛر آﺨ ـ ـ ـ ــر ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻗﺒﻝ أن
ﻴرﺤﻝ!!
وﻛ ـ ـ ـ ــم وﻛم ﺘﻛون ﺘﻠك اﻟﻛﻠﻤﺎت إذا ﻛﺎﻨت ﻗد
ﺨرﺠت ﻤن أﻗدس وأروع وأﻋظم ﻓم ﻓﻰ اﻟوﺠود ..إﻻ وﻫو ﻓم رﺒﻨﺎ وﻤﺨﻠﺼﻨﺎ ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ
اﻟذى ﻗﺒﻴﻝ أن ﻴﺼﻌد ﺒﺎﻟﺠﺴد إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء ..أﻤر ﺘﻼﻤﻴذﻩ اﻟﻘدﻴﺴﻴن ورﺴﻠﻪ اﻷطﻬﺎر ﻗﺎﺌﻼً:
ﱢ
ﻹ ْﻨ ِﺠ ِ
اﻋ َﺘ َﻤ َد
»وﻗ َ
ِزوا ﺒِﺎ ِ
ْﻫﺒُوا إِﻟَﻰ اﻟ َْﻌﺎﻟَ ِم أَ ْﺠ َﻤ َﻊ َوا ْﻛر ُ
ﻴﻝ ﻟِﻠ َ
َﻬ ُم» :اذ َ
آﻤ َن َو ْ
َﺎﻝ ﻟ ُ
ْﺨﻠِﻴ َﻘ ِﺔ ُﻛﻠ َﻬﺎَ .ﻤ ْن َ
َ
ِن ﻴُ َد ْن) «.ﻤر .(١٦ ،١٥ :١٦
َص َو َﻤ ْن ﻟ َْم ﻴُ ْؤﻤ ْ
َﺨﻠ َ

وﻋﻠﻰ اﻟﻔور اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺠﺎب أﺒﺎؤﻨﺎ اﻟﻘدﻴﺴ ـ ـ ـ ــون واﻨطﻠﻘوا ﻓﻰ ﺠدﻴﺔ ﻤﻨﻘطﻌﺔ اﻟﻨظﻴر ﻓﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺠﻝ
اﻟوﺤﻰ اﻟﻤﻘدس روﻋﺔ اﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬم ﻓﻴﻘوﻝ:
ﺎن َواﻟر ﱡ
ِﺎﻵﻴ ِ
ﺎت
»وأَﻤﱠﺎ ُﻫ ـ ـ ـ ـ ْـم َﻓ َﺨ َرُﺠوا َو َﻛ َر ُزوا ﻓِﻲ ُﻛ ﱢﻝ َﻤ َﻛ ٍ
ﱠب َﻴ ْﻌ َﻤ ُﻝ َﻤ َﻌ ُﻬ ـ ـ ـ ـ ْـم َوﻴُ َﺜﺒ ُ
َم ﺒ َ
َ
ﱢت ا ْﻟ َﻛﻼ َ
ِﻴن) «.ﻤر .(٢٠ :١٦
ِﻌﺔِ .آﻤ َ
اﻟﺘﱠﺎﺒ َ

ﻟذا ﻓﻤن أروع ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻤﻴﺎت ﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻨﺎ اﻟﻘﺒطﻴﺔ اﻟﻤﺠﻴدة أﻨﻬﺎ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻛﺎزرة ..ﻓﻨﺴﻤﻲ ﻨطﺎق
ﺨدﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻛ ارزة اﻟﻤرﻗﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ..وﻨطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻘدﻴ ـ ـ ـ ــس ﻤﺎرﻤرﻗس :ﻛﺎروز اﻟدﻴﺎر اﻟﻤﺼرﻴﺔ..
وﻛﺎﻨت وﻻ ﺘزاﻝ ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ﻫﻰ »ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻛ ارزة«..
واﻟواﻗﻊ أن دورﻨﺎ ﻛﺄوﻻد ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ وﻛﺨدام ﻓﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ﻫو أن ﻨﻛرز وﻨﻌﻠن اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﺤﻴﺎﺘﻨﺎ
ِز
ﺼﺎ َﻨﺎ أَ ْن َﻨ ْﻛر َ
»وأَ ْو َ
وﻛﻠﻤﺎﺘﻨﺎ ..ﻟﻘد ﻛﺎﻨت وﺼﻴﺘﻪ اﻟﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒطرس اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــوﻝَ :
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ﻟﱠ
ِن اﷲِ َدﻴﱠﺎﻨﺎً ﻟِ َ
ﻸ ْﺤ َﻴﺎ ِء َوا َ
ﻷ ْﻤ َو ِ
ات) «.أع .(٤٢ :١٠
ﱠن ﻤ َ
ِﻠﺸ ْﻌ ِب َوَﻨ ْﺸ َﻬ َد ِﺒﺄَ ﱠن َﻫذَا ُﻫ َو اﻟ ُْﻤ َﻌﻴ ُ
ﻗﺼﺔ ﺗﺼﻮرﻳﺔ:
ذات ﻴوم أﺨﺒر اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻤﻼﺌﻛﺘﻪ أﻨﻪ ذاﻫب ﻟﻴﻔدى اﻟﺒﺸر ..وﻨزﻝ إﻟﻰ أرﻀﻨﺎ وﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﻻ
أﻛﺜر ﻤن  ٣٣ﺴ ـ ـ ـ ــﻨﺔ ،وﻋﺎد ﺒﺎﻟﺠﺴد ﻤرة أﺨرى إﻟﻰ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎء ..واﺴﺘﻘﺒﻠﺘﻪ اﻟﻤﻼﺌﻛﺔ اﺴﺘﻘﺒﺎ ً
ﺤﺎﻓﻼً ..وﺒﺎدر رﺌﻴس اﻟﻤﻼﺌﻛﺔ اﻟﺠﻠﻴﻝ ﻤﻴﺨﺎﺌﻴﻝ ودار ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫذا اﻟﺤوار:
اﻟﻤﻼك  :رﺒﻰ ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢِ ..
اﺤك ﻟﻨﺎ ﻤﺎ ﺤدث..
اﻟﻤﺴﻴﺢ  :أﺨذت ﺠﺴداً ﻤن أﻤﻰ اﻟﻘدﻴﺴﺔ ﻤرﻴم ..وﺒﻘﻴت  ٣٠ﺴﻨﺔ ﻗﺒﻝ أن أذﻫب ﻷﻋﺘﻤد ﻤن
ﻴوﺤﻨﺎ اﻟﻤﻌﻤدان ..ﺒﻌدﻫﺎ ﺨدﻤت ﺜﻼث ﺴ ـ ـ ـ ــﻨﻴن وﺘﻠت ..ﺸﻔﻴت اﻟﻤرﻀﻰ وأﻗﻤت
اﻟﻤوﺘﻰ وأﺸ ـ ـ ـ ــﺒﻌت اﻟﺠﻤوع وﻫدأت اﻟﺒﺤر ..وﻟم ﻴﻛن ﻫذا ﻫو ﻫدف ﺘﺠﺴ ـ ـ ـ ــدى..
ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺠزات ﻛﺎﻨت ﻹﺜﺒﺎت ﻻﻫوﺘﻰ ..ﺒﻌدﻫﺎ ذﻫﺒت إﻟﻰ اﻟﺼﻠﻴب ﺒﺎرادﺘﻰ
وﺴ ـ ـ ـ ــﻠطﺎﻨﻰ وﺤدى وﻫﻨﺎك ﻗدﻤت ذاﺘﻰ ﻓدﻴﺔ ﻷﺴدد ﺤﺴﺎب ﺨطﻴﺔ اﻟﺒﺸر ﺤﺘﻰ ﻻ
ﺒﻰ ﺒﻝ ﺘﻛون ﻟﻪ اﻟﺤﻴ ـ ـ ـ ــﺎة اﻷﺒدﻴﺔ ..وﻟم اﻨزﻝ ﻋن اﻟﺼﻠﻴب
ﻴﻬﻠ ـ ـ ـ ــك ﻛﻝ ﻤن ﻴؤﻤن ﱠ
إﻻ ﺒﻌ ـ ـ ـ ــد أن أﻋﻨﺘﻬﺎ ﻟﻛﻝ اﻟﺒﺸ ـ ـ ـ ــر ﻗﺎﺌﻼً» :ﻗد أُﻛﻤﻝ ..وﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﺜﺎﻟث ﻴوم ﻗﻤت ﻤن
اﻷﻤوات ﻤﻨﺘﺼ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﻤوت ..وﺒﻌد  ٤٠ﻴوم ﻫﺎ أﻨﺎ ﻗد ﺼﻌدت ﺒﺎﻟﺠﺴ ـ ـ ـ ــد ﺜﺎﻨﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺴﻤوات«..
ﻟﻰ أن أﺨﺘﺎر ﺒﻀﻊ رﺒوات ﻤن
اﻟﻤﻼك  :ﻴﺎ ﻟروﻋﺔ ﻫذا اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻛﻔﺎرى اﻟﻌظﻴم ...اﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺢ ﱠ
اﻟﻤﻼﺌﻛ ـ ـ ـ ــﺔ ﻴذﻫﺒون إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺒﻼد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﻌﻠﻨوا ﻟﻛﻝ اﻟﺒﺸ ـ ـ ـ ــر أﻨك ﺒﺼﻠﻴﺒك
ﻓدﻴﺘﻬم وﻗدﻤت ﻟﻬم ﻏﻔراﻨﺎً..
اﻟﻤﺴﻴﺢ  :ﻻ ﻴﺎ ﻤﻼك ﻤﻴﺨﺎﺌﻴﻝ ﻻ ..إن اﻟﻛ ارزة ﻟﻠﺒﺸر ﻟﻴﺴت ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﻼﺌﻛﺔ..
اﻟﻤﻼك  :ﻟﻤﺎذا؟؟؟ أﻻ ﺘرﻴد اﻟﺒﺸ ـ ـ ـ ــر أن ﻴﻌرﻓوا ﻫذا اﻟﺨﺒر اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟذى اﻨﺘظروﻩ طﻴﻠﺔ ﻫذﻩ
اﻟﻘرون اﻟطوﻴﻠﺔ؟؟
ﻼ ﻟﻴﻘوﻤوا ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ وأوﺼﻴﺘﻬم أن ﻴذﻫﺒوا
اﻟﻤﺴﻴﺢ  :ﻟﻘد ﺘرﻛت ﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻷرض  ١١رﺠ ً
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم أﺠﻤﻊ وﻴﻛرزوا ﺒﺎﻹﻨﺠﻴﻝ )ﺒﺎﻷﺨﺒﺎر اﻟﺴﺎرة( ﻟﻠﺨﻠﻴﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ..
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اﻟﻤﻼك  :وﻤﺎذا إذا ﻟم ﻴﻔﻌﻠوا؟
اﻟﻤﺴﻴﺢ  :ﻟﻴس ﱠ
ﻟدى ﺒدﻴﻝ ﻋن أن ﻴذﻫﺒوا..
ٕوان ﻛﺎﻨ ـ ـ ـ ــت ﻫذﻩ ﻗﺼﺔ ﺘﺨﻴﻠﻴ ـ ـ ـ ــﺔ إﻻ أﻨﻬﺎ ﻫﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ..ﻓﺎﻟ ـ ـ ـ ــرب ﻴﻨﺘظر ﻤﻨﺎ أن
ﻨﻛون ﺸ ـ ـ ـ ــﻬودﻩ ﻓﻰ ﻛﻝ ﻤﻛﺎن وﻟﻛﻝ ﺠﻴﻝ ..ﻓﻰ وﻗت ﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــب وﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴب ..ﻓﻠﻘد ﻛﺎﻨت
رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ﻓﻰ ﺒداﻴﺔ ﺨدﻤﺘﻪ» :ﻗَﺎ ِﺌﻼً» :ﺘُوﺒُوا َ
ﻤﺎو ِ
ات«..
وت ﱠ
ﻷﻨﱠ ُﻪ َﻗ ِد ا ْﻗ َﺘ َر َب َﻤﻠَ ُﻛ ُ
اﻟﺴ َ
)ﻤت .(٢ :٣
وﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ﻟﻠﺨطﺎة» :ﺘﻌﺎﻟوا« ..ﻨراﻩ ﻴﻘوﻝ ﻟﻠﺨ ـ ـ ـ ــدام» :اذﻫﺒوا« ..ﻓﻤﺎذا ﻨﺤن
ﻓﺎﻋﻠون؟؟
إن ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﻓرﺼﺔ ﺠوﻫرﻴﺔ ﻟﻘﻠوب أﺤﺒت اﻟرب ﺠداً وﺘﺸﺘﺎق أن ﺘﺘرﺠم ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺒﺔ
إﻟﻰ ﺘﻌﺒﻴر راﺌﻊ ﻴﻔرح ﻗﻠﺒﻪ ..ﻓﻬو ﻴﻔرح ﺒﺨﺎطﺊ واﺤد ﻴﺘوب أﻛﺜر ﻤن  ٩٩ﺒﺎ اًر ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺠون
إﻟﻰ ﺘوﺒﺔ..
ﻤن اﻟرب ﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺄﻝ أن ﻴﻛون ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﺴ ـ ـ ـ ــﺒب ﺒرﻛﺔ وﺘﺤﻔﻴز ودﻓﻌﺔ ﻤن اﻟﻘﻠب ﻟﻛﻝ ﻤن
ﻴﺤ ـ ـ ـ ــب اﻟ ـ ـ ـ ــرب وﻴرﻴد أن ﻴطﻴﻊ وﺼﺎﻴ ـ ـ ـ ــﺎﻩ أن ﻴذﻫب واﺜﻘﺎً أﻨﻪ ﻟم ﻴﺘﺠﻨ ـ ـ ـ ــد أﺤد ﻗط ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ
ﻨﻔﺴﻪ..
ﺒﺒرﻛ ـ ـ ـ ــﺔ ﺼﻠوات أﻤﻨﺎ اﻟﻌذراء ﻤرﻴم واﻟﻘدﻴس ﻤﺎرﻤرﻗص ﻛﺎروز اﻟدﻴﺎر اﻟﻤﺼرﻴﺔ واﻟﻘدﻴس
ﺴﻤﻌﺎن اﻟدﺒﺎغ وﺼﻠوات اﺒﻴﻨﺎ اﻟطوﺒﺎى اﻟﺒﺎﺒﺎ اﻷﻨﺒﺎ ﺘواﻀروس اﻟﺜﺎﻨﻰ ..آﻤﻴن
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ﺷﻌﺎر اﻟﻜﺘﺎب
ﻀ ُﻬ ْم ﻟ َِﺒ ْﻌ ٍ
ض:
» ُﺜ ﱠم َﻗ َ
ﺎﻝ َﺒ ْﻌ ُ
ون؟
ِﻴن َﺤ َﺴﻨﺎًَ .ﻫ َذا اﻟ َْﻴ ْوُم ُﻫ َو َﻴ ْوُم ﺒ َ
ﺎرٍة َوَﻨ ْﺤ ُن َﺴﺎ ِﻛ ُﺘ َ
َﺴ َﻨﺎ َﻋﺎ ِﻤﻠ َ
ِﺸ َ
ﻟْ
ﻀ ِ
ﺼﺎ ِد ُﻓ َﻨﺎ َﺸ ﱞر..
وء ﱠ
َﻓﺈِ ِن ا ْﻨ َﺘ َظ ْرَﻨﺎ إِﻟَﻰ ُ
اﻟﺼ َﺒ ِ
ﺎح ُﻴ َ
ِر«..
َﻓ َﻬﻠُ ﱠم َ
اﻵن َﻨ ْد ُﺨ ْﻝ َوُﻨ ْﺨﺒ ْ
)٢ﻤﻝ (٩ :٧

ﺴﻴدى اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ..أﺸﻛرك ﻷﺠﻝ
ﻤوﺘــــــك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴب ﻋﻨــــــﻰ ..وﻷﻨك ﺘﻨﺎزﻟت
وﺤﻤﻠت ﻋﺎرى..
اﺴﻤﺢ اﺴﺘﺨدم ﻛﻠﻤﺎت ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﻟﺘﻀرم
ﻨــــــﺎر ﻏﻴرﺘك ﻓﻰ ﻗﻠﺒﻰ وﺘﺴــــــﻛب ﺤﺒــــــﺎً ﺠدﻴداً
ﻟﻨﻔوس ﻛﺜﻴرة ﺘﺤﺘﺎج ﻟﺨﻼﺼك ..ﻟﻘد اﺴﺘﺨدﻤت
اﻟﺴﺎﻤرة واﻟﻤﺠدﻟﻴﺔ وﺸﺎوﻝ اﻟﻤﻀطﻬد ﻓﺘﻨﺎزﻝ
واﺴــــــﺘﺨدﻤﻨﻰ ﻟرﺒﺢ اﻟﻛﺜﻴرﻴن وﻨﻤو ﻛﻨﻴﺴــــــﺘك
اع واﺤد ..ﻓﺄﻋﻠﻤﻨﻬﺎ ﻤن
ﻟﺘﻛون رﻋﻴﺔ واﺤدة ﻟر ٍ
ﻗﻠﺒﻰ وﺒﻛﻝ ﺼدق ﻗﺎﺌــــــﻼً :آﻤﻴن آﻤﻴن آﻤﻴن
ﺒﻤوﺘك ﻴﺎرب أﺒﺸر ..آﻤﻴن..
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اﻟروح اﻟﻘدس ﻫو اﻟﻤرﺸ ـ ـ ـ ــد اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﺨﺎدم ،واﻟدﻟﻴﻝ اﻟﺤﻛﻴم اﻟذى ﻴﻘودﻩ ،وﻴﻌﻠﻤﻪ ﻛﻴف
ﻴﺨدم ،وﻛﻴف ﻴﻛرز ،ﺒﻝ اﻟواﻗﻊ أن اﻟروح اﻟﻘدس ﻫو اﻟذى ﻴﺨدم ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺨﺎدم...
ﻓﺎﻟﺨﺎدم اﻟﺤﻛﻴ ـ ـ ـ ــم ﻫو اﻟذى ﻴﺘﻴﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠروح اﻟﻘدس أن ﻴﻨطق ﻓﻴﻪ )ﻷﻨﻪ ﻫو اﻟﻨﺎطق
ﺒﺎﻷﻨﺒﻴ ـ ـ ـ ــﺎء( ،وأن ﻴﻌﻤﻝ ﻤن ﺨﻼﻟﻪ» ...ﻷن اﷲ ﻫو اﻟﻌﺎﻤﻝ ﻓﻴﻛم أن ﺘرﻴدوا وأن ﺘﻌﻤﻠوا ﻤن
أﺠﻝ اﻟﻤﺴرة« )ﻓﻰ ..(١٣ :٢
ﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب اﻟذى ﺒﻴن ﻴدﻴك إﻻ ﻤﺠرد رؤﻴﺔ ﻟﻌﻤ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟروح اﻟﻘدس ﻓﻰ ﺤﻘﻝ اﻟﻛ ارزة
ورﺒﺢ اﻟﻨﻔوس ﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨص اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﻔﺎدى ..وﻫو ﻴﺒﺤث ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻰ ﻴﻤﻛن أن ﺘذﻫب وﺘﻌﻤﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘرﺒﺢ ﻨﻔوﺴﺎً ﺠدﻴدة ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ..
واﻟواﻗ ـ ـ ـ ــﻊ أن اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ اﻵن ﻴﺒﻨﻰ ﻟﻪ ﻤﻠﻛوﺘﺎً ﻓﻰ ﻗﻠ ـ ـ ـ ــوب اﻟﻤؤﻤﻨﻴن ..إن اﻷﻤر ﻻ ﻴﺘﻌﻠق
ﺒزﻴ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻋدﻴدة أو ﻛﺜرة ﻨوﻋﻴﺔ ..إﻨﻪ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻘﻠوب ﺘﻐﻴ ـ ـ ـ ــرت وﻋﺒرت ﻤن اﻟظﻠﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻨور
وأﻨﺘﺼرت ﻋﻠﻰ ﻗﻴود اﻟﺸ ـ ـ ـ ــر وﻗررت أﻻ ﺘﻌطﻰ ﻷﻋﻴﻨﻬﺎ ﻨوﻤﺎً وﻻ ﻷﺠﻔﺎﻨﻬﺎ ﻨﻌﺎﺴﺎً ﺤﺘﻰ ﺘﺠد
ﻟﻠرب ﻤوﻀﻌﺎً ﻓﻰ ﻛﻝ ﻗﻠب ..وﺒﻌدﻤﺎ أﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨدﻤت أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ آﻻت إﺜم ﻟﻠﺨطﻴﺔ ،ﻗررت أن
ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨدم وزﻨﺎﺘﻬﺎ ﻛﺂﻻت ﺒر ﷲ ..وﺒﻌدﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺒﺎً ﻓﻰ ﻛﺴرة ﻗﻠﺒﻪ اﻟﻤﺤب وﻛﺴرة ﻗﻠوب
اﻟﻤؤﻤﻨﻴن ﻓﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ،ﻗررت أن ﺘﻛون ﺴﺒﺒﺎً ﻓﻰ أن ﺘﻔرح اﻟﺴﻤﺎء ..وﻟﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﻔرﺤﻬﺎ
إﻻ ﺒﺨﺎطﺊ واﺤد ﻴﺘوب ..ﻟﻘد ﺼﺎر ﺸﻌﺎرﻫﺎ:

ﺒﻤوﺘك ﻴﺎرب ﻨﺒﺸر..
وﻤن روﻋﺔ ﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻨﺎ اﻟﻘﺒطﻴﺔ اﻟﻤﺠﻴدة وﻫو ﺘﺼﻠﻰ ﻓﻰ أﻗدس أﻴﺎم اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻨﺔ ﻴوم اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻌظﻴﻤﺔ ..إذ ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻤر اﻟﺼﻠوات واﻷﻟﺤﺎن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴرة ﺼﻠب
اﻟﻤﺴﻴﺢ ..ﻨراﻫﺎ ﻓﻰ طرح اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﺘﻘوﻝ ﻤﺘﺴﺎﺌﻠﺔ:
]ﻤن ﻴﺒﺸر اﻟﻤﺴﺒﻴﻴن ﺒﺎﻟذى ذاق اﻟﻤوت ﻋﻨﻬم؟؟؟[
وﻓﻰ ﺨﺘﺎم ﺼﻠوات ﻫذا اﻟﻴوم اﻟﻌظﻴم ،ﻨرى اﻟﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺘﺼﻠﻰ  ٤٠٠ﻤﻴطﺎﻨﻴﺔ..
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ﻻ ﺜم ﺠﻨوﺒﺎً ..ﻤﻨﺸﻐﻠﺔ ﺒﺨﻼص اﻟﻌﺎﻟم..
ﻤﺎﺌﺔ ﻓﻰ ﻛﻝ اﺘﺠﺎﻩ ..ﻓﺘﺼﻠﻰ ﺸرﻗﺎ ﺜم ﻏرﺒﺎً ﺜم ﺸﻤﺎ ً
ﺜم ﺘﺒدأ دورة ﺴ ـ ـ ـ ــﺒت اﻟﻨور ﺜﻼث ﻤرات ﻓﻰ اﻟﻬﻴﻛﻝ وﺒﻌدﻫﺎ ﺘﺨرج إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻤﻌﻠﻨﺔ ﺨﻼص
اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻓداﺌﻪ ﻤﺘﻬﻠﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟت اﻟﻌذراء ﻤرﻴم] :أﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻴﻔرح ﻟﻘﺒوﻟﻪ اﻟﺨﻼص[..
ﻨﺴﺄﻝ اﷲ أن ﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﺴﺒب ﺒرﻛﺔ وﺘﺤﻔﻴز ﻟﻛﻝ أوﻻدﻩ ﻟﻴﻨﺸﻐﻠوا ﺒﺨﻼص ﻛﻝ
ﻨﻔس ﻤﺎت اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻷﺠﻠﻬﺎ ...آﻤﻴن..

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٧

π```Nóe

á©°ûŸG IÉ«◊G IRGôch ΩÓμdG IRGôc
ﻼ ﻟﻨﺘﻛﻠم ﻋن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻟﻛ ارزة
ﻗﺒ ـ ـ ـ ــﻝ أن ﻨﺒدأ اﻟﺤدﻴث ﻋن اﻟﻛ ارزة ﻴﻠزﻤﻨﺎ أن ﻨﺘوﻗف ﻗﻠﻴ ً
ﻫﻤﺎ :ﻛ ارزة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﻤؤﺜرة ،وﻛ ارزة اﻟﻛﻼم اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻟﺘوﺼﻴﻝ رﺴﺎﻟﺔ اﻹﻨﺠﻴﻝ...
ﻓدﻋﻨﺎ ﻨﻠﻘﻰ ﺒﻌض اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﻨوﻋﻴن:

IôKDƒŸG á©°ûŸG IÉ«◊G IRGôc :k’hCG
ﻟﻛ ـ ـ ـ ــﻰ ﻨدرك أﺒﻌﺎد ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻛ ارزة ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻨﺘﻌرف ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤدﻟوﻟﻬﺎ ،وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ،
وﻤﺠﺎﻟﺘﻬﺎ ،وأﺴﻠوﺒﻬﺎ...
) (١ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﺎ:
ﻛ ارزة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﻤؤﺜرة ﻴُﻘﺼد ﺒﻬﺎ إظﻬﺎر ﺼورة اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﻤﺤب اﻟﻤﻀﺤﻰ اﻟﺒﺎذﻝ،
ﺤﺘﻰ ﻴرى اﻟﻨﺎس ﻫذﻩ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎت اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ،ﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻌﺔ ﻓﻰ ﺤﻴﺎة اﻟ ـ ـ ـ ــﻛﺎرز ،ﻓﻴرون اﷲ ﺒﺼورة
ﻤﻠﻤوﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻝ ﻋن اﻵﺒﺎء اﻟرﺴﻝ »وﻟﻬم ﻨﻌﻤﺔ ﻟدى ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌب) «...أع ،(٤٧ :٢
وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟذﻟك ﻴﺘﺄﺜرون ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻓﺘﺘﺤرك رﻏﺒﺘﻬم أن ﻴﻌﻴﺸوا اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻰ ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ..
) (٢أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ:
ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻛ ارزة ﺒﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﻤؤﺜرة اﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻨﻠﻤﺴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
أ – ﻫﻰ وﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟرﺒﺢ اﻟﻨﻔوس ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻔﺸﻝ ﻛ ارزة اﻟﻛﻼم ،ﻓﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒطرس اﻟرﺴوﻝ ﻴﻘوﻝ:
»ﻛذﻟﻛن أﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﻛن ﺨﺎﻀﻌﺎت ﻟرﺠﺎﻟﻛن ،ﺤﺘﻰ ٕوان ﻛﺎن اﻟﺒﻌض )ﻤن رﺠﺎﻟﻛن(
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ﻻ ﻴطﻴﻌون اﻟﻛﻠﻤﺔ )أى ﻻ ﻴﻘﺒﻠون اﻹﻨﺠﻴﻝ( .ﻴرﺒﺤون ﺒﺴﻴرة اﻟﻨﺴﺎء )ﺒﺤﻴﺎﺘﻬن اﻟﻤﺸﻌﺔ(
ﺒدون ﻛﻠﻤﺔ ،ﻤﻼﺤظﻴن )إذ ﻴﻼﺤظون( ﺴﻴرﺘﻛن اﻟطﺎﻫرة ﺒﺨوف« )١ﺒط .(٢،١ :٣
ب – وﻫﻰ اﻟﻤؤﻫﻝ اﻷﺴﺎﺴ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟﻠﻛﺎرز ﻟﻛﻰ ﻴﺒدأ ﺨدﻤﺘﻪ ،إذ ﻴﻘوﻝ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــوﻝ،
»ﻛذﻟك اﻟﻌﺠﺎﺌز ﻓﻰ ﺴ ـ ـ ـ ــﻴرة ﺘﻠﻴق ﺒﺎﻟﻘداﺴﺔ ..ﻟﻛﻰ ﻴﻨﺼﺤن اﻟدﺤدﺜﺎت أن ﱠ
ﻴﻛن ﻤﺤﺒﺎت
ﻟرﺠﺎﻟﻬن) «..ﺘﻰ .(٤ ،٣ :٢
) (٣ﻣﺠﺎﻟﺘﻬﺎ:
ﻴﻨﻘﺴم اﻟﻨﺎس اﻟﺒﻌﻴدون ﻋن اﷲ إﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴن:
 :¤hC’G áÄØdGﻫم اﻟذﻴن ﻻ ﻴرﻏﺒون ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻤﻊ اﷲ ،ﻷى ﺴ ـ ـ ـ ــﺒب ﻤن اﻷﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺎب ،ﻗد
ﻴﻛون ﻹﻟﺤﺎدﻫم ،أو إﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬم ،أو ﺨطﺎﻴﺎﻫم ..إﻟﺦ .ﻫؤﻻء ﻴﻘوﻟون ﷲ »أﺒﻌد ﻋﻨﺎ وﺒﻤﻌرﻓﺔ
طرﻗك ﻻ ﻨُﺴر« )أى .(١٤ :٢١
 :á«fÉãdG áÄØdGﻫم اﻟذﻴن ﻴرﻏﺒـ ــون ﻤن ﻗﻠوﺒﻬم أن ﻴﻌﻴﺸـ ـ ـ ـ ـوا ﻤﻊ اﷲ ﺒﻝ وﻴﺒﺤﺜ ـ ـ ــون ﻋن
اﻟطرﻴق ﺒﻛﻝ إﺠﺘﻬﺎد ،وﻴﺘوﻗون إﻟﻰ ﻤن ﻴرﺸ ـ ـ ـ ــدﻫم ،وﻟﺴﺎن ﺤﺎﻟﻬم ﻴﻘوﻝ »ﻤﺎذا أﻋﻤﻝ ﻷرث
اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺒدﻴﺔ« )ﻟو .(١٨ :١٨
ﻤ ـ ـ ـ ــن ﻫؤﻻء ﻛرﻨﻴﻠﻴوس اﻟذى ﻛﺎن ﻴﺼﻠﻰ وﻴﺼوم ﻟﻴﻌرف اﻟطرﻴق ﺤﺘﻰ ظﻬر ﻟﻪ اﻟﻤﻼك
وأرﺸ ـ ـ ـ ــدﻩ ﻟﻴﺤﻀر ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒطرس اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــوﻝ ﻗﺎﺌﻼً» :ﻫو ﻴﻘوﻝ ﻟك ﻤ ـ ـ ـ ــﺎذا ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘﻔﻌﻝ«
)أع .(٦ :١٠
ﻼ ﺒﻘراءة اﻟﻛﺘﺎب،
وﻤﻨﻬم أﻴﻀﺎً اﻟﺨﺼﻰ ﺤﺒﺸﻰ اﻟذى ﺠﺎء ﻟﻴﺴﺠد ﻓﻰ أورﺸﻠﻴم ،وﻛﺎن ﻤﻨﺸﻐ ً
ﻼ »أﻟﻌﻠك ﺘﻔﻬم ﻤﺎ أﻨت ﺘﻘرأ ..ﻓﻘﺎﻝ ﻛﻴف ﻴﻤﻛﻨﻨﻰ إن
ﻓﺄرﺴﻝ ﻟﻪ اﻟرب ﻓﻴﻠﺒس اﻟذى ﺴﺄﻟﻪ ﻗﺎﺌ ً
ﻟم ﻴرﺸدﻨﻰ أﺤد ،وطﻠب إﻟﻰ ﻓﻴﻠﺒس أن ﻴﺼﻌد وﻴﺠﻠس ﻤﻌﻪ) «.أع .(٣١ ،٣٠ :٨
ﻫﺎﺘﺎن ﻫﻤﺎ ﻓﺌﺘﺎ اﻟﺒﻌﻴدﻴن ﻋن اﷲ ،وﻟﻛﻝ ﻓﺌﺔ ﻤﻨﻬﻤﺎ أﺴﻠوب ﻟﻠﻛ ارزة ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ،
ﻏﻴر اﻟراﻏﺒﻴن ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻤﻊ اﷲ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎً ﻻ ﺘﺠدى ﻤﻌﻬم ﻛ ارزة اﻟﻛﻼم ،إذ أﻨﻬم ﻤن اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻬﻝ
أن ﻴﺴ ـ ـ ـ ــدوا آذاﻨﻬم ،وﻴﻘﺴوا ﻗﻠوﺒﻬم ،ﻓﻼ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻤﻌوا ،وﻻ ﻴرﺠﻌوا ﻓﻴﺨﻠﺼوا وﻫذا ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟرب
»ﻷن ﻗﻠب ﻫذا اﻟﺸﻌب ﻗد ﻏﻠظ ،وﻵذاﻨﻬم ﻗد ﺜﻘﻝ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ،وﻏﻤﻀوا ﻋﻴوﻨﻬم ﻟﺌﻼ ﻴﺒﺼروا
ﺒﻌﻴوﻨﻬم وﻴﺴﻤﻌوا ﺒﺂذاﻨﻬم وﻴﻔﻬﻤوا ﺒﻘﻠوﺒﻬم وﻴرﺠﻌوا ﻓﺄﺸﻔﻴﻬم) «..ﻤت .(١٥ :١٣
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ﻫ ـ ـ ـ ــؤﻻء اﻟﻨﺎس ﻴﺤﺘﺎﺠون إﻟﻰ ﻨوﻋﻴﺔ أﺨرى ﻤن اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـ ارزة ﻏﻴر اﻟﻛﻼم ،ﻓﻴﻤﻛن أن ﺘﺼﻠﺢ
ﻤﻌﻬم ﺨدﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻌﺔ اﻟﻤؤﺜرة ،وﻫذا ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟرب ﻤﻊ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌب اﻟﻌﻨﻴد اﻟذى رﻓﻀﻪ
ﻓﺄﻟﺘﺠﺄ إﻟﻰ وﺴﻴﻠﺔ أﺨرى ﻟﻴرﺒﺤﻪ ،ﻓﻴﻘوﻝ »ﻟﻛن ﻫﺄﻨذا أﺘﻤﻠﻘﻬﺎ وأذﻫب ﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒرﻴﺔ وأﻻطﻔﻬﺎ
وأﻋطﻴﻬ ـ ـ ـ ــﺎ ﻛروﻤﻬﺎ ﻤن ﻫﻨﺎك ،ووادى ﻋﺨور ﺒﺎﺒﺎً ﻟﻠرﺠﺎء ،وﻫﻰ ﺘﻐﻨﻰ ﻫﻨﺎك ﻛﺄﻴﺎم ﺼﺒﺎﻫﺎ،
وﻛﻴ ـ ـ ـ ــوم ﺼﻌودﻫﺎ ﻤن أرض ﻤﺼر ،وﻴﻛون ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻴوم ﻴﻘوﻝ اﻟرب أﻨك ﺘدﻋﻴﻨﻰ رﺠﻠﻰ
وﻻ ﺘدﻋﻴﻨﻨﻰ ﺒﻌد ﺒﻌﻠﻰ ،واﺨطﺒك ﻟﻨﻔﺴﻰ ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﻓﺘﻌرﻓﻴن اﻟرب« )ﻫو .(٢٠ – ١٤ :٢
) (٤أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ:
ﺨدﻤﺔ اﻟﻛ ارزة ﺒﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﻌﺔ ﻟﻬﺎ أﺴﺎﻟﻴب وأﺸﻛﺎﻝ ﻤﺘﻌددة ﻤﻨﻬﺎ:
:ôKDƒŸG ∑ƒ∏°ùdG – CG
ﻴﺘﻀﺢ ﺘﺄﺜﻴر اﻟﺴﻠوك اﻟﻤﻘدس ﻓﻰ ﺤﻴﺎة اﻵﺨرﻴن ﻤن ﻗوﻝ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒطرس اﻟرﺴوﻝ »أﻴﻬﺎ
اﻷﺤﺒﺎء أطﻠب إﻟﻴﻛم ﻛﻐرﺒﺎء أن ﺘﻤﺘﻨﻌوا ﻋن اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻬوات اﻟﺠﺴدﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺤﺎرب اﻟﻨﻔس ،وأن
ﺘﻛون ﺴ ـ ـ ـ ــﻴرﺘﻛم ﺒﻴن اﻷﻤم ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻛﻰ ﻴﻛوﻨوا ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻔﺘرون ﻋﻠﻴﻛم ﻛﻔﺎﻋﻠﻰ ﺸر ﻴﻤﺠدون اﷲ
ﻓﻰ ﻴوم اﻷﻓﺘﻘﺎد ﻤن أﺠﻝ أﻋﻤﺎﻟﻛم اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﻴﻼﺤظوﻨﻬﺎ« )١ﺒط .(١٢ ،١١ :٢
وﻫذا ﻫو ﻋﻴن ﻤﺎ ﺘﻛﻠم ﻋﻨﻪ اﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع ﻗﺎﺌ ـ ـ ـ ـ ًـﻼ »ﻓﻠﻴﻀﺊ ﻨورﻛم ﻗدام اﻟﻨﺎس ﻟﻛﻰ ﻴروا
أﻋﻤﺎﻟﻛم اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺠدوا أﺒﺎﻛم اﻟذى ﻓﯩﺎﻟﺴﻤوات« )ﻤت  (١٦ :٥ﻓﻤﺘﻰ ﻛﺎن ﺴﻠوك اﻟﻤؤﻤن
ﻤﻘدﺴﺎً ،أﺜر ذﻟك ﻓﻰ ﺤﻴﺎة اﻟراﻓﻀﻴن..
:ádPÉÑdG áÑëŸG –Ü
ﻤن اﻷﻤور اﻟﺘﻰ ﺘؤﺜر ﻓﻰ ﻗﻠوب اﻟراﻓﻀﻴن أﻴﻀﺎً ،اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺒﺎذﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻛﺎرز..
ﻟﻴ ـ ـ ـ ــس ﻓﻘط اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺘﻰ ﻤن اﻟﻘﻠب ،ﺒﻝ اﻟﺘﻌﺒﻴر اﻟﻌﻤﻠﻰ اﻟذى ﻴُظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻤﺤﺒﺔ ،ﻓﺎﻟﻛﺘﺎب
اﻟﻤﻘ ـ ـ ـ ــدس ﻴﻘوﻝ ﻋن ﻤﺤﺒﺔ اﷲ »ﻫﻛذا اﺤب اﷲ اﻟﻌﺎﻟم ﺤﺘﻰ ﺒذﻝ أﺒﻨﻪ اﻟوﺤﻴد ﻟﻛﻰ ﻻ ﻴﻬﻠك
ﻛﻝ ﻤن ﻴؤﻤن ﺒﻪ ﺒﻝ ﺘﻛون ﻟﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺒدﻴﺔ« )ﻴو .(١٦ :٣
ﻓﻔ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﺤﺒﺘﻪ ﺒذﻝ ،أى أظﻬر ﻤﺤﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﺒذﻝ ..ﻟذﻟ ـ ـ ـ ــك ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﺒذﻝ اﻟﺨﺎدم وﻴﻀﺤﻰ
ﻤن أﺠﻝ اﻵﺨرﻴن ﺘﻌﺒﻴ اًر ﻋن ﻤﺤﺒﺘﻪ ﻟﻬم وﻫذا اﻟﺒذﻝ وﺘﻠك اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺘﻛون ﻟﻬﺎ أﺒﻠﻎ اﻷﺜر ﻓﻰ
ﻨﻔوس اﻟﻨﺎس..
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ácQÉ°ûŸG - `L
ﺒﺎﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎرﻛﺔ اﻟوﺠداﻨﻴﺔ ﻴﻌﻛس اﻟﻤؤﻤن ﻤﺸﺎﻋر ﻗﻠب اﷲ ﻨﺤو اﻹﻨﺴﺎن ،ﻟذﻟك ﻗﺎﻝ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ
ﺒوﻟس اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــوﻝ »ﻓرﺤﺎً ﻤﻊ اﻟﻔرﺤﻴن ،وﺒﻛﺎء ﻤﻊ اﻟﺒﺎﻛﺒن ،ﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﻌﻀﻛم ﻟﺒﻌض إﻫﺘﻤﺎﻤﺎً
واﺤداً« )رو  ،(١٦ ،١٥ :١٢وﻗﺎﻝ أﻴﻀﺎً »أذﻛروا اﻟﻤﻘﻴدﻴن ﻛﺄﻨﻛم ﻤﻘﻴدون ﻤﻌﻬم ،واﻟﻤذﻟﻴن
ﻛﺄﻨﻛم أﻨﺘم أﻴﻀﺎً ﻓﻰ اﻟﺠﺴد« )ﻋب .(٣ :١٣
وأﻴوب اﻟﺼدﻴق ﻴوﻀﺢ أﺒﻌﺎد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟوﺠداﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻘوﻟﻪ »أﻟم ِ
أﺒك ﻟﻤن ﻋﺴر
ﻴوﻤﻪ ،أﻟم ﺘﻛﺘﺌب ﻨﻔﺴﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻛﻴن« )أى .(٢٥ :٣٠
وﻤﻌﻠﻤﻨﺎ داود اﻟﻨﺒﻰ أﻴﻀﺎً ﻴوﻀﺢ ﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤن ﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎرﻛﺔ وﺠداﻨﻴﺔ ﺒﻘوﻟﻪ »أﻤﺎ
أﻨﺎ ﻓﻔﻰ ﻤرﻀﻬم ﻛﺎن ﻟﺒﺎﺴﻰ ﻤﺴﺤﺎً ،أذﻟﻠت ﺒﺎﻟﺼوم ﻨﻔﺴﻰ )ﻷﺠﻠﻬم( وﺼرﺘﻰ إﻷى ﺤﻀﻨﻰ
ﺘرﺠﻊ ﻛﺄﻨﻪ ﻗرﻴب ،ﻛﺄﻨﻪ أﺨﻰ ﻛﻨت أﺘﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻰ ،ﻛﻤن ﻴﻨوح ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ أﻤﻪ أﻨﺤﻨﻴت ﺤزﻴﻨﺎً« )ﻤز
.(١٤ ،١٣ :٣٥
إن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟوﺠداﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴ اًر ﻋن اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ،ﻟﻬﺎ أﻋﻤق اﻷﺜر ﻓﻰ ﻗﻠوب اﻵﺨرﻴن،
ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺒﻌﻴدﻴن اﻟراﻓﻀﻴن...
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إن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﻤؤﺜرة ،اﻟﺘﻰ ﺘﺤب ﻤن اﻟﻘﻠب ،ﻻ ﺘﻘف ﻋﻨد ﺤد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟوﺠداﻨﻴﺔ
ﺒﻝ ﺘﺘﻌداﻫﺎ إﻟﻰ ﻤد ﻴد اﻟﻤﻌوﻨﺔ واﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻋدة إﻟﻰ ﻛﻝ إﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﻌوﻨﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋدة
إﻟﻰ ﻛﻝ إﻨﺴﺎن ﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﻌوﻨﺔ ،ﻓﻘد ﻀرب اﻟرب ﻴﺴوع ﻤﺜﻝ اﻟﺴﺎﻤرى اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤوﻀﺤﺎً
أﻨ ـ ـ ـ ــﻪ ﻟم ﻴﻛﺘف ﺒﺄن ﻴرﺜﻰ ﻟﺤﺎﻝ اﻟرﺠﻝ اﻟذى وﻗﻊ ﺒﻴن اﻟﻠﺼوص ،ﺒﻝ ﺘﻘدم وﻀﻤد ﺠراﺤﺎﺘﻪ
وﺼب ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻴﺘﺎً وﺨﻤ اًر وأرﻛﺒﻪ ﻋﻠﻰ داﺒﺘﻪ وأﺘﻰ ﺒﻪ إﻟﻰ ﻓﻨدق وأﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ وﻗﺎﻝ )ﻟﺼﺎﺤب
اﻟﻔﻨدق( »أﻋﺘن ﺒﻪ وﻤﻬﻤﺎ أﻨﻔﻘت أﻛﺜر ﻓﻌﻨد رﺠوﻋﻰ أوﻓﻴك) «..ﻟو .(٣٥ – ٣٣ :١٠
وﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﻴﻌﻘوب اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــوﻝ ﻴوﻀﺢ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻓﻰ اﻟدﻴﺎﻨ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒﻘوﻟﻪ »اﻟدﻴﺎﻨﺔ اﻟطﺎﻫرة
اﻟﻨﻘﻴﺔ ﻋﻨد اﷲ اﻵب ﻫﻰ ﻫذﻩ إﻓﺘﻘﺎد اﻟﻴﺘﺎﻤﻰ واﻷراﻤﻝ ﻓﻰ ﻀﻴﻘﺘﻬم وﺤﻔظ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ
ﺒﻼ دﻨس ﻤن اﻟﻌﺎﻟم« )ﻴﻊ .(٢٧ :١
وﻤﻤﺎ ﻻﺸ ـ ـ ـ ــك ﻓﻴﻪ أن اﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻛﺎرز ﻟﻠﻨﻔوس ﻻﺒد وأن ﻴﻛون ﻟﻬﺎ
آﺜﺎرﻫﺎ ﻓﻰ ﻗﻠوﺒﻬم..

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ٢١
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ﻤن أﺴ ـ ـ ـ ــﻠﻴب اﻟﻛ ارزة ﺒﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﻤؤﺜرة ،أن ﻴﻛرس اﻟﻛﺎرز أوﻗﺎت ﻟﻠﺼﻼة ﻤن أﺠﻝ
اﻟﻨﻔوس ،وﻟذﻟك طﻠب أرﻤﻴﺎ اﻟﻨﺒﻰ ﺒﻠﺴﺎن اﻟرب ﻤن ﺸﻌﺒد أم ﻴﺼﻠوا ﻤن أﺠﻝ اﻟﻤدﻴﻨﺔ اﻟﺘﻰ
ﻼ »وأطﻠب ﺴﻼم اﻟﻤدﻴﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﺴﺒﻴﺘﻛم إﻟﻴﻬﺎ ،وﺼﻠوا ﻹﺠﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟرب
ﺴﺒﺎﻫم اﷲ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺎﺌ ً
ﻷﻨﻪ ﺒﺴﻼﻤﻬﺎ ﻴﻛون ﻟﻛم ﺴﻼم« )إر .(٧ :٢٩
واﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻤﻨﺎ ان ﻨﺼﻠﻰ ﻷﺠﻝ ﺠﻤﻴﻊ اﻟذﻴن ﻴﺴﻴﺌون إﻟﻴﻨﺎ ﻗﺎﺌﻼً» :ﺴﻤﻌﺘم
أﻨﻪ ﻗﻴﻝ ﺘﺤب ﻗرﻴﺒك وﺘﺒﻐض ﻋدوك ،وأﻤﺎ أﻨﺎ ﻓﺄﻗوﻝ ﻟﻛم أﺤﺒوا أﻋداﺌﻛم ،ﺒﺎرﻛوا ﻻﻋﻴﻨﻛم،
أﺤﺴﻨوا إﻟﻰ ﻤﺒﻐﻀﻴﻛم ،وﺼﻠوا ﻷﺠﻝ اﻟذﻴن ﻴﺴﻴﺌون إﻟﻴﻛم وﻴطردوﻨﻛم« )ﻤت .(٤٤ :٥
ﻫذا ﻋن ﻛ ارزة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻌﺔ وﻤدﻟوﻟﻬﺎ ،وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻤﺠﺎﻟﺘﻬﺎ ،وأﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ...وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻗد
أدرﻛﻨﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻔوس ﻏﻴر اﻟﻤﺸﺘﺎﻗﺔ إﻟﻰ اﷲ ﻓﺘﺜﻴر أﺸواﻗﻬم ﻟذﻟك..
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ﺘﻛﻠﻤﻨﺎ ﻋن ﻛ ارزة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﻤؤﺜرة وﻨﺄﺘﻰ اﻵن ﻟﻠﺤدﻴث ﻋن اﻟﻨوع اﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤن اﻟﻛ ارزة
وﻫو ﻛ ارزة اﻟﻛﻼم اﻟﻤﺒﺎﺸ ـ ـ ـ ــر ،أى ﺘوﺼﻴﻝ رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ اﻹﻨﺠﻴﻝ ﻋن طرﻴق اﻟﺤدﻴث ﺴواء ﻛﺎن
ﺒﺎﻟوﻋظ أو ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔردى ،أو ﺒﺎﻟﻨﺒذات أو اﻟﻛﺘب ..إﻟﺦ.
وﻫ ـ ـ ـ ــذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻛ ارزة ﻫو ﻤوﻀوع ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب اﻟذى ﺒﻴن ﻴدﻴك وﺴ ـ ـ ـ ــﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻪ ﻛ ارزة
اﻟﻛﻼم اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﺤﻴث:
 -١أﺴﺎﺴﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ.
 -٢وأﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ.
 -٣وﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌددة.
ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻤن ﻫذا اﻟﻤدﺨﻝ ﻫو ﺘوﻀﻴﺢ ﻨوﻋﻰ اﻟﻛ ارزة ،ﻛ ارزة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻌﺔ اﻟﻤؤﺜرة،
وﻛ ارزة اﻟﻛﻼم اﻟﻤﺒﺎﺸر ،ﺤﺘﻰ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻌرف ﻤوﻀوع ﻛ ارزة اﻟﻛﻼم ﻤن اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻛ ارزﻴﺔ،
ﻓﻬﻰ ﻛﻤﺎ أﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻻ ﺘﺴﺒق ﺨدﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﻤؤﺜرة ﺒﻝ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ.

 ٢٢دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

واﻟ ـ ـ ـ ــﻛﺎرز اﻟذى ﻻ ﻴﻌرف ﻫذﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻗد ﻴُﺼﺎب ﺒﺨﻴﺒﺔ أﻤﻝ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻔﺸ ـ ـ ـ ــﻝ ﻤﺤﺎوﻻﺘﻪ
اﻟﻤﺘﻛ ـ ـ ـ ــررة ،دون أن ﻴﻌﻠم أﻨ ـ ـ ـ ــﻪ ﻴﻌﺘﻤد ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺔ اﻟﻛﻼم ،وأﻨﻪ ﻟ ـ ـ ـ ــم ﻴﺒدأ ﻤن اﻟﻤدﺨﻝ
اﻟﺸرﻋﻰ ﻟﻠﻘﻠوب ،وﻫو أن ﻴﻛرز ﻟﻬم ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺤﺴب إﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم وأﻋوازﻫم ،وﺒﻌد أن
ﺘﺘﺤرك ﻗﻠوﺒﻬم ﺒﺎﻹﺸﺘﻴﺎق ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻤﻌﺎﷲ ﻴﻘدم ﻟﻬم رﺴﺎﻟﺔ اﻹﻨﺠﻴﻝ ﺒﺎﻟﻛﻼم اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو
ﻤﺎ ﺴﻨوﻀﺤﻪ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب...
ﺴﻴدى اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ..أﺸﻛرك ﻷﻨت
أﺨﺘرت اﻟﻀﻌﻔــــــﺎء واﻟﺠﻬﺎﻝ واﻷدﻨﻴﺎء واﻟﻤـزدرى
وﻏﻴر اﻟﻤوﺠود ﻟﺘﺴﺘﺨدﻤﻬم ﻟﻤﺠدك..
اﺴﻤﺢ اﺴــــــﺘﺨدﻤﻨﻰ ﻟﻤﺠدك ﻷﻛون أداة ﺒﻴن
ﻴدﻴك ﻛﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤت اﻟﺨﻤس ﺨﺒزات واﻟﺴﻤﻛﺘﻴن
ﻟﺘﺸــــــﺒﻊ ﺒﻬم اﻵﻻف ..وﻛﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤت اﻟطﻴن
ﻟﺘﻘﺘﺢ ﻋﻴﻨﻰ اﻷﻋﻤﻰ ..ﺘﻨﺎزﻝ واﺴﺘﺨدﻤﻨﻰ ﻷﻋﻠن
ﺼﻠﻴﺒك وﻓداﺌك ..ﺘﻐﺎض ﻋن ﻀﻌﻔﻰ واﺴﺘﺨدم
ﻛﻠﻤﺎت ﻫذا اﻟﻛﺘﺎب ﻷﺴﻌﻰ ﻨﺤو اﻟﻐرض ..ﻨﺤو
ﺠﻌﺎﻟﺔ دﻋوة اﷲ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺴــــــﻴﺢ ﻴﺴــــــوع..
آﻤﻴن

اﻟﺒﺎب اﻷوﻝ
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أوﻻً :اﻟرؤﻴـــــــــــﺔ اﻟروﺤﻴـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻛــــــــــــــــــــــرازة.
ﺜﺎﻨﻴــــــــــــــــــــــــــــــﺎً :ﻤﻔﻬــــــــــــــــــــــــــــــوم اﻟﻛـــــــــرازة.
ﺜﺎﻟﺜــــــــــــــــــــــــــــــﺎً :ﻫــــــــــــــــــــــــــــــــــدف اﻟﻛـــــــــرازة.
راﺒﻌـــــــــــــــــــــــــــــﺎً :ﻤﺴــــــــــــــــــــــﺘوﻴﺎت اﻟﻛـــــــــرازة.
ﺨﺎﻤﺴـــــــــــــــــــــــﺎً :ﺘرﻛـــــــــــــــــــــﻴــــــزات اﻟﻛـــــــــرازة.
ﺴﺎدﺴـــــــــــــــــــــــﺎً :ﻤﺠـــــــــــــــــــــــــــﺎﻻت اﻟﻛـــــــــرازة.
ﺴــــــﺎﺒﻌــــــــــــــــــــﺎً :أﺴــــــﺎﻟـــــــــــــــــــــﻴب اﻟﻛـــــــــرازة.
ﺜﺎﻤﻨــــــــــــــــــــــــــــﺎً :وﺠﻬــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ اﻟﻛـــــــــرازة.
ﺘﺎﺴــــــــــــــــــــــــــﻌﺎً :ﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎدة اﻟﻛـــــــــرازة.
ﻋﺎﺸـــــــــــــــــــــــــ ارً :ﺜﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎر اﻟﻛـــــــــرازة.
ﺤــﺎدى ﻋﺸـــــــــر :ﻋواﻤﻝ ﻨﺠــــــــــــــﺎح اﻟﻛـــــــــرازة.
ﺜﺎﻨـــﻰ ﻋﺸــــــــــر :ﻤﻌوﻗــــــــــــــــــــــــــﺎت اﻟﻛـــــــــرازة.
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أو ً
ﻻ :اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻠﻜﺮازة:
ﻓﻰ ﺤدﻴث اﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ اﻟوداﻋﻰ ﻟﺘﻼﻤﻴذﻩ
اﻷطﻬ ـ ـ ـ ــﺎر أوﺼﺎﻫم ﺒﻬ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻟوﺼﻴﺔ» :وﻗ ـ ـ ـ ــﺎﻝ ﻟﻬم أذﻫﺒوا
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻌﺎﻟم أﺠﻤ ـ ـ ـ ــﻊ وأﻛ ـ ـ ـ ــرزوا ﺒﺎﻹﻨﺠﻴﻝ ﻟﻠﺨﻠﻴﻘ ـ ـ ـ ــﺔ ﻛﻠﻬﺎ«
)ﻤر  (١٥ :١٦ﻓﺎﻟﻛ ارزة ﺒﺤﺴب وﺼﻴﺔ اﻟرب ﻫﻰ أوﻟﻰ ﻤراﺤﻝ اﻟﻌﻤﻝ اﻟروﺤﻰ...
ﺛﺎﻧﻴ :8ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺮازة
اﻟﻛ ارزة ﻫﻰ اﻟﻤﻨﺎداة ﺒﺒﺸﺎرة اﻟﻤﻠﻛوت ..اﻟذى ﻫو ﻏﺎﻴﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟروﺤﻰ – وﻫذا ﻤﺎ وﻀﺤﻪ
اﻟرب ﺒﻘوﻟﻪ »وﻴﻛرز ﺒﺒﺸﺎرة اﻟﻤﻠﻛوت ﻫذﻩ ﻓﻰ ﻛﻝ اﻟﻤﺴﻛوﻨﺔ« )ﻤت .(١٤ :٢٤
إن أوﻝ إﻨﺠﻴ ـ ـ ـ ــﻝ ﺘﻤت ﻛﺘﺎﺒﺘﻪ ﻤن اﻷﻨﺎﺠﻴ ـ ـ ـ ــﻝ اﻷرﺒﻌﺔ ﻫو إﻨﺠﻴﻝ ﻤرﻗس ﻤن ﺤﻴث ﺘﺎرﻴﺦ
اﻟﻛﺘﺎﺒ ـ ـ ـ ــﺔ ..وﻛﺎﻨت ﻟﻘد ﻛﺎﻨت أوﻝ ﻛﻠﻤﺎت اﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع ﻓﻰ ﻫ ـ ـ ـ ــذا اﻹﻨﺠﻴﻝ ﻫﻰ ﻋن اﻟﺘوﺒﺔ
ﺎرِة َﻤﻠَ ُﻛ ِ
ْﺠﻠ ِ
وﻝَ » :ﻗ ْد
وت اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَﻴ ُﻘ ُ
ِز ِﺒﺒ َ
ِﻴﻝ َﻴ ْﻛر ُ
ِﺸ َ
ﺎء َﻴ ُﺴوُع إِﻟَﻰ اﻟ َ
واﻟﻤﻨﺎداة ﺒﺒﺸﺎرة اﻟﻤﻠﻛوتَ :
»ﺠ َ
َﻛ َﻤ َﻝ ﱠ
ﻹ ْﻨ ِﺠ ِ
ﻴﻝ« )ﻤر .(١٥ ،١٤ :١
وت اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻓﺘُوﺒُوا َوآ ِﻤﻨُوا ﺒِﺎ ِ
ﺎن َوا ْﻗ َﺘ َر َب َﻤﻠَ ُﻛ ُ
اﻟزَﻤ ُ

واﻟﺒﺸﺎرة ﻫﻰ ﺘوﺼﻴﻝ وﺘﺒﻠﻴﻎ ﺨﺒر ﺴﺎر ،وأﻤﺎ اﻟﺨﺒر اﻟﺴﺎر اﻟذى ﻫو ﻤوﻀوع اﻟﻛ ارزة ﻓﻬو
»إﻋﻼن ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ﻟﻺﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ٕواﻨﻔﺘﺎح اﻟطرﻴق أﻤﺎﻤﻪ إﻟﻰ ﻤﻠﻛوت اﻟﺴﻤوات« ،وﻫذا ﻤﺎأﻋﻠﻨﻪ
اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﻘوﻟﻪ »ﻷﻨﻪ ﻫﻛذا أﺤب اﷲ اﻟﻌﺎﻟم ﺤﺘﻰ ﺒذﻝ أﺒﻨﻪ اﻟوﺤﻴد ﻟﻛﻰ ﻻ ﻴﻬﻠك
ﻛﻝ ﻤن ﻴؤﻤن ﺒﻪ ﺒﻝ ﺘﻛون ﻟﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺒدﻴﺔ« )ﻴو .(١٦ :٣
ﻓﻘ ـ ـ ـ ــد ﻛﺎن اﻟطرﻴق إﻟﻰ ﻤﻠﻛوت اﷲ ﻤﻐﻠﻘﺎً ﻤﻨذ طرد آدم وﺤواء ووﻗوف اﻟﻛﺎروﺒﻴم ﺒﻠﻬﻴب
ﺴ ـ ـ ـ ــﻴف ﻤﺘﻘﻠب ﻟﺤ ارﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﺸ ـ ـ ـ ــﺠرة اﻟﺤﻴﺎة )ﺘك  ..(٢٤ ،٢٣ :٣وﻫﻛذا أﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻰ
ﻋداوة ﻤﻊ اﷲ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻤوﻗﻔﻪ اﻟﻤﺘﻤرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻰ »ﻷن إﻫﺘﻤﺎم اﻟﺠﺴ ـ ـ ـ ــد ﻋداوة ﷲ«
)رو  .(٧ :٨وﺒﻬذا أﻨﻔﺼﻝ اﻹﻨﺴﺎن ﻋن اﷲ ﺒﺴﺒب ﺨطﺎﻴﺎﻩ »آﺜﺎﻤﻛم ﺼﺎرت ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻛم
وﺒﻴن إﻟﻬﻛم وﺨطﺎﻴﺎﻛم ﺴﺘرت وﺠﻬﻪ ﻋﻨﻛم ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﻤﻊ« )إش .(٢ :٥٩
وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻬذا اﻹﻨﻔﺼﺎﻝ ﻋن اﷲ ،ﺴ ـ ـ ـ ــﻘط اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻓﯩﺎﻟﻤوت اﻟروﺤﻰ ..ﻷن اﷲ
ﻫ ـ ـ ـ ــو اﻟﺤﻴﺎة »أﻨﺎ ﻫو اﻟطرﻴ ـ ـ ـ ــق واﻟﺤق واﻟﺤﻴﺎة« )ﻴو  (٦ :١٤وأﻴﻀـ ـ ـ ـ ـﺎً »ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻨت اﻟﺤﻴﺎة
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واﻟﺤﻴ ـ ـ ـ ــﺎة ﻛﺎﻨ ـ ـ ـ ــت ﻨور اﻟﻨﺎس« )ﻴو  .(٤ :١واﻹﻨﻔﺼﺎﻝ ﻋ ـ ـ ـ ــن اﷲ ﻫو إﻨﻔﺼﺎﻝ ﻋن اﻟﺤﻴﺎة،
واﻹﻨﻔﺼ ـ ـ ـ ــﺎﻝ ﻋن اﻟﺤﻴﺎة ﻫو ﻤ ـ ـ ـ ــوت ،وﻟذا ﻛﺎن ﺘﺤذﻴر اﻟرب ﻵدم »ﻴ ـ ـ ـ ــوم ﺘﺄﻛﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻤوﺘﺎً
ﺘﻤوت« )ﺘك » (١٧ :٢ﻷن أﺠرة اﻟﺨطﻴﺔ ﻫﻰ ﻤوت« )رو .(٢٣ :٦
ﻼ
وﺒﺴ ـ ـ ـ ــﺒب ﻫذا اﻟﻤوت اﻟروﺤﻰ ﺒﺎت اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ اﷲ ٕواﻟﻰ ﻤﻠﻛوﺘﻪ أﻤ اًر ﻋﺴﻴ اًر ﻤﺴﺘﺤﻴ ً
ﺒﻌﻴد اﻟﻤﻨﺎﻝ ..وﻟﻛن اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺠﺎﻝ ﻴﻛرز ﺒﺎﻟﺒﺸﺎرة اﻟﻤﻔرﺤﺔ ﻤﻌﻠﻨﺎً إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟدﺨوﻝ
ﻼ أو ﺒﻌﻴداً ﺒﻝ أﺼﺒ ـ ـ ـ ــﺢ ﻗرﻴﺒﺎً ﺠداً وﻓﻰ ﻤﺘﻨﺎوﻝ
ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﻠﻛوت اﷲٕ ،وان ذﻟك ﻟم ﻴﻌد ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺤﻴ ً
ﻛﻝ إﻨﺴﺎن ،وﻟﻌﻝ ﻫذا ﻫو ﻤﺎ ﻗﺼدﻩ اﻟرب ﻴﺴوع ﻤن ﻗوﻟﻪ» :ﻗد أﻗﺘرب ﻤﻠﻛوت اﻟﺴﻤوات«
)ﻟو  ،(٩ :١٠وﻟﻬذا ﻗﺎﻝ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــوﻝ »وﻟﻛن اﻵن ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻴﺴوع أﻨﺘم اﻟذﻴن
ﻼ ﺒﻌﻴدﻴن ﺼرﺘم ﻗرﻴﺒﻴن ﺒدم اﻟﻤﺴﻴﺢ« )أف .(١٣ :٢
ﻛﻨﺘم ﻗﺒ ً
ﺛﺎﻟﺜ :8ﻫﺪف اﻟﻜﺮازة
ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﻛون واﻀﺤﺎً ﻓﻰ ذﻫن اﻟﻛﺎرز أن اﻟﻬدف ﻤن ﻛ ارزﺘﻪ ﻫو ﻗﺒوﻝ اﻟﻔرد ﻟﻤﻠﻛوت
اﷲ ،أو ﺒﺘﻌﺒﻴر أوﻀﺢ ﻫو ﻗﺒوﻝ ﺸ ـ ـ ـ ــﺨص رﺒﻨﺎ ٕواﻟﻬﻨﺎ وﻤﺨﻠﺼﻨﺎ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ ﻗﻠﺒﻪ،
ٕواﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻘوﻟﻪ »ﻫﺄﻨذا واﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب وأﻗرع إن ﺴﻤﻊ أﺤد ﺼوﺘﻰ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أدﺨﻝ
إﻟﻴﻪ وأﺘﻌﺸﻰ ﻤﻌﻪ وﻫو ﻤﻌﻰ« )رؤ .(٢٠ :٣
واﻟﺨ ـ ـ ـ ــﺎدم اﻟﺤﻛﻴم ﻻ ﻴدع ﻫدﻓﺎً آﺨر ﺠﺎﻨﺒﻴﺎً ﻴﺸ ـ ـ ـ ــﻐﻠﻪ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻴﺔ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻫﻰ
أﺴﺎس اﻟﺤﻴﺎة اﻟروﺤﻴﺔ ،واﻟﺘﻰ ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ﻛﺎن ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴوﻝ ﻓﻰ ﻛ ارزﺘﻪ ﻴﺤﻨﻰ رﻛﺒﺘﻴﻪ
أﻤﺎم اﻟرب إذ ﻗﺎﻝ» :ﺒﺴﺒب ﻫذا أﺤﻨﻰ رﻛﺒﺘﻰ ﻟدى أﺒﻰ رﺒﻨﺎ ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ...ﻟﻴﺤﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن ﻓﻰ ﻗﻠوﺒﻛم« )أف .(١٧ :٣
ﻓﻘﺒوﻝ اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻫو ﻨﻘطﺔ اﻟﺒداﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟروﺤﻴﺔ..
راﺑﻌ :8ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﺮازة
ﻴﻨﺒﻐﻰ ان ﻴﻌرف اﻟﻛﺎرز ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘوى اﻟﻨﻔس أو اﻟﻨﻔوس اﻟﺘﻰ ﻴﻛرز ﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﻴﻊ أن
ﻴﻨﺘﻘﻝ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﺴﺘواﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻷﻋﻠﻰ ﺘدرﻴﺠﻴﺎً دون أن ﻴﺘﻌﺠﻝ أو ﻴﺘﺨطﻰ أﺤد ﻫذﻩ
اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻛﻰ ﻻ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر أﺴﺎس ...وﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻫﻰ:
 (١اﻟﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻟﻤﺴــــــﻴﺤﻴﺔ :ﻓﻘد ﻴﺠﻬﻝ ﻫذا اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ وﻻ ﻴﻌرف ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎً ،أو ﻗد
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ﺘﻛون ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻤﺸ ـ ـ ـ ــوﻫﻪ وﻏﻴر ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻟذﻟك ﻟزم أن ﻴﻘدم ﻟﻪ اﻟﻛﺎرز ﻓﻛرة ﻤﺒﺴ ـ ـ ـ ــطﺔ ﻋن
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ أﻨﻬﺎ:
أ  -دﻴﺎﻨﺔ ﺘؤﻤن ﺒﺎﷲ اﻟواﺤد واﻟﺤﻴﺎة اﻷﺒدﻴﺔ.
ب -وأن ﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﻛﺘﺎﺒﻬﺎ اﻟﻤﻘدس ﺒﻌﻬدﻴﻪ.
ج -وأﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺸﺨص اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ.
 (٢اﻟﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻹﻨﺠﻴﻝ :ﻗد ﻴﻛون ﻋﻨد اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻓﻛرة ﻋن اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺤﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎً وﻟﻛﻨﻪ ﻴﺠﻬﻝ
اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس ﻟﻬذا ﻴﺘﺤﺘم ﻋﻠﯩﺎﻟﻛﺎرز أن ﻴ ﱠﻌرﻓﻪ ﺒﻪ أﻨﻪ:
أ  -ﻛﻼم اﷲ.
ب -أن ﺒﻪ ﺘﻌﺎﻟﻴم ﻋن اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺴﻼم وﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﻠوك اﻟﺴﻠﻴم ،واﻟﺤﻴﺎة اﻷﺒدﻴﺔ.
ج -أﻨﻪ ﻴﺘﺤدث ﻋن ﺸﺨص اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻋﻤﻠﻪ وﻤﻌﺠزاﺘﻪ ورﺴﺎﻟﺘﻪ.
 (٣اﻟﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻟﻤﺴــــــﻴﺢ :وﻗد ﻴﻛون اﻟﺸﺨص اﻟذى ﻨﻛرز ﻟﻪ ﻴﻌرف اﻟﻛﺜﻴر ﻋن اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
واﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس ،وﻟﻛن ﻴﻨﻘﺼﻪ أن ﻴﻌرف ﺸ ـ ـ ـ ــﺨص اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ،ﻟذﻟك وﺠب
أن ﻨﺤدﺜﻪ ﻋن اﻟﺴﻴد اﻟﻤﺴﻴﺢ أﻨﻪ:
أ  -ﻛﻠﻤﺔ اﷲ اﻷزﻟﻰ اﻟذى ﺘﺠﺴد ﻤن اﻟﻌذراء ﻓﻰ ﺸﺒﻪ اﻟﺒﺸر.
ب -أﻨﻪ ﺠﺎء ﻟﻔداء اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻤوﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴب.
ج -أﻨﻪ اﻵن ﻓﻰ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎء وأﻨﻪ أرﺴ ـ ـ ـ ــﻝ ﻟﻤﺎ روﺤﻪ اﻟﻘدوس] ...ﻻﺤظ أﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻘﻴم ﺤوا اًر
ﻻ »واﻟﻤﺒﺎﺤﺎﺜﺎت اﻟﻐﺒﻴﺔ واﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺨﻴﻔﺔ إﺠﺘﻨﺒﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎً أﻨﻬﺎ ﺘوﻟد ﺨﺼوﻤﺎت وﻋﺒد
أو ﺠد ً
اﻟ ـ ـ ـ ــرب ﻻ ﻴﺠب أم ﻴﺨﺎﺼم«٢) .ﺘﻰ  ،(٢٤ ،٢٣ :٢وﻟﻛﻨﻨﺎ ﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻋد اﻟراﻏﺒﻴن ﻓﻰ
اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،اﻟذﻴن ﺤرﱠﻛﻬم اﻟروح اﻟﻘدس وﺸﻐﻝ ﻗﻠوﺒﻬم ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺢ ،واﻟذﻴن ﻨﻛﺘﺸﻔﻬم ﻤن
ﺨﻼﻝ ﻟﻘﺎءاﺘﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺎس واﻟﺤدﻴث ﻤﻌﻬم وﺴﻌﻴﻨﺎ إﻟﻴﻬم[.
 (٤ﻗﺒوﻝ اﻟﻤﺴــــــﻴﺢ :وﻫﻨﺎ ﻨﺄﺘ ـ ـ ـ ــﻰ إﻟﻰ ﺠوﻫر اﻟﻛ ارزة ،ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻨ ـ ـ ـ ــﺎس ﻴﻌرﻓون اﻟﻛﺜﻴر ﻋن
اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺤﻴﺔ ،وﻋن اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس ،وأﻴﻀﺎً ﻋن اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ،وﻟﻛﻨﻬ ـ ـ ـ ــم ﻟم ﻴﻘﺒﻠوﻩ ﺒﻌد ﻓﻰ
ﺤﻴﺎﺘﻬم ،ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻋﻤﻝ اﻟﻛﺎرز ﻫو ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻋدة ﻫذﻩ اﻟﻨﻔوس ﻋﻠﻰ ﻗﺒوﻝ ﺸ ـ ـ ـ ــﺨص رﺒﻨﺎ
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ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻤﺨﻠﺼﺎً وﻓﺎدﻴﺎً ﺜم رﺒﺎً وﺴﻴداً...
ﺧﺎﻣﺴ :8ﺗﺮﻛﻴﺰات اﻟﻜﺮازة
ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﻛون ﺘرﻛﻴز اﻟﺨﺎدم ﻫو إظﻬﺎر ﺸﺨص اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ ﻤﺤﺒﺘﻪ اﻟﻔﺎﺌﻘﺔ
ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺼﻠﻴب وﺘﻘدﻴم ﻋطﻴﺔ اﻟﺨﻼص ﻟﻺﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﺨطﺎﻴﺎﻩ ،ﻓﻘد أﺴﻠم ﻨﻔﺴﻪ
ﻷﺠﻝ ﻛﻝ واﺤد ﻤﻨﺎ )ﻋب  (٩ :٢وﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﻤﻊ اﻵب اﻟﻘدوس »إن اﷲ ﻛﺎن ﻓﻰ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ
ﻤﺼﺎﻟﺤﺎً اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴر ﺤﺎﺴب ﻟﻬم ﺨطﺎﻴﺎﻫم« )٢ﻛو .(١٨ :٥
ٕواذ ﻴﻔﺘﺢ اﻟرب ذﻫﻨﻪ ﻟﻴدرك ﻤﺤﺒﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻴﻔﺘﺢ ﻗﻠﺒﻪ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎً ﻟﻘﺒوﻝ ﺸﺨص اﻟﻤﺴﻴﺢ.
ﺳﺎدﺳ :8ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻜﺮازة
ﻴﻘوم اﻟﻛﺎرز ﺒﺨدﻤﺔ اﻟﻛ ارزة ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺘﻌددة ﻤﻨﻬﺎ:
 -١ﻤﺠﺎﻝ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛﺒﻴرة :ﻛﺎﻟﻘداﺴ ـ ـ ـ ــﺎت أو اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻀم
اﻟرﺠﺎﻝ واﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴدات ،أو اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻨوﻋﻴﺔ ﻛﺈﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺒﺎب أو اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺎﺒﺎت أو
اﻟﺴﻴدات أواﻟﻌﻤﺎﻝ أو إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت إﺨوة اﻟرب ...إﻟﺦ.
 -٢ﻤﺠ ـ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟﻤﺠﻤوﻋ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻤﺤدودة اﻟﻌدد ﻤﺜﻝ ﻓﺼوﻝ اﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻟﻛﻨﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ،أو اﻷﺴ ـ ـ ـ ــر
اﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.
 -٣ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻔردﻴﺔ ﻤﻊ زﻤﻴﻝ أو ﺼدﻴق أو ﺠﺎر أو أى ﺸﺨص ﻓﻰ ﻟﻘﺎء ﻤﻨﻔرد..
ﺳﺎﺑﻌ :8أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﺮازة
ﻴﺨﺘﻠف أﺴ ـ ـ ـ ــﻠوب اﻟﻛ ارزة ﺘﺒﻌﺎً ﻹﺨﺘﻼف اﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﻓﺎﻷﺴ ـ ـ ـ ــﻠوب اﻟذى ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﻗد ﻻ
ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻤﺠﺎﻝ آﺨر...
ﻟذﻟك ﻓﻬﻨﺎك أﺴﺎﻟﻴب ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻟﻠﻛ ارزة ﻤﻨﻬﺎ:
 -١أﺴﻠوب اﻟوﻋظ :وﻫذا ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋت اﻟﻛﺒﻴرة اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻨوﻋﻴﺔ اﻟﺘﻰ وﻀﺤﻨﺎﻫﺎ
ﺴﺎﺒﻘﺎً..
 -٢أﺴﻠوب درس اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻛرازى :وﻫذا ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﻤﺤدودة اﻟﻌدد..
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 -٣أﺴﻠوب اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟﻛرازﻴﺔ :وﻫﻰ ﺘﻨﺎﺴب ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻔردﻴﺔ.
ﺛﺎﻣﻨ :8وﺟﻬﺎ اﻟﻜﺮازة
ﻤن اﻟﻤﻌﻠوم أن ﻓﺘﺢ اﻟطرﻴق إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻛوت ٕواﻗﺘراب ﻫذا اﻟﻤﻠﻛوت ﻤن اﻟﺒﺸ ـ ـ ـ ــر ﻗد ﻛﻠف
اﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ دﻤﻪ اﻟﻛرﻴم ،ﻓﺒﺎﻟﺼﻠﻴب ﺘﻤت اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وﺒطﻠت اﻟﻌداوة )ﻫذا ﻤن
ﺠﺎﻨب اﷲ( أى أن اﷲ ﻛﺎن ﻓﻰ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ﻤﺼﺎﻟﺤﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴر ﺤﺎﺴب ﻟﻬم ﺨطﺎﻴﺎﻫم
)٢ﻛو  .(١٩ :٥ﻫذا ﻤﺎ دﻋﻰ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــوﻝ أن ﻴﻘوﻝ »ﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻛرﻴن اﷲ اﻵب اﻟذى
أﻫﻠﻨﺎ ﻟﺸرﻛﺔ ﻤﻴراث اﻟﻘدﻴﺴﻴن ﻓﯩﺎﻟﻨور ..اﻟذى أﻨﻘذﻨﺎ ﻤن ﺴﻠطﺎن اﻟظﻠﻤﺔ وﻨﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻤﻠﻛوت
أﺒن ﻤﺤﺒﺘﻪ اﻟذى ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻔداء ﺒدﻤﻪ ﻏﻔران اﻟﺨطﺎﻴﺎ ..اﻟذى ﻓﻴﻪ ٌﺴ ـ ـ ـ ـ َـر أن ﻴﺤﻝ ﻛﻝ اﻟﻤﻝء
ﻼ
وأن ﻴﺼﺎﻟﺢ ﺒﻪ اﻟﻛﻝ ﻟﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋﺎﻤ ً
ﻼ اﻟﺼﻠﺢ ﺒدم ﺼﻠﻴﺒﻪ ﺒواﺴطﺘﻪ ...وأﻨﺘم اﻟذﻴن ﻛﻨﺘم ﻗﺒ ً
أﺠﻨﺒﻴﻴن وأﻋداء ﻓﻰ اﻟﻔﻛر ﻓﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﺸرﻴرة ﻗد ﺼﺎﻟﺤﻛم اﻵن ﻓﻰ ﺠﺴم ﺒﺸرﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤوت
ﻟﻴﺤﻀرﻛم ﻗدﻴﺴﻴن ﺒﻼ ﻟوم وﻻﺸﻛوى أﻤﺎﻤﻪ« )ﻛو .(٢٢ – ١٢ :١
ﻓﺎﻟﻛ ارزة إذن ﻫﻰ إﻋﻼن اﻟﺒﺸﺎرة اﻟﻤﻔرﺤﺔ واﻟﺨﺒر اﻟﺴﺎر ﺒﺈﻗﺘراب ﻤﻠﻛوت اﷲ ﻤن اﻟﻘﻠوب
»ﻫﺄﻨذا واﻗف ﻋﻠﯩﺎﻟﺒﺎب وأﻗرع ..إن ﺴﻤﻊ أﺤد ﺼوﺘﻰ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أدﺨﻝ إﻟﻴﻪ وأﺘﻌﺸﻰ ﻤﻌﻪ
وﻫو ﻤﻌﻰ« )رؤ .(٢٠ :٣
ﻫذا ﻫو وﺠﻪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوﻝ ﻟﻠﻛرزاة )أى إظﻬﺎر اﻟﻤوﻗف ﻤن ﺠﺎﻨب اﷲ وﻫو إﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻌداد
اﻟرب ﻟﻘﺒوﻝ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻰ ﻤﻠﻛوﺘﻪ ﺒﻌد أن ﻛﺎن ذﻟك ﻤﺴﺘﺤﻴﻼً.(..
أﻤﺎ وﺠﻪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻵﺨر ﻟﻠﻛ ارزة ﺒﺨﺼوص ﻤوﻗف اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﷲ ﻓﻬو اﻟﻤﻨﺎداة ﻹﻨﺴﺎن
ﺒﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﷲ وﻗﺒوﻟﻪ ﻤﻠﻛوت اﻟﺴﻤوات ،وﻓﺘﺢ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻠﻤﻠك اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﻤﺨﻠص اﻟﻔﺎدى ..أو
ﺒﺄﻟﻔﺎظ أﺨرى ﺒﻨﻔس اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻨﺎداة ﺒﺎﻟﺘوﺒﺔ واﻹﻴﻤﺎن ...واﻟﺘوﺒﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﷲ ٕواﻟﻰ
ﻤﻠﻛوﺘﻪ واﻟﻨداﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤر اﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﻌد ﻋن اﷲ وﻓﻰ ﻤﻤﻠﻛﺔ اﻟظﻠﻤﺔ ﺘﺤت ﺴﻠطﺎن
إﺒﻠﻴس ..ﻤن أﺠﻝ ﻫذا إرﺘﺒطت اﻟﻤﻨﺎداة ﺒﺈﻗﺘراب ﻤﻠﻛوت اﻟﺴﻤوات ﺒﺎﻟﻤﻨﺎداة ﺒﺎﻟﺘوﺒﺔ ﻓﻰ ﻛ ارزة
اﻟرب »ﻤن ذﻟك اﻟزﻤﺎن أﺒﺘدأ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع ﻴﻛرز وﻴﻘوﻝ »ﺘوﺒوا ﻷﻨﻪ أﻗﺘرب ﻤﻠﻛوت اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻤوات«
)ﻤت  (١٧ :٤وﻫﻛذا أﻴﻀﺎً ﻛﺎﻨت ﻛ ارزة اﻟﻤﻌﻤدان »وﻓﻰ ﺘﻠك اﻷﻴﺎم أﺒﺘدأ ﻴوﺤﻨﺎ اﻟﻤﻌﻤدان
ﻴﻛرز ﻓﻰ ﺒرﻴﺔ اﻟﻴﻬودﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼً :ﺘوﺒوا ﻷﻨﻪ ﻗد أﻗﺘرب ﻤﻠﻛوت اﻟﺴﻤوات« )ﻤت .(٢ ،١ :٣
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ﻓﺎﻟﻛ ارزة ﻫﻰ اﻟﻤﻨﺎداة ﺒﺎﻟﻤوﻗف اﻹﻟﻬ ـ ـ ـ ــﻰ ٕواﻗﺘراب ﻤﻠﻛوﺘﻪ ،وﻫﻰ أﻴﻀﺎً اﻟﻤﻨﺎداة ﺒﺎﻟﻤوﻗف
اﻹﻨﺴﺎﻨﻰ ﻤن ﺘوﺒﺔ وأﻴﻀﺎً إﻴﻤﺎن ،واﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن ﻫﻨﺎ ﻫو اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﻤﺤﺒﺔ اﻟرب ﻴﺴوع،
وﻓداﺌﻪ وﻏﻔراﻨﻪ ،وﻓﺘﺢ اﻟﻘﻠب ﻟﻪ ﻟﻘﺒوﻟﻪ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن ،ﻓﺎﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻴﻘوﻝ »ﻫﺄﻨذا واﻗف
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب وأﻗرع إن ﺴ ـ ـ ـ ــﻤﻊ أﺤد ﺼوﺘﻰ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أدﺨﻝ إﻟﻴﻪ وأﺘﻌﺸﻰ ﻤﻌﻪ وﻫو ﻤﻌﻰ«
)رؤ .(٢٠ :٣
وﺒﻬذا ﺘﻛﺘﻤﻝ ﺼورة اﻟﻛرزة ﺒﺸﻤوﻟﻬﺎ اﻟﺠﺎﻨب اﻹﻟﻬﻰ )ﻤﺤﺒﺘﻪ ٕواﻗﺘراب ﻤﻠﻛوﺘﻪ( ،واﻟﺠﺎﻨب
اﻟﺒﺸ ـ ـ ـ ــرى )ﺘوﺒﺔ ٕواﻴﻤﺎن( ..وﻫذا ﻤﺎ ﻨراﻩ واﻀﺤﺎً ﻓﻰ ﺼورة ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻛ ارزة اﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع
ﻼ إذ ﺴﺠﻠﻬﺎ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﻤرﻗس اﻟﺒﺸﻴر ﺒﻘوﻟﻪ »ﺠﺎء ﻴﺴوع
اﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻨﺒراس ﻛﻝ ﻛ ارزة ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻗﺒ ً
إﻟﻰ اﻟﺠﻠﻴﻝ ﻴﻛرز ﺒﺒﺸ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻤﻠﻛوت اﷲ  ،وﻴﻘوﻝ ﻗد ﻛﻤﻝ اﻟزﻤﺎن وأﻗﺘرب ﻤﻠﻛوت اﷲ ﻓﺘوﺒوا
وآﻤﻨوا ﺒﺎﻹﻨﺠﻴﻝ )أى ﺒﺎﻟﺒﺸﺎرة(«.
ﺗﺎﺳﻌ :8ﻣﺎدة اﻟﻜﺮازة
ﻤﺎ ﻫﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻰ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻛﺎرز ﻓﻰ ﻛ ارزﺘﻪ واﻟﺘﻰ ﺘﺤﻤﻝ ﻓﻰ طﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤﺒﺔ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ،
وﺘﻬدف إﻟﻰ ﻗﺒوﻟﻪ رﺒﺎً وﻓﺎدﻴﺎً؟
اﻟﻤﺎدة ﺒﺒﺴﺎطﺔ ﻫﻰ ﻗﺼﺔ اﻟﺨﻠق واﻟﺴﻘوط واﻟﻔداء ﻤﻊ اﻟﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ﻟﻺﻨﺴﺎن،
وﻓﻰ اﻟﺨﺘﺎم ﻴﻀﻊ اﻟﺴﺎﻤﻊ أﻤﺎم ﻗرار ﺤﺎﺴم ﺒﻘﺒوﻝ اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﻔﺎدى اﻟﻤﺤب ،ﻋﻠﻰ
أن ﻴﻛون ﻗ اررﻩ ﺒﻤﺤض اﺨﺘﻴﺎرﻩ دون ﻀﻐط أو إﺠﺒﺎر ،ودون ﻤﺠﺎﻤﻠﺔ أو ﺨﺠﻝ...
 (١ﻤﺤﺒﺔ اﷲ وﺨﻠﻘﻪ اﻹﻨﺴﺎن] :ﻟم ﺘدﻋﻨﻰ ﻤﻌو اًز ﺸﻴﺌﺎً ﻤن أﻋﻤﺎﻝ ﻛراﻤﺘك[..
ﻴوﻀﺢ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس أن اﷲ ﻤن ﻤﺤﺒﺘﻪ ﻟﻺﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﺨﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺼورﺘﻪ ذاﺘﻬﺎ »ﻓﺨﻠق
اﷲ اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺼورﺘﻪ ..ﻋﻠﻰ ﺼورة اﷲ ﺨﻠﻘﻪ« )ﺘك .(٢٧ :١
وﻤن ﺸ ـ ـ ـ ــدة ﻤﺤﺒﺘﻪ ﻟﻪ ﺒﺎرﻛﻪ وأﻋطﺎﻩ ﺴﻠطﺎﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ إذ ﻗﺎﻝ اﻟﻛﺘﺎب »وﺒﺎرﻛﻬم
اﷲ وﻗﺎﻝ ﻟﻬم ..ﺘﺴﻠطوا ﻋﻠﻰ ﺴﻤك اﻟﺒﺤر وﻋﻠﻰ طﻴر اﻟﺴﻤﺎء وﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺤﻴوان ﻴدب ﻋﻠﻰ
اﻷرض« )ﺘك .(٢٨ :١
وﻤﻤﺎ ﻴدﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺒﺔ اﷲ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــدﻴدة ﻟﻺﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻗوﻝ اﻟوﺤﻰ ﻋﻘب ﺨﻠﻘﻪ اﻹﻨﺴﺎن »ورأى
اﷲ أن ﻛﻝ ﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺈذا ﻫو ﺤﺴن ﺠداً« )ﺘك  ،(٣١ :١وﻓﻰ ﺤﻴن أﻨﻪ ﻋﻘب ﺨﻠﻘﻪ اﻷﻴﺎم
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اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻛﺎن اﻟوﺤﻰ ﻴﻘوﻝ »ورأى اﷲ ذﻟك أﻨﻪ ﺤﺴن« )ﺘك  ،(٢١ ،١٨ ،١١ ،٤ :١ﺤﺴن
ﻓﻘط :اﻤﺎ ﻓﻰ ﺨﻠﻘﻪ ﻟﻺﻨﺴﺎن ﻓﺤﺴن ﺠداً..
وﻤن ﺒراﻫﻴن ﻤﺤﺒﺔ اﷲ أﻴﻀﺎً أﻨﻪ ﻗﺒﻝ أن ﻴﺨﻠق اﻹﻨﺴﺎن ﺨﻠق ﻟﻪ ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻤن
ﻨور ،وﻟﻴﻝ وﻨﻬﺎر ،وأرض وﺒﺤﺎر وﻨﺒﺎت وﺤﻴوان وطﻴور وأﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎك ،ﻟم ﻴدﻋﻪ ﻤﻌو اًز ﺸ ـ ـ ـ ــﻴﺌﺎً
ﻤن أﻋﻤﺎﻝ ﻛراﻤﺘﻪ..
وﻟﻘد ﺼرح اﻟرب ﺒﻤﺤﺒﺘﻪ ﻟﻺﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن وﻤﺴـ ـ ـ ـ ـرﺘﻪ ﺒﻪ ،ﻓﻰ ﻗوﻟ ـ ـ ـ ــﻪ »وﻟذاﺘﻰ ﻤﻊ ﺒﻨﻰ آدم«..
)أم .(٣١ :٨
ﻛﻤﺎ وﻀﺢ اﻟوﺤﻰ اﻹﻟﻬﻰ أن اﻟرب ﻓﻰ ﻤﺤﺒﺘﻪ ﻟﻺﻨﺴﺎن ﻗد ﺨﻠﻘﻪ ﻟﻴﻛون أﺒﻨﺎً ﻟﻠﻌﻠﻰ ،ﻟﻬذا
ﻓﻘد ﻋﻴﻨﻪ ﻟذﻟك ﻗﺒﻝ ﺘﺄﺴﻴس اﻟﻌﺎﻟم »ﻛﻤﺎ اﺨﺘﺎرﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻝ ﺘﺄﺴﻴس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻨﻛون ﻗدﻴﺴﻴن وﺒﻼ
ﻟوم ﻗداﻤﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺤﺒﺔ ..إذ ﺴﺒق ﻓﻌﻴﻨﻨﺎ ﻟﻠﺘﺒﻨﻰ ﺒﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺤﺴب ﻤﺴرة ﻤﺸﻴﺌﺘﻪ«
)أف .(٥ ،٤ :١
 (٢إﻨﻔﺼﺎﻝ اﻹﻨﺴﺎن ﻋن ﻤﺤﺒﺔ اﷲ] :اﻟﻤوت اﻟذى دﺤﻝ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﺒﺤس إﺒﻠﻴس[.
رﻏم ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ﻫذﻩ ﻟم ﻴﺒﺎدﻟﻪ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﺤﺒﺎً ﺒﺤب ،ﻟﻛﻨﻪ ﺒﻛﻝ أﺴ ـ ـ ـ ــف ﻓﻀﻝ أن ﻴﻨﻔﺼﻝ
ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺼﻨﻊ ﻤﺸﻴﺌﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﻤﺸﻴﺌﺔ اﷲ وﻴدور ﺤوﻝ ذاﺘﻪ ﻻ ﻓﻰ ﻓﻠك اﷲ ،وأﺴﺘﺤﺴن
أن ﺘﺄﺘﻴ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدر أﺨرى ﻻ ﻤن اﷲ ﻓﺄﻛﻝ ﻤن ﺸ ـ ـ ـ ــﺠرة ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﺨﻴر واﻟﺸ ـ ـ ـ ــر
)ﺘك  ،(٦ :٣وﻫﻛذا أﺼﺒﺢ ﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﺤﺎﻟﻪ »ﻓﻴﻘوﻟون ﷲ أﺒﻌد ﻋﻨﺎ وﺒﻤﻌرﻓﺔ طرﻗك ﻻ ﻨﺴ ـ ـ ـ ــر«
)أى .(١٤ :٢١
وأﻨطﺒ ـ ـ ـ ــق ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗوﻝ أﺸ ـ ـ ـ ــﻌﻴﺎء اﻟﻨﺒﻰ »ﻛﻠﻨ ـ ـ ـ ــﺎ ﻛﻐﻨم ﻀﻠﻠﻨﺎ ﻤﻠﻨﺎ ﻛﻝ واﺤ ـ ـ ـ ــد إﻟﻰ طرﻴﻘﻪ«
)إش .(٦ :٥٣
وﺒﻬذا أﻨﻔﺼﻝ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋن اﷲ ﺒﺴ ـ ـ ـ ــﺒب ﺨطﺎﻴﺎﻩ وآﺜﺎﻤﻪ »آﺜﺎﻤﻛم ﺼﺎرت ﻓﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻛم
وﺒﻴن إﻟﻬﻛم وﺨطﺎﻴﺎﻛم ﺴﺘرت وﺠﻬﻪ ﻋﻨﻛم ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﻤﻊ« )إش .(٢ :٥٩
وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻨﻔﺼﺎﻝ ﻋن اﷲ ،إﻨﻔﺼﻝ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋن اﻟﺤﻴﺎة ،وﻫﻛذا أﺼﺒﺢ »ﻟﻪ أﺴ ـ ـ ـ ــم أﻨﻪ
ﻼ ﻋ ـ ـ ـ ــن اﷲ وﻋن ﻤﺤﺒﺘﻪ ﻴﻌﺎﻨﻰ ﻤن
ﺤ ـ ـ ـ ــﻰ وﻫو ﻤﻴت« )رؤ  (١ :٣وﺒﺎت اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻤﻨﻔﺼ ً
اﻟﻤوت اﻟروﺤﻰ اﻷﺒدى.
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 (٣ﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺴــــــﻴﺢ اﻟﺤﺒﻴﺔ] :اﻟظﻬور اﻟﻤﺤﻴﻰ اﻟذى ﻹﺒﻨك اﻟوﺤﻴد اﻟﺠﻨس رﺒﻨﺎ وﻏﻠﻬﻨﺎ
وﻤﺨﻠﺼﻨﺎ ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ[.
إزاء اﻟوﻀﻊ اﻟذى وﺼﻝ إﻟﻴﻪ ﺤﺎﻝ اﻹﻨﺴﺎن وﻫو اﻟﻤوت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹﻨﻔﺼﺎﻝ ﻋن اﻟﻌﻠﻰ ،ﻟم
ﺘﻘف ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ﻤﻛﺘوﻓﺔ اﻷﻴدى ﺒﻝ ﺠﺎء اﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻤظﻬ اًر ﻤﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﺒﺸر ﻟﻴﺘﺤﻤﻝ
ﻫو ﺒﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ ﺤﻛم اﻟﻤوت ﻓﻰ ﺠﺴ ـ ـ ـ ــدﻩ ﻟﻴﻘرﺒﻨﺎ إﻟﻰ اﷲ وﻴﺼﻨﻊ ﺼﻠﺤﺎً ﺒدم ﻨﻔﺴﻪ وﻴزﻴﻝ اﻟﻬوة
اﻟﺴﺤﻴﻘﺔ ﻟﺘﻌود اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﷲ واﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻤﻨذ اﻟﻘدﻴم ...واﻵﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺠﺴد ﻫذﻩ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ:
»وﻟﻛن اﷲ ﺒﻴن ﻤﺤﺒﺘﻪ ﻟﻨﺎ ﻷﻨﻪ وﻨﺤن ﺒﻌد ﺨطﺎة ﻤﺎت اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻷﺠﻠﻨﺎ« )رو .(٨ :٥
»ﻓﺈن اﻟﻤﺴﻴﺢ أﻴﻀﺎً ﺘﺄﻟم ﻤرة واﺤدة ﻤن أﺠﻝ ﺨطﺎﻴﺎﻨﺎ ،اﻟﺒﺎر ﻤن اﺠﻝ اﻷﺜﻤﺔ ﻟﻛﻰ ﻴﻘرﺒﻨﺎ
إﻟﻰ اﷲ ﻤﻤﺎﺘﺎً ﻓﻰ اﻟﺠﺴد وﻟﻛن ﻤﺤﻰ ﻓﻰ اﻟروح« )١ﺒط .(١٨ :٣
»أى أن اﷲ ﻛﺎن ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻤﺼﺎﻟﺤﺎً اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴر ﺤﺎﺴب ﻟﻬم ﺨطﺎﻴﺎﻫم وواﻀﻌﺎً
ﻓﻴﻨﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ« )٢ﻛو .(١٩ :٥
ﻼ ﺒﻌﻴدﻴن ﺼرﺘم ﻗرﻴﺒﻴن ﺒدم اﻟﻤﺴﻴﺢ«
»وﻟﻛن اﻵن ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻴﺴوع أﻨﺘم اﻟذﻴن ﻛﻨﺘم ﻗﺒ ً
)أف .(١٣ :٢
ﻫذﻩ ﻫﻰ ﻤﺒﺎدرة اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ ﻤﻝء ﻤﺤﺒﺘﻪ إذ ﻗدم ﻟﻨﺎ اﻟﻔداء ﻟﻴﻌﻴدﻨﺎ ﻤرة أﺨرى
إﻟﻰ اﻷﺤﻀﺎن اﻷﺒوﻴﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ..
وﻤﺎ أﺠﻤﻝ ﺘﻌﺒﻴر اﻟﻘدﻴس إﻏرﻴﻐورﻴوس اﻟﻨﺎطق ﺒﺎﻹﻟﻬﻴﺎت ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺠﻴدة إذ
ﻗﺎﻝ:
} äOQCGh ,á°Só≤ŸG ∂à«°Uh áaÉﬂh hó`` ` `©dG ájGƒ¨H §≤°S ÉeóæYh
’h áμFÓe ¢ù«FQ ’h ∑Óe ’ ,¤hC’G ¬àÑJQ ¤EG √OôJh √Oó`` ` `Œ ¿CG
ádÉëà°SEG Ò¨H âfCG πH ,Éæ°UÓN ≈∏Y ¬àæªàFCG Ék «Ñf ’h AÉHBG ¢`` ` `ù«FQ
õLÉ◊Gh ,ÜB’G ió`` ` `d Ék £«°Sh Éæd äöUh ...â`` ` `°ùfCÉJh äó°ùŒ
Ú«°VQC’G âë∏°UCGh ,É¡àeóg á`` ` `Áó≤dG IhGó©dGh ¬à°†≤f §°SƒàŸG
.(≈¡dE’G ¢SGó≤dG) { ..Gk óMGh ÚæKC’G â∏©Lh Ú«FÉª°ùdG øe
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 -٤اﻟﻘرار اﻟﺤﺎﺴم] :وﺼﺤت ﺨﻠﻔﻰ ﻗﺎﺌﻼً :ﺘﻌﺎﻝ ﻟﻛﻰ ﺘﺘطﻬر ﻤن ﺨطﺎﻴﺎك ..ﻫﺎ ﻗد أﺘﻴت
ﻴﺎ ﺴﻴدى ﻗﺎرﻋﺎً ﺒﺎب ﺘﻌطﻔك[..
ﺒﻌد أن ﻗﺎم اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ﺒﻤﺒﺎدرﺘﻪ اﻟﺤﺒﻴﺔ ،ﻟم ﻴﺒق أﻤﺎم اﻹﻨﺴﺎن إﻻ أن ﻴﺘﺨذ ﻗ ار اًر ﻤﺼﻴرﻴﺎً
ﻼ ﻋن اﷲ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤوت روﺤﻰ أﺒدى..
ﺤﺎﺴﻤﺎً ..إﻤﺎ أن ﻴرﻓض ﻫذﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻤﻨﻔﺼ ً
ٕواﻤﺎ أن ﻴﻘﺒﻝ ﺒﺈﺨﺘﻴﺎرﻩ ﺸﺨص اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟذى ﻓﻰ ﻤﺒﺎدرﺘﻪ ﺠﺎء ﺒذاﺘﻪ ﻗﺎرﻋﺎً ﻋﻠﻰ
ﺒﺎب اﻟﻘﻠب» :ﻫﺎأﻨذا واﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب واﻗرع إن ﺴﻤﻊ أﺤد ﺼوﺘﻰ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أدﺨﻝ إﻟﻴﻪ
وأﺘﻌﺸﻰ ﻤﻌﻪ وﻫو ﻤﻌﻰ« )رؤ  ،(٢٠ :٣وﺒﻘﺒوﻝ اﻟرب ﻓﻰ اﻟﻘﻠب ﺘﻌود اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﷲ إﻟﻰ
اﻟﺼورة اﻟﻤﺠﻴدة اﻟﺘﻰ ﻗﺼدﻫﺎ اﷲ ﻴوم ﺨﻠق اﻹﻨﺴﺎن..
وﺒﺎﻟﺘﺄﻛﻴد إن ﻤﺠﺊ اﻟرب ﻴﻴوع إﻟﻰ اﻟﻘﻠب ﻗد أﺨﺘزﻝ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴن اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض ،ﻓﻤﺎ
ﻋﺎدت ﻫﻨﺎك ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻰ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺒﺎﻟرب ،ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻛﻴر ﻓﻰ اﻟﺼﻌود إﻟﻰ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎء أو
اﻟﻬﺒوط إﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎء ﻤﻊ اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴوﻝ »ﻻ
ﺘﻘﻝ ﻓﻰ ﻗﻠﺒك ﻤن ﻴﺼﻌد إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﻟﻴﺤﻀر اﻟﻤﺴﻴﺢ ،أو ﻤن ﻴﻬﺒط إﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻴﺔ أى ﻟﻴﺼﻌد
اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻤن اﻷﻤوات ،ﻟﻛن ﻤﺎذا ﻴﻘوﻝ ،اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻗرﻴﺒﺔ ﻤﻨك ﻓﻰ ﻓﻤك أى ﻛﻠﻤﺔ اﻹﻴﻤﺎن اﻟذى
ﻨﻛرز ﺒﻬﺎ ،ﻷﻨك إن أﻋﺘرﻓت ﺒﻔﻤك ﺒﺎﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع وآﻤﻨت ﺒﻘﻠﺒك أن اﷲ أﻗﺎﻤﻪ ﻤن اﻷﻤوات
ﺨﻠﺼت ،ﻷن اﻟﻘﻠب ﻴؤﻤن ﺒﻪ ﻟﻠﺒر واﻟﻔم ﻴﻌﺘرف ﺒﻪ ﻟﻠﺨﻼص« )رو .(١٠ – ٦ :١٠
وﻗد ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ أن ﻨوﺠﻪ اﻟدﻋوة رﻗﻴﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻠك اﻟواﻗف ﻋﻠﻰ ﺒﺎب اﻟﻘﻠب ﻟﻴﺘﻔﻀﻝ
ﺒﺎﻟدﺨوﻝ إذ ﻨﻘوﻝ» :أﻴﻬﺎ اﻟﻤﻠك اﻟﺴﻤﺎﺌﻰ اﻟﻤﻌزى روح اﻟﺤق اﻟﺤﺎﻀر ﻓﻰ ﻛﻝ ﻤﻛﺎن واﻟﻤﺎﻟﺊ
اﻟ ـ ـ ـ ــﻛﻝ ﻛﻨز اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت وﻤﻌطﻰ اﻟﺤﻴﺎة ..ﻫﻠم ﺘﻔﻀﻝ وﺤﻝ ﻓﻴﻨﺎ وطﻬرﻨﺎ ﻤن ﻛﻝ دﻨس أﻴﻬﺎ
اﻟﺼﺎﻟﺢ وﺨﻠص ﻨﻔوﺴﻨﺎ«.
وﻤﺎ ﻤن ﺸك أن ﻫذا اﻟﻘرار اﻟﺤﺎﺴم ﺒﻘﺒوﻝ اﻟرب ﻴﺴوع ﻴﺘﻀﻤن:
أ  -ﺘوﺒﺔ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﻴﺎع اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ ﺒﻌﻴداً ﻋن اﷲ ،ﻓﻘرر اﻟﻌودة إﻟﻰ
أﺤﻀﺎن اﻟرب اﻷﺒوﻴﺔ..
ب  -إﻴﻤﺎن اﻹﻨﺴﺎن وﺜﻘﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ودﺨوﻝ اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻴﻘﻴﻨﺎً إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ..
واﻟواﻗ ـ ـ ـ ــﻊ أن ﻗﺒوﻝ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴد اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ اﻟﻤﻠك اﻟﻤﺤب ﻓﻰ اﻟﻘﻠب ﻫ ـ ـ ـ ــو ﺠوﻫر اﻹﻴﻤﺎن ﻤن
اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻟروﺤﻴﺔ ،ﻓﻤﻔﻬوم ﻛﻠﻤﺔ ﻤؤﻤن ﻫو اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨص اﻟذى ﻗﺒﻝ ﻴﺴوع ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر
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ﻤﻌﻠﻤﻨﺎﻴوﺤﻨﺎ اﻟﺒﺸﻴر ﻓﻰ ﻗوﻟﻪ» :وأﻤﺎ ﻛﻝ اﻟذﻴن ﻗﺒﻠوﻩ ﻓﺄﻋطﺎﻫم ﺴﻠطﺎﻨﺎً أن ﻴﺼﻴروا أوﻻد
اﷲ أى اﻟﻤؤﻤﻨون ﺒﺄﺴﻤﻪ« )ﻴو .(١٢ :١
وﺒﻘﺒوﻝ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻟﻠرب ﺘﻛ ـ ـ ـ ــون اﻟﻛ ارزة ﻗد ﺤﻘﻘت ﻫدﻓﻬﺎ ﻓﻰ إﻨﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺎر ﻤﻠﻛوت اﷲ ﻋﻠﻰ
اﻷرض..
ﻋﺎﺷﺮ :Dﺛﻤﺎر اﻟﻜﺮازة
َﺒﻝ اﻟﻤوﻋوظ دﺨوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ:
إذا ﻗ َ
 -١ﻴﺼﺒﺢ أﺒﻨﺎً ﷲ وﺘﺘﺠدد ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺎﻋﻴﻝ اﻟﻤﻌﻤودﻴﺔ اﻟﻤﻘدﺴﺔ :ﻛﻘوﻝ اﻟﻛﺘﺎب» :وأﻤﺎ ﻛﻝ اﻟذﻴن
ﻗﺒﻠوﻩ ﻓﺄﻋطﺎﻫم ﺴﻠطﺎﻨﺎً ان ﻴﺼﻴروا أوﻻد اﷲ أى اﻟﻤؤﻤﻨون ﺒﺄﺴﻤﻪ« )ﻴو .(١٢ :١
 -٢ﺘﺼﺒ ـ ـ ـ ــﺢ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﷲ :ﺒﻨﺎء ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻛوﻨﻪ أﺒﻨﺎً ﻛﻤﺎ وﻀ ـ ـ ـ ــﺢ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس
اﻟرﺴوﻝ ﺒﻘوﻟﻪ »ﺜم ﺒﻤﺎ أﻨﻛم أﺒﻨﺎء أرﺴﻝ اﷲ روح أﺒﻨﻪ إﻟﻰ ﻗﻠوﺒﻛم ﺼﺎرﺨﺎً ﻴﺎ أﺒﺎ اﻵب«
)ﻏﻝ .(٦ :٤
 -٣ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻀواً ﻓﻰ ﻋﺎﺌﻠﺔ اﷲ وﻓﻰ ﺠﺴ ـ ـ ـ ــد اﻟﻤﺴﻴﺢ أى اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ» :ﻓﻠﺴﺘم إذاً ﺒﻌد ﻏرﺒﺎء
ﻻ ﺒﻝ رﻋﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﻘدﻴﺴﻴن وأﻫﻝ ﺒﻴت اﷲ« )أف .(١٩ :٢
وﻨزً
 -٤ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻼم اﻟداﺨﻠﻰ ﻤﻊ اﷲ وﻤﻊ ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ »ﻓﺈذا ﻗد ﺘﺒررﻨﺎ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن ﻟﻨﺎ ﺴﻼم
ﻤﻊ اﷲ ﺒرﺒﻨﺎ ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ« )رو .(١ :٥
ﺣﺎدى ﻋﺸﺮ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﻜﺮازة
ﻫﻨﺎك ﻋواﻤﻝ ﻫﺎﻤﺔ ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴراﻋﻴﻬﺎ اﻟﻛﺎرز ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘق ﻟﻠﻛ ارزة ﻫدﻓﻬﺎ:
 -١وﻋﻰ اﻟﺨﺎدم ﺒﺄن اﷲ وﺤدﻩ ﻫو اﻟذى ﻴﻐﻴر اﻟﻨﺎس وﻟﻴﺴ ـ ـ ـ ــت ﺤﻛﻤﺔ اﻟﺨﺎدم أو ﻟﺒﺎﻗﺘﻪ أو
ﻗ ـ ـ ـ ــوة ﺤﺠﺘﻪ وﻤﻨطﻘﻪ ،ﻓﻼ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ذاﺘﻪ ﺒﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻝ اﷲ وﻗوة اﷲ ،وﻫذا ﻤﺎ ﻛﺎن
واﻀﺤﺎً ﺠداً ﻓﻰ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴوﻝ إذ ﻗﺎﻝ »وأﻨﺎ أﺘﻴت إﻟﻴﻛم أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة أﺘﻴت ﻟﻴس
ﺒﺴ ـ ـ ـ ــﻤو اﻟﻛﻼم أو اﻟﺤﻛﻤﺔ ﻤﻨﺎدﻴﺎً ﻟﻛم ﺒﺸﻬﺎدة اﷲ ...وﻛﻼﻤﻰ وﻛ ارزﺘﻰ ﻟم ﻴﻛوﻨﺎ ﺒﻛﻼم
اﻟﺤﻛﻤﺔ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﻨﻊ ﺒﻝ ﺒﺒرﻫﺎن اﻟروح واﻟﻘوة ﻟﻛﻰ ﻻ ﻴﻛون إﻴﻤﺎﻨﻛم ﺒﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﺎس
ﺒﻝ ﺒﻘوة اﷲ« )١ﻛو .(٤ ،١ :٢
 -٢ﺤرص اﻟﺨﺎدم ﻋﻠﻰ إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﷲ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺨدوم ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻛﻼم أو
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ﻤن ﺨﻼﻝ ﺼﻤﺘﻪ.
 -٣اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ اﻟوﺠود ﻓﻰ ﺤﻀرة اﻟرب واﻹﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺨط اﻹﺘﺼﺎﻝ اﻟﺨﻔﻰ ﻤﻔﺘوﺤﺎً ﺤﺘﻰ
ﻴﻤﻛن أﻟﺘﻘﺎط ﻫﻤﺴﺎت اﷲ وﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺘﻪ ،ﻓﻴﻌﻛﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠو اﻟﻛ ارزة.
 -٤اﻟﺤذر ﻤن أى إﻨﺤراف داﺨﻠﻰ ﻋن اﻟﻬدف ﻓﻴﺠﻨﺢ اﻟﺨﺎدم إﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴق ذاﺘﻪ وﻟﻔت اﻟﻨظر
إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻗدراﺘﻪ ٕواﻤﻛﺎﻨﻴﺘﻪ وﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻪ وﺘﻘواﻩٕ ،واﻨﺘزاع اﻹﻋﺠﺎب ﺒﻪ ٕواﻨﺘظﺎر ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤدﻴﺢ
اﻟﺘﻰ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻨﻛرﻫﺎ ﺒﻔﻤﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫو ﻴرﺘﺎح إﻟﻴﻬﺎ ﺒﻘﻠﺒﻪ ..ﻓﻴﺒﻌث ﻤن ﻤن ﺠدﻴد روح اﻟﻔرﻴﺴﻴﺔ
ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻘﻨﱠﻌﺔ.
 -٥ﻹﺘﺒ ـ ـ ـ ــﺎع ﺨطوات ﺤﻛﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ اﻟﺨدﻤ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻔردﻴﺔ وﻫﻰ أن ﻻ ﻴﺒدأ اﻟﺨﺎدم
ﺒﺎﻟﻛ ارزة ﻤﺒﺎﺸرة ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎﻨت ﻤﻬﻤﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴؤدﻴﻬﺎ وﻛﻔﻰ وﻟﻛن اﻟﺨﺎدم اﻟﺤﻛﻴم
ﻫو اﻟذى ﻴﺘﺒﻊ ﺨطوات ﺤﻛﻴﻤﺔ ﺒﺄن:
}»ﻳﺤﺐ« ﺛﻢ »ﻳﺼﺎدق« ﺛﻢ »ﻳﻜﺮز«{.
ﻓﺎﻟﻛ ارزة أﺴﺎﺴـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻫﻰ رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﻤﺤﺒﺔ إﻟﻬﻴﺔ ،وﻫﻛذا ﻗﻴﻝ ﻋن رب اﻟﻤﺠد ﻴﺴوع أﻨﻪ »ﻤﺤب
ﻟﻠﻌﺸﺎرﻴن واﻟﺨطﺎة« )ﻤت  .(١٩ :١١ﻟﻬذا ﻴﺘﺤﺘم أن ﻴﻤﺎرس اﻟﺨﺎدم اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻗﺒﻝ أن ﻴﺘﻛﻠم
ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻤﺨدوم أن ﻴﻠﻤس ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎً ،وﺒﻬذا ﻴﺴﻬﻝ أن ﺘرﺒﺤﻪ ﻟﻤﺤﺒﺘك
ﻻ ﻓﻴﺤب اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ اﻟذى ﻓﻴك ﻛﺨطوة أوﻟﻰ ﻴﺨطو ﺒﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻘﺒوﻝ ﺸ ـ ـ ـ ــﺨص
أو ً
اﻟﻤﺴﻴﺢ..
 -٦رﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎج اﻷﻤر إﻟﻰ ﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤﺤﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﺘرة ﻗﺼﻴرة ﻴؤدى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺎدم ﻋدة ﺨدﻤﺎت
ﻟﻠﻤﺨدوم ن ﻤﺜﻝ:
أ ( ﻗﻀﺎء ﺒﻌض إﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ،ﺘﻛﻠﻴف ﺒﻤﻬﻤﺎت ،ﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎوﻴر ،ﺸـ ـ ـ ـ ـراء ﻤﺎ ﻴﺤﺎﺘﺠﻪ ،ﻤراﻓﻘﺘﻪ
ﻓﯩﺎﻟﻤﺸﺎوﻴر.
ب( ﺘﻘدﻴم ﻫداﻴﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت )ﻋﻴد ﻤﻴﻼدﻩ ،ﻨﺠﺎﺤﻪ ،أ’ﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد ،اﻟﻘﻴﺎﻤﺔ.(...
ج( ﺘﻘدﻴم ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ اﻹﺤﺘﻴﺎج.
 -٧وﻤن أﺴﺎﻟﻴب ﺘﻘوﻴﺔ اﻟﺼداﻗﺔ:
أ ( اﻟﺴؤاﻝ ﻋﻨﻪ ﻤن ﺤﻴن ﻵﺨر إﻤﺎ ﺘﻠﻴﻔوﻨﻴﺎً أو ﺒﺎﻟزﻴﺎرات.
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ب( إظﻬﺎر اﻷﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ وﺒﻤﺸﺎﻛﻠﻪ وﺒﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﻔﻛر ﻓﻴﻪ.
ج( اﻹﺴﺘﻤﺎع إﻟﻴﻪ ﺒﺈﺨﻼص وﻫو ﻴﺘﻛﻠم ﻋن ﻨﻔﺴﻪ أو ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ.
د ( إﺤﺘرام وﺠﻬﺎت ﻨظرﻩ ٕوان ﻛﺎﻨت ﺘﺨﺘﻠف ﻋن رأﻴك.
ه( ﻋدم اﻹﺴﺘﺨﻔﺎف ﺒﻪ أو ﺒﺄﻓﻛﺎرﻩ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﺘﺎﻓﻬﺔ.
و ( اﻟﺘﺼرف اﻟطﺒﻴﻌﻰ ﻤﻌﻪ ﺒﻼ ﺘﻛﻠف ﻤن ﺠﻬﺔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻠوك اﻟﻴوﻤﻰ ،ﺤﺘﻰ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﻴﻊ أن
ﻴرى اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ ﺘﺼرﻓﺎﺘك اﻟﻌﺎدﻴﺔ.
ز( ﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎرﻛﺘﻪ ﺒﺤﻴﺎة ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻓﻰ ﺒﻌض ﻤﺸﻠﻛﻠك اﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻌﺜرﻩ ،وﺒﻌض ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘك
)ﻛﺄن ﺘﻌطﻴﻪ أن ﻴﻘ أر ﺨطﺎﺒﺎً وﺼﻠك وﻫو ﺠﺎﻟس ﻤﻌك ﻤﺜﻼً.(..
ح( ﻤﺠﺎراﺘﻪ )ﺒﺘﺤﻔظ ﺸ ـ ـ ـ ــدﻴد وﺤﻛﻤﺔ( ﻓﻰ ﺒﻌض إﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ )ﻤﺜﻝ ﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻰ ﺒﻌض
اﻷﻟﻌﺎب ،ﻟﺘﻘدﻴم اﻟرﺴﺎﻟﺔ ﺒﻌد ذﻟك.(..
ط( ﻤﻌرﻓﺔ أﻫﻠﻪ وأﻗﺎرﺒﻪ واﻷﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬم واﻟﺴؤاﻝ ﻋﻨﻬم.
ك( اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻪ ﺒروح اﻟﻌﺒودﻴﺔ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻝ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴوﻝ إذ ﻗﺎﻝ» :ﻓﺈﻨﻰ إذ
ﻛﻨت ﺤ اًر ﻤن اﻟﺠﻤﻴﻊ أﺴﺘﻌﺒدت ﻨﻔﺴﻰ ﻷرﺒﺢ اﻷﻛﺜرﻴن« )١ﻛو .(١٩ :٩
 -٨ردود ﻓﻌﻝ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺼداﻗﺔ ﺒﺤﺴب ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋﻤﻘﻬﺎ:
أ ( اﺒﺘدأت ﺘرﺒﺢ إﺤﺘراﻤﻪ ﻷﻨك أﺼﻐﻴت إﻟﻴﻪ ﺒﺄﻫﺘﻤﺎم وأﻨﺸ ـ ـ ـ ــﻐﻠت ﺒﺈﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ رﻏم ﺜﻘﻠﻬﺎ
وﻀرﻴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻫظﺔ.
ب( ﻴﺘﻛﻠم ﻋﻨك ﻓﻰ ﻏﻴﺎﺒك ﻤﺒدﻴﺎً إﺤﺘراﻤﻪ ﻟك.
ج( ﺒﻔﻀﻠك ﻋن اﻵﺨرﻴن ﻷﻨك ﺘﻌﺎﻤﻠت ﻤﻌﻪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴ ـ ـ ـ ــﻨﺔ وﺘﺴ ـ ـ ـ ــﻤﻊ ﻟﻪ ..ﻓرﻏم ﻋدم
وﺠود أﻤور ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻛﺜﻴرة ﺒﻴﻨﻛﻤﺎ ،ﻟﻛﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻴوﺠد ﻋﺎﻤﻝ واﺤد ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن
ﺘﻠﺘﻘﻴﺎ ﻋﻨدﻩ ،ﻤﻊ إﻨﺘﻬﺎز اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠﻛ ارزة ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب.
د ( ﻴﻨظر إﻟﻴك ﻛﺄﻓﻀﻝ ﺼدﻴق ﻟﻪٕ ،وان ﻛﻨت ﻤن ﺠﻬﺘك ﻻ ﺘﺸ ـ ـ ـ ــﻌر ﺒﺎﻹرﺘﻴﺎح اﻟﻛﺎﻤﻝ
ﻤﻌﻪ ،إذ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻠﺘﻘﻰ أﻨﺎﻨﻴﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺤﺒﺘك ﺘﺸﻌر ﺒﺜﻘﻝ اﻟﺼﻠﻴب.
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ه( ﻴﺸ ـ ـ ـ ــﺘﻬﻰ أن ﻴﺼﺒ ـ ـ ـ ــﺢ ﻤﺜﻠك ،رﻏم أﻨ ـ ـ ـ ــﻪ ﻴﺠد ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻰ ذﻟك ﺒﺴ ـ ـ ـ ــﺒب ﻋدم ﻗﺒوﻟﻪ
ﻟﻤﺴﻴﺢ.
 -٩رﺒط اﻟﻤﺨدوم ﺒﻤﻨﺎخ روﺤﻰ ﻤﻘدس ﻓﯩﺎﻟﻛﻨﻴﺴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟروﺤﻴﺔ وزﻴﺎرة اﻷدﻴرة
واﻷﻤﺎﻛن اﻟﻤﻘدﺴﺔ واﻟﺠﻠوس ﻤﻊ آﺒﺎء وأﺨوة ﻤﺨﺘﺒرﻴن..
ﺛﺎﻧﻰ ﻋﺸﺮ :ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻜﺮازة
ﻫﻨﺎك ﻤﻌوﻗﺎت ﻛﺜﻴرة ﺘﻌطﻝ اﻟﻤؤﻤن ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒدورﻩ ﻓﻰ اﻟﺨدﻤﺔ .ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌوﻗﺎت:
أو ً
ﻻ :ﻃﻔﻮﻟﺔ اMﻳﻤﺎن
اﻟﻤﻘﺼود ﺒطﻔوﻟﺔ اﻹﻴﻤﺎن ،أو اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟروﺤﻴﺔ ،ﻫو ﻋدم اﻟﻨﻀﺞ اﻟروﺤﻰ .وأوﺠﻪ اﻟﺸﺒﻪ
ﺒﻴن اﻟطﻔﻝ وﺒﻴن اﻟﻤؤﻤن ﻏﻴر اﻟﻨﺎﻀﺞ ﻛﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ:
:¬H ≈æà©j øe ¤EG êÉ«àME’G (1
ﻼ ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻰ ﻏذاﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴر ،ﻤن ﻋظﺎت
ﻓﻬو ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻘوم ﺒﺸﺊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻤﺜ ً
وﺘﺄﻤﻼت ،وﻛﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﻴﻊ أن ﻴﺴﺘﺨﻠص ﻏذاءﻩ ﻤن ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ..إﻟﺦ .ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻤؤﻤن
ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤن ﻴﻌﺘﻨﻰ ﺒﻪ ،ﻓﻛﻴف ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻌﺘﻨﻰ ﺒﺂﺨرﻴن ،أﻨﻬﺎ طﻔوﻟﺔ إﻴﻤﺎن ﺘﻌوﻗﻪ ﻋن
اﻟﻘﻴﺎﻤم ﺒﺎﻟﺨدﻤﺔ واﻟﻛ ارزة.
:äGòdG ∫ƒM õcôªàdG (2
ﻓﺎﻟطﻔﻝ اﻟﻤﺘﻤرﻛز ﺤوﻝ ذاﺘﻪ ،ﻴرﻴد أن ﻴﻤﺘﻠك ﻛﻝ ﺸ ـ ـ ـ ــﺊ ﻟﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ ،وﻴرﻴد أن ﺘﻠﺘﻔت ﻛﻝ
اﻷﻨظﺎر ﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻪ ،ﻓﻛﻴف ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﻴﻊ ﻤﺜﻝ ﻫذا اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن أن ﻴﻨﻛر ﻨﻔﺴﻪ وﻴﺤﻤﻝ اﻟﺼﻠﻴب
وﻴﺨدم اﻵﺨرﻴن.
ÒμØàdG Qƒ°üb (3
ﻼ ﻛطﻔﻝ ﻛﻨت اﺘﻛﻠم ،وﻛطﻔﻝ ﻛﻨت أﻓطن،
ﻴﻘوﻝ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴوﻝ» :ﻟﻤﺎ ﻛﻨت طﻔ ً
وﻛطﻔﻝ أﻓﻛر ١) «...ﻛو  (١١ :١٣وﻛﻴف ﻟﻠﻘﺎﺼر ﻓﻰ اﻟﺘﻔﻛﻴر أن ﻴدرك ﺨطﺔ اﷲ وﻓﻛر
اﷲ ،وﻴﺤﻘ ـ ـ ـ ــق ﻫدﻓﻪ !! ﻓﻌدم اﻟﻨﻤ ـ ـ ـ ــو اﻟروﺤﻰ واﻟﻨﻀوج اﻟروﺤﻰ ﻴﻌطﻝ اﻟﻤؤﻤن ﻋن اﻟﺨدﻤﺔ
واﻟﻛ ارزة.
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ﺛﺎﻧﻴ :8اMﻧﻐﻼﻗﻴﺔ
اﻹﻨﻐﻼﻗﻴﺔ ﻫﻰ ﻋدم اﻹﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﻴن ،وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻛوﻴن ﻋﻼﻗﺎت ﺼداﻗﺔ
وﻤودة ﻤﻌﻬم ،اﻷﻤر اﻟذى ﻴﻌوق اﻟﻤؤﻤن ﻋن اﻟﺨدﻤﺔ واﻟﻛ ارزة.
وﺘرﺠﻊ اﻹﻨﻐﻼﻗﻴﺔ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أﺴﺒﺎب ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ:
:AGƒ£fE’G (1
ﻼ ﺒﺄﻤراض ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ﻟم ﻴﻔطﻨوا ﻟﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ،ﻤن ﻫذﻩ
ﻓﺒﻌض اﻟﻤؤﻤﻨﻴن ﻤﺼﺎﺒون أﺼ ً
اﻷﻤراض ،ﻤرض اﻷﻨطواء اﻟﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻰ ،وﻫو ﻋ ـ ـ ـ ــدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻨﺎس واﻟﺨوف ﻤن
ﺘﻛوﻴن ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻌﻬـم ﻟـذﻟك ﻓﺎﻟﻤﻨـطوي ﻴﻔﻀﻝ اﻻﻨﻌزاﻝ اﻹﻨﻐﻼﻗﻴﺔ ،ﻤـﺜﻝ ﻫذا اﻻﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻻ
ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺨدم اﻷﺨرﻴن.
:∫GõàY’G Ωƒ¡ØŸ ÅWÉÿG º¡ØdG (2
ﻟﻘد دﻋﺎﻨﺎ اﻟـرب ﻟﻺﻋـﺘزاﻝ ﻋن اﻟﻌـﺎﻟم  ,أى ﻋـدم اﻷﺸﺘراك ﻓﻰ ﺸرورﻩ إذ ﻗﺎﻝ »أﺨرﺠوا
ﻤن وﺴطﻬم واﻋﺘزﻟوا ﻴﻘوﻝ اﻟرب٢) «......ﻛو .(١٧:٦
وﻫو ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻬـذا ﻋـدم اﻟﺤﻴـﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻛﻠﺔ أﻫﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﻛـﻘوﻝ اﻟﻛﺘﺎب »ﻻ ﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻛﻠوا ﻫذا
اﻟدﻫر ...ﺒﻝ ﺘﻐﻴروا ﻋن ﺸﻛﻠﻛم ﺒﺘﻐﻴﻴر اذﻫﺎﻨﻛم) «..رو .(٢:١٢
وﻗد ﻓﻬ ـ ـ ـ ــم اﻟﺒﻌض ﻫذﻩ اﻟدﻋوة ﻓﻬﻤﺎً ﺨﺎطﺌﺎً .ﻓﺨﻠطوا ﺒﻴ ـ ـ ـ ــن ﻤﻔﻬوم اﻹﺘزاﻝ وﺒﻴن ﻤﻔﻬوم
اﻹﻨﻌزاﻝ واﻹﻨﻔﺼﺎﻝ ..ﻓﺎﻹﻋﺘزاﻝ ﻛﻤﺎ وﻀﺤﻨﺎ ﻫو ﻋدم اﻹﺸ ـ ـ ـ ــﺘراك ﻓﻰ ﺸ ـ ـ ـ ــرور اﻟﻌﺎﻟم ،أﻤﺎ
اﻹﻨﻌزاﻝ واﻹﻨﻔﺼﺎﻝ ﻓﻬو ﻋدم اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ واﻹﻨزواء.
واﻟواﻗﻊ أن اﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع ﻗد وﻀﺢ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻓﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﻤﻔﻬوﻤﻴن ﻓﻰ ﺼﻼﺘﻪ اﻟوداﻋﻴﺔ
ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻶب »ﻟﺴ ـ ـ ـ ــت أﺴ ـ ـ ـ ــﺄﻝ أن ﺘﺄﺨذﻫم ﻤن اﻟﻌﺎﻟم ،ﺒﻝ أن ﺘﺤﻔظﻬم ﻤن اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـرﻴر«
)ﻴو .(١٥ :١٧
ﺒﻝ أن اﻟرب ﻗد أرﺴﻝ اﻟﻤؤﻤﻨﻴن إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻤﻠﺢ ﻴذوب ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻴﻤﻠﺤﻬﺎ »أﻨﺘم
ﻤﻠﺢ اﻷرض« )ﻤت  ،(١٣ :٥وﻛﺤﻤﻼن وﺴ ـ ـ ـ ــط اﻟذﺌﺎب »أذﻫﺒوا ..ﻫﺎ أﻨﺎ أرﺴ ـ ـ ـ ــﻠﻛم ﻤﺜﻝ
ﺤﻤﻼن ﺒﻴن ذﺌﺎب) «..ﻟو .(٣ :١٠
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á«MhôdG ájöüæ©dG (3
واﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟﻌﻨﺼرﻴﺔ اﻟروﺤﻴﺔ ﻫو إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤؤﻤﻨﻴن أﻨﻔﺴﻬم أﻨﻬم ﻤن ﻨوﻋﻴﺔ ﻏﻴر »ﺒﺎﻗﻰ
اﻟﻨﺎس اﻟﺨﺎطﺌﻴن اﻟظﺎﻟﻤﻴن اﻟزﻨﺎة) «..ﻟو .(١١ :١٨
ﻟذﻟك ﻓﻬم ﻴﻌﻴﺸون ﻤﺘﻘوﻗﻌﻴن ﻓﻰ داﺌرة ﻤﻐﻠﻘﺔ ،وﻻ ﺘﺨرج ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم ﻋن ﺤﻴزﻫم اﻟﺨﺎص،
ﺒرص ﻓﻴﻘﺘرﺒون
وﻤﺘ ـ ـ ـ ــﻰ ﺘﻌﺎﻤﻠوا ﻤﻊ ﻏﻴر اﻟﻤؤﻤﻨﻴن ،ﻛﺎﻨت ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬم ﻛﻤن ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻗوم ّ
إﻟﻴﻬم ﻓﻰ ﺤذر وﺘﺤﻔظ ﺸ ـ ـ ـ ــﺊ ﻤن اﻹﺤﺘﻘﺎر ،وﻛﺄﻨﻬم ﻴطﺒﻘون ﺸـ ـ ـ ـ ـرﻴﻌﺔ اﻷﺒرص اﻟﺘﻰ ﺘﻘوﻝ
»واﻷﺒرص اﻟذى ﻓﻴﻪ اﻟﻀرﺒﺔ ﺘﻛون ﺜﻴﺎﺒﻪ ﻤﺸﻘوﻗﺔ ،ورأﺴﻪ ﻴﻛون ﻤﻛﺸوﻓﺎً وﻴﻐطﻰ ﺸﺎرﺒﻴﻪ،
وﻴﻨ ـ ـ ـ ــﺎدى ﻨﺠس ﻨﺠس ..ﻛﻝ اﻷﻴﺎم اﻟﺘﻰ ﺘﻛون اﻟﻀرﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻴﻛون ﻨﺠﺴـ ـ ـ ـ ـﺎً إﻨﻪ ﻨﺠس ..ﻴﻘﻴم
وﺤدﻩ ..ﺨﺎرج اﻟﻤﺤﻠﺔ ﻴﻛون ﻤﻘﺎﻤﻪ«) ..ﻻ .(٤٦ ،٤٥ :١٣
أﻤ ـ ـ ـ ــﺎ رب اﻟﻤﺠد ﻓﻘد ﻋﻠﻤﻨ ـ ـ ـ ــﺎ ان ﻨﺨرج ﻤن ﻫذا اﻟﺘﻘوﻗﻊ ،وﺘﻠﻐﻰ ﺘﻠ ـ ـ ـ ــك اﻟﻌﻨرﻴﺔ ،إذ ﻛﺎن
ﻴﺠﺎﻟس اﻟﻌﺸﺎرﻴن وﻴؤاﻛﻠﻬم ،وﻴﻘﻴم ﺠﺴو اًر ﻤﻌﻬم ،وﻴﺒﺤث ﻋن أرض ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴﻨﻬم،
ﺤﺘﻰ ﻛﺎن ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻬدﻓﺎً ﻟﻠﻨﻘد ﻤن اﻟﻔرﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻴن اﻟﻤﺘﻘوﻗﻌﻴن ﺒﺄﻨﻪ »ﻤﺤب ﻟﻠﻌﺸ ـ ـ ـ ــﺎرﻴن واﻟﺨطﺎة«
)ﻤت .(١٩ :١١
ﻓﻬﻝ ﻨﺨ ـ ـ ـ ــرج ﻤن داﺌرﺘﻨ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ واﻟﻌﻨﺼرﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﻟﻨذﻫب إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻌﺎﻟم أﺠﻤﻊ
)ﻤر(١٦ :١٥؟ !!
ﻟﻘ ـ ـ ـ ــد رأﻴﻨﺎ ﻋﺎﻤﻠﻴن ﻤن ﻋواﻤﻝ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـ ارزة وﻫﻤﺎ :طﻔوﻟﺔ اﻹﻴﻤﺎن واﻹﻨﻐﻼﻗﻴﺔ ،وﻨﺘﻘدم
إﻟﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﻋﺎﻤﻝ آﺨر ﻫو اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص.
ﺛﺎﻟﺜ :8اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ
ﻤﻌوق آﺨر ﻴﻌطﻝ اﻟﻤؤﻤن ﻋن اﻟﺨدﻤﺔ واﻟﻛ ارزة وﻓﻰ إﻴﺠﺎز ﻨﻌرض
اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص ّ
اﻟﻤﻌوق..
ﺒﻌض ﺠواﻨب ﻫذا
ّ
¢ü≤ædÉH Qƒ©°ûdG Ωƒ¡Øe (1
ﻫو إﺤﺴ ـ ـ ـ ــﺎس اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺄﻨﻪ أﻗﻝ ﻤن ﻏﻴرﻩ ﺸﺄﻨﺎً ﻓﻰ ﺒﻌض اﻷﺸﻴﺎء ،وأﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺴﺎوى ﻤﻊ
اﻵﺨرﻴن ﻓﻰ اﻟﻤﻘدرة واﻹﻤﻛﺎﻨﻴﺎت ،وﻴﺘﺼور أن ﻫذﻩ اﻷﻤور ﺘﻘف ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻰ طرﻴﻘﻪ ،ﻓﻴﺸﻌر
ﺒﺈﻨﻛﺴﺎر ﻗﻠب وﻤذﻟﺔ.

 ٤٠دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

وﻻﺒد أن ﻨﻔرق ﺒﻴن اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص واﻹﺘﻀﺎع ﻫو ﺸ ـ ـ ـ ــﻌور اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﺒﺄﻨﻪ أﻗﻝ ﻤن
اﻵﺨرﻴن ،ﺒرﻀﻰ ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ دون أن ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺒب ﻟﻪ ﻫذا اﻟﺸﻌور أزﻤﺔ ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ،ﻷﻨﻪ ﻴرى ﻛﻤﺎﻟﻪ
ﻓﻰ ﺸ ـ ـ ـ ــﺨص اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ اﻟذى ﻴُﺠﺒر اﻟﻨﻘض وﻴﻌﻴن اﻟﻀﻌف »ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻰ ﺘﻛﻔﻴك
ﻨﻌﻤﺘﻰ ﻷن ﻗوﺘﻰ ﻓﻰ اﻟﻀﻌف ﺘﻛﻤﻝ ..ﻓﺒﻛﻝ ﺴ ـ ـ ـ ــرور أﻓﺘﺨ ـ ـ ـ ــر ﺒﺎﻟﺤرى ﻓﻰ ﻀﻌﻔﺎﺘﻰ ﻟﻛﻰ
ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟذﻟك أﺴر ﺒﺎﻟﻀﻌﻔﺎت ...ﻷﻨﻰ ﺤﻴﻨﻤﺎ أﻨﺎ ﻀﻌﻴف ﻓﺤﻴﻨﺌذ أﻨﺎ ﻗوى«
ﺘﺤﻝ ّ
)٢ﻛو .(١٠ ،٩ :١٢
أﻤﺎ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص ،ﻓﻬو اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌور »ﺒﺎﻟدوﻨﻴﺔ« أى أﻨﻪ أدﻨﻰ ﻤن ﻏﻴرﻩ ،أو اﻟﺸﻌور
ﺒﺼﻐر اﻟﻨﻔس ،وﻴﺴﺒب ﻟﻪ ﻫذا اﻟﺸﻌور أزﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺤدث ﻟﺒﻨﻰ إﺴراﺌﻴﻝ ﻋﻨدﻤﺎ
ﻛﻠﻤﻬم ﻤوﺴ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻨﺒﻰ إذ ﻴﻘوﻝ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس »ﻓﻛﻠم ﻤوﺴﻰ ﻫﻛذا ﺒﻨﻰ إﺴراﺌﻴﻝ ،وﻟﻛن ﻟم
ﻴﺴﻤﻌوا ﻟﻤوﺴﻰ ﻤن ﺼﻐر اﻟﻨﻔس) «...ﺨر .(٩ :٦
¢ü≤ædÉH Qƒ©°ûdG ÜÉÑ°SCG (2
ﻴﻨﺸ ـ ـ ـ ــﺄ اﻹﺤﺴ ـ ـ ـ ــﺎس ﺒﺎﻟﻨﻘص ﻨﺘﻴﺠﺔ وﺠود ﻋﻴوب ﻓﻰ اﻹﻨﺴﺎن أو ﻋﺎﻫﺎت وﻗد ﺘﻛون ﻫذﻩ
اﻟﻌﻴوب:
أ – ﻋﻴوب ﺠﺴدﻴﺔ

 :ﻛﺎﻟﻌرج أو اﻟﺤوﻝ ﻓﻰ اﻟﻌﻴﻨﻴن أو اﻟﺒداﻨﺔ أو اﻟﻘﺼر..

ب -ﻋﻴوب إﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  :ﻛﺎﻟﻔﻘر أو إﻨﺤراف أﺤد أﻓراد اﻟﻌﺎﺌﻠﺔ..
ج -ﻋﻴوب روﺤﻴﺔ

 :ﻛﺨطﻴﺔ ﺴرﻴﺔ أو اﻟﻔﺘور اﻟروﺤﻰ..

¢ü≤ædÉH Qƒ©°ûdG ôgÉ¶e (3
ﻟﻠﺸ ـ ـ ـ ــﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص ﻤظﺎﻫر ﺘﻨﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺴ ـ ـ ـ ــﻠوك اﻹﻨﺴﺎن وﺘؤﺜر ﻓﻰ ﻤوﻗﻔﻪ ﻤن اﻟﺨدﻤﺔ
واﻟﻛ ارزة ،ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤظﺎﻫر ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
أ  -اﻹﻨطواء :ﻓﻴﻨطوى اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ وﻴﻌﻴش ﻓﻰ ﻋزﻟﺔ ﻋن اﻟﻨﺎس ﺨوﻓﺎً ﻤن أن
ﺘﻨﻛﺸف ﻋﻴوﺒﻪ أﻤﺎﻤﻬم.
ب  -اﻟﻌﻨﺎد واﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺒث ﺒﺎﻟرأى واﻟﺘطرف ﻓﻰ اﻷﻓﻛﺎر ن ﺨﺸﻴﺔ أن ﻴظﻬر ﺒﻤظﻬر اﻟﻀﻌف
ﻓﺘﻨﻛﺸف ﻋﻴوﺒﻪ..
ج -اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻰ اﻷﺤﺎدﻴث ﻟﺘﻐطﻴﺔ ﻋﻴوﺒﻪ وﻨﻘﺎﺌﺼﻪ وﻹﻗﻨﺎع اﻟﺴﺎﻤﻌﻴن ﺒﺒطوﻟﺘﻪ.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ٤١

ءد -اﻟرﻴﺎء وﻋدم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺴﺒب اﻟﺨوف ﻤن ﻓﻘد إﺤﺘرام اﻵﺨرﻴن.
ه -اﻟﺤﺴﺎﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ واﻟﺤرص ﻋﻠﻰ اﻟﻛراﻤﺔ ،واﻟﺜ ـ ـ ـ ــورة ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﺨدش ﻛراﻤﺘﻪ ،ﻓﻬو ﻴﺘﺨذ ﻤن
اﻟﻛراﻤﺔ ﻏطﺎء ﻟﻠﻌﻴوب ،ﻛﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﻔﺢ وﻴﻐﻔر ﻟﻠﻤﺴﺊ إﻟﻴﻪ.
و -اﻹداﻨﺔ واﻟﻨﻘد ﻟﻶﺨرﻴن :ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﻘد اﻟداﺨﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬم.
ﻓﻛﻴ ـ ـ ـ ــف ﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨص ﺒﻬذﻩ اﻟﺼﻔ ـ ـ ـ ــﺎت ان ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ﺒﺄﺴ ـ ـ ـ ــﻠوب ﺜ ـ ـ ـ ــرى ﻟﻴرﺒﺤﻬم
ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ..
¢ü≤ædÉH Qƒ©°ûdG êÓY (4
أ  -ﺘﻘﺒ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﻨﻔس اﻹﻋﺘراف ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺌص واﻟﻀﻌﻔﺎت ،وطﻠب اﻟﻌﻼج ﻤن اﷲ وﻟﻴﻌﻠم ان ذﻟك
ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗت ورﺒﻤﺎ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺢ اﷲ ﺒﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻟﺘﻘود إﻟﻰ اﻹﺘﻀﺎع ﻛﻤﺎ ﺤدث ﻤﻊ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ
ﺒوﻟس اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــوﻝ» :ﻟﺌﻼ أرﺘﻔﻊ ﻤن ﻓرط اﻹﻋﻼﻨﺎت أﻋطﻴت ﺸ ـ ـ ـ ــوﻛﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺴد ،ﻤﻼك
اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻴطﺎن ﻟﻴﻠطﻤﻨﻰ ﻟﺌﻼ أرﺘﻔﻊ ..ﻤن ﺠﻬﺔ ﻫ ـ ـ ـ ــذا ﺘﻀرﻋت إﻟﻰ اﻟرب ﺜﻼث ﻤرات أن
ﻴﻔﺎرﻗﻨﻰ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻰ ﺘﻛﻔﻴك ﻨﻌﻤﺘﻰ ﻷن ﻗوﺘﻰ ﻓﻰ اﻟﻀﻌف ﺘﻛﻤﻝ« ) ٢ﻛو .(٩ – ٧
ب -ﻤﻌرﻓﺔ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻔس اﻟﻤؤﻤن ﻟﻴﺴت ﻓﻰ ذاﺘﻪ ن ﺒﻝ ﻓﻰ اﷲ اﻟﺴﺎﻛن ﻓﻴﻪ »ﻤﻊ اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﻓﻰ« )ﻏﻝ .(٢٠ :٢
ﺼﻠﺒت ﻓﺄﺤﻴﺎ ﻻ أﻨﺎ ﺒﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻴﺤﻴﺎ ﱠ
ج -ﻋ ـ ـ ـ ــدم اﻟﻤﻘﺎرﻨ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن» :ﻤ ـ ـ ـ ــن ﻫو ﺒوﻟس وﻤن ﻫو أﺒوﻟس ﺒ ـ ـ ـ ــﻝ ﺨﺎدﻤﺎن آﻤﻨﺘم
ﺒواﺴ ـ ـ ـ ــطﺘﻬﻤﺎ ،وﻛﻤﺎ أﻋطﻰ اﻟرب ﻟﻛﻝ واﺤد ،أﻨﺎ ﻏرﺴت وأﺒوﻟس ﺴﻘﻰ ،ﻟﻛن اﷲ ﻛﺎن
ﻴﻨﻤﻰ ..أذاً ﻟﻴس اﻟﻐﺎرس ﺸﻴﺌﺎً وﻻ اﻟﺴﺎﻗﻰ ﺒﻝ اﷲ اﻟذى ﻴﻨﻤﻰ ..واﻟﻐﺎرس واﻟﺴﺎﻗﻰ ﻫﻤﺎ
واﺤد ١) «..ﻛو .(٨ – ٥ :٣
وﺒﻬذا ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻤؤﻤن أن ﻴرﺘﻔﻊ ﻓوق اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص ،وﻴﻨطﻠق إﻟﻰ ﺨدﻤﺔ اﻟرب ﺒﻨﻔس
ﺴوﻴﺔ وروح ﻗوﻴﺔ.
ﺘﻛﻠﻤﻨﺎ ﻋن ﺜﻼﺜﺔ ﻋواﻤﻝ ﻤن ﻤﻌوﻗﺎت اﻟﺨدﻤﺔ وﻫﻰ:
طﻔوﻟﺔ اﻹﻴﻤﺎن ،واﻹﻨﻐﻼﻗﻴﺔ ،واﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌور ﺒﺎﻟﻨﻘص ،وﺴ ـ ـ ـ ــوف ﺘﻨﺎﻗش ﻋﺎﻤﻝ آﺨر ﻴﻌطﻝ
اﻟﻤؤﻤن ﻋن اﻹﻨطﻼق ﻟﻠﺨدﻤﺔ وﻫو اﻟﺸﻌور ﺒﺎﻟﻴﺄس..

 ٤٢دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

راﺑﻌ :8اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻴﺄس
ﻗد ﻴﺼﺎب اﻟﻤؤﻤن ﺒﺎﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌور ﺒﺎﻟﻴﺄس ،وﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻟﻛ ارزة ،وﻗد ﻴﻛون ﺴ ـ ـ ـ ــﺒب ﺸ ـ ـ ـ ــﻌورﻩ
ﺒﺎﻟﻴﺄس ﺸﻴﺌﺎً ﻤﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ:
á∏°TÉa ä’hÉﬁ (1
ﻓرﺒﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﺤ ـ ـ ـ ــﺎوﻝ ﻤرات ﻋدﻴدة أن ﻴﺨدم وﻟﻛﻨﻪ أﺼﻴب ﺒﺎﻟﻔﺸ ـ ـ ـ ــﻝ وﻟم ﺘﻨﺠﺢ ﺨدﻤﺘﻪ ،وﻟﻛﻨﻪ
ﻋوﻀﺎً ﻋن أن ﻴﻔﺤص ﺴر ﻓﺸﻠﻪ ﻟﻴﻌﺎﻟﺠﻪ ،رﻛن إﻟﻰ اﻟﻴﺄس وأﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻟﺨدﻤﺔ.
ﻟذﻟك ﻴﺤﺴن ﻟﻤﺜﻝ ﻫذا اﻟﺸﺨص أن ﻴراﺠﻊ أﺴﻠوب ﻛ ارزﺘﻪ ،وﻴﻌدﻟﻪ ،وأن ﻴﻌرف أﺴﺎﺴﻴﺎت
اﻟﻛ ارزة ﺠﻴداً ،وﻴﺸ ـ ـ ـ ــﺎرك ﻤﻊ ﻤرﺸ ـ ـ ـ ــدﻩ اﻟروﺤﻰ اﻷﻤر ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ روح
اﻟﻔﺸﻝ واﻟﻴﺄس.
¬°ü≤æJ áÑgƒe áeóÿG ¿CÉH ÅWÉÿG OÉ≤àYC’G (2
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎك ﺨدام ﻤوﻫﺒون ،وﻟﻛن ﻟﻴس ﺒﺎﻟﻀرورة أن ﻴﻛون ﻛﻝ ﺨﺎدم ﻤوﻫوﺒﺎً ،ﻓﺎﻟﺨدﻤﺔ
ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻨﺴﺎن ﻋرف اﻟرب ،وأﻤﺘﻸ ﻗﻠﺒﻪ ﻤن ﻤﺤﺒﺘﻪ ،وأﺤب ﻛﻝ اﻟﻨﺎس ،ﺜم ﻋرف ﻛﻴف
ﻴﻘﺘرب ﻤﻨﻬم ،وﻴﻘدم ﻟﻬم رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ اﻹﻨﺠﻴﻝ ،وأدرك ﺴر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟروح اﻟﻘدس ﻤن ﺨﻼﻝ ﻛﻠﻤﺔ
اﷲ ﺒﺎﻟﺼﻼة.
∫Éé©à°SE’G (3
ﻤن أﺴﺒﺎب اﻟﻴﺄس أﻴﻀﺎً ﺘوﻫم اﻟﺨﺎدم أﻨﻪ ﻻﺒد أن ﻴﺤﺼد ﻓﻰ اﻟﻠﺤظﺔ اﻟﺘﻰ ﻴﺒذر ﻓﻴﻬﺎ!!!
ﻼ أﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘدم رﺴﺎﻟﺔ اﻹﻨﺠﻴﻝ ﺴواء ﻓﻰ ﻋظﺔ أو ﻓﻰ ﻋﻤﻝ ﻓردى ،ﻓﻼﺒد أن ﻴﺘوب
ﻤﺘﺨﻴ ً
اﻟﻨﺎس ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻝ ،وﻴﺤﺼد ﻤﺎ ﻗد زرﻋﻪ ﺘواً ..وﻛﺎن ﻴﺠب أن ﻴﻌرف ﻫذا اﻟﺨﺎدم أن اﻟﺨدﻤﺔ
وت اﻟﻠﱠﻪَِ :ﻛﺄَ ﱠن
»ﻫ َﻛذَا َﻤﻠَ ُﻛ ُ
ﻫ ـ ـ ـ ــﻰ :ﺒذر ،ورى ،وﻨﻤوٕ ،واﺜﻤﺎر وﺤﺼﺎد ..ﻟذا ﻗﺎﻝ رب اﻟﻤﺠدَ :
َار َﻋﻠَﻰ ا َ
ﻻ َﻴ ْﻌﻠ َُم
ﻷ ْر ِ
وم ﻟ َْﻴ ً
ُﻊ َوَﻴ ْﻨ ُﻤو َوُﻫ َو َ
َار َﻴ ْطﻠ ُ
ﻼ َوَﻨ َﻬﺎ اًر َوا ْﻟ ِﺒذ ُ
إِ ْﻨ َﺴﺎﻨﺎً ﻴُ ْﻠﻘِﻲ ا ْﻟ ِﺒذ َ
ﺎم َوَﻴ ُﻘ ُ
ض َوَﻴ َﻨ ُ
ﻷ ﱠن ا َ
ف َ
اﻟﺴ ْﻨﺒُ ِﻝَ .وأَﻤﱠﺎ
ﻻ َﻨ َﺒﺎﺘﺎً ﺜُ ﱠم ُﺴ ْﻨﺒُ ً
َﻤ ٍر .أَ ﱠو ً
ﻶن ﻓِﻲ ﱡ
َﻛ ْﻴ َ
ﻷ ْر َ
َﻤﺤﺎً َﻤ َ
ض ﻤْ
ِن ذَاﺘ َ
ﻼ ﺜُ ﱠم ﻗ ْ
ِﻬﺎ َﺘ ْﺄﺘِﻲ ِﺒﺜ َ
ﱠ
ْت ﻴُ ْرِﺴ ُﻝ ا ْﻟ ِﻤ ْﻨ َﺠ َﻝ َ
ْوﻗ ِ
ﻀ َر«) .ﻤر .(٢٩ – ٢٦ :٤
ﺼﺎ َد َﻗ ْد َﺤ َ
ﻷ ﱠن اﻟ َ
ْﺤ َ
َﻤ َﺘﻰ أَ ْد َر َك اﻟﺜ َﻤ ُر َﻓﻠِﻠ َ
ﻓرﺒﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻛﺎن دورك ﻫ ـ ـ ـ ــو اﻟﺒذر ) ١ﻛو  (٦ :٣أو دورك ﻫو اﻟﺤﺼﺎد ﻓﻴﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﻌب ﻓﻴك
إذ ﺘﻌب ﻏﻴرك ﻗﺒﻠك )ﻴو ..(٣٨ :٤

أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ٤٣

إذاً ،ﻓﺎﻟﺨدﻤﺔ ﻟﻴﺴ ـ ـ ـ ــت ﻤﺠرد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺼد ﺴـ ـ ـ ـ ـرﻴﻊ ﺨﺎط ـ ـ ـ ــفٕ ،واﻻ ﻓﻼ ﺘﻛون اﻟﺨدﻤﺔ ﻗد
ون ﺒِﺎﻟ ﱡد ُﻤوِع
ﻨﺠﺤت ،ﺒﻝ ﻫ ـ ـ ـ ــﻰ زرع وﺤﺼﺎد وﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻛﺘﺎب» :اﻟﱠ ِذﻴ ـ ـ ـ ـ َـن َﻴ ْز َرُﻋ َ
ﺎج .ﱠ
َر ﱠ
اﻟذ ِ
ﻼ
ﻲء ﺒِﺎﻟﺘﱠ َرﱡﻨ ِم َﺤﺎ ِﻤ ً
ِﻫﺎﺒﺎً ﺒِﺎﻟْﺒُ َﻛﺎ ِء َﺤﺎ ِﻤ ً
ِﻬ ِ
ﺼ ُد َ
اﻫ ُب ذ َ
ﻼ ﻤْ
ِﺒذ َ
ون ﺒِﺎﻻ ِْﺒﺘ َ
َﻴ ْﺤ ُ
اﻟز ْرِع َﻤ ِﺠﻴﺌﺎً َﻴ ِﺠ ُ
ُﺤ َزَﻤ ُﻪ) «.ﻤز .(٦ ،٥ :١٢٦
ﺧﺎﻣﺴ :8اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺼﺎﺤب اﻟﻀﻤﻴر ﻏﻴر اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫو ﺸﺨص ﻴُظﻬر ﻏﻴر ﻤﺎ ﻴﺒطن ..ﻓﻔﻰ اﻟداﺨﻝ ﺨطﺎﻴﺎ
ﻤﺤﺒﺒ ـ ـ ـ ــﺔ ﻻ ﻴرﻴ ـ ـ ـ ــد أن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ..ﻗد ﺘﻛون ﻋدم طﻬ ـ ـ ـ ــﺎرة أو ﻋدم إﺘﻀﺎع أو ﻋدم ﻤﺤﺒﺔ
أو ﻋدم أﻤﺎﻨﺔ ..وﻫذﻩ اﻟﺨطﺎﻴﺎ اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﺘﻨﻌﻛس  -دون أن ﻴدرى – ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺴ ـ ـ ـ ــﻠوﻛﻪ
وﺘﻌط ـ ـ ـ ــﻝ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛ ارزة ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺴ ـ ـ ـ ــﻨرى ..وﻤظﺎﻫر اﻟﻀﻤﻴر ﻏﻴر اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻛﺜﻴرة
ﻤﻨﻬﺎ:
ون
ْﺤﻘِﻴ َﻘ ِﺔ َﺘ ُﻛوﻨُ َ
 (١ﻋدم اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌور ﺒﺤرﻴﺔ اﻟﻨﻔس :ﻗﺎﻝ اﻟرب ﻴﺴوعَ » :ﻓﺈِ ْن َﺤر َ
ﱠرُﻛ ْم اﻻ ِْﺒ ُن َﻓﺒِﺎﻟ َ
أَ ْﺤ َار ارً« )ﻴو  (٣٤ :٨أﻤﺎ ﺼﺎﺤب اﻟﻀﻤﻴر ﻏﻴر اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻴﻛون ﻋﺒداً ﻟﻠﺨطﻴﺔ.

 -٢ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ ﻗ اررات ﺼﺤﻴﺤﺔ..

 -٣إﻋﺜﺎر اﻵﺨرﻴن :ﺒﺴ ـ ـ ـ ــﺒب ﺴﻠوﻛﻪ اﻟذى ﻻ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻤﻪ ..ﻟذا ﻗﺎﻝ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﺴﻝ
ِن َﻨ ْﺤ ِو اﷲِ
اﻟرﺴوﻝ» :ﻟِ َذﻟ َ
ِﻴر ِﺒ َ
ون ﻟِﻲ َداﺌِﻤﺎً َ
ْرٍة ﻤ ْ
ﱢب َﻨ ْﻔ ِﺴﻲ ﻟ َِﻴ ُﻛ َ
ِك أََﻨﺎ أَ ْﻴﻀﺎً أُ َدر ُ
ﻀﻤ ٌ
ﻼ َﻋﺜ َ
ﺎس) «.أع  (١٦ :٢٤ﻟذا ﻓﺎﻟﻀﻤﻴر اﻟﻤﻌﺜر ﻫو ﻋﺎﺌق ﺨطﻴر ﻓﻰ اﻟﺨدﻤﺔ وﻴﺤﺘﺎج
َواﻟﻨﱠ ِ
ﻟﻌﻼج ﺠذرى ﻓورى..
وﻋﻼج ﻫذا اﻟﻀﻤﻴر ﻴﻛﻤن ﻓﻰ ﺘدرﻴب اﻟﻨﻔس ﺒﺴﻬر ووﻋﻰ وﺘوﺒﺔ ﻤﺘﺠددة ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ
ﻀﻤﻴ اًر طﺎﻫ اًر ﺒﻼ ﻋﺜرة ﻤن ﺤو اﷲ واﻟﻨﺎس )أع (١٦ :٢٤
وﻤﺘﻰ ﺤﺼﻝ اﻟﺨﺎدم ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻀﻤﻴر اﻟﻨﻘﻰ اﻟذى ﺒﻼ ﻋﺜرة ،اﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﺎع أن ﻴﺨدم ﺒﻘوة
»ﺒ ْﻝ َﻗ ﱢد ُﺴـ ـ ـ ـ ـوا اﻟر ﱠ
ﺎوَﺒ ِﺔ ُﻛ ﱢﻝ َﻤ ْن َﻴ ْﺴﺄَﻟُ ُﻛ ْم
ﱠب ا ِ
ﻹﻟَ َﻪ ﻓِﻲ ُﻗﻠُوِﺒ ُﻛ ْمُ ،ﻤ ْﺴـ ـ ـ ـ ـ َﺘ ِﻌ ﱢد َ
وﻤﺠﺎﻫرةَ ..
ﻴن َداﺌِﻤﺎً ﻟ ُ
ِﻤ َﺠ َ
ﻋ ْن ﺴ ـ ـ ـ ــﺒ ِب اﻟر ﱠ
اﻋ ٍﺔ َو َﺨ ْو ٍ
ِﻴن
فَ ،وﻟَ ُﻛ ْم َ
ون اﻟﱠذ َ
ﺼﺎﻟِ ـ ـ ـ ـ ٌـﺢ ،ﻟِ َﻛ ْﻲ َﻴ ُﻛ َ
ِوَد َ
ﻀﻤ ٌ
َ َ َ
َ
ِﻴر َ
ﱠﺠﺎ ِء اﻟذِي ﻓِﻴ ُﻛ ـ ـ ـ ـ ْـم ﺒ َ
ون َﻋﻠ َْﻴ ُﻛ ْم َﻛ َﻔ ِ
ﺎﻋﻠِﻲ َﺸ ﱟر١) «.
ـﻴرَﺘ ُﻛ ُم ﱠ
ِﺤ َﺔ ﻓِﻲ اﻟ َْﻤ ِﺴ ِ
ِﻤ َ
ﻴﺢ ﻴُ ْﺨ َز ْو َن ﻓِﻲ َﻤﺎ َﻴ ْﻔ َﺘ ُر َ
ون ِﺴ ـ ـ ـ ـ َ
اﻟﺼﺎﻟ َ
َﻴ ْﺸﺘ ُ
ﺒط (١٦ ،١٥ :٣

 ٤٤دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

ﻛذﻟك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻟﺨﺎدم ﺒﻀﻤﻴر ﻨﻘﻰ ،اﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﺎع أن ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺴوﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤﻊ
اﻵﺨرﻴن ﺒﻛﻝ ﻗداﺴﺔ ،ﻴﻨﻔذ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﺒﺎﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ورﺒﺢ اﻟﻨﻔوس.
ﻫذﻩ ﺒﻌ ـ ـ ـ ــض اﻟﻤﻌوﻗﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻌطﻝ اﻟﺨدﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺄﺘﻰ ﺒﺎﻟﺜﻤر اﻟﻤطﻠوب ﻟﺤﺴ ـ ـ ـ ــﺎب ﻤﺠد
اﻟﻤﺴﻴﺢ ..ﻟﻴت اﻟرب ﻴﺤﻔظﻨﺎ وﻴﺴﻨدﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺨطﻰ ﻛﻝ ﻤﻌطﻝ ﻓﻨﻛون ﺼورة اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﺘﻰ
ﺘﻌﻛس ﺠﻤﺎﻟﻪ ﻟﻶﺨرﻴن..
ﺴﻴدى اﻟرب ﻴﺴــــــوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ..اﺸﻌر ﺒﻌدم
اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻰ أن أﻛون أداة ﺒﻴن ﻴدﻴك ﺘﺴﺘﺨدﻤﻨﻰ
ﻛﺎر اًز ﺒﺤﺒك وﺨﻼﺼك وﻓداﺌك ﻟﻠﺒﻌﻴدﻴن..
اﺴــــــﻤﺢ وﺘﻌﺎﻝ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻰ ﻟﺘﺸــــــﺠﻊ ﻀﻌﻔﻰ
وﺘﺴﻨد ﺨوار ﻗﻠﺒﻰ وﺘرﻓﻊ ﺼﻐر ﻨﻔﺴﻰ وﺘﺤررى
ﻤن ﻗﻴود ﻀﻌﻔﺎﺘﻰ وﺘطﻠﻘﻨﻰ ﺤ اًر طﻠﻴﻘﺎً..
ﻛم أﺸﺘﺎق أن أﺜﻤر ﻟﻤﺠدك وﻟﻨﻤو ﻛﻨﻴﺴﺘك..
اﻋطﻨﻰ أن أﻋﻠﻨﻬﺎ واﻀﺤﺔ ﻤﻊ اﻟرﺴــــــوﻝ ﺒوﻟس
ـــــﻴﺌﺎً َﺒ ْﻴ َﻨ ُﻛ ْم
ﻗﺎﺌــــــﻼًَ » :ﻷ ﱢﻨﻲ ﻟ َْم أَ ْﻋزِْم أَ ْن أَ ْﻋر َ
ِف َﺸـ ْ
ﱠﺎﻩ َﻤ ْﺼﻠُوﺒﺎً١) «.ﻛو :٢
ْﻤ ِﺴـ َ
ـــــﻴﺢ َ ِٕواﻴ ُ
إِﻻﱠ َﻴ ُﺴوَع اﻟ َ
 (٢وﻟﺘﺘﺼﺎﻏــــــر ﻛﻝ اﻷﻫداف أﻤﺎم ﻫدف اﻋﻼن
ﺼﻠﻴﺒك وﺨﻼﺼك ﻟﻠﻤﺤروﻤﻴن ..آﻤﻴن

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻰ
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اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ  :ﺘﺤﻀــــــــــــــﻴــــــر اﻟﻌظـــــــــــــــــــﺔ.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ  :إﻟﻘــــــــــــــــــــــــــﺎء اﻟﻌظـــــــــــــــــــﺔ.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث  :ﻤــــــــــــﺎ ﻴﻌﻘــــــــــــــب اﻟﻌظــــــــــــﺔ.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒﻊ  :اﻹﺠﺘﻤــــــــــــــــﺎع اﻟﻛـــــــــــــــــــرازى.

ﻫﻨﺎك أﻨواع ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻟوﻋظ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
 -١اﻟوﻋظ اﻟﻛـــرازى :وﻴﻬدف إﻟﻰ ﺘﻘدﻴم اﻟرب ﻴﺴوع ﻟﻠﻨﻔوس ﻟﺘﻘﺒﻠﻪ.
 -٢اﻟوﻋظ اﻟﺒﻨـــﺎﺌﻰ :ﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻋدة اﻟﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻴﺢ .واﻟﻨﻤو ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟروﺤﻴﺔ.
 -٣اﻟوﻋظ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ :ﻴﻘدم ﺤﻘﺎﺌق ﻻﻫوﺘﻴﺔ أو ﻋﻘﺎﺌدﻴﺔ أو طﻘﺴﻴﺔ.
وﻤوﻀوع ﺤدﻴﺜﻨﺎ ﺴﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﻨوع اﻷوﻝ وﻫو اﻟوﻋظ اﻟﻛرازى.
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اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ
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ﻓﻰ ﺘﺤﻀﻴر اﻟﻌظﺔ ﺴﻨﺘﻛﻠم ﻋن:
z

اﻹﺴﺘﻌداد ﻟﻠﺘﺤﻀﻴر.

 zطرﻴﻘـــــــﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴـر.
 zﻨﻤــــــوذج اﻟﺘﺤﻀﻴـر.
z

ﺘﻘـــــــــﻴﻴم اﻟﺘﺤﻀﻴــر.

أو ً
ﻻ :اMﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ
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 -١ﻴﻨﺒﻐ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻴﺨﺘﻠﻰ اﻟﺨﺎدم ﻓﻰ ﻤﻛﺎن ﻤﻨﻌزﻝ ،إﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺨدع ،أو ﻓﻰ ﻤﻛﺎن ﻫﺎدئ
ﺒﻌﻴد ﻋن اﻟﻀوﻀﺎء ،أو ﻓﻰ أﺤد اﻷدﻴرة ،ﻓﻠن ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﻴﻊ اﻟﺨﺎدم أن ﻴﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﻛر
اﷲ وﻫو ﻤرﺘﺒك ﻤﻊ اﻟﻨﺎس.
ﻻ ﻓﻰ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺼﻼة وطﻠب إرﺸﺎد اﷲ وﻤﻌوﻨﺔ
 -٢وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎدم أن ﻴﻘﻀﻰ ﻓﺘرة ﻛﺎﻓﻴﺔ أو ً
اﻟروح اﻟﻘدس.
 -٣وﻟﻴذﻛر أن اﻟﻌظﺔ ﻫﻰ رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﻤن اﷲ ﻟﺸﻌﺒﻪ وﻟﻴﺴت ﻨظرﻴﺎت ﻟﻴﺄﺘﻰ ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن
ﺒﻨﺎت أﻓﻛﺎرﻩ ،ﻟذﻟك ﻓﻠﻴﺤرص ﻋﻠﻰ أن ﻴﺄﺨذ ﻫذﻩ اﻟرﺴﺎﻟﺔ ﻤن اﷲ.
 -٤ﻟﻴﻀﻊ أﻤﺎم ﻋﻴﻨﻴﻪ داﺌﻤﺎً ﻋدم إﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻰ ﺒﺴﺒب ﻛﺜرة ﺨطﺎﻴﺎﻩ وﻀﻌﻔﺎﺘﻪ ،ﻷن
ﻴﺴﺘﺨدﻤﻪ اﻟرب ﻓﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ.
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 -٥ﻛن ﻴﻘظﺎً داﺌﻤﺎً ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻨﺴﻰ اﻟﻬدف ﻤن اﻟﻛ ارزة وﻫو ﻗﺒوﻝ اﻟرب.
∂JGhOCG OGóYEG (Ü
ﻗﺒﻝ أن ﺘﺒدأ ﺨﻠوﺘك ﻟﻠﺘﺤﻀﻴر ﺘﺄﻛد أن ﻤﻌك:
 -١ﻛﺘﺎﺒك اﻟﻤﻘدس واﻷﺠﺒﻴﺔ..
 -٢ﺘﻔﺎﺴﻴر وﻛﺘب روﺤﻴﺔ ﺤوﻝ اﻟﻤوﻀوع.
 -٣ﻓﻬرس اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس.
 -٤ﻤﻐﻨﻰ اﻟطﻼب ﻓﻰ ﻤواﻀﻴﻊ اﻟﻛﺘﺎب )ﻗﺎﻤوس اﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟروﺤﻴﺔ(
 -٥ﻗﻠم رﺼﺎص وﻗﻠم ﺠﺎف.
 -٦ﻛراﺴﺔ أو أوراق ﺒﻴﻀﺎء.
ﺛﺎﻧﻴ :8ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻛﻰ ﻨﻘوم ﺒﺘﺤﻀﻴر ﻋظﺔ ﻴﻠزﻤﻨﺎ إﺴﺘﻛﻤﺎﻝ اﻟﺨطوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﻤن أﻋﻘد ﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻛﻝ اﻟوﻋظ ،ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤوﻀوع اﻟﻌظﺔ ،ﻓﻘد ﻴﻘﻀﻰ اﻟﺨﺎدم أﻴﺎﻤﺎً ﻓﻰ
ﻤﺤﺎوﻻت ﻹﺨﺘﻴﺎر ﻤوﻀوع ﻗﺒﻝ أن ﻴﻨﺘﻬﻰ إﻟﻰ ﻗرار ﻓﻰ ذﻟك .وﻟﺘﻔﺎدى ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻨﻀﻊ
ﺒﻌض اﻹﻗﺘراﺤﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻫﻰ:
 -١ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﻛون ﻟدى اﻟﺨﺎدم ﻛ ارﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻛﺘب ﻓﻴﻬﺎ ﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻴط أر ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻛﻴرﻩ ﻤن
ﻤواﻀﻴ ـ ـ ـ ــﻊ وأﻓﻛﺎر ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟﻴوﻤﻴﺔ ،أو ﻤﻤﺎ ﻴﻘرأﻩ ﻤن ﻛﺘ ـ ـ ـ ــب روﺤﻴﺔ ،ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻫذﻩ
اﻟﻛراﺴﺔ ﻤرﺠﻌﺎً ﻹﺨﺘﻴﺎر ﻤواﻀﻴﻊ اﻟوﻋظ ﻤﺘﻰ ﻟزم اﻷﻤر.
 -٢إن ﻤﻔﻛرة ﺨﻠواﺘك اﻟﻴوﻤﻴﺔ ﺴوف ﺘﻔﻴدك ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ.
 -٣ﻛذﻟك ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺘك اﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻓﯩﺎﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس ﺴوف ﺘﻌﻴﻨك.
 -٤ﻛﻤﺎ إن إﺴﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻗﺎﺌد وأﻋﻀﺎء ﻓرﻴق اﻟﺨدﻤﺔ ﺴﺘﻤدك ﺒﻤواﻀﻴﻊ اﻟﻛﺘﺎب ﺴﻴﻛوﻨﺎ ذات
ﻓﺎﺌدة ﻛﺒﻴرة.
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 -٥وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﻓﻬرس اﻟﻛﺘﺎب وﻤﻐﻨﻰ اﻟطﻼب ﻓﻰ ﻤواﻀﻴﻊ اﻟﻛﺘﺎب ﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻛوﻨﺎ
ذات ﻓﺎﺌدة ﻛﺒﻴرة.
 -٦وﻴﻤﻛن ﻓﻰ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻹﺴﺒوﻋﻴﺔ إﺨﺘﻴﺎر ﺴﻔر ﻤﻌﻴن ﻤﺜﻝ ﻨﺸﻴد اﻷﻨﺸﺎد أو اﻟﻤزاﻤﻴر
ﻟﻴﻛ ـ ـ ـ ــون ﻤﺼدر ﻋظﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻰ ) ٕوان ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟطرﻴﻘﺔ ﺴ ـ ـ ـ ــﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜﻝ
اﻟﺘﻘﻴ ـ ـ ـ ــد ﺒﻤﺎ ﺘﻔرﻀﻪ اﻵﻴﺎت ،ﻓرﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﺨدم ﻫدف اﻟﻛ ارزة ﻓﻴﻤﻛن ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨطﻰ
ﺘﻠك اﻵﻴﺎت(.
 -٧أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌظﺎت اﻟﻘداﺴﺎت واﻟﻌﺸﻴﺎت ﻓﻼ ﺘوﺠد ﻫﻨﺎك ﻤﺸﻛﻠﺔ ﻓﻰ إﺨﺘﻴﺎر اﻟﻤوﻀوع
ﺤﻴث رﺘﺒت اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ﻓﺼوﻝ اﻟﻘراءات ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﺴﻨﺔ.
 -٨ﺘذﻛر ﺠﻴداً أن اﷲ ﺴ ـ ـ ـ ــوف ﻴﻘودك ﺒﺈرﺸﺎد اﻟروح اﻟﻘدس إﻟﻰ اﻟﻤوﻀوع اﻟذى ﻴرﻴدﻩ ﻤن
ﺨﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﺼﺎدر.
 -٩وﻤﻬﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻛﺎﻨت ﻤﺼﺎدر اﻟﻌظﺎت ﻓﺈن إﺨﺘﻴ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﻌظﺔ ﻴﻤﻛن أن ﺘوﺤﻰ ﺒﻬﺎ أﻴﺔ آﻴﺔ ﻤن
اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس أو ﻓﺼﻝ ﻛﺘﺎﺒﻰ ﻛﺎﻤﻝ ،أو إﺼﺤﺎح ﺒﺄﻛﻤﻠﻪ ،أو أﻛﺜر ﻤن إﺼﺤﺎح ،أو
ﻼ ﻛﺎﻟﺨطﻴﺔ أو اﻟﺨﻼص ...إﻟﺦ.
ﻴﻤﻛن أن ﻴﻛون ﻤوﻀوﻋﺎً ﺸﺎﻤ ً
 -١٠ﻻ ﻴﺼ ـ ـ ـ ــﺢ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ان ﻴﻨﻘﻝ اﻟﺨﺎدم ﻋظﺔ ﺸ ـ ـ ـ ــﺨص آﺨ ـ ـ ـ ــر ﺒرﻤﺘﻬﺎ ﺒﻝ ﻴﻛﺘﻔﻰ
ﺒﺎﻹﻗﺘﺒﺎس ﻤﻨﻬﺎ.
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 -١إﻗ أر اﻟﻔﺼﻝ اﻟﻛﺘﺎﺒﻰ أﻛﺜر ﻤن ﻤرة ودون ﻤﻼﺤظﺎﺘك ﻓﻰ ورﻗﺔ.
ودون اﻟﻤﻼﺤظﺎت اﻟﺠدﻴدة اﻟﺘﻰ
 -٢ﺜم إﻗ أر اﻟﺘﻔﺎﺴﻴر واﻟﻛﺘب اﻟروﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤوﻀوع ّ
ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -٣إﺴﺘﺨرج اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤوﻀوع ﻤن ﻤﻐﻨﻰ اﻟطﻼب ﻓﻰ ﻤواﻀﻴﻊ اﻟﻛﺘﺎب ،وﻛذﻟك
اﻵﻴﺎت ﻤن ﻓﻬرس اﻟﻛﺘﺎب.
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ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘﺸﻤﻝ اﻟﻌظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺠزاء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ] :اﻟﻤدﺨﻝ – اﻟﻌﻨﺎﺼر – اﻟﺨﺎﺘﻤﺔ [
 -١اﻟﻤدﺨﻝ :وﻤدﺨﻝ اﻟﻌظﺔ ﻫو أوﻝ ﺸﺊ ﻴﻠﻔت ﻨظر اﻟﺴﺎﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﻤوﻀوع ﻓﻤﻬﻤﺔ اﻟدﺨﻝ

 ٥٠دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

ﻫو ﺠذب اﻹﻨﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻤوﻀوع ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻛن اﻟﺘرﻛﻴز ﻓﻴﻪ.
وﻴﻤﻛن أن ﻴﻛون اﻟﻤدﺨﻝ:
أ ( ﺸرح ظروف اﻵﻴﺔ أو اﻟﻔﺼﻝ اﻟﻛﺘﺎﺒﻰ.
ب( طرح ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻴوﻴﺔ ﺘوﺤﻰ ﺒﻬﺎ اﻻﻴﺔ أو اﻟﻔﺼﻝ اﻟﻛﺘﺎﺒﻰ ،وﺘﻛون اﻟﻌظﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﺤث
ﻫذﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺤﻝ ﻟﻬﺎ.
ج( إظﻬﺎر إﺤﺘﻴﺎج اﻟﺴﺎﻤﻌﻴن إﻟﻰ ﻤوﻀوع اﻟﻌظﺔ.
 -٢اﻟﻌﻨﺎﺼر:
وﻫ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤراﺤﻝ ﻤﻌﺎﻟﺠ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻤوﻀوع ﺤﺘﻰ ﻴﻛون ﻤﺘﻛﺎﻤﻼً .وﻴﻨﺒﻐ ـ ـ ـ ــﻰ أﻻ ﺘﻛون اﻟﻌﻨﺎﺼر
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﺘﻐطﻰ ﺠواﻨب اﻟﻤوﻀوع ،ﻛﻤﺎ ﻴﺘﺤﺘم أﻻ ﺘﻛون ﻛﺜﻴرة ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘوﻩ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻤﻊ
ﻓﻰ زﺤﻤﺔ اﻟﺘﻘﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻤﺎت ،ﻟذﻟك ﻴﺤﺴن ان ﺘﻛون ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻌظﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻟﺘﻐطﻰ اﻟﺠواﻨب
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ ( ﻤﺤﺒﺔ اﷲ اﻷ زﻟﻴﺔ:
إذ ﻴدور اﻟﻌﻨﺼر اﻷوﻝ ﻤن اﻟﻌظﺔ ﺤوﻝ إﺒراز ﻤﺸﺎﻋر اﷲ ﻤﻨذ اﻷزﻝ وﻫدﻓﻪ وﺘدﺒﻴراﺘﻪ
ﻟﺨﻴر اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ،وﻴﻤﻛن إﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨﻼص ﻫذﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤن آﻴﺔ اﻟﻌظﺔ أو اﻟﻔﺼﻝ اﻟﻛﺘﺎﺒﻰ
ﻤوﻀوع اﻟﻌظﺔ ﻤﺴﺘﺘرة ﻓﻰ آﻴﺔ إﺸﺎرة أو ذﻛر ﻟﻤﺤﺒﺔ اﷲ.
ب( ﺨطﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن:
ﻓﻴ ـ ـ ـ ــدور اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤن اﻟﻌظﺔ ﺤوﻝ إﺒراز ﺨطﻴﺔ اﻟﺒﺸ ـ ـ ـ ــر ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻰ
وﻫ ـ ـ ـ ــو اﻹﻨﻔﺼﺎﻝ ﻋن اﷲ وﻓﻰ ﻤظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﻤﺘﻌ ـ ـ ـ ــددة وﻓﻰ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ اﻟﺨﺘﻤﻴﺔ وﻫﻰ اﻟﻤوت
)رو .(٢٣ :٦
ج( ﻨﻌﻤﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ:
وﻴدور اﻟﻌﻨﺼر اﻟﺜﺎﻟث ﻤن اﻟﻌظﺔ ﺤوﻝ إﺒراز ﻨﻌﻤﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ ﻤﺒﺎدراﺘﻪ اﻟﺤﺒﻴﺔ وﻤوﺘﻪ
ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﺼﻠﻴب ﻟﻔداﺌﻨﺎ ،ودﻋوﺘﻪ ﻟﻨﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻤ ـ ـ ـ ــﻊ اﻻب اﻟﻘدوس وﻗرﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺒﻨﺎ
ٕواﺴﺘﻌدادﻩ ﻟﻘﺒوﻟﻨﺎ ﺜم إﻴﻀﺎح دور اﻹﻨﺴﺎن ﻟﻘﺒوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻤن ﺘوﺒﺔ ٕواﻴﻤﺎن.
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ﺘﻌﺘﺒ ـ ـ ـ ــر اﻟﺨﺎﺘﻤﺔ أدق ﺠزء ﻓﻰ ﺨطﺔ اﻟﻌظﺔ ﻓﻔﻴﻬﺎ إﻨﺘزاع اﻟﻘرار اﻟﺤﺎﺴ ـ ـ ـ ــم ﻤن اﻟﻤوﻋظﻴن
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ﺒﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴد اﻟﻤﺴﻴﺢ أى ﻗﺒوﻟﻪ واﻟﺘﺼﻤﻴم ﺒﺎﻟﺴﻴر ﻤﻌﻪ .ﻓﺎﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻌظﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺠذب
اﻟﺸﺒﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌظﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺜﻝ إﻟﻘﺎء اﻟﺸﺒﻛﺔ ،واﻟواﻋظ ﻨﻔﺴﻪ ﺼﻴﺎد ﻟﻠﻨﺎس.
وﺘﺸﻤﻝ اﻟﺨﺎﺘﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ ( أﺴﺌﻠﺔ ﻗﺎطﻌﺔ :ﻀﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻤﺎم اﷲ ﻟﻴﺘﺨذ ﻗ ار اًر ﺤﺎﺴﻤﺎً ،وذﻟك ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ
اﻟﺘﻰ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﻛر ﺠدﻴﺎً ﻓﻰ اﻷﻤرٕ ،واﻟﻴك ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ:
• ﻫﻝ ﺘرﻴد أن ﺘﺒدأ اﻵن ﻤﻊ اﻟرب؟

• ﻫﻝ ﺘرﻴد أن ﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘك؟
ب( طﻠﺒﺔ ﺨﺎﺸــــــﻌﺔ :إدﺨﻝ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﺤﻀرة اﻟرب ﻟﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻪ ،وذﻟك ﺒﺄن ﺘرﻓﻊ ﻗﻠﺒك
ﺒﺼﻼة ﻤﺘواﻀﻌﻪ وﺒﺼوت ﻤﺴﻤوع وﻴﺠب أن ﺘﻛون طﻠﺒﺎت ﻤوﺠزة ﺠداً ﻤﺜﻝ:
• ﺤرك ﻴﺎرب رﻏﺒﺔ ﻋﺒﻴدك ﻟﻴﻘﺒﻠوك ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬم.
• أﻓﺘﺢ ﻴﺎرب اﻟﻘﻠوب ﻟﺘدﺨﻝ أﻨت ﻓﻴﻬﺎ.
وﺠﻪ ﺒﻌض اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺠﻊ اﻟﻨﻔوس ﻋﻠﻰ أﺨذ اﻟﻘرار اﻟﺤﺎﺴم
ج( ﻛﻠﻤﺎت ﻤﺸــــــﺠﻌﺔّ :
ﺒﻘﺒوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ وذﻟك ﺒﺄن:
• ﺘظﻬر رﻏﺒﺔ اﻟرب ﻟﻘﺒوﻝ اﻟﺘﺎﺌﺒﻴن وﻓرح اﻟﺴﻤﺎء ﺒﺨﺎطﺊ واﺤد ﻴﺘوب.
• ﺘﺤذر ﻤن اﻟﺘﺄﺠﻴﻝ أو اﻷﻫﻤﺎﻝ أو ﺤﻴﻝ اﻟﺸﻴطﺎن اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ.
ء( دﻋــــــوة اﻟﻤﺴــــــﺘﺠﻴﺒﻴن :أطﻠب ﻤ ـ ـ ـ ــن اﻟذﻴن ﻴرﻴدون أن ﻴﺒ ـ ـ ـ ــدأوا اﻵن أن ﻴﻨﺘظروا ﻋﻘب
اﻹﺠﺘﻤﺎع ،ووﻀﺢ ﻟﻬم اﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤن ذﻟك وﻫﻰ اﻟﺼﻼة ﻷﺠﻠﻬم .وﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬم
اﻟﺘﻰ ﻋزﻤوا أن ﻴﻌﻴﺸوﻫﺎ.
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ﺒﻌد أن ﺘﻀ ـ ـ ـ ــﻊ ﺨطوط اﻟﻌظﺔ وﻫﻰ اﻟﻤدﺨﻝ واﻟﻌﻨﺎﺼر واﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻴﻠزﻤك أن ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺘوﻓﻰ
ﻛﻝ ﻋﻨﺼ ـ ـ ـ ــر ،ﻓﺨطوط اﻟﻌظﺔ وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻤﺎ ﻫﻰ إﻻ اﻟﻬﻴﻛﻝ اﻟﻌظﻤﻰ ،أﻤﺎ اﻟﻠﺤم واﻟﻌﺼب
واﻟﺠﻠد ﻓﻬو ﻤﺎ ﻨرﻴد أن ﻨوﻀﺤﻪ اﻵن وﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴص ﻴﻠزم أن ﺘﺴﺘوﻓﻰ ﻛﻝ ﻋﻨﺼر ﺒﺎﻟﺨطوات
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١ﺤدد اﻵﻴﺔ اﻟﺘﻰ أﺘﺨذﺘﻬﺎ ﻤﻨطﻠﻘﺎً ﻹﺒراز ﻓﻛرة اﻟﻌﻨﺼر ﻤن اﻟﻔﺼﻝ ﻨﻔﺴﻪ.
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 -٢أﻴد اﻟﻔﻛرة أﻴﻀﺎً ﺒﺂﻴﺔ أﺨرى أو آﻴﺘﻴن ﻤن ﻤواﻀﻊ أﺨرى ﻤن اﻟﻛﺘﺎب.
 -٣وﻀﺢ أﻴﻀﺎً ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺒﻘﺼﺔ أو ﻤﺜﻝ ﻤن اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس.
 -٤أﻟﺒس ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺜوﺒﺎً ﻋﺼرﻴﺎً ﺤﺘﻰ ﻨﻠﻤس ﺤﻴﺎة اﻟﺴﺎﻤﻌﻴن ،وذﻟك ﺒذﻛر ﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﻤن
اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وأﻤﺜﺎﻝ ﻤﺘداوﻟﺔ ،وﻗﺼص ﻤن واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة واﺨﺘﺒﺎرات ﻤﻌﺎﺼرة.
 -٥طﺒق ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻌﻴن ،أو ﺒﻌﺒﺎرة أدق ﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ان ﻴطﺒق ﻛﻝ ﻓرد
ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ،وذﻟك ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺠﺴد اﻟﻌظﺔ إﻟﻰ
رﺴﺎﻟﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ.
أﻤﺜﻠﺔ ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ:
 Cاﻟﻌﻨﺼر اﻷوﻝ )ﻤﺤﺒﺔ اﷲ اﻷزﻟﻴﺔ(:
ﻫﻝ ﻛﺸف اﻟروح اﻟﻘدس ﻟك ﻤﻘدار ﻤﺤﺒﺔ اﷲ؟
ﻟك ﺸﺨﺼﻴﺎً؟
ﻫﻝ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻵن أن ﺘدرك ﻤﻘدار ﻤﺤﺒﺔ اﷲ َ
 Cاﻟﻌﻨﺼر اﻟﺜﺎﻨﻰ )ﺨطﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن(:
ﻫﻝ أﻋﻠن اﻟروح ﻟك ﺠرم ﺨطﺎﻴﺎك؟

ﻫﻝ ﺒﻛﺘك اﻟروح اﻟﻘدس ﻋﻠﻰ ﺨطﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻠﺒك؟

 Cاﻟﻌﻨﺼر اﻟﺜﺎﻟث )ﻨﻌﻤﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ(:
ﻟك؟
ﻫﻝ أدرﻛت ﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺴﻴﺢ ً

ﻫﻝ ﻛﺸف اﷲ ﻋن ﻋﻴﻨﻴك ﻟﺘرى اﻟﻤﺴﻴﺢ أﻤﺎﻤك وﺘﺴﻤﻌﻪ ﻴﻘرع ﻋﻠﻰ ﺒﺎب ﻗﻠﺒك؟
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 Cاﻟﻤوﻀوع :اﻟﻛﺘﺎب ﻓﻰ آﻴﺔ.
 Cاﻟﻔﺼﻝ اﻟﻛﺘﺎﺒﻰ) :ﻴو  " (١٦ :٣ﻷﻨﻪ ﻫﻛذا أﺤب اﷲ اﻟﻌﺎﻟم ﺤﺘﻰ ﺒذﻝ اﺒﻨﻪ اﻟوﺤﻴد ﻟﻛﻰ
ﻻ ﻴﻬﻠك ﻛﻝ ﻤن ﻴؤﻤن ﺒﻪ ﺒﻝ ﺘﻛون ﻟﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺒدﻴﺔ.
 Cاﻟﻤدﺨﻝ :ﻟﻘد ﻗﻴﻝ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ أﻨﻬﺎ )اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس ﻛﻠﻪ ﻓﻰ آﻴﺔ( ﻓﻠﻤﺎذا ﻗﻴﻝ ذﻟك؟
ﻟﻘد ﻗﻴﻝ ﻋﻨﻬﺎ إﻨﻬﺎ اﻟﻛﺘﺎب ﻓﻰ آﻴﺔ ﻹﺸﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 Cاﻟﻌﻨﺎﺼر:
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أوﻻً :اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ
 -١ﻛﻠﻤﺎت اﻵﻴﺔ :ﻫﻛذا اﺤب اﷲ.

 -٢آﻴﺎت أﺨرى:

)ﻴو » (٢٧ :١٦ﻷن اﻵب ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺤﺒﻛم«

)أر » (٣ :٣١ﻤﺤﺒ ـ ـ ـ ــﺔ أﺒدﻴﺔ أﺤﺒﺒﺘك ﻤ ـ ـ ـ ــن أﺠﻝ ذﻟك أدﻤت ﻟك
اﻟرﺤﻤﺔ«

 -٣ﻗﺼﺔ ﻛﺘﺎﺒﻴﺔ :ﻫوﺸﻊ وأﻤر اﻟرب ﻟﻪ )ﻫو .(١ :٣

 -٤ﻗﺼﺔ ﻋﺼرﻴﺔ :اﻟﻤﻠك واﻟوزﻴر اﻟﻤؤﻤن أﻤﺎم ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ وﺘﻤﺜﺎﻝ أﺒﻨﻪ.

 -٥أﺴﺌﻠﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ :ﻫﻝ ﺘﺜق أن اﷲ ﻴﺤﺒك؟

ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻋﺎﻟم اﻟﺨطﻴﺔ
 -١ﻛﻠﻤﺎت اﻵﻴﺔ :أﺤب اﻟﻌﺎﻟم )اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺸرﻴر(.
 -٢آﻴﺎت اﺨرى:

) ١ﻴو » (١٩ :٥واﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ ﻗد وﻀﻊ ﻓﻰ اﻟﺸرﻴر«.
) ١ﻴو » (١٦ :٢ﻷن ﻛﻝ ﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﺸ ـ ـ ـ ــﻬوة اﻟﺠﺴ ـ ـ ـ ــد وﺸﻬوة
اﻟﻌﻴون وﺘﻌظم اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ«.

 -٣ﻗﺼﺔ ﻛﺘﺎﺒﻴﺔ :اﻟطوﻓﺎن )ﺘك .(٢٢ – ١ :٦
 -٤ﻗﺼﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ:
 -٥أﺴﺌﻠﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ:
ﺜﺎﻟﺜﺎً :اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ
 -١ﻛﻠﻤﺎت اﻵﻴﺔ» :ﺒذﻝ أﺒﻨﻪ اﻟوﺤﻴد ﻟﻛﻰ ﻻ ﻴﻬﻠك ﻛﻝ ﻤن ﻴؤﻤن ﺒﻪ ﺒﻝ ﺘﻛون ﻟﻪ اﻟﺤﻴﺎة
اﻷﺒدﻴﺔ«.

 -٢آﻴﺎت أﺨرى:

)رو » (٨ :٥اﷲ ﺒﻴن ﻤﺤﺒﺘﻪ ﻟﻨﺎ ﻷﻨﻪ وﻨﺤن ﺒﻌد ﺨطﺎة«..

)رو » (٩ :١٠ﻷﻨك إن أﻋﺘرﻓت ﺒﻔﻤك ﺒﺎﻟرب ﻴﺴوع«.

 -٣ﺴﺠﺎن ﻓﻴﻠﺒﻰ )أع .(٣٤ – ٢٥ :١٦

 -٤ﻗﺼﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ :اﻟﻘدﻴﺴﺔ ﻤرﻴم اﻟﻤﺼرﻴﺔ.

 -٥اﺴﺌﻠﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ :ﻫﻝ أدرﻛت ﻤﻘدار ﻨﻌﻤﺔ اﷲ اﻟﻐﻨﻴﺔ؟
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اﻟﺨﺎﺘﻤــــﺔ:
 -١أﺴﺌﻠﺔ ﻗﺎطﻌﺔ :ﻫﻝ ﺘرﻴد ان ﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﺘﻛون ﻟك ﺤﻴﺎة أﺒدﻴﺔ؟
 -٢طﻠﺒﺔ ﺨﺎﺸﻌﺔ :أﻓﺘﺢ ﻴﺎرب ﻗﻠوب ﻋﺒﻴدك ﻟﻘﺒوﻟك.

 -٣ﻛﻠﻤﺎت ﻤﺸﺠﻌﺔ :ﺜق أن اﷲ ﻴﺤﺒك ﻫﻛذا .وأن اﻟﺴﻤﺎء ﺴﺘﻔرح ﺒك.

 -٤دﻋوة ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺒﻴن :ﻤن ﻴرﻴد أن ﻴﺒدأ اﻟﻴوم ﻓﻠﻴﻨﺘظر ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎع ﻟﻨﺼﻠﻰ ﻤﻌﺎً،
وﻨﻌرف ﻛﻴف ﻨﺒدأ ﻤﻊ اﻟرب.
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ﺒﻌد أن ﺘﻨﺘﻬﻰ ﻤن اﻟﺘﺤﻀﻴر ،راﺠﻊ ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴم ﻋﻤﻠك:
 -١ﻫﻝ ﻛﺎﻨت ﻟك ﻓﺘرة إﺴﺘﻌداد روﺤﻰ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻝ اﻟﺒدء ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻀﻴر؟
 -٢ﻫﻝ ﺘﻤﺘﻌت ﺒﺎﻟوﺠود ﻓﻰ ﺤﻀرة اﷲ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة وطواﻝ ﻓﺘرة اﻟﺘﺤﻀﻴر؟
 -٣ﻫﻝ إﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ أﺠزاء اﻟﻌظﺔ )اﻟﻤدﺨﻝ واﻟﻌﻨﺎﺼر واﻟﺨﺎﺘﻤﺔ(؟
 -٤ﻫﻝ إﺸﺘﻤﻝ اﻟﺘﺤﻀﻴر ﻋﻠﻰ ﻛﻝ أﺠزاء ﺒﻨﻴﺘﻪ )اﻵﻴﺔ ﻤن اﻟﻔﺼﻝ ،آﻴﺎت أﺨرى ،ﻗﺼﺔ
ﻛﺘﺎﺒﻴﺔ ،ﻗﺼﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ،أﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘطﺒﻴق(؟
 -٥ﻫﻝ اﻟﻤدﺨﻝ ﻤﻨﺎﺴب وطﺒﻴﻌﻰ وﺠذاب؟
 -٦ﻫ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﻌﻨﺎﺼ ـ ـ ـ ــر واﻀﺢ ﻓﻴﻬ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﺘرﻛﻴزات )ﻤﺤﺒ ـ ـ ـ ــﺔ اﷲ وﺨطﻴﺔ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن وﻨﻌﻤﺔ
اﻟﻤﺴﻴﺢ(؟
 -٧ﻫﻝ اﻵﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺘﻨﺎﺴب اﻟﺘرﻛﻴزات دون اﻹﺤﺘﻴﺎج إﻟﻰ ﻟوﻴﻬﺎ؟
 -٨ﻫﻝ اﻟﻘﺼص اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘرﻛﻴزات أم ﺒﻌﻴدة ﻋﻨﻬﺎ؟
 -٩ﻫﻝ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﺤددة وواﻀﺤﺔ وﻤﺒﺎﺸرة؟
 – ١٠ﻫﻝ اﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻤؤﺜرة وواﻀﺤﺔ وﺘﻘود إﻟﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤوﻗف اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻤﻊ وﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ
إﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺒﻘﺒوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ؟
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اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ
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اﻹﺴﺘﻌداد ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻌظﺔ.

 zطرﻴﻘــــــــــﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻌظﺔ.
z

اﻟﺠو اﻟروﺤـــــــﻰ ﻟﻠﻌظﺔ.

z

ﺘﻘﻴﻴم إﻟﻘـــــــــــــﺎء اﻟﻌظﺔ.
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 -١ﻟﻴﻛن ﻗﻠﺒك ﻓﻰ إﺘﺼﺎﻝ داﺌم ﺒﺎﻟرب ،ﻤﻊ ﺼﻤت اﻟﻔم ﻋن اﻟدﺨوﻝ ﻓﻰ أﺤﺎدﻴث ﻤﻊ أﺤد
ﻗﺒﻴﻝ إﻟﻘﺎء اﻟﻌظﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻀرم ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــك ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻤﻝ اﷲ وﻴدﻩ اﻟﺨﻔﻴﺔ ،وﺒﺎﻟرﺠﺎء
ﻓﻰ ﻗﺒوﻝ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻌﻴن ﻟﺸﺨص اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ،وﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻨﻔوس ،وﺒﺎﻟرﺠﺎء ﻓﻰ ﻗﺒوﻝ
اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻌﻴن ﻟﺸﺨص اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ،وﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻨﻔوس اﻟﺘﻰ ﻤﺎت اﻟﺴﻴد ﻷﺠﻠﻬﺎ )ﻟﻴﻛن
ذﻟك دون إﻓﺘﻌﺎﻝ ﺒﻝ ﻓﻰ ﻫدوء داﺨﻠﻰ وﻤظﻬر طﺒﻴﻌﻰ(.
 -٢إذﻫ ـ ـ ـ ــب إﻟﻰ اﻹﺠﺘﻤﺎع ﻤﻤﺘﻠﺌﺎً ﺒروح اﻟﻘوة ﺤﺘﻰ ﺘﻛون ﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻫداً أﻤﻴﻨﺎً ﻟﻠرب وﺤﺘﻰ ﻴﻛون
ﻓﻤك ﻫو ﻓم اﻟرب وﻛﻠﻤﺎﺘك ﻤﻤﺴوﺤﺔ ﺒﺎﻟروح اﻟﻘدس.
 -٣ﻀﻊ ﻨﺼب ﻋﻴﻨﻴك أن اﷲ ﻗد أرﺴﻝ ﻫذﻩ اﻟﻨﻔوس ﻟﺘﻨﺎﻝ ﻨﻌﻤﺔ وﺘﻘﺒﻝ اﻟرب.
 -٤إﻋﻠم أن ﺒﻌض اﻟﺤﺎﻀرﻴن ﻗد أﺘوا ﻷوﻝ ﻤرة ﻓﺈﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻌدادﻫم ﻟﻘﺒوﻝ اﻟرب اوﻓر وأﻓﻀﻝ
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ﻤن ﻨﻔوس ﻛﺜﻴرة إﻋﺘﺎدت اﻟﺤﻀور واﻟﺴﻤﺎع ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺼرم ﻗﻠﺒﻬم.
 -٥وأﻋﻠم أﻴﻀﺎً ان ﺒﻌظﺎً ﻤﻨﻬم ﻴﺤﻀر ﻟﻶﺨر ﻤرة ،إﻤﺎ ﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻔرﻩ أو ﻟﻤرﻀﻪ أو ﻹﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ن
ﻓﺈﺠﺘﻬد أن ﺘوﺼﻝ اﻟرﺴﺎﻟﺔ واﻀﺤﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴﺌوﻟﻴﺔ ﺨطﻴرة.
ٕ -٦واﻋﻠم أﻨك أﻨت ﺸﺨﺼﻴﺎً رﺒﻤﺎ ﺘﻌظ ﻵﺨر ﻤرة ﻟﻨﻔس ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ..ﻓﻌظ ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎﻨت
آﺨر ﻓرﺼﺔ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘك.
 -٧إﺤذر ﻤن اﻟﺸﻌور ﺒﺈﻋﺘﻴﺎد اﻟﻤﻨﺒر وﻓﻘد اﻹﺤﺴﺎس ﺒرﻫﺒﺔ اﻟﻤوﻀﻊ وﺨطورة اﻟرﺴﺎﻟﺔ.
 -٨ﻻ ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺢ ﺒﺄن ﻴزوﻝ ﻤن أﻤﺎم ﻋﻴﻨﻴك وﻤن ﻗﻠﺒك ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔس اﻟﺘﻰ ﻤﺎت اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ﻤن
أﺠﻠﻬﺎ وﺒذﻝ ﻛﻝ ﺸﺊ ﻓﻰ ﺤﺒﻬﺎ.
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 -١ﻛﺘﺎﺒك اﻟﻤﻘدس ،وﻻ ﺘﺘﻛﻝ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﻴوﺠد ﻛﺘﺎب ﺒﺎﻟﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ أو اﻹﺠﺘﻤﺎع ،ﻓﻛﺘﺎﺒك ﻫو
ﺠﻌﺒﺘك ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ان ﺘﺘرﻛﻪ ﻤن ﻴدك.
 -٢إطﻤﺌن إﻟﻰ وﺠود اﻟﻔواﺼﻝ )ﺸـ ـ ـ ـ ـرﻴط ،ﺼورة (..أﻤﺎم اﻟﻔﺼوﻝ اﻟﺘﻰ ﺴﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺨدﻤﻬﺎ ﻓﻰ
اﻟﻌظﺔ.
 -٣ﻨظﺎرﺘك اﻟطﺒﻴﺔ إن وﺠدت ﻟﻠﻘراءة.
) (٢ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻌﻈﺔ
ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴراﻋﻰ اﻟواﻋظ ﻗواﻋد اﻟﺨطﺎﺒﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻓرق ﺒﻴن اﻟﻌظﺔ واﻟﻤﺤﺎﻀرة ..ﻓﺎﻟواﻋظ
ﻴﻠ ـ ـ ـ ــزم أن ﻴﺘواﻓر ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺼر اﻟﺨطﺎﺒﺔ ﻟﺠذب إﻟﺘﻔﺎت اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر ،وﺠﻤﻊ ﺘرﻛﻴزﻫم ،وذﻟك ﻷن
ﻻ ﺜم ﺘﻘدﻴم اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ اﻟذى ﻴﺸﺒﻊ ﻫذا
ﻤﻬﻤﺔ اﻟوﻋظ ﻫﻰ إﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎس ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺘﻬم اﻟروﺤﻰ أو ً
اﻹﺤﺘﻴﺎج..
ﻓﻰ ﺤﻴن أن اﻟﻤﺤﺎﻀرة ﻟﻴﺴت ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﺨطﺎﺒﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺤدﻴث إﻟﻰ دارﺴﻴن
وﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺠون إﻟﻰ إﻗﻨﺎع ﺒﺈﺤﺘﻴﺎﺠﺘﻬم إﻟﻰ اﻟد ارﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻓﻤﺘﻰ ﺤﻀروا اﻟﻤﺤﺎﻀرة
ﺠﻤﻌوا ﺘرﻛﻴزﻫم ﺒﺈرادﺘﻬم ..ﻟذﻟك ﻓﺄﺴ ـ ـ ـ ــﻠوب اﻟﻤﺤﺎﻀرات ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠد ارﺴ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎً
ﻟﻠدارﺴﻴن ،وﻟﻠﻤواﻀﻴﻊ اﻟروﺤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤراﺤﻝ اﻟﻨﻤو ﻓﻘط ،وﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠوﻋظ اﻟﻛرازى.
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ﻤن أﺠﻝ ﻫذا ﻴﺤﺴن أن ﻴراﻋﻰ اﻟواﻋظ اﻷﻤور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 (١اﻟوﻗوف :ﻴﻔﻀﻝ أن ﻴﻛون اﻟواﻋظ واﻗﻔﺎً وﻫو ﻴﻠﻘﻰ اﻟﻌظﺔ اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﻓﻬذا ﻤﺎ إﻋﺘﺎد ﻋﻠﻴﻪ
اﻟرﺴﻝ ﻛﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﺸواﻫد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 Cﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒطرس اﻟرﺴوﻝ واﻷﺤد ﻋﺸر ﻓﻰ ﻴوم اﻟﺨﻤﺴﻴن:
»ﻓوﻗف ﺒطرس ﻤﻊ اﻷﺤد ﻋﺸر ورﻓﻊ ﺼوﺘﻪ وﻗﺎﻝ ﻟﻬم :أﻴﻬﺎ اﻟرﺠﺎﻝ اﻟﻴﻬود واﻟﺴﺎﻛﻨون
ﻓﻰ أورﺸﻠﻴم اﺠﻤﻌون ﻟﻴﻛن ﻫذا ﻤﻌﻠوﻤﺎً ﻋﻨدﻛم وأﺼﻐوا إﻟﻰ ﻛﻼﻤﻰ) «..أع .(١٤ :٢
 Cاﻟرﺴﻝ ﻓﻰ اﻟﻬﻴﻛﻝ:
»ﺜ ـ ـ ـ ــم ﺠﺎء واﺤ ـ ـ ـ ــد وأﺨﺒرﻫم ﻗﺎﺌﻼً :ﻫوذا اﻟرﺠﺎﻝ اﻟذﻴن وﻀﻌﺘﻤوﻫم ﻓﻰ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺠن ﻫم ﻓﻰ
اﻟﻬﻴﻛﻝ واﻗﻔﻴن ﻴﻌﻠﻤون اﻟﺸﻌب« )أع .(٢٥ :٥
 Cﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻊ اﻟﻴﻬود:
»وأﻤﺎ ﻫم ﻓﺠﺎزوا ﻤن ﺒرﺠﺔ وأﺘوا إﻟﻰ أﻨطﺎﻛﻴﺔ ﺒﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻴدﻴﺔ ودﺨﻠوا اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻴوم اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺒت
وﺠﻠﺴوا ..وﺒﻌد ﻗراءة اﻟﻨﺎﻤوس واﻷﻨﺒﻴﺎء أرﺴﻝ إﻟﻴﻬم رؤﺴﺎء اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻗﺎﺌﻠﻴن :أﻴﻬﺎ اﻟرﺠﺎﻝ
اﻷﺨوة إن ﻛﺎﻨت ﻋﻨدﻛم ﻛﻠﻤﺔ وﻋظ ﻟﻠﺸ ـ ـ ـ ــﻌب ﻓﻘوﻟوا ،ﻓﻘﺎم ﺒوﻟس وأﺸﺎر ﺒﻴدﻩ وﻗﺎﻝ :أﻴﻬﺎ
اﻟرﺠﺎﻝ اﻹﺴراﺌﻴﻠﻴون واﻟذﻴن ﻴﺘﻘون اﷲ إﺴﻤﻌوا) «..أع .(١٦ – ١٤ :١٣
ورب ﻤﻌﺘرض ﻴﻘوﻝ ﺒﺄن اﻟﺴﻴد اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻛﺎن ﺠﺎﻟﺴﺎً ﻓﻰ ﻋظﺔ اﻟﺠﺒﻝ:
ُ C
»وﻟﻤ ـ ـ ـ ــﺎ رأى اﻟﺠﻤوع ﺼﻌد إﻟﻰ اﻟﺠﺒﻝ ..ﻓﻠﻤﺎ ﺠﻠس ﺘﻘدم إﻟﻴﻪ ﺘﻼﻤﻴذﻩ ﻓﻔﺘﺢ ﻓﺎﻩ وﻋﻠﻤﻬم
ﻗﺎﺌﻼً :طوﺒﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻴن ﺒﺎﻟروح) «...ﻤت .(٣ – ١ :٥
واﻟواﻗﻊ أن ﻋظﺔ اﻟﺠﺒﻝ ﻟم ﺘﻛن ﻋظﺔ ﻛ ارزﻴﺔ ﺒﻝ ﻋظﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒدﻟﻴﻝ ﻗوﻝ اﻟﺒﺸﻴر :ﻓﻔﺘﺢ
ﻓﺎﻩ وﻋﻠﻤﻬم ﻗﺎﺌﻼً» ..ﻫذا إﻟﻰ ﺠوار ﻤﺎدة اﻟﻌظﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺜﻼﺜﺔ إﺼﺤﺎﺤﺎت ﻛﻠﻬﺎ
ﺘﻌﺎﻟﻴم ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟروﺤﻴﺔ وﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ،وﻟﻴﺴت دﻋوة ﻟﻘﺒوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ.
ﻤن ﻫذا ﺘرى أﻨﻪ ﻴﻔﻀﻝ اﻟوﻗوف أﺜﻨﺎء اﻟوﻋظ اﻟﻛرازى.
 (٢اﻟﺼوت :ﻟﻘد راﻋﻰ اﻵﺒﺎء اﻟرﺴﻝ ﻫذا اﻟﻌﺎﻤﻝ أﻴﻀﺎً ﻓﻰ ﻋظﺎﺘﻬم ،ﻟﻬذا ﻗﺎﻝ اﻟﻛﺘﺎب ﻋن
ﺒطرس :ﻓوﻗف ﺒطرس ﻤﻊ اﻷﺜﻨﻰ ﻋﺸر ورﻓﻊ ﺼوﺘﻪ وﻗﺎﻝ ﻟﻬم أﻴﻬﺎ اﻟرﺠﺎﻝ اﻟﻴﻬود«..
)أع .(١٤ :٢
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ﻟذﻟك ﻟزم أن ﻴﻬﺘم اﻟواﻋظ ﺒﺎﻟﺼوت ﻓﻰ اﻟﻌظﺔ.
 Cﻟﻴﻛن ﺼوﺘك واﻀﺤﺎً ﻤﻌﺒ ارً.
 Cأﻫﺘم ﺒﻤﺨﺎرج اﻟﺤروف ووﻀوﺤﻬﺎ.
 Cﻋدم اﻟﺴرﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﻛﻼم ﻤﻤﺎ ﻴﻔوت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻤﻌﻴن ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﺤدﻴث ..وﻛذﻟك ﻋدم اﻟﺒطء
اﻟذى ﻴﺸﺘت ﺘرﻛﻴز اﻟﺴﺎﻤﻌﻴن وﻴدﻋوﻫم إﻟﻰ اﻟﻨﻌﺎس..
 Cﻤطﺎﺒﻘﺔ درﺠﺔ اﻟﺼوت وﺘﻨوﻋﻪ ﺒﻴن اﻟﻌﻠو واﻹﻨﺨﻔﺎض ﺒﺤﺴ ـ ـ ـ ــب اﻟﻤواﻗف وﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ،
ٕواﺤذر اﻟﺤدﻴث ﻋﻠﻰ وﺘﻴرة واﺤدة..
 (٣اﻟﺤــــــرﻛﺎت :ﻟﺤ ـ ـ ـ ــرﻛﺎت اﻟواﻋظ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒرى ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴر ،وﻗد راﻋﻰ اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــﻝ أﻴﻀﺎً ﻫذا
اﻟﻌﺎﻤ ـ ـ ـ ــﻝ ﻓﻰ اﻟوﻋظ ﻓﻨﻘ أر ﻋن ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــوﻝ» :أﻴﻬﺎ اﻟرﺠﺎﻝ اﻷﺨوة إن ﻛﺎﻨت
ﻋﻨدﻛم ﻛﻠﻤﺔ وﻋظ ﻟﻠﺸﻌب ﻓﻘوﻟوا ..ﻓﻘﺎم ﺒوﻟس وأﺸﺎر ﺒﻴدﻩ وﻗﺎﻝ) «..أع .(١٦ :١٣
ﻟذﻟك ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘﻛون ﺤرﻛﺎت وﺠﻬك وﻴدﻴك ﻤﻌﺒرة ﻋن اﻟﻤواﻗف ﺒﺎﻟﻘدر اﻟﻤﻌﻘوﻝ.
 (٤اﻟﻨظــــــرات :ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘوزع ﻨظراﺘك ﻓﻰ ﻛﻝ اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت ﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ــﻌر اﻟﺤﺎﻀرﻴن أﻨك ﺘﻬﺘم
ﺒﻛﻝ واﺤد ﻤﻨﻬم.
 (٥اﻟﻠﻐﺔ :ﻟﺘﻛن ﻟﻐﺘك ﺒﺴﻴطﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻨﺎس ،وﻤن اﻷﻓﻀﻝ أن ﺘﻛون ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻴﺔ.
 (٦اﻟﻠــــــوازم :إﺤذر ﻤن اﻟﻠوازم اﻟﻼﺼﻘﺔ ﻤﺜﻝ ﺘردﻴد ﻋﺒﺎرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴن اﻟﺤﻴن واﻟﺤﻴن ﻤﺜﻝ:
»ﺸﺎﻴﻔﻴن إزاى«...
أو ﻗد ﺘﻛون اﻟﻼزﻤﺔ ﺤرﻛﺔ اﻟﻛﺘﻔﻴن إﻟﻰ أ’ﻟﻰ وأﺴ ـ ـ ـ ــﻔﻝ ،أو أرﺘﻔﺎع اﻟﺠﺴم ﻋﻠﻰ أطراف
أﺼﺎﺒﻊ اﻟﻘدﻤﻴن ﺜم اﻟﻨزوﻝ ،أو ﻤﺴﺢ اﻷﻨف ﺒراﺤﺔ اﻟﻴد ..إﻟﺦ.
ﻓﻬذﻩ اﻟﻠوازم ﺘﻠﻔت ﻨظر اﻟﻨﺎس وﺘﺼرﻓﻬم ﻋن اﻟﺘرﻛﻴز.
) (٣اﻟﺠﻮ اﻟﺮوﺣﻰ ﻟﻠﻌﻈﺔ
ﻟﻴس ﻫدف اﻟﻌظﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘُﻠﻘﻰٕ ،واﻨﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﺴ ـ ـ ـ ــﺒق وﻗﻠﻨﺎ ﻫو ﻗﺒوﻝ اﻟﻨﻔوس ﻟﻠﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ،
ﻟذﻟ ـ ـ ـ ــك ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺎخ اﻟروﺤﻰ ﻟﻠﻌظﺔ ذا أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼوى ،ﻟﻴﻠﻤس اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻌون ﺤﻀرة اﻟرب ﻓﻰ
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ﻻ ﻨظرﻴﺎً دون أن ﻴﺨﺘﻠط ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن
اﻟﻌظﺔ ﻓﻴﺴﻬﻝ ﻋﻠﻴﻬم ﻗﺒوﻟﻪٕ ،واﻻ أﺼﺒﺢ ﻗﺒوﻟﻬم ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻗﺒو ً
اﻟﻘﻠﺒﻰ ﺒﺤﻀورﻩ..
ﻤ ـ ـ ـ ــن أﺠﻝ ﻫذا ﺘﺤﺘم أن ﻴراﻋﻰ اﻟواﻋظ ﺘوﻓﻴر اﻟﻤﻨﺎخ اﻟروﺤﻰ ﻓﻰ اﻟﻌظﺔٕ ،واﻟﻴك ﺒﻌض
اﻹﻗﺘراﺤﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘق ذﻟك:
أﻨت ﺒﻘﻠﺒك ﻓﻰ ﺤﻀرة اﻟرب ﻤن ﺨﻼﻝ روح اﻟﺼﻼة.
 -١ﻛن َ
 -٢ﻛن ﻤﺘﻴﻘﻨﺎً أن اﻟروح اﻟﻘدس ﻫو اﻟذى ﻴﺘﻛﻠم ﻤن ﺨﻼﻟك ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﺒوﻟس اﻟرﺴوﻝ واﻋﻴﺎً
ﺠ ـ ـ ـ ــداً ﻟﻬذﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻛﺎن ﻴطﻠب ﻤن اﻟﺠﻤﻴ ـ ـ ـ ــﻊ أن ﻴﺼﻠوا ﻷﺠﻠﻪ ﻟﻴﺘﺤﻘق ذﻟك داﺌﻤﺎً ﻓﻰ
ﻛﻼﻤﻪ» :ﻤﺼﻠﻴن ...ﻷﺠﻝ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘدﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻴن ﻟﻛﻰ ﻴﻌطﻰ ﻟﻰ ﻛﻼﻤﺎً ﻋﻨد إﻓﺘﺘﺎح ﻓﻤﻰ
ﻷﻋﻠم ﺠﻬﺎ اًر ﺒﺴر اﻹﻨﺠﻴﻝ« )أف .(١٩ ،١٨ :٦
 -٣ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ﺘردﻴد ﺒﻌض ﻋﺒﺎرات اﻟﺼﻼة اﻟﻤوﺠزة واﻟﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﺴﻴﺎق اﻟﺤدﻴث ﺒﺼوت
ﻤﺴﻤوع اﺜﻨﺎء اﻟوﻋظ ﺒﻴن اﻟﺤﻴن واﻟﺤﻴن.
 -٤ﻻ ﺘﺤﺠب ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘك ن ﻓﻼ ﺘﺤﺎوﻝ أن ﺘﻠﻔت ﻨظر اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ﻋﻠﻤك
أو ﻗدرﺘك ،ﺒﻝ إﺨف ذاﺘك ﻟﻴظﻬر اﻟﻤﺴﻴﺢ.
 -٥ﻻ ﺘﻘﻝ :أﻨﺎ أرى ﻛذا ...وﻟﻛن ﻗﻝ :اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻴرى..
 -٦ﻻ ﺘﻘﻝ ﻤﺜﻼً :أﻨﺎ ﺴﺎﻛون ﻓرﺤﺎً ﻟو إﺘك ﻗﺒﻠت اﻟﻤﺴﻴﺢ ،ﺒﻝ ﻗﻝ :إن اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﺴوف
ﻴﻔرح ﺒك ،وﺴﻴﻌﻠن ذﻟك ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﺤﺘﻰ ﻴﻛون ﻫﻨﺎك ﻓرح ﺒﺨﺎطﺊ واﺤد ﻴﺘوب.
اﻟﻤﻬم أن ﺘﺤرص ﻋﻠﻰ أن ﺘوﻓر ﻤﻨﺎﺨﺎً روﺤﻴﺎً طﻴﺒﺎً ﻓﻰ اﻟﻌظﺔ.
) (٤ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻌﻈﺔ
ﻴﺤﺴن أن ﺘﻘوم ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻟﻌظﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻌرف اوﺠﻪ اﻟﻨﻘص ﻟﺘﺘﻔﺎداﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ٕواﻟﻴك ﺒﻌض
اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر
 -١ﻫﻝ ﻛﺎن إﺴﺘﻌدادك اﻟروﺤﻰ ﻟﻠﻌظﺔ طﻴﺒﺎً؟
ﻓﻛﺎن ﻗﻠﺒك ﻓﻰ إﺘﺼﺎﻝ ﺒﺎﻟرب؟ وﻤﻤﺘﻠﺌﺎً ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟرﺠﺎء؟
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 Cوﻛﺎن ﻤﻤﺘﻠﺌﺎً ﺒروح اﻟﻘوة؟

 Cوﻫﻝ ﻛﻨت ﻤﻘد اًر ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔوس؟

 Cﻫﻝ ﻛﺎن ﻤﻌك ﻛﺘﺎﺒك اﻟﻤﻘدس؟

 -٢ﻫﻝ راﻋﻴت اﻹﻟﻘﺎء اﻟﻤؤﺜر ﻓﻰ اﻟﻌظﺔ ﻤن:

وﻗوف ،ﻤﻼءﻤﺔ اﻟﺼوت ،واﻟﺤرﻛﺎت ،واﻟﻨظرات ،واﻟﻠﻐﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎﻝ.

 -٣ﻫﻝ وﻓرت ﺠواً روﺤﻴﺎً ﻤﺸﺒﻌﺎً أﺜﻨﺎء اﻟﻌظﺔ؟

 Cﻫﻝ ﺴﻤﺤت ﻟﻠروح اﻟﻘدس أن ﻴﺘﻛﻠم ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨك؟

 Cﻫﻝ أﺒرزت ﺸﺨص اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ اﻟﻌظﺔ؟

 Cﻫﻝ رددت ﺒﻌض اﻟﺼﻠوات أﺜﻨﺎء اﻹﻟﻘﺎء؟

 -٤ﻫﻝ ﺤﻘﻘت اﻟﻌظﺔ ﻫدﻓﻬﺎ؟

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث
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ﻟﻘ ـ ـ ـ ــد ﻗﻴﻝ ﺒﺤق أن اﻟﻌظﺔ ﻤﻊ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌروﻓﺔ ﻓﻬﻰ ﻟﻴﺴ ـ ـ ـ ــت ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟذى
ﻴﻌﻘﺒﻬ ـ ـ ـ ــﺎ .ﻤن أﺠﻝ ذﻟ ـ ـ ـ ــك ﻓﺎﻟﻠﻘﺎء اﻟذى ﻴﻌﻘب اﻟﻌظﺔ ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐ ـ ـ ـ ــﺔ وﺒدوﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒر اﻟﻌﻤﻝ
اﻟﻛرازى ﻨﺎﻗﺼﺎً ﻤﺒﺘو ارً ..ﻓﻠﻴزﻤﻨﺎ إذن أن ﻨﻌرف :ﻫدف ﻫذا اﻟﻠﻘﺎء وﺨطﺘﻪ ،وﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ ،ﺤﺘﻰ
ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻤﺎرﺴﻪ ﺒوﻋﻰ وﺘدﻗﻴق..
أو ً
ﻻ :اﻟﻬـــﺪف
إن اﻟﻬ ـ ـ ـ ــدف اﻟﻌﺎم ﻤن ﻫذا اﻟﻠﻘﺎء ﻫو اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﺘوﺼﻴﻝ ﻗﻠب اﻟﻤؤﻤن ﺒﻨﺒﻊ اﻟﺤﻴﺎة،
ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﺘدور ﻓﻰ ﻓﻠك اﻟﻤﺴﻴﺢ.
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ﺛﺎﻧﻴ :8اﻟﺨـــﻄﺔ
 -١إﺴــــــﺘﻴﻀﺎح اﻟﻘرار :وﻫو اﻟﺘﺎﻛد ﻤن ﺼﺤﺔ ﻗ اررﻩٕ ،وان ﻛﺎن أﺘﺨذﻩ ﻋن وﻋﻰ أم ﻤﺠرد
إﻨﺴﻴﺎق ،أو ﻟﺤب اﻹﺴﺘطﻼع.
 -٢ﻗﻴﺎدة ﻟﻘرار واع :إذا إﺘﻀﺢ ﻋدم ﺼﺤﺔ اﻟﻘرار ﺒﺄى ﺼورة ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﻘودﻩ إﻟﻰ ﻗرار
ﺴﻠﻴم.
 -٣اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ :ﻤﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﻘرار ﺴﻠﻴﻤﺎً ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺨطوة اﻟﻤﺼﻴرﻴﺔ.
 -٤اﻟﺘوﺠﻴﻪ :ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨوﺠﻬﻪ إﻟﻰ ﻗراءة اﻹﻨﺠﻴﻝ واﻟﺼﻼة واﻟﻛﻨﻴﺴﺔ.
 -٥اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ :ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻨﻨﺒﻬﻪ إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﺤروب اﻟﺘﻰ ﻗد ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜ :8اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻴﺤﺴن أن ﻴﺘﻀﻤن اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻟﺠﻠﺴﺎت :ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،وﺠﻠﺴﺔ ﻓردﻴﺔ.
) (١اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ) :وﻤدﺘﻬﺎ ﻻ ﺘزﻴد ﻋن  ٢٠دﻗﻴﻘﺔ(.
ﺒﻌد ﺼرف اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎم ،إﺠﻤﻊ اﻟذﻴن دﻋوﺘﻬم ﻟﻺﻨﺘظﺎر ﻟﻛﻰ ﺘﺘﺤدث إﻟﻴﻬم ،وﺘﺼﻠﻰ
ﻤﻌﻬم ،وﺘﺄﺨذ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬم.
أ ( اﻟﺤدﻴث :ﻴﺸﻤﻝ إﺒراز اﻷرﻛﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻛرازة وﻫﻰ:
 Cﻀﻼﻝ اﻹﻨﺴ ــﺎن
 Cﻤﺤﺒﺔ اﻟﻠــﻪ
 Cاﻟﻘرار ﺒﻘﺒوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ
 Cﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺴﻴﺢ
ب( اﻟﺼﻼة:
 Cأﺘرك ﻟﻬم ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﺼﻼة اﻹرﺘﺠﺎﻟﻴﺔ..
 Cوﺠﻬﻬم إﻟﻰ أن ﻴدﻋو ﻛﻝ واﺤد اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻴدﺨﻝ ﻗﻠﺒﻪ.
 Cﺸ ـ ـ ـ ــﺠﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﺒﻛﻠﻤﺎت ﻤﺨﺘﺼرة ﺘوﻀﺢ ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ٕواﺴﺘﻌدادﻩ أن ﻴﺴﺘﺠﻴب
ﻟدﻋوﺘﻬم.
 Cﺤذرﻫم ﻤن اﻟﺨﺠﻝ واﻟﺨوف ﻤن رﻫﺒﺔ اﻟﺼﻼة.
ج( اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت :ﺒﻌد اﻟﺼﻼة وزع أوراق ﺒﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎت:
 Cاﻟﻌﻤﻝ )أو اﻟدراﺴﺔ(
 Cاﻷﺴـ ــم
 Cاﻟﺘﻠﻴﻔـ ـ ــون واﻹﻴﻤﻴﻝ واﻟﻔﻴس ﺒوك
 Cاﻟﻌﻨـ ـوان

 ٦٢دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

) (٢اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ:
ﻋﻘب اﻟﺠﻠﺴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘﺘﺎح ﻓرﺼﺔ ﻟﺠﻠﺴ ـ ـ ـ ــﺎت ﻓردﻴﺔ ﻤﻊ ﻛﻝ واﺤد ﻋﻠﻰ ﺤدة
ﻟﺘﺤﻘﻴ ـ ـ ـ ــق ﻫدف ﻫذا اﻟﻠﻘﺎء اﻟذى ﻴﻌﻘب اﻟﻌظﺔ ..وﻴدور اﻟﺤدﻴث ﻓﻰ اﻟﺠﻠﺴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻔردﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻰ:

أ ( اﻟﺘرﺤﻴب ﺒﻪ ،واﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻪ ﻤن واﻗﻊ ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت.
ب( إﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻴﻀﺎح أﺒﻌﺎد اﻟﻘرار :وﻴﻤﻛن ﻤﻌرﻓﺔ ذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ إﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺴ ـ ـ ـ ــﺌﻠﺔ ﻤن ﻫذا
اﻟﻘﺒﻴﻝ:
ﻫﻝ ﺒدأت ﻤﻊ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ ﺤﻴﺎة اﻟﺘوﺒﺔ ﻫذا اﻟﻤﺴﺎء؟
ﻤﺎ أﺒﻌﺎد اﻟﻘرار اﻟذى أﺘﺨذﺘﻪ اﻟﻠﻴﻠﺔ؟

ج( اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻘرار واع :أذا أﺘﻀﺢ أن ﻗ اررﻩ ﻟﻴس ﺴﻠﻴﻤﺎً ﻴوﺠﻪ إﻟﻰ )رؤ  (٢٠ :٣ورﻛز ﻋﻠﻰ
ﻗﺒوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ )ﻛﻤﺎ ﺴﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔردى(.
 Cوﺠﻪ إﻟﻴﻪ اﻟدﻋوة ﺒﺄن ﻴطﻠب ﻤن اﻟﻤﺴﻴﺢ أن ﻴدﺨﻝ ﺤﻴﺎﺘﻪ.
 Cﻛرر اﻟﺴؤاﻝ :أﻴن اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻵن؟ إن ﺘﺤﻘق أﻨﻪ ﻓﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺄﻛﻤﻝ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
 Cﻋرﻓﻪ ﻤرﻛزﻩ اﻟﺠدﻴد ﻋﻠﻰ ﻀوء )ﻴو » (١٢ :١أﺒن«.

ء( اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ :إن إﻛﺘﺸﻔت ﺘﺠﺎوﺒﻪ ﻤﻊ ﻋﻤﻝ اﻟروح اﻟﻘدس ﺒﺄن ﻋرف ﻤرﻛزﻩ ..ﺸﺠﻌﻪ ﺒﺄن
اﷲ ﻛﺄب ﻟﻪ ﺴوف ﻴرﻋﺎﻩ وﻴﻬﺘم ﺒﻪ.

ﻫـ( اﻟﺘوﺠﻴﻪ :أطﻠب ﻤﻨﻪ أن ﻴﻘ أر اﻹﻨﺠﻴﻝ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺒﺸﺎرة ﻴوﺤﻨﺎ ﻟﻴﺼﻐﻰ إﻟﻰ ﺼوت أﺒﻴﻪ،
وأن ﻴﺒدأ ﻓﻰ ﺤﻴﺎة اﻟﺼﻼة ﻟﻠﺤدﻴث ﻤﻊ أﺒﻴﻪ.

و( اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ :ﻋرﻓﻪ أﻨﻪ ﺴﻴواﺠﻪ ﺤروﺒﺎً ﻤن اﻟﺸﻴطﺎن واﻷﺼدﻗﺎء ،واﻟﺨطﺎﻴﺎ اﻟﻘدﻴﻤﺔ ،واﻟﺸك،
وﻟﻛن اﷲ ﺴﻴﻛون ﻤﻌﻪ )ﻻ ﺘﺴﺘرﺴﻝ ﻛﺜﻴ اًر ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴرﺘﺒك .وﻷﻨك ﺴوف
ﺘﺘﻘﺎﺒﻝ ﻤﻌﻪ ﻓﻰ ﺨﻼﻝ  ٢٤ﺴﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﻓﺼﻝ اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻔردﻴﺔ(.

ز( ﺨﺘﺎم اﻟﺠﻠﺴﺔ:

 Cﻋﺒر ﻟﻪ ﺘﻘدﻴرك ﻟﻪ ،وﻤﺤﺒﺔ اﷲ ﻟﻪ.

 Cﺨذ ﻤﻨﻪ ﻤوﻋداً ﻟﻠﻘﺎءﻩ ﺨﻼﻝ  ٢٤ﺴﺎﻋﺔ.

 Cﻗدﻤﻪ ﻟﻘﺎﺌدك وﻷب اﻋﺘراﻓك ﻟﻴﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻪ وﻴﺸ ـ ـ ـ ــﺠﻌﻪ ﻓﻰ ﻗ اررﻩ ،وﻫﻰ ﻓرﺼﺔ طﻴﺒﺔ
ﻟﺘﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘﻛﻠم ﻋن ﻗ اررﻩ ﻓﺘﺘﻀﺢ ﺼﺤﺘﻪ وﺼدﻗﻪ ﻤن ﻋدﻤﻪ.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ٦٣

اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒﻊ
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)أ( أﻫﺪاﻓـــــﻪ
 -١رﺒﺢ اﻟﻨﻔوس اﻟﺘﻰ ﺘﺤﻀر اﻹﺠﺘﻤﺎع ،وﻗﺒوﻟﻬﺎ ﻟﻠرب ﻴﺴوع.
 -٢إﻴﺠﺎد ﻤﻨﺎخ روﺤﻰ ﻟﻠﻤؤﻤﻨﻴن ،وﺘوﻓﻴر ﺠو ﻤﻘدس ﻟﺤﻴﺎﺘﻬم.
 -٣ﺘوﻓﻴر ﻤﺠﺎﻝ ﻟﺘطوﻴر ﻛﻔﺎءات أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﺨدﻤﺔ.
 -٤ﺘوﻓﻴر ﻤﺠﺎﻝ ﻟﺘﻌﺎون أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت وﻗﺎدﺘﻬم ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻛﻔرﻴق.
)ب( اMﻋﺪاد ﻟﻪ
 -١اﻟﺼﻼة :ﻗﻀﺎء ﺼﻼة )ﻟﻤدة ﺸ ـ ـ ـ ــﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ( ﻗﺒﻝ اﻟﺒدء ﻓﻰ اﻹﺠﺘﻤﺎع ،ﺤﺘﻰ ﻴدﺒر
اﻟرب ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻟﻺﺠﺘﻤﺎع وﺤﺘﻰ ﻴﺒﺎرك اﻟرب اﻟﻌﻤﻝ..
ﻼ ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻨﻌﻤﻝ ﻤﻊ ﻓرﻴق ،ﻓﺎﻟواﻋظ
ﻼ ﻤﺘﻛﺎﻤ ً
 -٢إﻋ ـ ـ ـ ــداد ﻓرﻴ ـ ـ ـ ــق ﻋﻤﻝ :إن ﻛﻨﺎ ﻨرﻴد ﻋﻤ ً
ﺒﻤﻔردﻩ ﻻ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﻴﻊ أن ﻴﻘوم ﺒﻛﻝ اﻷﻋﺒﺎء ..ﻟذﻟك ﻴﻠزم أن ﻴﺒذﻝ وﻗﺘﺎً وﺠﻬداً ﻓﻰ إﻋداد
ﻓرﻴق ﻴﻌﻤﻝ ﻤﻌﻪ .ﻓرﻴق ﻤن اﻟﺨدام اﻷﻤﻨﺎء اﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴن ،ﺜم ﻴدرﺒﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم
اﻟﺘﻰ ﺘوﻛﻝ إﻟﻴﻬم } ..ﻓرﻴق ﻟﻺﻓﺘﻘﺎد ،واﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔردى ،واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ،واﻟﺘراﻨﻴم ،واﻟﻤوﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻘﻰ،
واﻟﺼﻼة ،واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ،واﻟﻨظﺎم ،واﻟﻨﺸر )ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﺒﻴﻊ( ،واﻟﻤراﺴﻼت{..
 -٣اﻹﻓﺘﻘﺎد :ﻋﻤﻝ ﻤﺴﺢ ﺸﺎﻤﻝ ﻟﻛﻝ ﺒﻴوت اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻤراد إﻗﺎﻤﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎع ﺒﻬﺎ.
 -٤إﻋداد اﻟﻌظﺎت :ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﻘوم اﻟﻛﺎرز ﺒﺈﻋداد اﻟﻌظﺎت اﻟﺘﻰ ﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻠﻘﻰ ﻓﻰ اﻹﺠﺘﻤﺎع
اﻟﻛـ ـ ـ ـ ـرازى ،ﺨﺎﺼﺔ إن ﻛﺎن اﻹﺠﺘﻤﺎع ﻨﻬﻀﺔ ﻴوﻤﻴﺔ ﻟﻤدة أﺴ ـ ـ ـ ــﺒوع ﻤﺜﻼً ،ﻓﻴﻌدﻫﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻗﺒﻝ ﺒدء اﻟﻨﻬﻀﺔ ،اﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﺠﺘﻤﺎع ﻤرة ﻓﻰ اﻷﺴ ـ ـ ـ ــﺒوع ،ﻓﻴﺠب أن ﻴﻛون ﻗد إﻨﺘﻬﻰ
ﻤن ﺘﺤدﻴد ﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌظﺎت اﻟﺘﻰ ﺴﻴﻠﻘﻴﻬﺎ ،ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻤوﻀوﻋﺎت ﻤﺘﻔرﻗﺔ ،أو ﻤن ﺨﻼﻝ
ﺴﻔر ﻤﻌﻴن ،ﻋﻠﻰ أن ﻴﻘوم ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﻴر أﺴﺒوﻋﻴﺎً.

 ٦٤دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

 -٥ﺘوزﻴﻊ اﻟﻤﺴﺌوﻟﻴﺎت :ﺘوزع ﻤﺴﺌوﻟﻴﺔ ﻛﻝ ﻓرﻴق ،ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻘﺎدة وﻀﻊ ﺨطط ﻋﻤﻝ
ﻟﻤﺴﺌوﻟﻴﺎﺘﻬم.
 -٦إﻋ ـ ـ ـ ــداد اﻟﻤطﺒوﻋﺎت :ﻤن ﻨﺒذات ،وطﺒﻊ اﻟﻌظﺎت )إن أﻤﻛن( ،وأوراق اﻹﻓﺘﻘﺎد ،وأوراق
اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت ،وأوراق اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ،وأوراق اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔردى ،واوراق اﻟﻤراﺴﻼت..
 -٧إﻋ ـ ـ ـ ــداد اﻟﺘراﻨﻴم :اﻟﺘراﻨﻴم ﺠزء ﻤن اﻟﻌﺒﺎدة ،ﻓﻴﻨﺒﻐ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﺘﻨﺎﻝ إﻋﺘﻤﺎﻤﺎً ﻛﺎﻟﻌظﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎً..
ﻓﺘُﻨﺘﻘﻰ ﺘراﻨﻴم ﻛ ارزﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﻬﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌب اﻹﺸﺘراك ﻓﻴﻬﺎ.ز
 -٨إﻋداد اﻟﻤﻛﺎن :ﺘﺤدﻴدﻩ ،وﺘﺠﻬﻴزﻩ ،وﺘﻨظﻴﻤﻪ ،اﻹﻀﺎءة واﻟﺼوت..

 -٩اﻹﻋﻼن :ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﺴﺒق ﻋﻘد اﻹﺠﺘﻤﺎع ﻋﻤﻝ إﻋﻼن ﺒﻛﻝ اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ واﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﺤﺘﻰ ﻴﻌرف اﻟﻨﺎس ﻤﻛﺎن اﻹﺠﺘﻤﺎع وﻤواﻋﻴدﻩ ..وﻴﻤﻛن اﻹﻋﻼن ﻋن طرﻴق :اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻰ
اﻟﻘداﺴ ـ ـ ـ ــﺎت ،وﺘوزﻴﻊ إﻋﻼﻨﺎت ﻓﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ،وﻓﻰ اﻟﺒﻴوت ﺒواﺴطﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻓﺘﻘﺎد ،وﺘﻌﻠﻴق
ﻻﻓﺘﺎت ﻋﻠﻰ أﺒواب اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ أو اﻟﻤﺤﻼت..
 -١٠وﻀﻊ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼرف ﻋﻠﻰ أوﺠﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﻌددة ،وﻴﺤذر ﻤن ﺠﻤﻊ أطﺒﺎق
ﻋط ـ ـ ـ ــﺎء ﻓﻰ اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻟﻛرازى ،ﺒﻝ ﻴﻌﺘﻤد اﻟﺘﻤوﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﻋطﺎء اﻟﻤؤﻤﻨﻴن اﻟﻤﺘﺤﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴن
ﻟﻠﺨدﻤﺔ وﻋﻤﻝ اﷲ.
)ج( ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اMﺟﺘﻤﺎع
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

ﺘراﻨﻴم ﻛ ارزﻴـﺔ
ﺼﻼة ﻤرﻛـزة
اﻟﻌظـ ــﺔ
ﺼﻼة ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ
ﻟﻘﺎء اﻟراﻏﺒﻴن ﻓﻰ اﻟﺒدء ﻤﻊ اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﺠﻠﺴﺎت ﻓردﻴﺔ

ﺤواﻟﻰ
ﺤواﻟﻰ
ﺤواﻟﻰ
ﺤواﻟﻰ
ﺤواﻟﻰ
ﺤواﻟﻰ

 ٣٠دﻗﻴﻘﺔ
 ٥دﻗﺎﺌق
 ٦٠دﻗﻴﻘﺔ
 ٥دﻗﺎﺌق
 ٢٠دﻗﻴﻘﺔ
 ١٥دﻗﻴﻘﺔ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث
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اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ :

رؤﻴــــــــــــــــــــــــــــــﺘـــــــــــــــــﻪ.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ :

ﺘﺤﻀــــــــــــــــــــــــــــــــﻴــــــرﻩ .

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث :

ﻗﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ د ﺘــــــﻪ .

اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒﻊ :

ﻨظــــــــﺎم اﻟﺠﻠﺴــــــــــــــــﺎت.
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اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ
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ﻫﻨﺎك وﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻠﺔ أﺨرى ﻏﻴر اﻟوﻋ ـ ـ ـ ــظ ﻟرﺒﺢ اﻟﻨﻔوس وﻫﻰ درس اﻟﻛﺘ ـ ـ ـ ــﺎب اﻟﻛرازى ..وﻫذﻩ
اﻟوﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻠﺔ ﻴﻤﻛن إﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻋدد ﻤﺤدود ﻤن اﻟﻨﺎس ،أى ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺼﻐﻴرة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز
ﻋﺸـ ـ ـ ـ ـرة أﺸﺨﺎص ،وﺘﺴﻴر اﻟد ارﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻓق ﺨطﺔ ﻤرﺘﺒﺔ وﺒطرﻴﻘﺔ ﺤﻛﻴﻤﺔ ..وﺴوف ﻨﻠﻘﻰ
ﻀوءاً ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺴﻴﻠﺔ اﻟﻛ ارزﻴﺔ..
 (١ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻴدﻗق اﻟﺨﺎدم ﻓﻰ إﺨﺘﻴﺎر اﻷﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺎص اﻟذﻴن ﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺒدأ ﻤﻌﻬم دراﺴﺔ اﻟﻛﺘﺎب
اﻟﻤﻘدس ،ﻓﻴﻼﺤظ:
أ – أن ﻴﻘﻀﻰ وﻗﺘﺎً ﻓﻰ اﻟﺼﻼة ﻟﻴرﺸدﻩ اﻟرب إﻟﻰ أﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴن.
ب -وأن ﻴﺘﺤﻘق ﻤن رﻏﺒﺔ ﻤن ﻴدﻋوﻩ ﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ.
ج -وأن ﻴﻛوﻨوا ﻤن ﻤﺜﻝ ﺴﻨﻪ ،وﻤن ﺠﻨﺴﻪ )ذﻛو اًر أو أﻨﺎث(.
 (٢اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
أ -ﺤ ـ ـ ـ ــدث اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨص اﻟذى أﺨﺘرﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﺘﻔﻛ ـ ـ ـ ــر ﻓﻴﻪ أى ﺘﻛوﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻟد ارﺴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻛﺘﺎب
اﻟﻤﻘدس.
ب -ﻋرﻓﻪ أن ﻤدة اﻟدراﺴﺔ ﺤواﻟﻰ  ٦أﺴﺎﺒﻴﻊ.
ج -ﺤدد ﻟﻪ ﻤﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء وﻤوﻋدﻩ.
ء -ﻗﺒﻝ ﻤوﻋد اﻹﺠﺘﻤﺎع ﺒﻴوم ذﻛر اﻟﻤدﻋوﻴن ﺒﺎﻟﻤﻴﻌﺎد ،وذﻟك ﻓﻰ اﻷﺴﺒوﻋﻴن اﻷوﻟﻴن.
 (٣ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ :إﺨﺘر ﻤﻛﺎﻨﺎً ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً ﻴراﻋﻰ ﻓﻴﻪ:
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أ -اﻟﻤوﻗﻊ :أن ﻻ ﻴﻛون ﺒﻌﻴداً ﻋن ﻤﻤﺘﻠﻛﺎﺘﻬم.
ب -اﻟﻬدوء :ﺒﻌﻴداً ﻋن اﻟﻀوﻀﺎء ،وﺼﻴﺎح اﻷطﻔﺎﻝ.
ج -اﻟﺠو :ﻟﻴس ﺒﺎرداً أو ﺤﺎ اًر ﺒﻝ ﻤﻌﺘدﻻً.
ء -اﻹﻀﺎءة :ﻟﻴﺴت ﺨﺎﻓﺘﺔ وﻻ ﻤﺒﻬرة.
ﻫـ  -اﻟﻤﻘﺎﻋد :ﺤوﻝ ﻤﺎﺌدة ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘدﻴرة إن أﻤﻛن ﻟﺘﺴ ـ ـ ـ ــﻬﻴﻝ اﻟرؤﻴﺔ ،ووﺠود ﻤﺎﺌدة ﻴﻌطﻰ ﺠواً
ﻟﻠدراﺴﺔ.
و -ﻤﻘﻌد اﻟﺨﺎدم :ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﻛون ظﺎﻫ اًر وﻟﻴس ﻤﻨﺨﻔﻀﺎً ﻟﻴﺴﻬﻝ رؤﻴﺘﻪ.
ز -اﻷﻨﺎﺠﻴﻝ :ﺠﻬز ﻨﺴﺨﺎً ﻤن اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس ﺒﻌدد اﻟﻤدﻋوﻴن.
ح -اﻟوﻗت :ﻻ ﻴزﻴد ﻋن ﺴﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻛون ﻤﻤﻼً.
ط -اﻹﻨطﺒﺎع :أﺤرص ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛون إﻨطﺒﺎع اﻟﺠﻠﺴﺔ ُﻤرﻴﺤﺎً ﻏﻴر رﺴﻤﻰ.
 (٤ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ :ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘﺘواﻓر ﻓﻰ ﻗﺎﺌد اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻵﺘﻴﺔ:
أ -أن ﻴﻛون ﺤﻛﻴﻤﺎً ،طوﻴﻝ اﻷﻨﺎة ،ﻤﺴﺘﻤﻌﺎً طﻴﺒﺎً ،ﻤﺸﺠﻌﺎً ﻟﻶﺨرﻴن.
ب -ﻤﺘﺤﻤﺴﺎً ﻟﺨدﻤﺘﻪ ،ﻻ ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻛواﺠب أو روﺘﻴن ،ﺒﻝ ﺘﻛون ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻗﻠﺒﻪ.
ج -ﻤﺤﺒﺎً ﻟﻶﺨرﻴن ﻤﻬﺘﻤﺎً ﺒﻬم.
ء -أن ﺘﻛون أﺤﻛﺎﻤﻪ ﺼﺎﺌﺒﺔ ﺒﻬم.
ﻫـ -ﻤؤﻤﻨﺎً ﺒﺄن اﷲ ﺴوف ﻴﻨﺠﺢ طرﻴﻘﻪ وﻴﺜﻤر ﻓﻰ ﺨدﻤﺘﻪ ،ﻤﺼﻠﻴﺎً ﻟذﻟك.
و -ﻤﺘواﻀﻌﺎً ،ﻓﻼ ﻴظن ﻓﻰ ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ أﻨﻪ ﻤﻌﻠم وﻫؤﻻء ﺘﻼﻤﻴذ ،ﺒﻝ ﻴﺤﻤﻝ ﻓﻰ ﻗﻠﺒﻪ أﻨﻪ ﻤﺠرد
ﺨدام ﻷﺒﻨﺎء ﺴﻴدﻩ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر أخ ﺒﻴن اﺨوﺘﻪ.
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اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ
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)أ( دراﺳﺔ اMﺻﺤﺎح
 -١إرﻓﻊ ﻗﻠﺒك ﺒﺼﻼة ﻤرﻛزة ﻟﻛﻰ ﻴﺴﺎﻋدك اﻟرب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻀﻴر.
 -٢إﻗ أر اﻹﺼﺤﺎح ﻋدة ﻤرات ﺒﻔﻬم ﻛﻤن ﻴﺴﻤﻊ اﷲ ﻴﺘﻛﻠم.

 -٣اﺴﺘﺨرج ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻹﺼﺤﺎحٕ .واﺴﺘوﻀﺢ ﻛﻝ ﻨﻘطﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدة.
 -٤ﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻠﻴم ﻟﻛﻝ ﺤﻘﻴﻘﺔ ..وأﻛﺘب ﻛﻝ ﻤﺎ ﻴدور ﺒﻔﻛرك ﻋﻨﻬﺎ ،وﻤﺎ ﺘذﻛرﻩ
ﻤن آﻴﺎت وﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﺘﺴﺎﻋدك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم.
 -٥إﻫﺘم ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌق اﻟﺘﻰ ﺘﺨص ﻏﻴر اﻟﻤؤﻤﻨﻴن ،وﺘﺒرز ﺸﺨص اﻟرب ﻴﺴوع وﻋﻤﻠﻪ.

 -٦ﻟﻴس ﻤن اﻟﻀرورى اﻹﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻐراق ﻓﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻹﺼﺤﺎح ﺒﻝ ﻴﻤﻛﻨك أن ﺘﺘﻔﺎدى أﻤو اًر
ﻛﺜﻴرة ﻻ ﺘﻔﻴد ﻏﻴر اﻟﻤؤﻤن.

 -٧ﻟﻴﻛن اﻟﻬدف ﻤن اﻟدراﺴﺔ واﻀﺤﺎً اﻤﺎم ﻋﻴﻨﻴك داﺌﻤﺎً.

ِ -٨
ﺼﻝ ﻷﺠﻝ اﻷﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺎص اﻟذﻴن ﺴ ـ ـ ـ ــوف ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬم ﻓرداً ﻓرداً ﺤﺘﻰ ﻴﻔﺘﺢ اﻟرب اذﻫﺎﻨﻬم
وﻗﻠوﺒﻬم.
)ب( إﻋﺪاد اdﺳﺌﻠﺔ
ﺒﻌد أن ﺘﺴﺘﺨﻠص اﻟﺤﻘﺎﺌق اﻟﺘﻰ ﺴﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ،ﻋﻠﻴك أن ﺘﻌد اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻰ
ﺴﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻟﻴدور ﺤوﻟﻬﺎ اﻟﺤوار ،وﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ:
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أ  -ﺼﻴﻐﺔ اﻟﺴؤاﻝ ﻛﺎﻵﺘﻰ :ﻤﺎذا ﻴﻘوﻝ ﻫذا اﻟﻔﺼﻝ اﻟﻛﺘﺎﺒﻰ ﻋن )ﻛذا(؟
ب -دﻋﻬم ﻴﻛﺘﺸﻔون اﻟﺤﻘﺎﺌق ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم.
ج -ﻻﺤظ أن ﻴﻛون اﻟﺴؤاﻝ ﺠﺎﻤﻌﺎً ،أى أن ﺘﻛون إﺠﺎﺒﺘﻪ أﻛﺜر ﻤن أﻤر واﺤد ﺤﺘﻰ ﺘﻌطﻰ
ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﻛﺜﻴرﻴن أن ﻴﺸﺘرﻛوا ﻓﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ.
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ء -ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﻛون اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـؤاﻝ ﻋن ﻋﻨـ ـ ـ ـ ـوان اﻟﻔﻘرة اﻟﻛﺘﺎﺒﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﻟﻴ ـ ـ ـ ــس ﻋن ﻨﻘطﺔ ﻓرﻋﻴﺔ
واﺤدة.
ájÒ°ùØJ á∏Ä°SCG (2
اﻟﻐرض ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ ﻫو ﻓﻬم اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻛﺘﺎﺒﻴﺔ ﻓﻬﻤﺎً ﺴﻠﻴﻤﺎً ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻘﺎﺼد اﷲ
ﻓﻰ اﻟﻛﺘﺎب.
ﻴﺼﺎغ اﻟﺴؤاﻝ ﻛﺎﻵﺘﻰ :ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ )ﻛذا(؟
ج -ﻻ ﻴﺼﺢ أن ﺘﺴﺄﻝ ﺒﺎﻷداة »ﻫﻝ« ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻛون اﻹﺠﺎﺒﺔ »ﻨﻌم« أو »ﻻ«.
ﻻ ﻻ ﺘﻌرف إﺠﺎﺒﺘﻪ ،ﻟذﻟك أﺒﺤث ﻓﻰ اﻟﺸواﻫد اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ واﻟﺘﻔﺎﺴﻴر ﻋن
ء -ﻻ ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻷ ﺴؤا ً
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻠﻴم.
:≈≤«Ñ£àdG ∫GDƒ°ùdG (3
وﻫو اﻫم أﻨواع اﻷﺴﺌﻠﺔ ،ﻓﻐﺎﻴﺔ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫﻰ اﻟﺘطﺒﻴق.
ﻻ واﺤداً ﻴدور ﺤوﻝ ﻤﺤورﻴن:
ﻴﺤﺴن أن ﻴﻛون ﺴؤا ً
 Cوﻤﺎذا ﻴرﻴد ﻤﻨك أن ﺘﻔﻌﻝ؟
 Cﻤن ﻫو ﻴﺴوع؟
ج -ﻴﺤﺴن أن ﻴوﺠﻪ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻟﻴس ﻋﻘب ﻛﻝ ﻓﻘرة.
)ج( ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ
} اﻹﺼﺤﺎح اﻷوﻝ ﻤن إﻨﺠﻴﻝ ﻴوﺤﻨﺎ اﻟﺒﺸﻴر {

 -١اﻟﻛﻠﻤﺔ) :ﻴو .(١٤ ،٤ – ١ :١
أ  -ﺴؤاﻝ اﻟﺤﺎﺌق :ﻤﺎذا ﻗﺎﻝ ﻴوﺤﻨﺎ ﻋن اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎ؟
ب -أﺴﺌﻠﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ:

 -٢اﻟﻨور) :ﻴو (١٣ – ٥ :١

 Cإﻟﻰ ﻤن ﺘﺸﻴر اﻟﻛﻠﻤﺔ؟

 Cﻤﺎ ﻓﺎﺌدة اﻟﻛﻼم ﺒﻴن اﻟﻨﺎس؟
 Cﻟﻤﺎذا ﻟُﻘب اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﺎﻟﻛﻠﻤﺔ؟

أ -ﺴؤاﻝ اﻟﺤﻘﺎﺌق :ﻤﺎذا ﻗﻴﻝ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺠزء ﻋن اﻟﻨور؟
ب -أﺴﺌﻠﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ:

 Cإﻟﻰ أى ﺸﺊ ﻴرﻤز اﻟﻨور؟
 Cﻤﺎ ﻓﺎﺌدة اﻟﻨور؟
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 Cﻟﻤﺎذا ُﺸﺒﻪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﺎﻟﻨور؟
 -٣ﻴﺴوع(١٨ – ١٤ :١) :

 Cﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ »اﻟظﻠﻤﺔ ﻟم ﺘدرﻛﻪ«؟

أ -ﺴؤاﻝ اﻟﺤﻘﺎﺌق :ﻤﺎذا ﻴﻘوﻝ ﻫذا اﻟﻔﺼﻝ ﻋن اﻟﻤﺴﻴﺢ؟
ب -أﺴﺌﻠﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ C :ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻲ »اﻟﻨﻌﻤﺔ و اﻟﺤق«؟

 Cﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼود ﻤن ﻗوﻟﺔ» :ﻤن ﻤﻠﺌﺔ ﻨﺤن ﺠﻤﻴﻌﺎٌ أﺨذﻨﺎ«؟

 Cﻤﺎ وﺠت اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻋﻤﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ و ﻋﻤﻝ ﻤوﺴﻲ؟

 -٤ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﻌﻤدان) :ﻴو (٣٦ – ١٩:١

أ  -ﺴؤاﻝ اﻟﺤﻘﺎﺌق :ﻤﺎذا ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻌﻤدان ﻋن اﻟﻤﺴﻴﺢ؟
ب -أﺴﺌﻠﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ C :ﻤﺎ ﻫو دور اﻟﻤﻌﻤدان؟

 Cﻤﺎذا ﻛﺎن ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻘوﻟﻪ ﻋن اﻟﻤﺴﻴﺢ أﻨﻪ ﺤﻤﻝ اﷲ؟

 -٥ﻟﻘﺎءات ﻤﻊ اﻟﻤﺴﻴﺢ) :ﻴو (٥١ – ٣٧ :١

أ  -ﺴؤاﻝ اﻟﺤﻘﺎﺌق :ﻤن إﻟﺘﻘﻰ ﺒﺎﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺠزء؟

ب -أﺴﺌﻠﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ C :ﻤﺎﻟذى ﺠذﺒﻬم إﻟﻴﻪ ﺒﺤﺴب ﺘﺼورﻫم؟

 -٦اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻰ:

 Cﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻟﻠﻘﺎءات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم؟

ﻤﺎذا ﻴﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟك ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذا اﻹﺼﺤﺎح؟

} اﻹﺼﺤﺎح اﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤن إﻨﺠﻴﻝ ﻴوﺤﻨﺎ اﻟﺒﺸﻴر {

 -١ﻋرس ﻗﺎﻨﺎ اﻟﺠﻠﻴﻝ) :ﻴو .(١١ – ١ :٢

أ  -ﺴؤاﻝ اﻟﺤﻘﺎﺌق :ﻤﺎذا ﺤدث ﻓﻰ اﻟﻌرس؟

ب -أﺴﺌﻠﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ C :ﻤﺎ ﻫﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ اﻨﻬﺎ ﻟم ﺘﺄت؟
 Cإﻟﻰ ﻤﺎذا ﺘرﻤز اﻟﺨﻤر اﻟﻤﺤوﻟﺔ ﻤن اﻟﻤﺎء؟

 -٢ﺘطﻬﻴر اﻟﻬﻴﻛﻝ) :ﻴو (٢١ – ١٢ :٢

أ  -أﺴﺌﻠﺔ اﻟﺤﻘﺎﺌق :ﻤﺎذا ﻓﻌﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ اﻟﻬﻴﻛﻝ؟
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 Cﻟﻤﺎذا ﻟم ﻴﻘف أﺤد أﻤﺎم اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻫو ﻴطردﻫم؟

 Cﻤﺎذا ﻛﺎن ﻴﻘﺼد اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﻨﻘض اﻟﻬﻴﻛﻝ وﺒﻨﺎﺌﻪ ﻓﻰ  ٣أﻴﺎم؟

 -٣ﻋﻴد اﻟﻔﺼﺢ) :ﻴو (٢٥ – ٢٢ :٢

أ -ﺴؤاﻝ اﻟﺤﻘﺎﺌق :ﻤﺎذا ﺤدث ﻓﻰ ﻋﻴد اﻟﻔﺼﺢ؟

ب -ﺴؤاﻝ ﺘﻔﺴﻴرى :ﻟﻤﺎذا ﻟم ﻴﺄﺘﻤﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ؟

اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻰ:

ﻤﺎ ﻫو ﻤوﻗﻔك أﻨت ﻤن اﻟﻤﺴﻴﺢ؟

} اﻹﺼﺤﺎح اﻟﺜﺎﻟث ﻤن إﻨﺠﻴﻝ ﻴوﺤﻨﺎ اﻟﺒﺸﻴر {

 -١ﻨﻴﻘودﻴﻤوس) :ﻴو (٢١ – ١ :٣

أ -ﺴؤاﻝ اﻟﺤﻘﺎﺌق :ﻤﺎذا ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻨﻴﻘودﻴﻤوس ﻋن اﻟﻤﻴﻼد اﻟﺜﺎﻨﻰ؟
ب -ﺴؤاﻝ ﺘﻔﺴﻴرى :ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻟوﻻدة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ؟

ﻟﻤﺎذا ﻟم ﻴﺴﺘطﻊ ﻨﻴﻘودﻴﻤوس أن ﻴﻔﻬم اﻟﻛﻼم؟

 -٢ﺤدﻴث اﻟﻤﻌﻤدان) :ﻴو (٣٦ – ٢٢ :٣

أ -ﺴؤاﻝ اﻟﺤﻘﺎﺌق :ﻤﺎذا ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻌﻤدان ﻟﺘﻼﻤﻴذﻩ ﻋن اﻟﻤﺴﻴﺢ؟
ب -ﺴؤاﻝ ﺘﻔﺴﻴرى :ﻤن اﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟﻌروس؟

 -٣ﺴؤاﻝ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻰ:

ﻤﺎذا ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻛﻠﻤﺔ »ﻴؤﻤن« ﻓﻰ ٣٦؟

ﻤﺎ ﻫو إﺤﺘﻴﺎﺠك اﻟﺸﺨﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذا اﻹﺼﺤﺎح؟

} اﻹﺼﺤﺎح اﻟراﺒﻊ ﻤن إﻨﺠﻴﻝ ﻴوﺤﻨﺎ اﻟﺒﺸﻴر {

 -١ﻟﺨص اﻹﺼﺤﺎح ﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻪ وﻀﻊ ﻟﻛﻝ ﺠزء ﻋﻨواﻨﺎً.

 -٢ﺤدد اﻷﻤور اﻟﺘﻰ ﺘﻬم اﻟﻤوﻋوظ ،وﻀﻊ أﺴﺌﻠﺔ اﻟﺤﻘﺎﺌق واﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ.

ﻻ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻰ اﻹﺼﺤﺎح.
 -٣ﻀﻊ ﺴؤا ً
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إﻗـ ـ ـ ـ ـ أر اﻟﻔﺼﻝ اﻟﻛﺘﺎﺒﻰ ﺒﺒطء ،ودﻋﻬ ـ ـ ـ ــم ﻴﺘﺎﺒﻌوﻨك ﻓﻰ أﻨﺎﺠﻴﻠﻬم ،ﺜم وﺠﻪ اﻷﺴ ـ ـ ـ ــﺌﻠﺔ اﻟﺘﻰ
ﺤﻀرﺘﻬﺎ.
 (١أﺳﺌﻠﺔ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:
ﻻ واﺤداً ﻴﺘﻠوﻩ ﺒﻌد اﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ.
أ -وﺠﻪ ﺴؤا ً
ب -إﻋط ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﺘﻔﻛﻴر.
ﻻ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎرﻛﺎً ﺒﻤﺎ ﻋﻨدك ،دون أن
ج -إن ﻟ ـ ـ ـ ــم ﻴﻔﻬﻤوا ﻛﻴف ﻴﺠﻴﺒون ،إﻋط أﻨت ﻤﺜﺎ ً
ﺘﺸﻌرﻫم أﻨك ﺘﻌﻠﻤﻬم ،ﺒﻝ ﻛﺄﻨك واﺤد ﻤﻨﻬم ﻟك ﺤق اﻹﺠﺎﺒﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.
ء -إذا إﺴﺘﺨﻠص أﺤدﻫم ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺸﺠﻌﻪ ،وﺤث اﻟﺒﺎﻗﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ.
ﻫـ -راﻗب وﺠوﻫﻬم ﻟﺘﻌرف اﻟﻤﺘﺄﻫب ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺠﻌﻪ ﻓﻘد ﻴﻛون اﻟﺨﺠﻝ أو اﻟﺨوف
ﻼ ﻟﻬم.
ﻤن اﻟﺨطﺄ ﻤﻌط ً
و -إﺴﺄﻝ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺤﻀرﺘﻬﺎ ﻋن اﻟﺤﻘﺎﺌق.
 (٢اdﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ:
أ -ﺒﻌد اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻋن اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـؤاﻝ اﻷوﻝ ﺒﺨﺼوص اﻟﺤﻘﺎﺌق اﻟﻤوﺠودة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة
اﻷوﻟﻰ ،وﺠﻪ اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺘﻔﺴﻴرى ﻋﻘﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻻ ﺘﺴﺄﻝ ﻛﻝ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌق ﻓﻰ اﻹﺼﺤﺎح ،ﺜم ﺘﺒدأ ﻓﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ.
ب -ﻻ ﻴﻬم أن ﺘﺴﺄﻝ ﻛﻝ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ إن ﻟم ﻴﺘﺴﻊ اﻟوﻗت.
ج -أﺘرك اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻛﻝ واﺤد أن ﻴﻘوﻝ ﻤﺎ ﻓﻬم ،وﻻ ﺘﺤﺘﻘر أﻴﺔ إﺠﺎﺒﺔ ،ﺒﻝ دﻋﻬم ﻴﻨﺎﻗﺸ ـ ـ ـ ــون
اﻷﻤر .وﺒﺘدﺨﻠك اﻟرﻗﻴق ﻋن طرﻴق أﺴ ـ ـ ـ ــﺌﻠﺔ ﺒﺴ ـ ـ ـ ــﻴطﺔ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘوﺠﻪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﻟﻰ
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أﻓﺠﺎﺒﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.
ء -رﺒﻤﺎ وأﻨت ﺘﻨﺎﻗش أﺴﺌﻠﺔ إﺴﺘﺨﻼص اﻟﺤﻘﺎﺌق ﻴﺘطرق اﻟﺤدﻴث إﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴر إﺤداﻫﺎ ،ﻓﻼ
ﺘوﻗﻔﻬم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ذﻟك ﺴﻴﺄﺘﻰ ﺒﻌد ،ﺒﻝ أﺘرك اﻷﻤور ﺘﻛون طﺒﻴﻌﻴﺔ.
 (٣اﻟﺴﺆال اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻰ:
أ -ﻓﻰ ﺨﺘﺎم اﻹﺼﺤﺎح وﺠﻪ اﻟﺴؤاﻝ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻰ.
ب -دع ﻛﻝ ﻓ ـ ـ ـ ــرد ﻴﺒدى ﺘﺄﺜرﻩ ،وﻴطﺒق ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤن اﻟﺤﻘﺎﺌق ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ ،أﺘرﻛﻬم ﺒﺤرﻴﺘﻬم
دون إﺠﺒﺎر.
ج -ﻟﻴﻛ ـ ـ ـ ــن ﻓﻰ ﺨطﺘك أن ﺘﻌطﻰ اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـؤاﻝ اﻟﺘطﺒﻴﻘﻰ وﻗﺘﺎً ﻤﺘﺴ ـ ـ ـ ــﻌﺎً ﻷﻨﻪ أﻫم ﻤﺎ ﻓﻰ درس
اﻟﻛﺘﺎب.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت:
 -١إﺤذر ﻤن اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﺤد أو إﺤراﺠﻪ ﻟﻴﺠﻴب ﻋﻠﻰ اﻷﺴ ـ ـ ـ ــﺌﻠﺔ ،ودع ﻛﻠﻤﺔ :اﷲ ﺘﺄﺨذ
ﻤﺠراﻫﺎ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،وراﻗب ﺤرﻛﺔ اﻟروح ﻓﻴﻬم.
 -٢إﺤ ـ ـ ـ ــرص ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛون دورﻫم إﻴﺠﺎﺒﻴـ ـ ـ ـ ـﺎً ،وﻟﻴﻛن دورك ﻫو ﻤﺠرد ﺘﻔﺘﻴﺢ ﻤواﻀﻴﻊ ،وﻻ
ﺘﺘﻛﻠم ﻛﻝ اﻟوﻗت ،ﻓدور اﻟﻘﺎﺌد اﻟﻨﺎﺠﺢ ﻫو ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ـ ـ ـ ــﺔ ،وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ
اﷲ ،وﺘرك اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠروح اﻟﻘدس أن ﻴطﺒق اﻟﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎت ﻛﻝ ﻓرد ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻰ أن
اﻟﻛﺘﺎب ﻫو اﻟﻤرﻛز وﻟﻴس أﻨت.
 -٣ﻻ ﺘﺘﻀﺎﻴق إن ﻟم ﻴﺘﺠﺎوﺒوا ﻤﻌك ﺒﺼورة ﻓﻌﺎﻟﺔ.
 -٤إذا ﻻﺤظت أن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ إﺴﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ واﺤد أو أﺜﻨﻨﺎن ﺘدﺨﻝ ﺒﻠطف ،ﺒﺄن ﺘدﻋو اﻵﺨرﻴن
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸ ـ ـ ـ ــﺔ واﻹﺸﺘراك ﻓﻴﻬﺎ وذﻟك ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﺒﻌض اﻷﺴ ـ ـ ـ ــﺌﻠﺔ اﻟﺒﺴﻴطﺔ ﻤﺜﻝ» :ﻫﻝ ﻋﻨد أى
أﺤد آﺨر رأى آﺨر«؟
 -٥ﻗﺒﻝ اﻹﻨﺘﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﺴـ ـ ـ ـ ـؤاﻝ آﺨر ﻤن أﺴﺌﻠﺔ اﻟﺤﻘﺎﺌق ،ﻴﺤﺴن أن ﺘﻠﺨص إﺠﺎﺒﺎت اﻟﺴؤاﻝ
اﻟﺴﺎﺒق ،ﻟﻠﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛرة اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ،ﺜم أرﺒطﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻛرة اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺠزء اﻟﺠدﻴد.
 -٦ﻟﻴﻛن ﻋﻨدك ﻤﺘﺴﻌﺎً ﻤن اﻟوﻗت ﻋﻘب اﻹﺠﺘﻤﺎع ﻟﺘﺠﻠس ﻤﻊ ﻤن ﻴﺘﺄﺜر ،ﻟﺘﻘدم ﻟﻪ اﻟرﺴﺎﻟﺔ
اﻟﻛ ارزﻴﺔ )اﻟﺘﻰ ﺴﻴﺄﺘﻰ اﻟﻛﻼم ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد(.
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)أ( اﻟﺠﻠﺴﺔ اdوﻟﻰ
 -١إﺒدأ ﺒﺎﻟﺘراﻨﻴم ،ﺜم اﻟﺼﻼة )ﻟﺘﻛن ﺒﺴﻴطﺔ وﻗﺼﻴرة ﻋن ﻤﺤﺒﺔ اﻟرب(.
 -٢أﺘﺢ ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎرف ﺒﻴن أﻓراد اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ،ﻓﻴذﻛر ﻛﻝ واﺤد:
 Cأﺴﻤﻪ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤﻝ  Cﻋﻤﻠﻪ أو وظﻴﻔﺘﻪ أو ﻛﻠﻴﺘﻪ أو ﻤدرﺴﺘﻪ.

 Cﻋﻨواﻨـ ــﻪ

 -٣ﺜم ﺒﻌد اﻟﺘﻌﺎرف ،ﺘﺤدث إﻟﻴﻬم ﻋن:
أ -ﻫدف اﻟﻠﻘﺎءات :ﻫو ﺒﺤث ﻛﻠﻤﺔ اﷲ وﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ،ﻟﻨطﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ.
ب -أﺴﻠوب اﻟﺠﻠﺴﺎت :ﻟﻴس ﻋظﺔ ،وﻻ ﻤﺤﺎﻀرة ،ﺒﻝ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﺴب ﺘﺼور
ﻛﻝ واﺤد.
ج -ﻤدة اﻟﺠﻠﺴﺎت ٦ :أﺴﺎﺒﻴﻊ.
ء -ﻗواﻋد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ :إﺸرح ﻟﻬم ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد:
 Cﻗراءة اﻹﺼﺤﺎح.

 Cﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ.

 -٤درس اﻟﻛﺘﺎب :ﺒﻌد ﺸرح ﻗواﻋد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،إﺒدأ ﺒﻘراءة اﻹﺼﺤﺎح ووﺠﻪ اﻷﺴﺌﻠﺔ.
 -٥إﺨﺘم ﺒﺎﻟﺘرﻨﻴم واﻟﺼﻼةٕ ،واﻫﺘم ﺒﺄن ﺘذﻛر أﺴﻤﺎﺌﻬم وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬم.

 -٦ﺤدد ﻤﻛﺎن وزﻤﺎن اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺎﻟﻰ.
 yﻣﻼﺣﻈﺎت:

 -١إﺤرص ان ﺘﻛون اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤرﻴﺤﺔ ﻏﻴر رﺴﻤﻴﺔ ﻴﺴودﻫﺎ ﺠو ﻤن اﻟﺼداﻗﺔ.

 ٧٦دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

 -٢ﻻﺤظ أن ﺘﻨﺎدى ﻛﻝ واﺤد ﺒﺈﺴﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬﻝ ﺤﻔظ اﻷﺴﻤﺎء.
 -٣إﺤذر أن ﺘﻨﺤرف ﻤﻊ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻗد ﻴﺴﺄﻟوﻨﻬﺎ أﺜﻨﺎء درس اﻟﻛﺘﺎب ،ﻓﺘﺒﻌدك
ﻋن ﻫدﻓك ،ﻟذﻟك ﻴﺤﺴن أن ﺘﻛﺘﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻤذﻛرة وﺘﻴﺘﺄذﻨﻬم ﻓﻰ أن ﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺒﻌد اﻟﺠﻠﺴﺔ.
)ب( اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 -١إذﻫب ﻗﺒﻝ اﻟﻤوﻋد ﺒﻘﻠﻴﻝ ﻟﺘﺴﺘﻘﺒﻝ ﻤن ﻴﺤﻀر.
 -٢رﺤب ﺒﻛﻝ ﻓرد ﻴﺤﻀر.
 -٣إﻤﺘ ـ ـ ـ ــدح ﻛﻝ ﻤن ﻴﺤﻀر ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻤﻴﻌﺎد ،وﻻ ﺘﻠوم ﻤن ﻴﺘﺄﺨر ،ﺒﻝ ﺸ ـ ـ ـ ــﺠﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﻀور ﻓﻰ اﻟﻤوﻋد اﻟﻤﺤدد.
 -٤إﺒدأ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻛﺎﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ )ﻛﻤﺎ ﺴﺒق(
)ج( إﻧﻬﺎء اﻟﺪورة
ﻼ ﻓردﻴﺎً ﻤﻊ ﻤن ﻴﺘﺄﺜر.
 -١ﺒﻌد ﻛﻝ ﺠﻠﺴﺔ أﻋﻤﻝ ﻋﻤ ً
 -٢ﺒﻌد ﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺔ أﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺒﻴﻊ ،ﺼف اﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﻌد ﺘﻘﻴﻴم ﻛﻝ ﻓرد ،وﺘﺼﻌﻴد اﻟذﻴن ﺒدأوا )ﻛﻤﺎ
ﺴﻨﺘﻛﻠم ﺒﻌد(.

اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ
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اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ  :ﺨطــــــــــﺘﻬــــــــــﺎ.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ  :إرﺸـــــــــــــﺎدات.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث  :ﺘﺤﻔظـــــــــــــﺎت.
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اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ
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ﺘﻨﻘﺴم ﺨطﺔ اﻟرﺴﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤراﺤﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 Cاﻟﻤدﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻝ

 Cاﻟﺨﺒرة اﻟﺸﺨﺼﻴـﺔ

 Cاﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟﻛﺘﺎﺒﻴﺔ

 Cاﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار

 Cاﻟﺘوﺠﻴﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت

 Cإﻨﻬﺎء اﻟﺠﻠﺴـ ـ ـ ــﺔ

 Cاﻟﺘﺄﻛﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات

 Cاﻟﺘﺤﺼﻴﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت

) (١اﻟﻤﺪﺧﻞ
 -١ﻟﻴﻛن ﺤدﻴﺜك ﻤﻌﻪ طﺒﻴﻌﻴﺎً ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺸﻌر ﺒﺎﻟﺘﻛﻠف.
 -٢أﺜﻨﺎء اﻟﺤدﻴث اﻟﻌﺎدى إﻗﺘرب ﺒﻬدوء إﻟﻰ ﻤﻔﺘﺎح اﻟﺨطﺔ ،وﻫو اﻟﺴؤاﻝ اﻹﻓﺘﺘﺎﺤﻰ.
 -٣اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـؤاﻝ اﻹﻓﺘﺘﺎﺤ ـ ـ ـ ــﻰ» :ﻤن ﻫو اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺤﻰ )أو اﻟﻤؤﻤن( ﺒﺤﺴ ـ ـ ـ ــب ﺘﺼورك )أو ﻓﻰ
رأﻴك(«؟
 -٤دﻋ ـ ـ ـ ــﻪ ﻴﺠﻴب ﺒﺄﻴﺔ إﺠﺎﺒﺔ )ﻓﻤ ـ ـ ـ ــن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﻻ ﺘﻛون إﺠﺎﺒﺘﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ ،واﺤذر ﻤن أن
ﺘﻘوﻝ ﻋن إﺠﺎﺒﺘﻪ أﻨﻬﺎ ﺨطﺄ ،ﻷن ﻫذا ﻫو ﺘﺼورﻩ ﻛﻤﺎ طﻠﺒت ﻤﻨﻪ(.
 -٥ﺒﻌ ـ ـ ـ ــد أن ﺘﻨﺘﻬ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤن إﺠﺎﺒﺘﻪ اﺴ ـ ـ ـ ــﺄﻟﻪ :ﻫﻝ ﺘﺤب أن ﺘﻌ ـ ـ ـ ــرف رأى اﻟﻛﺘﺎب ﻓﻰ ﺘﻌرﻴف
اﻟﻤؤﻤن؟
 -٦إذا أﺠﺎب ﺒﻨﻌم )وﻫو اﻟﻤﺘوﻗﻊ( اﻗ أر ﻤﻌﻪ )ﻴو  (١٢ :١ورﻛز ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ »ﻗﺒﻠوﻩ«.
 -٧ﻫﻝ ﺘﺤب أن ﺘﻌرف ﻛﻴف ﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ؟ اﻗ أر ﻤﻌﻪ )رؤ  (٢٠ :٣ورﻛز ﻋﻠﻰ »ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎب« وﻫذا ﻴﻘودﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ..

) (٢اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 -١ﻗﻝ ﻟﻪ :ﻫﻝ ﺘﺤب أن ﺘﺴﻤﻊ ﻛﻴف ﻓﺘﺤت ﻗﻠﺒﻰ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ؟

 -٢ﻟﺨص ﺨﺒرﺘك ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴزﻴد ﻋن  ٥دﻗﺎﺌق.

أ – ﻋدم اﻟﺴﻼم ﻗﺒﻝ أن ﺘﻌﻴش اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘك.
ب -ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒوﻟك ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ.

ج -اﻟﺴﻼم واﻟﺸرﻛﺔ ﺒﻌد دﺨوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻟﻰ ﺤﻴﺎﺘك.

 -٣رﻛز ﻋﻠﻰ ﺸﺨص اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴك.
 -٤اﺴﺘﺨدم آﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻓﻰ ﺴرد ﺨﺒرﺘك.

 -٥ﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺨﺒرﺘك ،أذﻛر ﻟﻪ أن ﻫذﻩ ﺨﺒرﺘك اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺔ وﻫﻰ ﻟﻴﺴت ﺒﺎﻟﻀرورة
ﺨﺒرة ﻛﻝ إﻨﺴﺎن ،وﻟﻛن اﻟﻛﺘﺎب ﻴﻘدم ﻟﻨﺎ رﺴﺎﻟﺔ اﷲ ﻟﻛﻝ إﻨﺴﺎن.

 -٦اﺴﺄﻟﻪ ﻫﻝ ﺘﺤب أن ﺘﻌرﻓﻬﺎ؟

] وﻫذا ﻴﻨﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ [

) (٣رﺳﺎﻟﺔ اMﻧﺠﻴﻞ
 -١اﻗ أر ﻤﻌﻪ )أم  (٣١ :٨ﻟﺘوﻀﺢ ﻤوﻗف اﷲ اﻟﻤﺤب ﻤن اﻹﻨﺴﺎن.

 -٢ﺜم )إش  (٦ :٥٣ﻟﺘوﻀﻴﺢ ﻤوﻗف اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻰ اﻨﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋن اﷲ.
 -٣ﺜم )رو  (٢٣ :٦ﻟﺘوﻀﻴﺢ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﻼﻨﻔﺼﺎﻝ.
 -٤ﺜم )رو  (٨ :٥ﻟﺘوﻀﻴﺢ ﺒﺴﺎطﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻠب ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ.

 -٥ﺜم )رو  (١٠ ،٩ :١٠ﻟﺘوﻀﻴﺢ ﺒﺴﺎطﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻠب ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ.
] اﻨﺘﻘﻝ ﺒﻌد ذﻟك ﻟﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻟراﺒﻌﺔ [

) (٤اﻟﻘﺮار
 -١ﺘﺄﻛد أﻨﻪ ﺠﺎد ﻓﻰ أن ﻴﺄﺨذ ﻗ ار اًر ﺤﺎﺴﻤﺎً ﺒﻘﺒوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ.

 -٢اﺴﺄﻟﻪ ﻫﻝ ﺘرﻴد أن ﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ أو ﻤﺎ ﻤوﻗﻔك ﻋﻠﻰ ﻀوء )رؤ .(٢٠ :٣

 -٣اﺴ ـ ـ ـ ــﺄﻟﻪ ﻤﺎذا ﺘﻘوﻝ ﻟﻠرب )ﻗدﻩ ﻟﻠطﻠﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻫﻰ :ﺘﻔﻀﻝ ﻴﺎرب ادﺨﻝ ﻗﻠﺒﻰ ،ﻤﻊ
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ﻤﻼﺤظﺔ ﻋدم إﻤﻼﺌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻝ دﻋﻪ ﻴﺴﺘﻨﺠﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ،وﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻀرب ﻟﻪ ﻤﺜﻼً :إذا
ﻗرع أﺤد ﻋﻠﻰ ﺒﺎب ﺒﻴﺘك ﻓﻤﺎذا ﺘﻘوﻝ ﻟﻪ؟ ..ﻫﻛذا ﻗﻝ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ اﻟذى ﻴﻘرح ﺒﺎب ﻗﻠﺒك(

 -٤ﻗﺒﻝ أن ﻴﺼﻠﻰ اﺴﺄﻟﻪ :ﻤذا ﺘﺘوﻗﻊ أن ﻴﻔﻌﻝ اﻟرب؟

 -٥ﻗﻝ ﻟﻪ :ﻫﻝ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻵن أن ﺘدﻋو اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻴدﺨﻝ ﻗﻠﺒك؟

 -٦أﺘرك ﻓرﺼﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﺼﻠﻰ.

] ﺒﻌد اﻟﺼﻼة ﺘﺒدأ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ [

) (٥اﻟﺘﺄﻛﻴﺪات
ﺒﻌد أن ﻴﺼﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻨﺘﺄﻛد ﻤن ﻗﺒوﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ:

 -١أﻴن اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻵن؟

 -٢أﻨت ﺘﺒﻘﻰ إﻴﻪ ﻟرﺒﻨﺎ دﻟوﻗﺘﻰ؟
) (٦اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎت
إذا ﺜﺒت ﺼﺤﺔ ﻗﺒوﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨﺤﺼﻨﻪ ﻀد اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻛوك اﻟﺘﻰ ﺴوف ﻴﺘﻌرض
ﻟﻬﺎ ..وﻫدﻓﻨﺎ أن ﻨرﺴ ـ ـ ـ ــﺦ إﻴﻤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺴ ـ ـ ـ ــﺎس وﻋود اﷲ ﻓﻰ اﻟﻛﺘﺎب وﻨﺠﻨﺒﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻋر ،وذﻟك ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻝ ﻫو ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻝ اﻟروح اﻟﻘدس
ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﺤق..

أﻨت ﻟم ﺘﻘﺒﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻟﻛن ﻛﻝ ﻤﺎ ﺤدث ﻫو ﻤﺠرد
 -١ﻟو اﻟﺸﻴطﺎن ﺤﺎوﻝ أن ﻴﺸﻛك ﻗﺎﺌﻼًَ :
ﺘﺄﺜﻴرات ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻋرك ،ﻓﻤﺎذا ﺘﻘوﻝ ﻟﻪ؟

] إذا ﻟ ـ ـ ـ ــم ﻴﺼﻝ إﻟﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴك أن ﺘﻘودﻩ إﻟﻰ )رؤ  (٢٠ :٣ورﻛز ﻋﻠﻰ
أن ﻤن ﻴﻔﺘﺢ ،ﻴدﺨﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓو ارً ..ﻓﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻨﺎ ﻓﺘﺤت واﻟﻤﺴﻴﺢ دﺨﻝ[ ..

 -٢ﻟ ـ ـ ـ ــو ﻓﻘدت ﺸ ـ ـ ـ ــﻌور اﻟﻔ ـ ـ ـ ــرح اﻟذى ﺘﺤس ﺒ ـ ـ ـ ــﻪ اﻵن ،ﻓﻬﻝ ﻫذا دﻟﻴﻝ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋدم ﻗﺒوﻟك
ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ؟
] ﻗدﻩ إﻟﻰ )ﻴو  (١٢ :١واﻟﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ »اﻟذﻴن ﻗﺒﻠوﻩ« وﻟﻴس اﻟذﻴن ﻴﺸﻌرون[..

 -٣ﻟ ـ ـ ـ ــو ﺼﺎدﻓﺘ ـ ـ ـ ــك ﺘﺠﺎرب وﺤروب ﻤ ـ ـ ـ ــن اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻴطﺎن أو اﻟﺨطﺎﻴﺎ اﻟﻘدﻴﻤ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻫﻝ ﻴﻔﺎرﻗك
اﻟﻤﺴﻴﺢ؟
]ﻗﻴﺎدﺘﻪ إﻟﻰ )ﻤز  ...(٢٤ ،٢٣ :٣٧إذا ﺴﻘط ﻻ ﻴﻨطرح ﻷن اﻟرب ﻤﺴﻨد ﻴدﻩ[

 ٨٢دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

) (٧اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
 -١وﺠﻬﻪ إﻟﻰ اﻻﺴﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺼوت أﺒﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻛﺘﺎب ،أرﺸدﻩ إﻟﻰ اﻟﺒدء ﻓﻰ إﻨﺠﻴﻝ ﻴوﺤﻨﺎ،
وﻗراءة ﺠزء ﻤن اﻹﺼﺤﺎح ﻴوﻤﻴﺎً ،وأرﺸ ـ ـ ـ ــدﻩ إﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻔﺎدة ﺒﺄن ﻴﻌرف ﻤﺎذا ﻗﺎﻝ
اﻟرب ﻟﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﻗرأﻩ.
ﻴﺤوﻝ ﻤﺎ ﺨرج ﺒﻪ ﻤن اﻟﻘراءة إﻟﻰ ﺼﻼة.
 -٢ﺜم أرﺸدﻩ إﻟﻰ أن ﻴﻛﻠم اﷲ أﺒﺎﻩ ﺒﺄن ﱠ
) (٨إﻧﻬﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ
 -١ﻗدم ﻟﻪ ﻛﺘﺎب ﻋﻬد ﺠدﻴد ﻫدﻴﺔ ،وأﻛﺘب ﻟﻪ إﻫداء رﻗﻴق ،وﻀﻊ ﺨطﺎً ﺘﺤت اﻵﻴﺎت )ﻴو
 ،١٢ :١رؤ .(٢٠ :٣

 -٢اﺘﻔق ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤوﻋد ﻟﻘﺎء ﺨﻼﻝ  ٤٨ﺴﺎﻋﺔ.

ﺤدد اﻟزﻤﺎن واﻟﻤﻛﺎن )اﻷﻓﻀﻝ أن ﻴﻛون ﻓﻰ ﺒﻴﺘﻪ( وذﻟك ﻟﻸﺴﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 Cﻗد ﻴﻨﺴﻰ اﻟﻤوﻋد

 Cﻗد ﻴﺨﺠﻝ ﻤن اﻟﺤﻀور إﻟﻴك ﺒﻌد ﺘﻌرﻀﻪ ﻟﻠﺸﻛوك أو اﻟﺘﺠﺎرب.
 Cﻟﺘظﻬر ﻤدى اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ.

 Cﻟﺘﺼﺒﺢ ﺒﻴﻨك وﺒﻴﻨﻪ أﻟﻔﺔ وﺼداﻗﺔ.
 Cﻟﺘﺜﺒﻴت ﻤوﻗﻔﻪ أﻤﺎم أﺴرﺘﻪ.

 Cرﺒﻤﺎ ﺘﻛون ﻓرﺼﺔ طﻴﺒﺔ ﻻﻓﺘﻘﺎد اﻷﺴرة واﻟﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻬﺎ.

 -٢ﻗدﻤﻪ ﻟﻘﺎﺌد ﻤﺠﻤوﻋﺘك أو ﻟﻸب اﻟﻛﺎﻫن ،وﻟذﻟك ﻓواﺌد ﻛﺜﻴرة:
 Cﺘﺜﺒﻴت ﻗ اررﻩ وﻫو ﻴﺤﻛﻰ ﻤﺎ ﻗررﻩ.

 Cﻟﻴﻌﺎﻟﺞ اﻷب اﻟﻛﺎﻫن أو اﻟﻘﺎﺌد اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻰ ﻴراﻫﺎ ﻀﻌﻴﻔﺔ.

 Cﻟﻴﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷب اﻟﻛﺎﻫن ﻟﻴﺒدأ ﻤﻌﻪ ﻓﻰ اﻻﻋﺘراف وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴر اﻟﺘوﺒﺔ.
 Cﻟﻴﺘﺄﻛد ﻟﻨﺎ ﺼﺤﺔ ﻗ اررﻩ وﻗﺒوﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ.

 -٤وﱠدﻋﻪ ﺒرﻗﺔ وﺒﻛﻠﻤﺎت ﻤﺸﺠﻊ ،ﻤﻌﺒ اًر ﻟﻪ ﻋن ﺴرورك ﺒﺎﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻪ ،ﱠ
وذﻛرﻩ ﺒﻤوﻋد
زﻴﺎرﺘك ﻟﻪ.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ٨٣

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ
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 -١اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻝ اﻟروح اﻟﻘدس وﻛن ﻓﻰ روح اﻟﺼﻼة.
 -٢ﺜق ﻓﻰ وﻋد اﷲ أﻨﻪ ﻴﻌطﻰ ﻓﻤﺎً وﺤﻛﻤﺔ.
 -٣أطﻠب أن ﻴﺨﻠﺼك اﻟرب ﻤن اﻟﺨوف ﻤن ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻨﺎس.
 -٤دع ﻋﻴﻨﻴك ﻤﻔﺘوﺤﺘﻴن ﻻﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔرﺼﺔ.
 -٥ﻛن ودﻴﻌﺎً وﻟطﻴﻔﺎً وﺒﺸوﺸﺎً.
 -٦دﻋﻪ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻤﻌك اﻵﻴﺎت ﻓﻰ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث
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 -١ﻻ ﺘظﻬر ﻨﻔﺴك أﻨك راﺒﺢ ﻨﻔوس )أﺨف ﺴﻨﺎرﺘك(
 -٢ﻻ ﺘﻌﻤﻝ ﻤﻊ أﻛﺜر ﻤن واﺤد ﻓﻰ اﻟوﻗت اﻟواﺤد.
 -٣ﻻﺘﻌﻤﻝ ﻤﻊ أﺤد ﻤن اﻟﺠﻨس اﻵﺨر )ﺨﺎﺼﺔ اﻟﺸﺒﺎب(.
 -٤ﻻ ﺘﻌﻤﻝ ﻤﻊ ﻤن ﻫو أﻛﺒر ﻤﻨك ﺴﻨﺎً.
 -٥ﻻ ﺘدﺨﻝ ﻓﻰ ﻤﺠﺎدﻻت.

 ٨٤دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

 -٦ﻻ ﺘﺘﻛﻠم ﻛﻝ اﻟوﻗت ،دﻋﻪ ﻴﺘﺠﺎوب ﻤﻌك وﻛن ﻤﺴﺘﻤﻌﺎً طﻴﺒﺎً.
 -٧ﻻ ﺘﻴﺄس ﺒﺴرﻋﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺒدت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻴﺌوس ﻤﻨﻬﺎ.
 -٨ﻻﺘﺴﺘﺨدم إﻻ اﻵﻴﺎت ﻛﺄﺴﺎس ،وﻟﻛن ﻟﻴس ﺒﻛﺜرة.
 -٩اﺤذر ﻤن أن ﺘؤﻛد ﺒﻨﻔﺴك أﻨﻪ أﺼﺒﺢ اﺒﻨﺎً ﷲ ﻓﻬذا ﻫو دور اﻟروح اﻟﻘدس.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻤس
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اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ  :ﻫـــــــــدف اﻹﻓﺘﻘــــــــﺎد اﻟﻛــــــرازى.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ  :ﺒرﻨﺎﻤــــــﺞ اﻟزﻴــــــــﺎرة اﻟﻛرازﻴــــــﺔ.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث  :آداب اﻟزﻴــــــــــــــﺎرة اﻟﻛرازﻴــــــﺔ.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ٨٧

اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ
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ﻤن ﻤﻨطﻠق ﻗوﻝ اﻟرب» :اذﻫﺒوا إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم أﺠﻤﻊٕ ،واﻛرزوا ﺒﺎﻹﻨﺠﻴﻝ ﻟﻠﺨﻠﻴﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ«.
)ﻤــــــر  ،(١٥ :١٦ﻴﺘﺤدد ﻫدف اﻻﻓﺘﻘــــــﺎد اﻟﻤﻨزﻟﻰ وﻫو اﻟذﻫﺎب إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻰ ﺒﻴوﺘﻬم
وﻤﺘﺎﺠرﻫم وﻤﺤﺎﻝ أﻋﻤﺎﻟﻬم ﺒﻬدف اﻟﻛ ارزة ﻟﻬم وﺘوﺼﻴﻝ ﺒﺸﺎرة اﻹﻨﺠﻴﻝ ﻟﻘﻠوﺒﻬم ﻟﻴﻘﺒﻠوا اﻟرب.
ٕواﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺠوار ﻫذا اﻟﻬدف اﻷﺴﺎﺴ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟﻼﻓﺘﻘﺎد ،ﻴﻤﻛن ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻌ ـ ـ ـ ــض اﻷﻫداف اﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ
ﻤﺜﻝ:

 -١ﻋﻤﻝ ﺤﺼر ﻟﻸﺴر اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻝ ﺴﺠﻼت اﻟﻌﻀوﻴﺔ اﻟﻛﻨﺴﻴﺔ.
 -٢دﻋوة اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟروﺤﻴﺔ.

 -٣اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ اﻷﺴرﻴﺔ وﺘﻘﺼﻴرات اﻟﻨﺎس ﻓﻰ ﺘﻌﻤﻴد أوﻻدﻫم ..إﻟﺦ.

ﻫذﻩ اﻷﻫداف وﻏﻴرﻫﺎ ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻻ ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻬدف اﻷﺴﺎﺴﻰ ﻤن اﻻﻓﺘﻘﺎد وﻻ ﺘﺤﻝ
ﻤﺤﻠﻪ .ﻓﻴﺠب أن ﻴﻛون واﻀﺤﺎً أﻤﺎم اﻟﺨدام أن ﻫدﻓﻬم اﻟرﺌﻴﺴﻰ ﻫو ﺘوﺼﻴﻝ اﻟﺒﺸﺎرة اﻟﻤﻔرﺤﺔ
إﻟﻰ اﻟﻨﻔوس ﺒﺄن اﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻴﺤﺒﻬم وﻗد ﺠﺎء ﻤﺼﺎﻟﺤﺎً اﻟﻌﺎﻟم ﻤﻊ اﻵب اﻟﻘدوس،
وأﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ﻴﻘرع ﻴﺒﻐﻰ اﻟدﺨوﻝ إﻟﻰ ﻗﻠب ﻤن ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻤﻊ وﻴﻔﺘﺢ ﻟﺘﺒدأ ﻋﺸرة ﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻤﻌﻪ.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ
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أو ً
ﻻ :اﻟﺘﻌﺎرف
 -١ﺒﻌد ﻗرع اﻟﺒﺎب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻠم اﻟﺨﺎدم ﻟﻤن ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﺒطﺎﻗﺔ ﻤطﺒوع ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴم اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ،واﻟﻬدف
ﻤن اﻟزﻴﺎرة )أى اﻻﻓﺘﻘﺎد اﻟروﺤﻰ(.

 ٨٨دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

 -٢ﺒﻌد أن ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟدﺨوﻝ ﻴﻘدم ﻨﻔﺴﻪ ﻛﺨﺎدم ﺒﺎﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ،ﻤرﺴﻝ ﻟﻠﺴؤاﻝ ﻋﻨﻬم وﻟﻘراءة
اﻹﻨﺠﻴﻝ.
ﺛﺎﻧﻴ :8ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 -١ﻴﺴﺘﺄذن ﻓﻰ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻗراءة ﺠزء ﻤن اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس.
 -٢وﻴﻔﻀﻝ أن ﻴﻛون ﻫذا اﻟﺠزء ﻤن اﻟﻌﻬد اﻟﺠدﻴد.

 -٣وﻴﺴﺘﺤﺴن أن ﻴطﻠب ﻤﻨﻬم أن ﻴﺘﺎﺒﻌوﻩ ﻓﻰ إﻨﺠﻴﻠﻬم.

 -٤ﺒﻌد اﻟﻘراءة ﻴﻘدم اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﺘدرب ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻋظﺔ ﻤوﺠزة ﻟﻤدة ١٠
دﻗﺎﺌق.
 -٥ﻴﻔﻀﻝ أن ﺘﻛون اﻟﻌظﺔ ﻤطﺒوﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘرﻛﻬﺎ اﻟﺨﺎدم ﻓﻰ اﻟﻤﻨزﻝ ﻋﻘب اﻟزﻴﺎرة.

 -٦ﻴﺤﺴن أن ﺘﻛون ﻤﻊ اﻟﺨﺎدم اﺴﺘﻤﺎرة ﻋﻀوﻴﺔ ﻛﻨﺴﻴﺔ ﻟﻴﻤﻸﻫﺎ.

 -٧ﺜم ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴدﻋوﻫم ﻟﺤﻀور اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜ :8اﻟﺼﻼة
ﻴﺨﺘم اﻟزﻴﺎرة ﺒﺼﻼة ﻤرﻛزة ﻗﺼﻴرة ﺘﺸﻤﻝ:

 -١طﻠﺒﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤوﻀوع اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻗدﻤﻬﺎ.

 -٢طﻠﺒﺎت ﻷﺠﻝ اﻟﺒﻴت ﻟﻠﺒرﻛﺔ.

 -٣طﻠﺒﺎت ﻷﺠﻝ اﻟﻤرﻀﻰ اﻟذﻴن ﻓﻰ اﻟﺒﻴت )إن وﺠدوا(.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث
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 (١إﻗرع اﻟﺒﺎب ﺒﻠطف أو دق اﻟﺠرس ﻤرة واﺤدة ،ﺜم إﻨﺘظر ﺒرﻫﺔ وﻛرر اﻟدﻗﺔٕ .واﺤذر ﻤن
إﺴﺘﻤرار اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﺠرس ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺤدث إزﻋﺎﺠﺎً ﻷﻫﻝ اﻟﺒﻴت ﻓﻴﻨﻌﻛس ذﻟك
ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻬم ﻟﻠزﻴﺎرة أو ﺘرك إﻨطﺒﺎع ﻏﻴر ﻟطﻴف.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ٨٩

 (٢ﻻ ﺘﻘف ﻓﻰ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺒﺎب ،ﺒﻝ إﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ وﻟﻛن ﻟﻴس ﺒﻌﻴداً.
 (٣ﻗدم ﺘﺤﻴﺔ ﺒﺸوﺸﺔ )ﺴﻼم ﻟﻛم(
 (٤ﻗدم ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ،وأﻨك ﺨﺎدم ﺒﻬﺎ.
 (٥اذﻛر ﻫدف زﻴﺎرﺘك أﻨﻬﺎ ﻟﻺﻓﺘﻘﺎد اﻟروﺤﻰ.
 (٦اﻨﺘظر ﺤﺘﻰ ﻴدﻋوك ﻟﻠدﺨوﻝ ،وﻻ ﺘﻘﺤم ﻨﻔﺴك.
 (٧إذا دﻋﻴت ﻟﻠدﺨوﻝ ن ﻓﺴر ﺨﻠف ﻤن دﻋﺎك وﻻ ﺘﺘﻘدﻤﻪ.
 (٨اﺘﺒﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﻝ إﻟﻰ اﻟﻤﻛﺎن اﻟذى ﻴرﺸدك إﻟﻴﻪ ﻟﻠﺠﻠوس ﻓﻴﻪ.
 (٩ﻻ ﺘﺤﻤﻠق ﺤوﻟك ﺒداﻓﻊ ﺤب اﻻﺴﺘطﻼع.
 (١٠ﻻ ﺘﻛن ﻓﻀوﻟﻴﺎً ،وﻻ ﺘﻛﺜر ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻟﻤﻌرﻓﺔ أﺴرارﻫم.
 (١١ﻻ ﺘﻛن ﺜرﺜﺎ اًر ﻓﻰ ﺤدﻴﺜك ن وﻻﺘﻛن ﺼﺎﻤﺘﺎً ﻤﻤﻼً.
 (١٢اﺴ ـ ـ ـ ــﺄﻝ ﺒﻠطف ﻋن أﻓراد اﻷﺴـ ـ ـ ـ ـرة ﻛﺄب أو ﻛﺄخ ،ﻓﺄﻨت ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ،ﻓﻼ ﺘﺘﺤرج ﻤن
اﻟﺴؤاﻝ.
 (١٣اﺴﺘﺄذن ﻗﺒﻝ أن ﺘﻘ أر اﻹﻨﺠﻴﻝ ،وﻗﺒﻝ اﻟﺼﻼة أن ﺘﺄﺨذ اﻟﺒﻴﺎﻨﺎت.
 (١٤ﻻ ﺘﺤرج أﺤداً ﺒﻛﻼﻤك وﺒﺄﺴﺌﻠﺘك ،ﺒﻝ ﻛن ﺤﻛﻴﻤﺎً ﻟطﻴﻔﺎً.
 (١٥اﺤﺘرم رأى اﻟﻐﻴر ،وﻻ ﺘﺴﻔﻪ رأى أﺤد ،ﺒﻝ ﻗﻝ رأى اﻟﻛﺘﺎب دون ﻨﻘد ﻟرأى اﻵﺨرﻴن.
 (١٦ﻻ ﺘﻌﻠق ﻛﺜﻴ اًر ﻋﻠﻰ أﺨطﺎء ﻤﺤدﺜك ،ﻓﺄﺘت ﻟﺴت ﻤﻌﻠﻤﺎً ﺒﻝ ﻛﺎر ازً.
 (١٧اﺤذر ﻤن اﻻﻏﺘﻴﺎب ،وﻤﺴك اﻟﺴﻴرة وﻨﻘد اﻵﺨرﻴن ﻷن ﻫذا ﻤﻌﺜر.
 (١٨اﻛﺴب ﺼداﻗﺘﻬم ،وﻤﺤﺒﺘﻬم ،وﻟﻛن إﺤذر ﻤن أن ﺘﺠذﺒﻬم إﻟﻴك ،وﻟﻴس ﻟﻠرب.
 (١٩اﺤذر أن ﺘﺤﻤﻝ ﺒﻛﻝ ﺘﻴﺎرات اﻷﺤﺎدﻴث ،ﻓﺘﻨﺴﺎق ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺒﺤﺴب ﻫوﻟﻬم وﺘﺒﺘﻌد
ﻋن ﻫدف اﻹﻓﺘﻘﺎد وﻫو ﺘوﺼﻴﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻠﻘﻠوب .ﻓﺘﻔﺎدى اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ،ﻻ ﺘردع
ﻤﺤدﺜك ﺒﻌﻨف ،ﺒﻝ إﻛﺘف ﺒﺈﺒﺘﺴﺎﻤﺔ رﻗﻴﻘﺔ ،وﻋدم ﺘﻌﻠﻴقٕ ،واذا ُﺴﺌﻠت وطﻠب ﻤﻨك إﺠﺎﺒﺔ
ﻓﻴﻤﻛﻨك أن ﺘﺴﺘﺄذﻨﻬم ﻓﻰ إرﺠﺎء اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻌد اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻗراءة اﻹﻨﺠﻴﻝ.
 (٢٠ﻻ ﺘﻨﺘظر ﻤدﺤﺎً أو ﺘﻘدﻴ اًر ﻤن أﺤد ،وﻻ ﺘﺘﻀﺎﻴق إذا ﻟم ﻴﻘدروك ،ﺒﻝ ﺸ ـ ـ ـ ــﺠﻊ أﻨت ﻛﻝ

 ٩٠دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

ﻓردٕ ،واﻤﺘدح اﻟﺘﺼرﻓﺎت اﻟطﻴﺒﺔ واﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﺼﺎﺌﺒﺔ.

ﻼ ﻻﺘُﺤدث
 (٢١إﺸرب ﻤﻤﺎ ﻴﻘدم َ
ﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدر طﺎﻗﺘك ،وﻻﺤظ آداب اﻟﺸرب أو اﻷﻛﻝ )ﻓﻤﺜ ً
ﺼوﺘﺎً وﻻ ﺘﺘﺠﺸﺄ ..إﻟﺦ(
 (٢٢إﺤذر ﻤن اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻛﺎﻟﺒﺼق ﻋﻠﻰ اﻷرض أو اﻟﺘﻤﺨط أو اﻟﺘﻨﺤم ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر
ﻤﻬذﺒﺔ ..أو ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟﺸﻔﺘﻴن ﺒﺄﺼﺎﺒﻊ اﻟﻴد أو وﻀﻊ اﻷﺼﺒﻊ ﻓﻰ اﻷﻨف ،واﻷﻓﻀﻝ أن
ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﻨدﻴﻼً.
 (٢٣أﻫﺘم ﺒﺄن ﺘﺘرك أﺜ اًر طﻴﺒﺎً ﻓﻰ اﻟﻤﻨزﻝٕ ،واﻨطﺒﺎﻋﺎً ﻤرﻴﺤﺎً ،ﻓذﻟك ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻨظرة اﻟﻨﺎس
ﻟﻠﻛﻨﻴﺴﺔ وﺨداﻤﻬﺎ.
 (٢٤ﺘﺼرﻓﺎﺘك ﻤﻊ اﻟﺨﺎدم اﻵﺨر ﻴﺠب أن ﺘﻛون ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻬذﺒﺔ.
 (٢٥ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ رﻓض اﻟزﻴﺎرة أﺘرك اﻟﻌظﺔ اﻟﻤطﺒوﻋﺔ وأﺘرك ﻤواﻋﻴد اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﺜم اﻟﺴؤاﻝ
ﻋن إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻤوﻋد آﺨر ﻟﻠزﻴﺎرة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
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اﻟﻔﺼـــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ  :ﻓــــــن اﻟﻛــــــــــــــــــﺘﺎﺒــــــﺔ.
اﻟﻔﺼــــــــــﻝ اﻟﺜـــــــــــﺎﻨﻰ  :اﻟﻤﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻝ.
اﻟﻔﺼـــــــــﻝ اﻟﺜﺎﻟـــــــــــث  :اﻟﻘﺼــــــــــــﺔ اﻟﻘﺼــــﻴرة.
اﻟﻔﺼـــــــﻝ اﻟراﺒــــــــــــــــﻊ  :اﻟﻨﺒــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات.
اﻟﻔﺼـــــــﻝ اﻟﺨــــــــﺎﻤس  :اﻟرﺴــــــﺎﺌﻝ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
اﻟﻔﺼــــــــــﻝ اﻟـﺴـــــﺎدس  :اﻟ ُﻛ ُﺘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.

اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ
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أو ًﻻ  :أﻫﻤﻴــــﺔ اﻟﻛﺘﺎﺒـــﺔ
ﺜﺎﻟﺜﺎً  :طرﻴﻘـﺘﻬــــــــــــــــــﺎ
ﺨﺎﻤﺴﺎً  :ﺘﻛﺘﻴﻛﻬـــــــــــــﺎ
ﺴﺎﺒﻌﺎً  :أﻗﺴـــــــــــــﺎﻤﻬﺎ

ﺜﺎﻨﻴﺎً  :ﻤؤﻫــــــــﻼﺘﻬـــــــﺎ
راﺒﻌﺎً  :اﺴﺘﻌداداﺘﻬــــــــﺎ
ﺴﺎدﺴﺎً  :ﺸــــــــــروطﻬﺎ

أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 -١إن اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻤن أﻗوى وﺴﺎﺌﻝ اﻟﻨﺸر ﻓﺘدوﻴن اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﺸرﻩ ﻓﻰ أرداء
اﻟﻌﺎﻟم ،وﺒﻛﻝ اﻟﻠﻐﺎت.
 -٢ﻤن أﻗوى ﻋواﻤﻝ اﻟﺒﻘﺎء :ﻓﺎﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس وأﻗواﻝ اﻵﺒﺎء اﻟﻘدﻴﺴﻴن ﻗد ُﺤﻔظت ﻟﻨﺎ وﺒﻘﻴت
ﻤﻊ اﻟزﻤﺎن ﻟﺘدوﻴﻨﻬﺎ.
 -٣ﺴﻬوﻟﺔ وﺼوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻴث ﻴوﺠد.

 -٤وﻫﻰ ﻓﻰ ﻤﺘﻨﺎوﻝ ﻴدﻩ وﻗﺘﻤﺎ ﻴرﻴد.

 -٥ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻺﻨﺴﺎن أن ﻴﺘﺄﻤﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﻤق.

 -٦ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻟﺨﺎص ﻓﻰ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ،إذ ﻤن اﻟﻤﻌروف أﻨ ـ ـ ـ ــﻪ ﻴﺘﺒﻨﻰ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺘﻰ ﻴﻘرأﻫﺎ،
ﻓﺎﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻛﺘوﺒﺔ أﻛﺜر اﻗﻨﺎﻋﺎً ﻤن اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺴﻤوﻋﺔ.
ﺛﺎﻧﻴ :8ﻣﺆﻫﻼت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 -١ﻋﻤق ﻓﻰ اﻟﺘﻔﻛﻴر :أى اﻟﺘﺄﻤﻝ ﻓﻰ اﻟﺤﻘﺎﺌق اﻟﻛﺘﺎﺒﻴﺔ واﻟﺒﻠوغ إﻟﻰ ﻓﻛر اﻟﻤﺴﻴﺢ ) ١ﻛو :٢
 (١٦ووﻀوح ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻰ ذﻫن اﻟﻤؤﻟف.

 -٢ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻴر :أى اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻝ اﻷﺤداث وﺘرﺘﻴب اﻷﻓﻛﺎر ورﺒطﻬﺎ ﻤﻨطﻘﻴﺎً
رﺒطﺎً ﻤﻌﻘوﻻً.
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 -٣إﻤﻛﺎﻨﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺘﺼوﻴر :أى ﺘوﻀﻴﺢ اﻷﻓﻛﺎر ﺒﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺒﻴﻬﺎت ﻤﻠﻤوﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻤن واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة
)إﻗﻨﺎع ٕواﻤﺘﺎع(.

 -٤ﺴﻼﺴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴر :أى اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻷﻟﻔﺎظ.
ﺛﺎﻟﺜ :8ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

 -١اﺨﺘﻴﺎر اﻟﻤوﻀوع :ﻻ ﺘﺒدأ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ إﻻ ﺒﻌد ﺘﺤدﻴد اﻟﻤوﻀوع واﺘﻀﺎح اﻟﻔﻛرة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.

 -٢ﺠﻤﻊ اﻟﻤواد :ﺜم ﺘﺒدأ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن اﻟﻤوﻀوع ،اﺴﺘﺨدم اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس،
وﻓﻬرس اﻵﻴﺎت ،وﻛﺘب ﺘﻔﺎﺴﻴر وﻛﺘب روﺤﻴﺔ ..إﻟﺦ

 -٣أدوات اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ :إﻗدم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﺒﻼ ﺨوف ،ﻓﺎﻟﺨوف ﻤن اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨدام أدوات اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻫو
اﻟﻔﺎرق ﺒﻴن اﻟﺼﺎﻨﻊ اﻟﻤﺎﻫر واﻟﺼﺎﻨﻊ اﻟﻐﺸﻴم ،وأدوات اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻫﻰ:
أ – اﻷﻟﻔﺎظ :أى اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻷﻓﻛﺎر ،وﻴﺠب ﻤرﻋﺎة:
 Cاﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ اﻟﻠﻔظ :أى أﺴﺘﺨدم ﻛﻠﻤﺔ ﻋوض ﻋﺒﺎرة.
 Cﺒﺴﺎطﺔ اﻟﻠﻔظ.

 Cاﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺄﻟوﻓﺔ :وﺘﺴﺘﺨدم اﻷﻟﻔﺎظ:
 Bﻟﺘﻌﺒر ﻋن ﻓﻛرة.
 Bﻟﺘﺒﻴن ﺤﺎدﺜﺔ.

 Bﻟﺘﺨﻠق ﺼورة.

 Bﻟﺘوﻗظ ﻋﺎطﻔﺔ أو إﺤﺴﺎﺴﺎً.

اﻟﺠﻤﻝ :وﻫﻰ ﻤﻛوﻨﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻛﻠﻤﺎت ﻟﺘﻌﺒر ﻋن ﻓﻛرة.
بُ -
وﻴﺤﺴن أن ﻴراﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ:
 Cاﻟﺘﻨوع ﺒﻴن اﻟطوﻝ واﻟﻘﺼر.

 Cاﺴﺘﻌﻤﻝ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أﻛﺜر ﻤن اﻷﺴﻤﻴﺔ )اﷲ ﻴﺤﺒك(.

 Cاﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟواﺤدة ﻨﻌﺒر ﻋن ﻓﻛرة واﺤدة.

ﺠـ -اﻟﻔﻘرات :وﺘﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺠﻤﻝ ..وﻴراﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ:
 Cﻗد ﺘﺸﺘﻤﻝ اﻟﻔﻘرة اﻟواﺤدة ﻋﻠﻰ ﻋدة أﻓﻛﺎر.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ٩٥

 Cﺘﺒدأ ﻛﻝ ﻓﻘرة ﺒﺴطر ﺠدﻴد وﺒﻔﻛرة ﺠدﻴدة.

 Cاﺴﺘﻌﻤﻝ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠوم وﻟﻴس ﻟﻠﻤﺠﻬوﻝ.
راﺑﻌ :8اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
 -١ﺠﻤﻊ اﻟﻤواد واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤوﻀوع.
 -٢اﻟﺘﺎﻤﻝ واﻟﺘﻔﻛﻴر ﻛﻠﻴﺎً ﻓﻴﻬﺎ.

 -٣ﺘﺤدﻴد اﻟﻨﻘﺎط اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ أى ﻋﻨﺎﻀر اﻟﻤوﻀوع.
 -٤ﺘﻌﻴﻴن اﻟﺘﻔﺎﺼﻴﻝ ﻟﻛﻝ ﻋﻨﺼر.

 -٥ﻛﺘﺎﺒﺔ ﺨﻼﺼﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻓﻰ ﻨﻘﺎط ﻟﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺎدة ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ.
ﺧﺎﻣﺴ :8ﺗﻜﺘﻴﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 -١ﻴﻤﻛ ـ ـ ـ ــن اﻟﺒدء ﺒﺎﻟﻔﻛرة اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﻴرﻴد إﺒرازﻫﺎ ﺜم ﻴﺘﺒﻊ ذﻟك ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌق واﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﺘﻰ ﺘؤﻴد
اﻟﻔﻛرة )ﻤﺜﻝ اﻟﻌظﺔ(.

 -٢وﻫﻨ ـ ـ ـ ــﺎك ﻤن ﻴﻔﻀﻠون أن ﻴﺒ ـ ـ ـ ــدأوا ﺒﺒﻌض اﻟﺤﻘﺎﺌق أو اﻟوﻗﺎﺌﻊ وﻴﺼﻠون ﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻛرة
اﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺳﺎدﺳ :8ﺷﺮوط اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

 (١اﻟوﺤدة واﻻﻨﺴــــــﺠﺎم :وﻴﺘﺤﻘق ذﻟك ﺒﺄن ﺘﻛون ﻛﻝ ﻓﻛرة ﻤﺘﺼﻠﺔ وﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ اﻟﻬدف،
وأن ﺘﺴﺘﺒﻌد اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﻟﻴس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤوﻀوع .ﻛﻤﺎ أن اﻟوﺤدة ﺘﺘﺤﻘق أﻴﻀﺎً
ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟواﺤدة ﺤﻴن ﺘﻌﺒر ﻋن ﻓﻛرة واﺤدة ..وﺘﺘم اﻟوﺤدة ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة ﺒﺎﻟﺘرﻛﻴز ﺤوﻝ
ﻓﻛـ ـ ـ ـ ـرة ﻤﺤورﻴﺔ أى ﻋﻨﺼر واﺤد ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤوﻀوع ،واﻟوﺤدة ﻓﻰ اﻟﻤوﻀوع اﻟواﺤد
ﺘﺘﺤﻘق ﺒﺄن ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻗﺼداً رﺌﻴﺴﻴﺎً واﺤداً.
 (٢اﻟﺘراﺒط واﻟﺘﻼﺤم :وﻴﺘم ذﻟك ﺒﺘﻨﺴﻴق اﻷﻓﻛﺎر ﻤﻨطﻘﻴﺎً وﺒﺒط اﻷﻓﻛﺎر ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض ﺒﻨظﺎم
واﻟﺘﺤﺎم.

 (٣اﻟﺘﺸــــــدﻴد واﻟﺘوﻛﻴد :ﺘوﺠد ﺒﻌض اﻷﻓﻛﺎر أﻛﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ ،ﻟذﻟك ﻴﻨﺒﻐﻰ اﻟﺘﺸدﻴد
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘوﻛﻴدﻫﺎ ،إﻤﺎ ﺒﺘﻛرار ﺒﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻬﺎﻤﺔ ،أو ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻟﻔﻛرة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺄﻟﻔﺎظ
أﺨرى ،أو ﺒوﻀﻊ ﺴ ـ ـ ـ ــطر ﺘﺤﺘﻬﺎ ،أو ﻛﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺤروف ﺜﻘﻴﻠﺔ ،أو وﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎم
أو ﺘﻌﺠب ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ.

 ٩٦دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

ﺳﺎﺑﻌ :8أﻗﺴﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
:áeó≤ŸG -1
 Cﻴﺠب أن ﺘﻛون ﺠذاﺒﺔ ﻟﺘﺴﺘرﻋﻰ إﻨﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ.
 Cوﻫﻰ ﺘﻘود إﻟﻰ اﻟﻤوﻀوع ﺘدرﻴﺠﻴﺎً.

 Cﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﺘﺒدأ ﺒﺤﺎدﺜﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺸﻴﻘﺔ ،أو اﻗﺘﺒﺎس ﻤن أﻗواﻝ ﻤﺸﻬورة أو ﻋﺒﺎرة ﻗوﻴﺔ
أو ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻠﻴﻎ.

 Cإذا وﺠدت ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻰ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺘﺘرك ﻟﺤﻴن اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻟﻤوﻀوع.
:º°ù÷G -2

 Cﻴﺘﻛ ـ ـ ـ ــون ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر أو أﻛﺜر )ﻛﺎﻟﻌظ ـ ـ ـ ــﺔ( ،وﻛﻝ ﻋﻨﺼر وﺤدة ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ،
وﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺼر.
 Cوﻴﺤﺴن أن ﺘﻀﻊ أﻤﺎﻤك ﻤﻠﺨﺼﺎً ﻟﻛﻝ ﻋﻨﺼر وﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ اﻟﻔرﻋﻴﺔ.
 Cﻛﻝ ﻋﻨﺼر ﻴُﺒﻨﻰ ﻛﺎﻵﺘﻰ:
 Bﻋﻨوان اﻟﻌﻨﺼر.
 Bﺸرﺤﻪ وﺘﻔﺴﻴرﻩ.
 Bآﻴﺎت ﺘوﻀﺤﻪ وﺘؤﻛدﻩ.
 Bﻗﺼص ﻤن اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس.
 Bﻗﺼص وﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ﻤن اﻟواﻗﻊ اﻟﻤﻠﻤوس.
 Bأﺴﺌﻠﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ )ﻛﺎﻟﻌظﺔ(
:á“ÉÿG -3
 Cﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘﻛون ﻓﻘرة ﻗوﻴﺔ
 Cﺘﻠﺨص اﻟﻤوﻀوع ﻛﻠﻪ.

 Cﺘﺘرك ﻓﻰ ﻨﻔس اﻟﻘﺎرئ اﻻﻨطﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﻰ ﻴرﻴدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺘب.

 Cﺘدﺨﻝ ﻓﻰ ﻨﻔس اﻟﻘﺎرئ اﻟرﻀﺎ واﻟﺴ ـ ـ ـ ــرور ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻤوﻀوع ،ﻓﺎﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ
ﻴذﻛر آﺨر ﻤﺎ ﻴﻘرأﻩ.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ٩٧

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ

iRGô``````μdG ∫É``````≤ŸG
ﺜﺎﻨﻴﺎً  :ﺤﺠﻤﻪ.

ﺜﺎﻟﺜﺎً  :ﻤﺼﺎدرﻩ.

أو ًﻻ  :ﻫدﻓـــــﻪ.

راﺒﻌﺎً  :أﻨواﻋـﻪ.

ﺨﺎﻤﺴﺎً  :اﺨﺘﻴﺎرﻩ.

ﺴﺎدﺴﺎً  :ﺘﺨطﻴطﻪ.

ﺴﺎﺒﻌﺎً  :أﺴﻠوﺒﻪ.

ﺜﺎﻤﻨﺎً  :أﻗﺴﺎﻤﻪ.

ﺘﺎﺴﻌﺎً  :ﻤﻌﺎﻴﻴرﻩ.

أو ً
ﻻ :ﻫﺪف اﻟﻤﻘﺎل
 -١اﻹﻋﻼم ،واﻟﺘﻌرﻴف ﺒﺤﻘﺎﺌق ﻟﺘوﺼﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ.
 -٢ﺘﺤرﻴك اﻟﻘﺎرئ ﻟﻴﻌﻤﻝ ﺸﻴﺌﺎً.
ﺛﺎﻧﻴ :8ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻘﺎل
 -١ﺘﺤﺘوى اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻌﺎدﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤواﻟﻰ  ٢٥٠ﻛﻠﻤﺔ.
 -٢وﺤﺠم اﻟﻤﻘﺎﻝ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻤن  ٥ – ٣ﺼﻔﺤﺎت.
 -٣ﻓﻴﻛون ﻋدد اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﺤواﻟﻰ  ١٢٥٠ – ٧٥٠ﻛﻠﻤﺔ.
ﺛﺎﻟﺜ :8ﻣﺼﺪر اdﻓﻜﺎر
 -١اﻟﻤﻼﺤظﺔ اﻟدﻗﻴﻘﺔ.

 -٢ﺤﺎدﺜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.

 -٣ﺤدﻴث ﻤﻊ اﻟﻨﺎس.

 -٤ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺎﺒرة.

 -٥ﻤﺸﻛﻠﺔ.

 -٦ﻋﺎدات ﻤﺘﺒﻌﺔ

ﻫذا ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼدر اﻟرﺌﻴﺴﻲ وﻫو آﻴﺎت اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس.

 ٩٨دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

راﺑﻌ :8أﻧﻮاع اﻟﻤﻘﺎﻻت
 -١ﻤﻘﺎﻝ ﻛرازى

 -٢ﻤﻘﺎﻝ ﺘﻌﺒدى

 -٣ﺘﻔﺴﻴرى

 -٤ﺠدﻟﻰ

 -٥ﺴﻴﱠر أﺸﺨﺎص

 -٦اﻋﺘراﻓﺎت

 -٧ﺘﺎرﻴﺨﻰ

 -٨ﻗﺼﺔ.

ﺧﺎﻣﺴ :8إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع
 -١ﻗﺒﻝ ﺒدء اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ،اﺴﺄﻝ ﻨﻔﺴك:
 -٢ﻤﺎذا أﻛﺘب؟ ﺤﺘﻰ ﺘﻌرف اﻟﻤوﻀوع اﻟذى ﺘﻛﺘﺒﻪ.
 -٣ﻟﻤﺎذا أﻛﺘب؟ ﺤﺘﻰ ﺘﻌرف اﻟﻬدف اﻟذى ﺘرﻴد أن ﺘﺤﻘﻘﻪ.
 -٤ﻟﻤن أﻛﺘب؟ ﺤﺘﻰ ﺘﻌرف اﻷﺴﻠوب اﻟذى ﺘﻛﺘب ﺒﻪ ﺤﺴب ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎرئ.
ﺳﺎدﺳ :8ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻘﺎل
 -١إﺨﺘﻴﺎر اﻟﻤوﻀوع.
 -٢ﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت.
 -٣ﺘﺤدﻴد زاوﻴﺔ اﻟﻛﺘﺎب أى ﺠﺎﻨب اﻟﻤوﻀوع اﻟﻤراد ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ.
 -٤ﻛﺘﺎﺒﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﻤوﻀوع أى ﻋﻨﺎﺼرﻩ.
 -٥ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻤﻠﺨص ﻛﺨرﻴطﺔ ﺘوﻀﻴﺤﻴﺔ :اﻟﻌﻨﺎﺼر ،واﻟﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟﻔرﻋﻴﺔ.
 -٦إﻋطﺎء ﻋﻨوان ﺠذاب ،ﻤرﻛز ،إﻴﺠﺎﺒﻰ ﻟﻠﻤﻘﺎﻝ.
 -٧ﻴﻤﻛن ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨوان آﺨر ﻋﻠﻰ اﻟﺴطر اﻟﺜﺎﻨﻰ ﻟوﺼف ﻤﺎدة اﻟﻤﻘﺎﻝ وﺘﺸوﻴق اﻟﻘﺎرئ.
ﺳﺎﺑﻌ :8أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻘﺎل
 -١ﻋﺒﺎرات ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ :وﺠﻤﻝ ﻗﺼﻴرة واﻀﺤﺔ.
 -٢ﺘﺸﺒﻴﻬﺎت وﺼور ﻓﻛرﻴﺔ» :أﻨظروا طﻴور اﻟﺴﻤﺎء«...
 -٣ﺒﻌض اﻟﻘﺼص اﻟﻘﺼﻴرة.
 -٤اﻟﺘراﺒط واﻟﺘﺴﻠﺴﻝ اﻟﻤﻨطﻘﻰ ﺒﻴن اﻷﻓﻛﺎر.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ٩٩

ﺛﺎﻣﻨ :8أﻗﺴﺎم اﻟﻤﻘﺎل
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أ -ﺘﻠﺨﻴص ﻟﻔﻛرة اﻟﻤﻘﺎﻝ

ب -أو ﻋﺒﺎرة ﺠذاﺒﺔ

ﺠـ -إﻗﺘﺒﺎس ﻟﻘوﻝ ﻤﺸﻬور

د -ﺘﺸﺒﻴﻪ ﻗوى

ﻫـ -ﺴؤاﻝ :ﻫﻝ ﺘرﻴد أن ﺘﻌرف..

و -ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴرة

ز -ﺤدﻴث ﻤﺒﺎﺸر :إذا أردت) ..ﺘﺠﻨب اﻹطﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻘدﻤﺔ(..
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أ -ﻤﻛون ﻤن ﻓﻘرات ،ﻛﻝ ﻓﻘرة ﺘﺤﻤﻝ ﻓﻛرة.
بَ -طﻌﻤ ُﻪ ﺒﺂﻴﺎتٕ ،واﻗﺘﺒﺎﺴﺎت ،وﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ،وﻗﺼص ،وأﻤﺜﺎﻝ..

ﻼ ﻤﻠﺨﺼﺎً ﻟﻠﻤﻘﺎﻝ ﻗﺒﻝ ﺒدء اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻟﻴﺴﻬﻝ اﻟﺘﻌﺒﻴر.
ﺠـ -أﻛﺘب ﻫﻴﻛ ً
د -ﻴ ارﻋ ـ ـ ـ ــﻰ وﺤدة اﻟﻤﻘﺎﻝ ،ﺘﺴﻠﺴ ـ ـ ـ ــﻝ أﻓﻛﺎرﻩ ،وﺘراﺒطﻬﺎ ﻤﻨطﻘﻴﺎً ،واﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ــدﻴد ﻋﻠﻰ اﻷﻤور
اﻟﻬﺎﻤﺔ ،واﻟﺘوازن ﺒﻴن اﻟﻌﻨﺎﺼر.
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أ -ﺘﻠﺨﻴص اﻟﻤﻘﺎﻝ.
ب -ﺤدث اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻝ ﻤﺎ ﺘوﺠﻬﻪ إﻟﻴﻪ ،أى أﺨذ ﻗرار.
ﺗﺎﺳﻌ :8ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻘﺎل
ﺒﻌد ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎﻝ راﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻴﻴس اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١ﻫﻝ ﻴﻨﺎﺴب اﻟﻤﻘﺎﻝ روح اﻟﻤﺠﻠﺔ؟
 -٢ﻫﻝ ﺤﻘﻘت اﻟﻬدف ﻤن اﻟﻤﻘﺎﻝ؟
 -٣ﻫﻝ أﺒرزت ﻤﺎ ﺘرﻴد أن ﺘﺒرزﻩ؟
 -٤ﻫﻝ ﻫﻨﺎك وﺤدة ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﻝ؟
 -٥ﻫﻝ ﻫﻨﺎك ﺘﺴﻠﺴﻝ ﻤﻨطﻘﻰ ﻟﻸﻓﻛﺎر؟

 ١٠٠دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

 -٦ﻫﻝ ﻫﻨﺎك ﺘراﺒط ﺒﻴن اﻷﻓﻛﺎر؟
 -٧ﻫﻝ راﻋﻴت ﺴﻼﺴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤن ﻓﻛرة إﻟﻰ أﺨرى؟
 -٨ﻫﻝ ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﺎت زاﺌدة ﻴﺠب أن ﺘُﺤذف؟

 -٩ﻫﻝ ﻫﻨﺎك أﻓﻛﺎر زاﺌدة ﻴﺠب أن ﺘُﺤذف؟

 -١٠ﻫﻝ ﻫﻨﺎك أﻤور ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ أو إﻀﺎﻓﺔ؟
 -١١ﻫﻝ ﺘﺤﺘﺎج أن ﺘﻐﻴر ﺒﻌض اﻷﻟﻔﺎظ أو اﻟﻌﺒﺎرات؟
 -١٢ﻫﻝ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺠذاﺒﺔ؟ واﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ؟
 -١٣ﻫﻝ اﻟﻤﻘﺎﻝ ﻗوى وﻤؤﺜر؟

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث
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ﺜﺎﻨﻴﺎً :أﻨواﻋـــــــــــﻬﺎ.

ﺜﺎﻟﺜﺎً :إﺴﺘﻌدادﺘﻬﺎ.

راﺒﻌﺎً  :ﺤﺒﻛـــــــــــــﺘﻬﺎ.

ﺨﺎﻤﺴﺎً :ﻤﺼﺎدرﻫﺎ.

ﺴﺎدﺴﺎً :ﻛﺘﺎﺒﺘــــﻬﺎ.

ﺴﺎﺒﻌﺎً  :اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت.

ﺜﺎﻤﻨﺎً :اﻟﺤـــــــــــوار.

ﺘﺎﺴﻌﺎً :اﻟﻌﺎطــــﻔﺔ.

أو ًﻻ  :أﻫﻤﻴﺘـــــــــــﻬﺎ.

ﻋﺎﺸ اًر  :اﻟﺨﻼﺼـــــــﺔ.
أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﺔ
ﺨﻴر وﺴﻴﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻟﺘﻠﻘﻴن درس أو ﻨﻘﻝ ﻓﻛرة.
 -١ﺘﺴﺘﻐرق ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ وﺠﻴزة.
 -٢ﺘﺘﺤدث ﻋم أﻤور ﻤﺸوﻗﺔ ،وأﺤداث ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ.
 -٣أﻛﺜر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻔﻌﻠون ﺸﻴﺌﺎً طوﻝ اﻟوﻗت ﻓﻴﺠذب اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻘﺼﺔ.
 -٤ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻴﻝ طﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﺸﻐف ﺒﺎﻟﺤﻛﺎﻴﺎت.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٠١

 -٥ﺘﺜﻴر اﻷذﻫﺎن ،وﺘﺤرك اﻟﻌواطف ،اﻟﻤﺤﺒﺔ – اﻟﺘﻌﺎطف ...إﻟﺦ
ﺛﺎﻧﻴ :8أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺔ
 -١اﻟﺤدوﺘﺔ  :ﺤﺎدﺜﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺴﺘﻐرق أﻗﻝ ﻤن  ٢٠٠ﻛﻠﻤﺔ.
 -٢اﻷﻗﺼوﺼﺔ  :اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺼﻐﻴرة ﻤن  ٤٠٠٠ – ٢٥٠٠ﻛﻠﻤﺔ.
 -٣اﻟرواﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴرة  :ﻤن  ٢٥٠٠ – ٥٠٠٠ﻛﻠﻤﺔ.
 -٤اﻟرواﻴﺔ اﻟﻛﺒﻴرة  :أﻛﺜر ﻤن  ٢٥٠٠٠ﻛﻠﻤﺔ.
ﺛﺎﻟﺜ :8اMﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
 -١اﻟﻘراءة اﻟﻛﺜﻴرة ﻓﻰ ﻛﺘب اﻟﻘﺼص.
 -٢اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻗﺼﺔ ﻤﺸوﻗﺔ.
 -٣ﻤﻌرﻓﺔ ﻫدف اﻟﻘﺼﺔ.
 -٤اﺨﺘﻴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﺨﺘﻴﺎ اًر ﻤوﻓﻘﺎً.
 -٥ﻴﺘدرب ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺒﺔ ﺤوار ﺜﻨﺎﺌﻰ.
 -٦ﻴﺤﺒك ﻓﻛرة ﻤﺜﻴرة.
راﺑﻌ :8ﺣﺒﻜﺔ اﻟﻘﺼﺔ
 -١اﻟﺤﺒﻛﺔ ﻫﻰ اﻹطﺎر اﻟذى ﺘﺘﻤﺎﺴك ﻓﻴﻪ أﺠزاء اﻟﻘﺼﺔ وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ.
 -٢ﺘﺘرﻛز اﻟﻘﺼﺔ ﺤوﻝ ﻤوﻀوع ﻤﻌﻴن ﻫو اﻟﻌﻤود اﻟﻔﻘرى ﻟﻠﻘﺼﺔ.
 -٣ﻤوﻀوع اﻟﻘﺼﺔ )اﻟﻔﻛرة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ( ﻴﺠب أن ﺘﻛون ﺒﺴﻴطﺔ ،ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻛن ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻰ
ﻋﺒﺎرة واﺤدة.
 -٤ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن ﻗﺒﻝ اﻟﺒدء ﻓﻰ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﺘﻠﺨﻴص اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻰ  ٥٠ﻛﻠﻤﺔ ﺘﺸ ـ ـ ـ ــﻤﻝ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺎت،
واﻷﻓﻛﺎر اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺘرﺘﻴب ﺤدوﺜﻬﺎ.
 -٥ﻤراﻋﺎة اﻟوﺤدة واﻟﺘﻤﺎﺴك.
 -٦ﺘوﻀﻴﺢ اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﻴﻎ ﺒﺴﻴطﺔ واﻀﺤﺔ.
 -٧اﻟﻤواﻗف اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ ،واﻟﻤﺸﺎﻛﻝ ،وﺘﻨﺸﺄ ﻤن ﺤوادث اﻟﺤﻴﺎة.

 ١٠٢دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

 -٨وﻀوح اﻟﻤﺎدة ،وﺘﻛون ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ.
 -٩أن ﺘﻛون اﻟﻘﺼﺔ ذات ﻨزاع ﻓﻛرى ﺠدﻴر ﺒﺎﻟﺘﻔﻛﻴر واﻟﺘطﺒﻴق.
ﺧﺎﻣﺴ :8ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺼﺔ
 -١اﻹﺨﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
 -٢ﺤوادث اﻟﺼﺤف.
 -٣ﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﻨﺎس.
ﺳﺎدﺳ :8ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺔ
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ﻫﻰ أﻫم ﺠزء.
ﻴﺠب أن ﺘﻛون ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤوﻀوع.
ﻓﻰ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻴُوﻀﺢ وﻀﻊ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻌﺎم ،وﻴﺸ ـ ـ ـ ــرح ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ :أﻴن؟ وﻤﺘﻰ؟
وﻛﻴف ﺒدأت اﻟﻘﺼﺔ؟ )ﺒﺘوﻀﻴﺢ اﻟﻴوم واﻟﺴﺎﻋﺔ وﻓﺼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻰ وﻗﻌت ﻓﻴﻬﺎ
اﻷﺤداث(.
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ﺒﻌد اﻟﻤﻘدﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜﻝ اﻟﻤﺸﻬد اﻷوﻝ ﻓﻰ ﻤﺴرﺤﻴﺔ ﺘﺘواﻟﻰ اﻷﺤداث ﻓﻰ ﺘطور
ﺘدرﻴﺠﻰ
ﺘﻘدﻴم اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺼﺔ.
ﺘﻘدﻴم اﻟﻨزاع اﻟذى ﺘدور ﺤوﻟﻪ اﻟﻘﺼﺔ.
ﻴﻘ ـ ـ ـ ــوﻝ اﻟﺒﻌض أﻨﻪ ﺒﻌد  ٣٠٠ﻛﻠﻤﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺘﻛون ﻟدى اﻟﻘﺎرئ ،ﻓﻛرة واﻀﺤﺔ
ﻋن اﻟﺒطﻝ ،واﻟﻨزاع اﻟرﺌﻴﺴﻰ.
ﺘوﻀﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒطﻝ ﻟﺤﻝ ﻤﺸﻛﻠﺘﻪ.
ﻓﺎﻟﻨزاع ﻫو ﺠﺴم اﻟﻘﺼﺔ.
ﺠﻌﻝ اﻟﻘﺎرئ ﻴﺸﺎرك ﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﺼﺔ ،وﻴﺸﺎرﻛﻬم ﺼﻌﺎﺒﻬم وﺤﻠوﻟﻬم.
ﺜم ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻴر ﺒﺴ ـ ـ ـ ــرﻋﺔ ﻓﻰ إﺒراز اﻟﺤﺒﻛﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ،ﻓﻴﻘدم ﻟﻠﻘ ـ ـ ـ ــﺎرئ ﻛﻝ اﻟﺤﻘﺎﺌق
واﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻻ أﻛﺜر وﻻ أﻗﻝ..

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٠٣

 -٩ﻴﺤرص اﻟﻛﺎﺘب ﻋﻠﻰ أن ﻴﺒﻘﻰ اﻟﻘﺎرئ داﺌﻤﺎً ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎؤﻝ :ﺘرى ﻤﺎذا ﻴﺤدث
ﺒﻌد ذﻟك؟
 -١٠ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ أن ﻴﺠﻌﻝ ﻗﺼﺘﻪ ﻤﺜﻴرة ﻓﻰ ﻛﻝ أطوارﻫﺎ إﻟﻰ أن ﻴﺒﻠﻎ اﻟذروة ،أى
طور اﻟﻘرار اﻟﻨﻬﺎﺌﻰ.
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 -١ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼوى.
 -٢ﻤﺸﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ.
 -٣ﻤوﺤﻴﺔ ﺒﺄن اﻟﻤﺸﻛﻠﺔ ﻗد أﻨﺤﻠت ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻤﻌﻘوﻟﺔ.
 -٤وأن اﻟوﻋود اﻟﺘﻰ ﻗطﻌﻬﺎ اﻟﺒطﻝ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻗد ﺘﻤت ﻛﻠﻬﺎ.
 -٥ﻻ ﻴﻠﻴق أن ﻴﺤﻝ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻟﺒطﻝ ﺒﺤﺎدﺜﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ أو ﻤﻌﺠزة ﻤﺒﻬرة.
ﺳﺎﺑﻌ :8اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
 -١أﻓﻀﻝ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻫﻰ اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ﻤن واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة.
 -٢اﺨﺘﻴ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻌروﻓ ـ ـ ـ ــﺔ وﻟﻴس ﻤن اﻟطﺒﻘ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺘﻰ ﻻﻴُﻌرف ﻋﻨﻬﺎ ﺸ ـ ـ ـ ــﻴﺌﺎً
ﻛﺎﻟﻤﻠوك..
 -٣ﻋدم ﺘزاﺤم اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت.
 -٤ﻻﺒد أن ﻴﻛون ﻟﻛﻝ ﺸﺨﺼﻴﺔ دور ﻫﺎم ﻓﻰ ﺘطور اﻟﻘﺼﺔ وﺘﺴﻠﺴﻝ أﺤداﺜﻬﺎ.
 -٥ﻤﻌرﻓﺔ أدق اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت ﻋن ﻛﻝ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺼﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ :اﻟطوﻝ ،اﻟوزن ،ﻟون
اﻟﻌﻴﻨﻴن ،اﻟﺸﻌر ،طرﻴﻘﺔ اﻟﻛﻼم ،اﻟﻬواﻴﺎت ،طرﻴﻘﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ،اﻹﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟدﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻤﺘزوج ،أﻋزب ،أرﻤﻝ( أﺴرﺘﻪ ،ﺘرﺒﻴﺘﻪ ،ﻤزاﺠﻪ..
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺸ ـ ـ ـ ــﺘرط ﺘﻘدﻴم ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻰ اﻟﻘﺼﺔ ،ﺒﻝ ﻴﻛﺘﻔﻰ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﺼﻴﻝ اﻟﺘﻰ
ﺘرﺴﻤﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺒوﻀوح.
 -٦ﺘرك ﺒﻌض اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﻨﺒطﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﺒﺨﻴﺎﻟﻪ.
ﻼ أن ﺒطﻝ ﻗﺼﺘﻪ رﺠﻝ طﻴب إذ ﻴﺠﻌﻠﻪ
 -٧اﻟﻛﺎﺘ ـ ـ ـ ــب اﻟﻨﺎﺠﺢ ﻴﻌرف ﻛﻴف ﻴﺼف ﻟﻘراﺌﻪ ﻤﺜ ً
ﻴﺘﺼ ـ ـ ـ ــرف وﻓق ﻫذﻩ اﻟﺼﻔﺎت وﻴﺘﻛﻠم ﺒﻤﺎ ﻴﺜﺒت ذﻟ ـ ـ ـ ــك ،وﻴﺠﻌﻝ اﻵﺨرﻴن ﻴﺘﺤدﺜون ﻋﻨﻪ
ﺒﻬذا اﻟﻤﻌﻨﻰ.

 ١٠٤دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

 -٨اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﺼﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺒﻌض اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺒﺎرزة وﻗد ﺘﻛون
ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻰ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ن ﻛﺄن ﻴﻛون ﻛرﻴﻤﺎً ﻋﻠﻰ أﻗرﺒﺎﺌﻪ ﻤﻘﺘ اًر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻪ.
 -٩ﻗ ـ ـ ـ ــد ﻴﻛﺘب ﻋ ـ ـ ـ ــدة ﺼﻔﺤﺎت ﻓﻰ وﺼف ﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ﻗﺒﻝ أن ﻴﺒدأ ﻓﻰ ﺴ ـ ـ ـ ــرد اﻟﺤوادث
اﻟﻬﺎﻤﺔ.
 -١٠ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت:
أ – ﻴراﻋﻰ أن ﺘﻛون اﻷﺴﻤﺎء ﺸﻴﻘﺔ وﻏﻴر ﻤﺄﻟوﻓﺔ دون أن ﺘﻛون ﻨﺎﺒﻴﺔ.
ب -ﻤﺼﺎدر اﻷﺴﻤﺎء :اﻟﻤﺠﻼت – اﻟﺼﺤف – دﻟﻴﻝ اﻟﺘﻠﻴﻔوﻨﺎت.
ﺠـ  -ﻴﺠب أن ﺘﻛون أﺴﻤﺎء اﻟﻘﺼﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ وﻻ ﺘﺒدأ ﺒﺤرف واﺤد ﻟﺘﻔﺎدى اﻟرﺒﻛﺔ.
د – ﻟﻛﻝ ﻋﺼر »ﻤوﻀﺔ« أﺴﻤﺎء وﻛذﻟك ﻟﻛﻝ ﺒﻴﺌﺔ وﻟﻛﻝ دوﻟﺔ.
ﻫـ -ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻻﺴ ـ ـ ـ ــم ﻟﻠﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺔ :اﻟﻘﺎﺴ ـ ـ ـ ــﻰ ،اﻟرﻗﻴق ،اﻟﻀﺨم) ..ﻷن اﻷﺴﻤﺎء ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت(..
ﺛﺎﻣﻨ :8اﻟﺤﻮار )اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت(
 -١اﻟﺤوار ﻴﺨﻠق ﺤﻴﺎة وروﺤﺎً ﻟﻠﻘﺼﺔ.
 -٢ﻤن اﻟﺤوار ﻴﻤﻛن اﺴﺘﻛﺸﺎف ﺨﺼﺎﻝ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
 -٣ﻴﻤﻛ ـ ـ ـ ــن اﻟﺘدرب ﻋﻠﻰ اﻟﺤوار ﺒﺘﺼور ﺜﻼﺜﺔ أﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺎص ﻴﺼﻔ ـ ـ ـ ــون ﺤﺎدﺜﺎً واﺤداً )وﺼف
ﺤرﻴق :ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﺼﺒﻰ ﻓﻰ ﺴن اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ورﺠﻝ ﺸرطﺔ ،وﻛﻨﺎس ﺸﺎرع(.
 -٤اﺴﺘﺨدم ﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺘﻛﻠم ﻓﻰ اﻟﺤوار )أﻋطﻨﻲ ﻷﺸرب(.
 -٥ﻤ ارﻋ ـ ـ ـ ــﺎة ﻟﻬﺠﺔ اﻟﺤدﻴث ﻤﻊ اﻟظروف اﻟﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﻀﻐط اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـوادث أو اﻟطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ أو
اﻟﻐﻀب أو اﻹﺒﺘﻬﺎج ،ﻓﻴﺠب ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﻗواﻝ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻛﻝ ﺤﺎﻟﺔ.
 -٦أﺤﺎدﻴث اﻟﻤﺘﻛﻠﻤﻴن ﻴﺠب أن ﺘﻛون :ﻗﺼﻴرة – ﺴرﻴﻌﺔ – ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤن أﻗواﻝ
ﺗﺎﺳﻌ :8اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
 -١ﻤ ـ ـ ـ ــن أﻫم اﻷﻫداف اﻟﺘﻰ ﻴرﻤﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﺘب اﻟﻘﺼﺔ إﺤﺴﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺎت وﻋواطف اﻟﻘﺎرئ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻴﺴﺘﻬدف ﻛﺎﺘب اﻟﻤﻘﺎﻝ إﻴﻘﺎظ ﻋﻘﻠﻪ..
 -٢اﻟﻌواطف اﻟﺘﻰ ﻴﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ إﻴﻘﺎظﻬﺎ ﻫﻰ:
ب  -اﻟﻛراﻫﻴﺔ ﻟﻠﺨطﻴـﺔ.
أ – اﻟﺤـب.
د – اﻟﺨوف ﻤن اﻟﺠﺤﻴم.
ﺠـ  -اﻟﺤزن.
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ﻋﺎﺷﺮ :Dاﻟﺨﻼﺻﺔ
 -١ﻴﺠب اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻷﻟﻔﺎظ ،إذ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺼﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أرﻛﺎﻨﻬﺎ:
ب  -اﻟﻤﻘدﻤﺔ )اﻻﺴﺘﻬﻼﻝ(
أ  -اﻟﺤﺒـ ـ ـ ـ ــﻛﺔ
د  -اﻷﺸﺨﺎص
ﺠـ  -اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
و  -اﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻫـ  -اﻟﻌواطف
 -٢ﻛﻤﺎ ﻴﺠب اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻷﺴﻠوب اﻟﻔﻨﻰ إذ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺼﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ:
ب – اﻹﻤﺘﺎع
أ – اﻟوﻀوح
د – اﻟﻘوة
ﺠـ  -اﻹﻗﻨﺎع

اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒﻊ

ájRGô```μdG äGò```ÑædG
أوﻻً :أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ

ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻛﺘﺎﺒﺘﻬﺎ

ﺜﺎﻟﺜﺎً :إﺨراﺠﻬﺎ

راﺒﻌﺎً :ﺘوزﻴﻌﻬﺎ

أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
 -١ﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺒﻪ اﻟﻨﺒذات ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤطﺒوﻋﺎت اﻟدﻋﺎﻴﺔ ﻟﻸدوﻴ ـ ـ ـ ــﺔ إذ ﺘﻠﻔت اﻟﻨظر إﻟﻰ إﺤﺘﻴﺎج
اﻹﻨﺴﺎن إﻟﻰ دواء اﻟروح.
 -٢ﺼﻐر ﺤﺠم اﻟﻨﺒذة ﻴﺸ ـ ـ ـ ــﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗراءﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن اﻟﻌﺼرى اﻟﻌﺎدى ﻴﻤﻴﻝ إﻟﻰ اﻟﻘراءة
اﻟﺴرﻴﻌﺔ اﻟﻤرﻛزة.
 -٣وﺼوﻝ اﻟﻨﺒذة إﻟﻰ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﺤﻴث ﻴوﺠد ﺘوﻓر ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻘﺔ اﻹﻨﺘﻘﺎﻝ ﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎع ﺒﺸ ـ ـ ـ ــﺎرة
اﻹﻨﺠﻴﻝ.
ﺛﺎﻧﻴ :8ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
 -١ﻴﻤﻛن أن ﺘﻛﺘب اﻟﻨﺒذة ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎﻝ:
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أ ( ﻤﻘدﻤﺔ :ﻤوﺠزة وﺠذاﺒﺔ.
ب( ﺠﺴم اﻟﻤوﻀوع ﻤﻘﺴﻤﺎً إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼر.
ﺠـ( ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻗوﻴﺔ ﻤوﺤﻴﺔ ﺒﺄﺨذ ﻗرار.
 -٢وﻴﻤﻛن أن ﺘﻛﺘب ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴرة ﺸﻴﻘﺔ ﻫﺎدﻓﺔ.
 -٣وﻋﻤوﻤﺎً ﻴﻠزم أن ﺘﻛون ﻛﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤرﻛزة واﻀﺤﺔ ﻤﻔﻬوﻤﺔ.
 -٤ﻛﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻛون ﻋﻨواﻨﻬﺎ ﻤرﻛ اًز وﺠذاﺒﺎً.
ﻻ ﻴﺘ ـ ـ ـ ــرواح ﻤن ﺼﻔﺤﺔ إﻟﻰ ﺜﻼث ﺼﻔﺤﺎت ﻤن اﻟﻘطﻊ
 -٥ﻴﻨﺒﻐ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻴﻛون ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻤﻌﻘو ً
اﻟﺼﻐﻴرة ،أى ﻤن  ٤٥٠ – ١٥٠ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﺨﺼص اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻌﻨوان اﻟﻨﺒذة
ﻓﻴﻛون إﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋدد ﺼﻔﺎﺤﺘﻬﺎ ﻏﺎﻴﺘﻪ  ٤ﺼﻔﺤﺎت.
ﺛﺎﻟﺜ :8إﺧﺮاﺟﻬﺎ
 -١ﻴﺠب أن ﻴﻛون إﺨراج اﻟﻨﺒذة ﺠذاﺒﺎً ﺤﺘﻰ ﺘﺸد إﻨﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ وﺘﻛﺴب إﺤﺘراﻤﻪٕ ،واﻻ ﻛﺎن
ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺴﻠﺔ اﻟﻤﻬﻤﻼت ،دون ﻗراءﺘﻬﺎ.
 -٢ﻛﻤﺎ ﻴﺠب أن ﺘُطﺒﻊ ﻋﻠﻰ ورق ﻓﺎﺨر ﻴﻠﻴق ﺒﻘﻴﻤﺔ اﻟرﺴﺎﻟﺔ وﺠﻼﻝ ﻛﻠﻤﺔ اﷲ.
 -٣وﺘﻛﺘب ﺒﺨط واﻀﺢ.
 -٤وﺘزود ﺒﺒﻌض اﻟرﺴوﻤﺎت أو اﻟﺼور اﻟﻤﻌﺒرة.
 -٥وﻴُراﻋﻰ ﻋدم ﺘﻛدﻴس اﻟﻛﻼم وﺤﺸوﻩ ﺒﺤﺠﺔ إﻋطﺎء ﺠرﻋﺔ أﻛﺒر ﺒﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس اﻟﻨﺒذات
ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻛون ﺠرﻋﺘﻬﺎ ﺒﺴﻴطﺔ ﻟﺴﻬوﻟﺔ ﻫﻀﻤﻬﺎ ،ﻓﻬﻰ ﻛﺎﻟﺴﻨدوﺘش اﻟﺴرﻴﻊ.
 -٦ﻴُراﻋﻰ ﺘﻨﺴﻴق اﻟﻛﻼم ﻟﻴﻛون ﻤرﻴﺤﺎً ﻟﻠﻌﻴن وﺘﺘرك ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻓﺎرﻏﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
 -٧ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن ﺘرﻗﻴم ﻋﻨﺎﺼر اﻟﻤوﻀوع ﻟﺴﻬوﻟﺔ اﻟوﺼوﻝ إﻟﻴﻬﺎ أو وﻀﻊ ﻋﻨﺎوﻴن ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻟﻛﻝ
ﻋﻨﺼر.
 -٨ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺈﺒراز ﻋﻨوان اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ وﺼﻨدوق اﻟﺒرﻴد إن وﺠد ،ﺤﺘﻰ إذا أراد اﻟﻘﺎرئ
أن ﻴﺒدأ ﺤﻴﺎة اﻟﺘوﺒﺔ ،ﻴﺴﻬﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟوﺼوﻝ ﻟﻠﻛﻨﻴﺴﺔ أو اﻻﺘﺼﺎﻝ ﺒﻬﺎ.
راﺑﻌ :8ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
 -١ﻴُﻤﻛن ﺘوزﻴﻊ اﻟﻨﺒذات ﻋﻠﻰ أﺒواب اﻟﻛﻨﺎﺌس وﻓﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت.
 -٢وﻓﻰ اﻟﻤﺤﻼت أو اﻟﺼﻴدﻟﻴﺎت أو اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو ﻋﻴﺎدات اﻷطﺒﺎء.
 -٣ﻓﻰ اﻻﻓﺘﻘﺎد اﻟﻤﻨزﻟﻲ وﻟﻠﺠﻴران واﻷﺼدﻗﺎء.
 -٤ﺒﺎﻟﻤراﺴﻼت.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٠٧

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺨﺎﻤس
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أوﻻً :أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.

ﺜﺎﻟﺜﺎً :أﻤور ﻴﺠب ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ.

)(SMS
ﺜﺎﻨﻴﺎً :أﻗﺴﺎﻤﻬﺎ.

راﺒﻌﺎً :ﻤﻠﺤوظﺎت.

أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
 -١ﻟﻛوﻨﻬﺎ رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ أى ﻤﻛﺘوﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻤوﻝ أو ﺸ ـ ـ ـ ــﺎت ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘز ﺒﻬﺎ اﻋﺘ از اًز
ﻛﺒﻴ ارً.
 -٢وﻟﻛوﻨﻬﺎ ﻤن ﺼدﻴق أو ﻗرﻴب ﻋزﻴز ،ﻓﺈن ﻟﻬﺎ وﻗﻌﺎً ﺨﺎﺼﺎً ٕواﻫﺘﻤﺎﻤﺎً ﺸدﻴداً.
 -٣وﻟذﻟ ـ ـ ـ ــك ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘرأﻫﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻠﻤﺔ .وﻻﺒد أن ﻴﻘ أرﻫ ـ ـ ـ ــﺎ ﻛﻠﻬﺎ ،وﻻ ﻴﻠﻘﻴﻬﺎ ﻗﺒﻝ أن ﻴﻨﺘﻬﻰ ﻤﻨﻬﺎ،
ﻛﻤﺎ ﻗد ﻴﺤدث ﻓﻰ اﻟﻨﺒذات.
ﻼ ﻤﻊ اﻟﻛﻼم ..ﻟذﻟك ﻴﻬﺘم ﻓﻰ ﻏﺎﻟب اﻷﺤﻴﺎن أن رداً ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -٤وﻴﺠد ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﻔﺎﻋ ً
ﺛﺎﻧﻴ :8أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ
)(∫Ó¡à°SE’G hCG) :πNóŸG (1
أ  -ﺘﺤﻴﺔ :ﻤﺜﻼً :ﻨﻌﻤﺔ ﻟك وﺴﻼم،
ب  -ﺘﻤﻬﻴ ـ ـ ـ ــد :ﻴﻤﻛن أن ﺘﻛﺘ ـ ـ ـ ــب ﻟﻪ ﻋن أن ﺒﻌض اﻵﻴﺎت ﺘﺸ ـ ـ ـ ــﻐﻠك اﻵن ﻤﻨﻬﺎ :ﻛذا
وﻛذا ...وأﻨك ﺘرﻴد ﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ..

) :ádÉ```°SôdG º```°ùL (2ﺘﻘدم رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ اﻹﻨﺠﻴﻝ ﻤن ﻤﻨطﻠق اﻵﻴﺔ أو اﻵﻴﺎت اﻟﺘﻰ ذﻛرﺘﻬﺎ،
ﺒﺎﻟﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ:
أ  -ﻤﺤﺒﺔ اﷲ اﻷزﻟﻴﺔ ﻟﻨﺎ.
ب  -اﻨﺸﻐﺎﻟﻨﺎ ﺒﺄﻤور اﻟﻌﺎﻟم واﻨﻔﺼﺎﻟﻨﺎ ﻋن اﷲ.
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ج  -ﻨﻌﻤﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻤﺠﻴﺌﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﻟﻴﻌﻴد اﻟﻌﻼﻗﺔ.
د – ﺘﺠﺎوﺒﻨﺎ ﻨﺤن ﻤﻊ اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻛﻴﻔﻴﺘﻪ.

)á“ÉÿG (3
أ  -ﺤث ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻰ ﻫذا اﻷﻤر.
ب -ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺨذ ﺨطوة أو ﻗرار.
ج -طﻠب اﻟﺼﻼة ﻤن أﺠﻠك.
د -ﺴﻼم ﻟﻪ وﻷﻓراد أﺴرﺘﻪ.
ﻫـ -أذﻛر ﻟﻪ أﻨك ﺘﻨﺘظر رداً ﻤﻨﻪ.
ﺛﺎﻟﺜ :8أﻣﻮر ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ
 -١ﻴﺠب أن ﻴﻛون اﻟﻛﻼم دﻗﻴﻘﺎً ،ﻷﻨﻬﺎ رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺔ ،ﻓرﺒﻤﺎ ﻴﺘدﺨﻝ اﻟﺸﻴطﺎن ﻟﺘﺄوﻴﻝ
ﺒﻌض اﻷﻟﻔﺎظ ،ﻓﺘﺄﺘﻰ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻛﺴﻴﺔ.
 -٢ﻴراﻋﻰ اﻟذوق واﻟﻠطف.

 -٣ﻻ ﺘُظﻬر ﻨﻔﺴك أﻨك ﺘﻌظﻪ ن ﺒﻝ ادﺨﻝ ﻨﻔﺴك ﻓﻰ اﻟﻛﻼم أﻨك أﻴﻀﺎً ﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻨﻌﻤﺔ،
ٕواﻨك اﻨﺸﻐﻠت ﻋن اﻟرب وﻛﺜﻴ اًر ﻤﺎ ﺘﻨﺴﺎﻩ) ...أى ﻛن ﻤﺘواﻀﻌﺎً ﻻ ﻤﻌﻠﻤﺎً(
 -٤إﻋﺘن ﺒﺎﻟﺨط ﻟﻴﻛون واﻀﺤﺎً ﻴُﻘرأ.

 -٥ﻟﺘﻛن ﻛﻠﻤﺎﺘك ﺒﺴﻴطﺔ ن واﻟﺠﻤﻝ ﻗﺼﻴرة ،واﻷﺴﻠوب ﻋﺎدى ﺒﻼ ﺘﺄﻨق.

 -٦ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻻ ﺘزﻴد اﻟرﺴﺎﻟﺔ ﻋن ﺼﻔﺤﺔ أو اﺜﻨﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر.

 -٧ﻻ داﻋﻰ ﻟﻛﺜرة اﻵﻴﺎت.

 -٨ﻻ داﻋﻰ ﻟﻠﻘﺼص ،ﻓﻬﻰ ﺘﺄﺨذ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻛﺒﻴرة ﻤن اﻟﻛﻼم.
راﺑﻌ :8ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت
 -١ﻴﻤﻛن إرﺴﺎﻝ ﻨﺒذة ﻤﻊ اﻟﺨطﺎب ،ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ أﻋﺠﺒﺘك وﺘرﻴد أن ﻴﺸﺎرﻛك ﻓﻰ ﻗراءاﺘﻬﺎ.

 -٢ﻴﻤﻛن اﺴﺘﻐﻼﻝ ﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺎت اﻷﻋﻴﺎد ﻹرﺴﺎﻝ ﻛروت وﺒطﺎﻗﺎت ﻤﻛﺘوب آﻴﺎت ﻫﺎدﻓﺔ ﻋن
ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ،وﻨﻌﻤﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ ،واﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻨﺎ.

 -٣ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻋﻨواﻨك ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻝ ﻓﻰ اﻟﺨطﺎب ﻤن اﻟداﺨﻝ وﻋﻠﻰ اﻟﻤظروف ﺤﺘﻰ ﻴرد ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ
ﻋدم وﺼوﻟﻪ.
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اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺴﺎدس

ájRGô`````μdG Öà`````μdG
أوﻻً :اﻹﻋداد ﻟﻠﻛﺘﺎﺒﺔ

ﺜﺎﻨﻴﺎً :اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ

أو ً
ﻻ :اMﻋﺪاد ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻗﺒﻝ أن ﻨﺒدأ ﻓﻰ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﻠزﻤﻨﺎ أن ﻨﻘوم ﺒﺒﻌض اﻷﻤور اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ.
:kÉ«FóÑe ´ƒ°VƒŸG ójó– -1
ﻴﺠب أن ﻴﺘﻌرف اﻟﻛﺎﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤق اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻓﻴﺨﺘﺎر ﻤوﻀوﻋﺎً ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﻌد أن ﻴﺴﺄﻝ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻬذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ:
أ  -ﻫﻝ ﻴﺴﺘﺤق اﻟﻤوﻀوع اﻟﺠﻬد اﻟذى ﺴﻴُﺒذﻝ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺒﺘﻪ؟
ب -ﻫﻝ ﻴﻤﻛن أن ﻴﻛﺘب ﻛﺘﺎب ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع؟
ج -ﻫﻝ ﻴﻤﻛﻨﻨﻰ أن أﻛﺘب ﻫذا اﻟﻤوﻀوع؟
د -ﻫﻝ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﻴﺸﻐﻝ ﺘﻔﻛﻴرى؟ وﻫﻝ أﻨﺎ ﻤﻘﺘﻨﻊ ﺒﻪ؟
ﻓﺒﻌد اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻴﻤﻛن ﺘﺤدﻴد اﻟﻤوﻀوع.
: ™LGôŸG OGóYEG -2
أ -دواﺌر اﻟﻤﻌﺎرف ..ﻴﺠب اﻻﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤواﻗﻊ اﻟﺘﻰ ﺘرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﻀوع أو اﻟﺒﺤث
ﻓﻰ ﻤوﻗﻊ .google
ب -ﻓﻬرس آﻴﺎت اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس.
ج -ﻓﻬرس ﻤواﻀﻴﻊ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس.
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ﻫـ -ﻛﺘب اﻟﺘﻔﺎﺴﻴر.
و -ﻛﺘب ﺘﺒﺤث ﻓﻰ اﻟﻤوﻀوع.
:´ƒ°VƒŸÉH ΩÉŸE’G -3
ﻴﺒدأ ﻓﻰ اﻟﻘراءة ﺤوﻝ اﻟﻤوﻀوع ﻟﻴﻠم ﺒﻪ إﻟﻤﺎﻤﻪ ﺴـ ـ ـ ـ ـرﻴﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻛن ﻤن وﻀﻊ ﺘﺒوﻴب
ﻤﺒدﺌﻲ ﻟﻠﻛﺘﺎب.
) :≈FóÑŸG ÖjƒÑàdG -4وﻀﻊ ﺨطﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب(
أ  -وﻀﻊ ﻋﻨوان ﻟﻤوﻀوع اﻟﻛﺘﺎب.
ب -ﺒﻴﺎن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤوﻀوع ،وﻛﻝ ﻋﻨﺼر ﻴﻔرز ﻟﻪ ﺒﺎب ﻤن اﻟﻛﺘﺎب.
ﻼ ﻤن اﻟﺒﺎب.
ج -ﻴﻘﺴم ﻛﻝ ﻋﻨﺼر إﻟﻰ أﻗﺴﺎم ﻓرﻋﻴﺔ ،ﻴﺨﺼص ﻟﻛﻝ ﻗﺴم ﻓﺼ ً
وﻴﻌد دوﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻪ  Loose Leafوﻴﻘﺴم إﻟﻰ ﻋدة أﻗﺴﺎم ﺒﺤﺴ ـ ـ ـ ــب أﺒواب وﻓﺼوﻝ اﻟﻛﺘﺎب ..ﺤﺘﻰ
ﻴﺴﺠﻝ ﺒﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻰ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ أﺜﻨﺎء اﻟﻘراءة اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋن اﻟﻤوﻀوع.
:IOÉŸG ™ªL -5
ﺒﻌد اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻟﺘﺒوﻴب اﻟﻤﺒدﺌﻰ ٕواﻋداد اﻟدوﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻪ ﻴﺒدأ ﻓﻰ ﻗراءة اﻟﻤراﺠﻊ ،وﻛﻠﻤﺎ وﺠد
ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﺘﻔﻴد ﻓﻰ ﻤوﻀوﻋﻪ ،ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻝ أو اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎص ﺒﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدوﺴﻴﻪ ،ﺤﺘﻰ
ﻴﻨﺘﻬﻰ ﻤن اﻟﻘراءة.
IOÉŸG Rôa -6
ﺒﻌد اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻟﻘراءة وﺠﻤﻊ اﻟﻤﺎدة ،ﻴﺒدأ ﻓﻰ ﻓرز ﻤﺎ ﺠﻤﻌﻪ ﻟﻴﺨﺘﺎر اﻟﻤطﻠوب واﻟذى
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤوﻀوﻋﻪ ،وﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋن اﻟﺒﺎﻗﻰ.
≈FÉ¡ædG ÖjƒÑàdG -7
ﺒﻌ ـ ـ ـ ــد اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﻘﻴﻴم اﻟﻤﺎدة وﻓرزﻫ ـ ـ ـ ــﺎٕ ،واﻨﺘﻘﺎء اﻟﻤطﻠوب ﻤﻨﻬﺎ .ﻴﺒدأ ﻓﻰ إﻋﺎدة ﺘرﺘﻴب
ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﻟدﻴﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻓﻴﻪ ﻋن اﻟﻤوﻀوع ،ورﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزم ذﻟك
ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻰ اﻟﺨطﺔ اﻟﻤﺒدﺌﻴﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب ،ﻓﻴﻀﻊ ﺘﺒوﻴﺒﺎً ﺠدﻴداً ﻟﻪ..
ﺛﺎﻧﻴ :8اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺒﻌد اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻋداد ﻟﻠﻛﺘﺎﺒﺔ ،ووﻀﻊ اﻟﺨطﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻬﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴر
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ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﺒﺎﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻴراﻋﻰ ﺒﻌض اﻷﻤور اﻟﺠوﻫرﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔ:
:Üƒ∏°SC’G IÉYGôe (1
ﻴﺠب أن ﻴﻛون أﺴ ـ ـ ـ ــﻠوب اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﺠﻤﻴﻼً ،واﻀﺤﺎً ﻤﻔﻬوﻤﺎً ،وﻟﻛﻰ ﻴﺘﺤﻘق ذﻟك ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن
ﻨراﻋﻰ:
أ  -إﺨﺘﻴ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﻛﻠﻤﺎت :ﻓﺘﻛون ﻤﻌﺒرة ﻋن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤـ ـ ـ ـ ـراد ﺘوﻀﻴﺤﻪ ،ﻓﺘﺨﺘﺎر اﻟﻛﻠﻤﺎت
اﻟﻤﻔﻬوﻤﺔ ،اﻟﺒﺴﻴطﺔ ،اﻟﺠذاﺒﺔ.
ب  -ﺘرﻛﻴب اﻟﺠﻤﻝ :ﻓﺘُﻛﺘب اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺄﻗﻝ ﻤﺎ ﻴﻤﻛن ﻤن اﻟﻛﻠﻤﺎت ..وﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن اﻟﺴﺠﻊ
ﻻ ﻟﻸﺴﻠوب.
إذا ﻛﺎن طﺒﻴﻌﻴﺎً ﻏﻴر ﻤﺘﻛﻠف ،واﻟﺠﻤﻝ اﻟﺒﺴﻴطﺔ واﻟرﻗﻴﻘﺔ ﺘُﻴف ﺠﻤﺎ ً

ج -ﺘﻛﺎﻤ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﻔﻘرات :اﻟﻔﻘرة ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺠﻤﻝ ﻹﺒراز ﻤﻌﻨﻰ واﺤد ن أو ﺸ ـ ـ ـ ــرح ﻓﻛرة
واﺤدة ..وﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴراﻋﻰ ﺘﺴﻠﺴﻝ اﻟﻔﻘرات ﻤﻨطﻘﻴﺎً ،ﻛﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻛون ﺒﻴن اﻟﻔﻘرات
ﺘراﺒط وﺘﻼﺤم.
وﺘُﻛﺘب ﻛﻝ ﻓﻘرة ﻓﻰ ﺴ ـ ـ ـ ــطر ﺠدﻴد ﺒﻌد ﺘرك ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻓﺔ ﻟﻠداﺨﻝ ﺤﺘﻰ ﺘﺒدو ﻟﻠﻨظر أﻨﻬﺎ ﻓﻘرة
ﺠدﻴدة..
º«°ù≤àdG ≈a ΩÉ¶ædG IÉYGôe (2
ﻓﺈذا ﻗﺴم ﻨﻘطﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻓﺼﻝ ﻤن اﻟﻛﺘﺎب إﻟﻰ ﻨﻘﺎط ﻓرﻋﻴﺔ ،وﻫذﻩ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻔرﻋﻴﺔ إﻷى
ﻻ ن ﺜﺎﻨﻴﺎً ،وﺜﺎﻟﺜﺎً «...ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ،
ﻨﻘﺎط أﺨرى ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﺴﺘﺨدم »أو ً
وأرﻗﺎم  ١ن  ..،٣ ،٢ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟﻔرﻋﻴﺔ ،وﺤروف أ ،ب ،ﺠـ ..ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ.
وﻴراﻋﻰ ﺘرك ﻤﺴﺎﻓﺎت ﻟﻠداﺨﻝ ﻤﻊ ﻛﻝ ﺘﻔرﻴﻊ.
ﻤﺜﺎﻝ:
أوﻻً.......:
).............(١
أ ..............-
ب...............-
).............(٢
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أ ..............-
ب.............-
ﺜﺎﻨﻴﺎً.......:
)...............(١
أ...........-
ب..........-
 (٣ﻤراﻋﺎة اﻟﻘواﻋد اﻟﻨﺤوﻴﺔ واﻹﻤﻼﺌﻴﺔ:
ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴُراﻋﻰ اﻟﻛﺎﺘب ﺴ ـ ـ ـ ــﻼﻤﺔ ﻗواﻋ ـ ـ ـ ــد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن رﻓﻊ وﻨﺼب وﺠر وﺠزم،
ٕواﺴﻨﺎد ،وﺘذﻛﻴر وﺘﺄﻨﻴث ...إﻟﺦ
ﻛذﻟك ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة ﻗواﻋد اﻹﻤﻼء.

ٕواذا ﻟم ﻴﻛن اﻟﻛﺎﺘب ﻤﺘﻤﻛﻨﺎً ﻤن ﻗواﻋد اﻟﻨﺤو واﻟﺼرف واﻹﻤﻼء .ﻓﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﻌرض
اﻟﻛﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻤن ﻴﺠﻴدﻫﺎ ﻟﻴﻘوم ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺎ ﻴﺠدﻩ ﻤن أﺨطﺎء.
 (٤ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺎت واﻟﺨﺎﺘﻤﺎت :ﻤﻘدﻤﺔ اﻟﻛﺘﺎب وﺨﺎﺘﻤﺘﻪ ،وﻛذﻟك ﻟﻸﺒواب واﻟﻔﺼوﻝ.
 (٥اﻟﻨﻘد اﻟذاﺘﻰ:
ﺒﻌ ـ ـ ـ ــد أن ﻴﻨﺘﻬﻰ اﻟﻛﺎﺘب ﻤن اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ،ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﺘرك اﻟﻛﺘﺎب ﻓﺘرة ﻤن اﻟزﻤﺎن ن ﻟﻤدة
أﺴ ـ ـ ـ ــﺒوع أو أﻛﺜر ،ﺜم ﻴﻌود ﻴﻘرأﻩ ﺒﻔﻛر اﻟﻨﺎﻗد ،ﻟﻴرى ﻨﻘط اﻟﻀﻌف ،وﻗد ﻴﻀطر إﻟﻰ أﺤد
أﻤرﻴن ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن:
أ( اﻟﺤـذف  :ﻓرﺒﻤﺎ ﻴﻛﺘﺸ ـ ـ ـ ــف أن ﻫﻨﺎك ﻓﻘرات زاﺌدة ،ﻴﻤﻛن اﻻﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ،ﺒﻝ ﺘوﺠد
ﻓﺼوﻝ ﺒﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺤذف.
ب( اﻹﻀﺎﻓ ـ ـ ـ ــﺔ :وأﺤﻴﺎﻨـ ـ ـ ـ ـﺎً أﺨرى ﻴﺠد أن إﺤدى اﻟﻨﻘط ﺘﺤﺘ ـ ـ ـ ــﺎج إﻟﻰ ﻤزﻴد ﻤن اﻹﻴﻀﺎح
واﻹﻀﺎﻓﺔ.
ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘد اﻟذاﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻘﻴم ﻋﻤﻠﻪ وﻴﺴﺘﻛﻤﻠﻪ.
 (٦ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﻴن :ﻛﺄب اﻻﻋﺘراف ،أو اﻟﻤرﺸد اﻟروﺤﻰ ،أو ﺒﻌض اﻷﺨوة ،ﺤﺘﻰ
ﻴﺴﺘﻔﻴد ﺒﻤﻼﺤظﺘﻬم.
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اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺴﺎﺒﻊ
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أو ًﻻ  :أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ.

راﺒﻌﺎً  :ﺘﻠﺤﻴـﻨﻬﺎ.

ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻤواﺼﻔﺎﺘﻬﺎ.

ﺜﺎﻟﺜﺎً  :ﺘﺄﻟﻴﻔﻬﺎ.

ﺨﺎﻤﺴﺎً :أداؤﻫــــــﺎ.

ﺴﺎدﺴﺎً  :ﻋزﻓﻬﺎ.

أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاﻧﻴﻢ
 -١اﻟﺘراﻨﻴم ﻨظم ﺸ ـ ـ ـ ــﻌرى ،واﻟﺸﻌر ﻓن ﻴﺤرك اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺎطﺒﺔ اﻟﻌﻘﻝ ﻓﻴﺸﻌر اﻹﻨﺴﺎن
ﺒﻨﺸ ـ ـ ـ ــوة روﺤﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﻨﻐم اﻟﻤوﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻘﻰ واﻟﻠﺤن اﻟﺤﻠو ،وﻤن ﺨﻼﻝ ذﻟك ﺘﻨﺴﺎب اﻟﺤﻘﺎﺌق
اﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ واﻟروﺤﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻠب اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ..ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺘراﻨﻴم وﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻠﺔ ﻗوﻴﺔ ﻟﺘوﺼﻴﻝ رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ
اﻹﻨﺠﻴﻝ وﻟذﻟك إﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟﻘدﻴﺴون ،وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻘدﻴس ﻤﺎر إﻓرام اﻟﺴرﻴﺎﻨﻰ اﻟذى أﻟف
ﺤواﻟﻰ  ١١٠ﺘرﻨﻴﻤﺔ ﻋﻘﻴدﻴﺔ وروﺤﻴﺔ.
 -٢اﻟﺘراﻨﻴم اﻟﺠﻴدة ﺘُﺤﻔظ ﺒﺴ ـ ـ ـ ــﻬوﻟﺔ ،وﺘﺒﻘﻰ ﻓﻰ ذاﻛرة اﻹﻨﺴﺎن ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ طوﻴﻠﺔ ..ﻓﻴﻤﻛﻨﻪ
ﻼ ﻟﻠﺘﻼﻤس ﻤﻊ
أن ﻴرددﻫ ـ ـ ـ ــﺎ وﻴﻔﻛر ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ وﻤن ﺨﻼﻝ ذﻟك ﻴﺠد اﻟروح اﻟﻘدس ﻤدﺨ ً
ﻗﻠﺒﻪ.
 -٣اﻟﺘراﻨﻴم ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﻓﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ إذ ﺘﺤﻘق ﻋدة أﻫداف ﻤﻨﻬﺎ:
أ – ﺘﻬﻴ ـ ـ ـ ــﺊ اﻟﺤﺎﻀرﻴ ـ ـ ـ ــن ﻟﻠدﺨ ـ ـ ـ ــوﻝ إﻟﻰ ﻤﺤﻀ ـ ـ ـ ــر اﷲ» .أدﺨﻠوا إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﺤﻀرﺘﻪ ﺒﺘرﻨم«
)ﻤز .(٢ :١٠٠
ب -ﺘوﻓر ﻤﻨﺎﺨﺎً روﺤﻴﺎً ﻤﻨﻌﺸﺎً ﻴُﻌ ﱡد اﻟﻘﻠب ﻟﻌﻤﻝ اﻟروح اﻟﻘدس.
ﻻ روﺤﻴﺎً ﺤﻴﺎً ،ﺤﺘﻰ أن ﻤن ﻴدﺨﻝ ﻓﻴﻪ ﻤ ـ ـ ـ ــﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤرﻨﻤﻴن ﻴﺘﺤوﻝ
ج -ﺘوﻓ ـ ـ ـ ــر ﻤﺠ ـ ـ ـ ــﺎ ً
إﻟﻰ رﺠﻝ آﺨر )ﻤﺘﻰ ﻛﺎن ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻌداً ﻟذﻟك( ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤدث ﻤﻊ ﺸﺎوﻝ اﻟﻤﻠك ،إذ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ
ﺼﻤوﺌﻴﻝ اﻟﻨﺒﻰ :ﺒﻌد ذﻟك ﺘﺄﺘﻰ إﻟﻰ ﺠﺒﻌﺔ اﷲ ﺤﻴث أﻨﺼﺎب اﻟﻔﻠﺴ ـ ـ ـ ــطﻴﻨﻴﻴن وﻴﻛون
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ﻋﻨ ـ ـ ـ ــد ﻤﺠﻴﺌك إﻟﻰ ﻫﻨ ـ ـ ـ ــﺎك إﻟﻰ اﻟﻤدﻴﻨﺔ أﻨك ﺘﺼﺎدف زﻤرة ﻤ ـ ـ ـ ــن اﻷﻨﺒﻴﺎء ﻨﺎزﻟﻴن ﻤن
اﻟﻤرﺘﻔﻌ ـ ـ ـ ــﺔ وأﻤﺎﻤﻬم رﺒﺎب ودف وﻨﺎى وﻋود وﻫ ـ ـ ـ ــم ﻴﺘﻨﺒﺄون ،ﻓﻴﺤﻝ ﻋﻠﻴك روح اﻟرب
ﻓﺘﺘﻨﺒﺄ ﻤﻌﻬم وﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ رﺠﻝ آﺨر« ) ١ﺼم .(٦ ،٥ :١٠
ﻋﺒر
 (٤وﺤ ـ ـ ـ ــب اﻟﺘراﻨﻴم ﻋﻤوﻤﺎً ﻴُﻌﺘﺒ ـ ـ ـ ــر ﻋﻼﻤﺔ ﻤن ﻋﻼﻤﺎت اﻟﺘﻼﻤس ﻤﻊ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﱠ
اﻟﻘدﻴس ﻤﺎر إﺴﺤق اﻟﺴرﻴﺎﻨﻰ ﺒﻘوﻟﻪ:
{.

} ﻋﻨدﻤﺎ ﺘزور اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن اﻟﻤﺒﺘدئ ﺒﺎﻟطرﻴق اﻟروﺤﻰ ﺘﺤﻠﻰ ﻓﻰ ﻗﻠﺒﻪ اﻟﺘراﺘﻴﻝ

 (٥وﻴوﻀﺢ اﻟﻘدﻴس أﻏﺴ ـ ـ ـ ــطﻴﻨوس ﺘﺄﺜر اﻟﻐرب ﺒﻝ واﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ ﺒﺎﻟﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـرﻗﻴﺔ ﻓﻰ
ﺘراﻨﻴﻤﻬﺎ إذ ﻴﻘوﻝ:
} ﻛم ﻛﻨت أﺒﻛﻰ ﻋﻨد ﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎﻋﻰ اﻟﺘراﺘﻴﻝ واﻷﻏﺎﻨﻰ اﻟروﺤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ،وﻛم ﻛﺎﻨت ﺘؤﺜر
ﻓﻰ ﺘﻠك اﻷﻨﻐﺎم اﻟﺸﺠﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ أن ﻛﻨﻴﺴﺔ »ﻤﻴﻼﻨو« ﻟم ﺘﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﻌزﻴﺎت ﻤن ﻗﺒﻝ ،إذ ﻟم ﻴﻛن ﻟدﺨوﻝ
اﻟﺘراﻨﻴم ﻓﻴﻬﺎ وﻤن طوﻴﻝ ،ﺒﻝ ﻤن ﻨﺤو ﺴﻨﺔ أو أﻛﺜر ﻗﻠﻴﻼً .ﻓﻔﻰ ذﻟك اﻟوﻗت أدﺨﻠت اﻟﺘراﻨﻴم
ﻋﻠﻰ ﻨﺴق اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﺸرﻗﻴﺔ ﺜم ﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻟﻬﺎ اﻟﻛﺜﻴرون ﻓﻰ ﺒﻘﻴﺔ أﻨﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟم{ ..
ﺛﺎﻧﻴ :8ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﺮاﻧﻴﻢ اﻟﻜﺮازﻳﺔ
ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن ﻤراﻋﺎة ﺒﻌض اﻟﺸ ـ ـ ـ ــروط ﻓﻰ اﺨﺘﻴﺎر اﻟﺘراﻨﻴم اﻟﺘﻰ ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨدم ﻓﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻛ ارزﻴﺔ وﻤن ذﻟك:
 -١أن ﺘﻛون ﻛﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺴ ـ ـ ـ ــﻴطﺔ ﻏﻴر ﻤﻌﻘدة ﻟﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻬﻝ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﺘﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻤﻊ إﻴﻤﺎن ﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻨﺎ
اﻟﻘﺒطﻴﺔ.
 -٢أن ﺘﻛون ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺠﻬد ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ.
 -٣أن ﻴﻛون ﻟﺤﻨﻬﺎ ﺸﻌﺒﻴﺎً ﻟﻴﺴﻬﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴر ﺘردﻴدﻫﺎ وﺤﻔظﻬﺎ.
 -٤ﻗد ﻴُطﻌم اﻹﺠﺘﻤﺎع ﺒﺘرﻨﻴﻤﺔ أو أﺜﻨﺘﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر ذات ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘوى ﺨﺎص وأداء ﻤﺘﻤﻴز،
ﻋﻠﻰ أن ﺘرﻨﻤﻬﺎ ﺠوﻗﺔ اﻟﺘراﻨﻴم ،وذﻟك ﺒﻬدف اﻟﺘﻨوﻴﻊٕ .واﻋطﺎء ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﺤﺎﻀرﻴن ﻟﻴﻔﻛروا
ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻨﻰ اﻟروﺤﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺘراﻨﻴم.
 -٥ﻴﺘﺤﺘم أن ﺘﻛون ﻤﻌﺎﻨﻰ اﻟﺘراﻨﻴم ﻛ ارزﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﺴب اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻟﻛرازى.
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ﺛﺎﻟﺜ :8ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺘﺮاﻧﻴﻢ
ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻷﺸﺨﺎص ﻟﻬم ﻤوﻫﺒﺔ ﺸﻌرﻴﺔ ﻓﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟروح اﻟﻘدس ﻓﻰ ﺘﺄﻟﻴف اﻟﺘراﻨﻴم،
وﻟﻛﻨﻬم ﻴﺤﺘﺎﺠون إﻟﻰ إﺒراز ﻫذﻩ اﻟﻤوﻫﺒﺔ ،وﺼﻘﻠﻬﺎ ،واﻟﺘدرب ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺘطوﻴرﻫﺎ.
وﻨﻀﻊ ﻫﻨﺎ ﺒﻌض اﻹرﺸ ـ ـ ـ ــﺎدات اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﺒﺴﻴطﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﻓن اﻟﺸﻌر ﻨﻔﺴﻪ
وﺒﺤ ـ ـ ـ ــورﻩ وﻗواﻋد اﻟﻌروض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﻷوزان اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌرﻴﺔ ،ودون اﻟﺨوض ﻓﻰ ﻓن اﻟزﺠﻝ اﻟﺘﻰ
ﺘﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺞ ﻤﻌظم اﻟﺘراﻨﻴم ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻟﻪ ،ذﻟك اﻟﻔن اﻟذى ﻴُﻨظم ﻓﻰ ﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺌر ﺒﺤور اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌر اﻟﺴﺘﺔ
ﻋﺸر وﻟﻛن ﺒﻠﻐﺔ ﻋﺎﻤﻴﺔ ،وﻴُﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻐم دون ﻤراﻋﺔ اﻟوزن اﻟﺸﻌرى ..وﻤﺎ ﺘﻘوﻟﻪ ﻋن ﻓن
اﻟزﺠﻝ ﻨﻘوﻟﻪ أﻴﻀﺎً ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻔﻨون اﻟﺸﻌر اﻷﺨرى اﻟﺠﺎرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻷﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺘﻰ ﺘُﻨظم
ﻋﻠﻰ ﻤﻨواﻟﻬﺎ ﺒﻌ ـ ـ ـ ــض اﻟﺘراﻨﻴم ﻤﺜﻝ ﻓن »اﻟﻤواﻟﻴﺎ«» ،واﻟﻛﺎن وﻛﺎن«» ،وأﻟﻘوﻫﺎ« وﻨﺘرك ﻫذا
ﻟﻤن ﻴرﻴد اﻟﺘﺒﺤر ﻓﻴﻪ.
ٕواﻟﻴك اﻹرﺸﺎدات اﻟﺒﺴﻴطﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻌﻴن اﻟﻤوﻫﺒﻴن ﻓﻰ ﺘﺄﻟﻴف اﻟﺘراﻨﻴم:

 -١ﺤدد ﻤوﻀوع اﻟﺘرﻨﻴﻤﺔ اﻟذى ﻴﺘﻔﺎﻋﻝ وﺠداﻨك ﺒﻪ ،واﻟذى ﺘرﻴد أن ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻟﻐﻴرك.
 -٢ﺤدد ﻋﻨﺎﺼر ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻝ.
 -٣إﻗض ﻓﺘرة ﻤن اﻟزﻤن ﻓﻰ اﻟﺼﻼة واﻟﺘﺄﻤﻝ ﺤوﻝ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع وﻋﻨﺎﺼرﻩ.
ﻋﺒر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻨﻰ واﻟﺘﺎﻤﻼت ﺒﻛﻠﻤﺎت ﺒﺴﻴطﺔ.
ً -٤

 -٥إﺨﺘر ﻟﺤﻨﺎً ﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺎً ورﻛب ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻤﺎت وﻏﻴر ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺎﺴب اﻟﻠﺤن،
ﻤﺴﺘﺨدﻤﺎً ﻤﺘرادﻓﺎت اﻟﻛﻠﻤﺎت

 -٦ﻛﻝ ﺴطر ﻓﻰ اﻟﺘرﻨﻴﻤﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻴﺘﺎً ،وﻛﻝ ﺒﻴﺘﻴن أو أﻛﺜر ﻴﺴﻤﻴﺎن ﻋدداً.
اﻟرو َى( وﻫذا
 -٧ﻗد ﺘﻨﺘﻬﻰ أﺒﻴﺎت اﻟﺘرﻨﻴﻤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺒﺤرف واﺤد )ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﺤرف ﻓﻰ اﻟﺸﻌر َ
ﻨﺎدر ﻓﻰ اﻟﺘراﻨﻴم.
ﻤﺜﺎﻝ :ﺘرﻨﻴﻤﺔ
ﻴﺎرﺒﻨ ـ ــﺎ ﻴﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ﻨﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﻘداﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

ﻗدﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻰ ﺒﺎﻟﺘﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ﺒ ـ ــروح اﻟﻘ ـ ـ ـ ــوة

ﻴﺎرﺒﻨ ـ ـ ـ ــﺎ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع ﺤﺒـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــب ﻤﻬﺠﺘ ـ ـ ـ ـ ــﻰ

ﻤﻐﻴـ ـ ـ ـ ـ اًر ﻓﻰ اﻟﺤــﺎﻝ ﺤﺘ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓﻰ ﺼورﺘﻰ

ﻴﺎرﺒﻨ ـ ـ ـ ــﺎ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع ﻋظـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــم اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ــدرة

إﻟﻴ ـ ـ ـ ــك أﺤﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓﻰ وﻗت ﺸ ـ ـ ـ ــدﺘـﻰ

ﻴ ـ ـ ـ ــﺎ رﺒﻨﺎ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع ﻓﻰ ﻀﻌف ﻗوﺘ ـ ـ ـ ــﻰ

أﺤﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺒوﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدك ﺘﻛﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ــك ﻨﻌﻤﺘــﻰ

 ١١٦دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

 -٨أﻤﺎ اﻷﻛﺜر ﺸﻴوﻋﺎً ﻓﻰ اﻟﺘراﻨﻴم ﻫو أن ﻴﻛون ﻛﻝ ﺒﻴﺘﻴن ﻓﻰ اﻟﺘرﻨﻴﻤﺔ ﻟﻬﻤﺎ روى واﺤد )أى
ﺤرف واﺤد( ﻤﺜﻝ ﺘرﻨﻴﻤﺔ:
ﻗد ﻗﻀﻰ دﻴﻨﻰ

ﻛﻠﻪ اﻟﺤﻤ ـ ـ ــﻝ

ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻤﺎت ﻟذا

ﻗﺎﻝ ﻗد ﻛﻤــﻝ

 -٩ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﺎً آﺨر ﺸ ـ ـ ـ ــﺎﺌﻌﺎً وﻫو أن ﻴﻛون ﺸطرى اﻟﺒﻴت اﻟواﺤد ﻟﻬﻤﺎ ﺤرف واﺤد:
ﻤﺜﻝ ﺘرﻨﻴﻤﺔ:
ﻓﻰ ﺤزن ﺸدﻴد

واﻨﺴﺤ ـ ـ ــﺎق أﻛﻴـ ـ ـ ـ ــد

رأﻴت اﻟﺤ ـ ـ ــﺒﻴـب

ﻓوق ﻋود اﻟﺼﻠﻴب

 -١٠وﻴﻤﻛ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﻛون اﻟﺸ ـ ـ ـ ــطرات اﻷرﺒﻌ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻰ اﻟﻌدد اﻟواﺤد ذات ﺤ ـ ـ ـ ــرف واﺤد ..ﻤﺜﻝ
ﺘرﻨﻴﻤﺔ:
اﻟﻛـ ــﻝ ﻴﻤﻀـ ـ ـ ــﻰ وﻴ ـ ـ ـ ـ ــزوﻝ

ﻻ ﺸـ ـ ـ ــﺊ ﻴﺒﻘـ ـ ــﻰ ﻻ ﻴﺤـ ـ ــوﻝ

ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﺸب ﻓﻰ اﻟﺤﻘوﻝ

واﻟزﻫ ـ ـ ــر أﻴﻀـ ـ ـﺎً ﻟﻠذﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻝ

 -١١وﻴﻤﻛن أن ﺘﻛون ﺜﻼﺜﺔ أﺸطر ﻓﻘط ذات ﺤرف واﺤد وﺸطرة واﺤدة وﻫﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻰ
اﻟﺘرﺘﻴب ﺤرة ،ﻤﺜﻝ ﺘرﻨﻴﻤﺔ:
ﻤش ﻤﻤﻛن ﻴرﺘﺎح ﻗﻠﺒك

وأﻨت ﺒﻌﻴد ﻋن رﺒك

ﻟو رﺒﺤ ـ ــت اﻟﻌ ـ ـ ــﺎﻟم ﻛﻠـﻪ

ﻤش ح ﻴرﻴﺢ ﻗﻠﺒك

 -١٢وﻴﻤﻛ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﻛون اﻟﺸ ـ ـ ـ ــطر اﻷوﻝ واﻟﺜﺎﻟث ﻟﻬﻤﺎ ﺤرف واﺤد ،واﻟﺸ ـ ـ ـ ــطر اﻟﺜﺎﻨﻰ
واﻟراﺒﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﺤرف آﺨر ﻤﺜﻝ ﺘرﻨﻴﻤﺔ:
ﻴﺎ ﻨﻔﺴﻰ ﺴﺒﺤﻰ داﻴﻤﺎً ﻏﻨﻰ

ﻟﻰ ِ
ﻓداك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻴب

وأﻓرﺤـ ــﻰ أﻓرﺤـ ـ ــﻰ وأﺘﻬﻨ ــﻰ

واﺴ ـ ــﺘﻌدى اﻟرب ﻗرﻴ ـ ــب

 -١٣وأﺤﻴﺎﻨﺎً ﻴﺘﻛون اﻟﻌدد اﻟواﺤد ﻓﻰ اﻟﺘرﻨﻴﻤﺔ ﻤن ﺜﻼث ﺸطرات ﻓﻘط ﻤﺜﻝ ﺘرﻨﻴﻤﺔ:
ﻴﺎ ﺨطﺎة ﻴﺎ ﻋﺼﺎة

أﻗﺒﻠوا إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻴﺢ

واﺨﺘﻔوا ﻓﻰ ﺠﻨب ذاك اﻟﺠرﻴﺢ

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١١٧

-١٤

ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴﻛون اﻟﻌدد اﻟواﺤد ﻤن ﺨﻤس ﺸطرات ..ﻤﺜﻝ ﺘرﻨﻴﻤﺔ:
ﺘﻌـ ـ ـ ـ ــﺎﻝ ﻴﺎ ﻓﺎدﻴﻨ ـ ـ ــﺎ

ﺒﻨﻬﻀـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻤدﻴﻨ ــﺔ

ﻤﻬﻴﺌ ـ ـ ـ ـﺎً أواﻨﻴﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

ﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻛﻴب اﻟﻘ ـ ـ ـ ــوة ﻓﻴﻨـ ـ ـ ـ ــﺎ

ﺘﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻝ ﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓﺎدﻴﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ
راﺑﻌ :8ﺗﻠﺤﻴﻦ اﻟﺘﺮاﻧﻴﻢ
ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻷﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺎص ﻤوﻫوﺒون ﻓﻰ اﻟﺘﻠﺤﻴن ،ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨدﻤﻬم اﻟروح اﻟﻘدس ﻓﻰ وﻀﻊ
أﻟﺤﺎن ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘراﻨﻴم ،وﻟﻛن ﻴﺠب أن ﻴراﻋﻰ:
 -١أن ﻴﻛون اﻟﻠﺤن ﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻷﻟﺤﺎن اﻟﻘﺒطﻴﺔ واﻟﻨﻐم اﻟﻛﻨﺴﻰ ،واﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ﻏﻨﻴﺔ
ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب ﻛﻝ اﻷﺤواﻝ ،ﻤن ﻟﺤن »ﻓرﻴﺤﻰ ،أو ﺤزاﻴﻨﻰ ،أو ﺸﻌﺎﻨﻴﻨﻰ ،أو ﺴﻨوى«.
 -٢ﻛﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘوﺤﻰ ﻤن اﻷﻟﺤﺎن ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـرﻗﻰ ،اﻟﻘرﻴ ـ ـ ـ ــب ﻤن اﻷﻟﺤﺎن
اﻟﻛﻨﺴﻴﺔ.
 -٣أﻤﺎ اﻷﻟﺤﺎن اﻟﻤﺄﺨوذة ﻤن ﻤوﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻘﻰ اﻷﻏﺎﻨ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟدﻨﻴوﻴﺔ ﻓﻴﺠب اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬﺎ ،ﺤﺘﻰ ﻻ
ﺘﺒﺘذﻝ اﻟﻘﻴم اﻟروﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘراﻨﻴم ،وﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺨﺘﻠط اﻷﻤر ﻋﻨد اﻟﻨﺎس ﻓﻼ ﻴﻔرﻗون ﺒﻴن اﻟﻐث
واﻟﺜﻤﻴن.
 -٤ﻋﻤوﻤﺎً اﻷﻟﺤﺎن اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌﺒﻴﺔ أﻨﺴب ﻟﻠﺘراﻨﻴم اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن اﻷﻟﺤﺎن ذات اﻟﺘوزﻴﻊ اﻟﻤوﺴﻴﻘﻰ
اﻟﻤﻌﻘد.
ﺧﺎﻣﺴ :8أداء اﻟﺘﺮاﻧﻴﻢ
 -١اﻟﻤﻔروض أن ﻻ ﻴﻌﺘﻤد اﻟﺘرﻨﻴم ﻋﻠﻰ ﻤﺠرد اﻷداء واﻟﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻟﺠذاﺒﺔ ،ﺒﻝ ﻋﻠﻰ ﺼدق
اﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻟﻤواﻗف ،وﺼدق اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻋر ﺘﺠﺎﻩ اﷲ ،وﻛذﻟ ـ ـ ـ ــك ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻝ اﻟروح
اﻟﻘدس ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻤﺴك ﺒﺎﻟوزﻨﺎت.
 -٢ﺘﻨوع اﻷداء :ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﺎن ﻤن اﻟداء:
أ – ﻓﺒﻌض اﻟﺘراﻨﻴم ﻴﻤﻛن أن ﻴؤدﻴﻬﺎ ﻓرﻴق اﻟﺘراﻨﻴم وﺤدﻩ ،ﻟﻛﻰ ﺘﺘﻬﻴﺄ اﻟﻨﻔوس ﻤن ﺨﻼﻝ
اﻟﺘرﻨﻴم اﻟﻬﺎدئ ،وﺘﺼﻔو ﺤواﺴﻬﺎ وأﻓﻛﺎرﻫﺎ ﻤن زﺤﻤﺔ اﻟﺤﻴﺎة واﻨﺸﻐﺎﻻﺘﻬﺎ.
ب -واﻟﻨوع اﻵﺨر ﻴﻛون ﻤن اﻟﻨوع اﻟذى ﻴﻤﻛن اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺎً ،وﻴﺴﺘﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن

 ١١٨دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

ﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘرﻨﻴﻤﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻰ اﻟﻨﻬﻀﺎت اﻟروﺤﻴﺔ اﻟﻛ ارزﻴﺔ.

وﻴﻔﻀﻝ أن ﻴﻘود اﻟﺘراﻨﻴم اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺠوار ﺠوﻗﺔ اﻟﺘرﻨﻴم ﻓرد ﻤوﻫوب ذو ﺼوت
ﺠﻤﻬوري ﻗوى ،ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴطوع اﻟﺼوت اﻟﺠﻤﺎﻋﻰ وﻴرﺒطﻪ.

 -٣ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﻘوم ﻗﺎﺌد اﻟﺘراﻨﻴ ـ ـ ـ ــم ﺒﺈﻟﻘﺎء اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺘرﻨﻴﻤﺔ ﻗﺒ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟﺘرﻨم ﺒﻬﺎ ،وذﻟك
ﺒﺈﻴﻀﺎح ﻫدﻓﻬﺎ وﺘرﻛﻴزﻫﺎ واﻟﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻟﻤﻌﺎﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻹﺒرازﻫﺎ.

 -٤ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻘﺎﺌد أن ﻴﺨﺘﺎر ﺒﻌض اﻷﻋداد ﻤن اﻟﺘرﻨﻴﻤﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻟﻌظﺔ ،دون
اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺒﺎﻗﻰ أﻋداد اﻟﺘرﻨﻴﻤﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻛون اﻟﺘرﻨﻴم ﻤﺠرد روﺘﻴن ﻤﻤﻝ.

ﺳﺎدﺳ :8اsﻻت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻵﻻت اﻟﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻟﻠﺘراﻨﻴم ،ﻛﻤﺎ ﺘرى ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻰ:

 -١ﻟﻘد ﺴ ـ ـ ـ ــﺠﻝ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس ﻋن ﻤرﻴم اﻟﻨﺒﻴﺔ أﺨت ﻫﺎرون أﻨﻬﺎ أﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻛت ﺒﺎﻟدف ﻋﻨدﻤﺎ
رﻨﻤت ﻨﺸ ـ ـ ـ ــﻴد اﻟﻨﺼرة إذ ﻗﺎﻝ» :ﻓﺄﺨذت ﻤرﻴم اﻟﻨﺒﻴﺔ أﺨت ﻫﺎرون اﻟدف ﺒﻴدﻫﺎ وﺨرﺠت
ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء وراءﻫﺎ ﺒدﻓوف ورﻗص وأﺠﺎﺒﺘﻬم ﻤرﻴم .رﻨﻤوا ﻟﻠرب ﻓﺈﻨﻪ ﻗد ﺘﻌظم .اﻟﻔرس
وراﻛﺒﻪ طرﺤﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﺤر« )ﺨر .(٢١ ،٢٠ :١٥

 -٢ﻛﻤﺎ ﻨﻘ أر ﻋن ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ آﻻت اﻟﻐﻨﺎء ﻟﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺒﻴﺢ اﻟرب ﻓﻰ ﺴ ـ ـ ـ ــﻔر أﺨﺒﺎر اﻷﻴﺎم إذ ﻴﻘوﻝ:
»وﻛﺎن ﻟﻤﺎ ﺼوت اﻟﻤﺒوﻗون واﻟﻤﻐﻨون ﻛواﺤد ﺼوﺘﺎً واﺤداً ﻟﺘﺴﺒﻴﺢ اﻟرب وﺤﻤدﻩ ورﻓﻌوا
ﺼوﺘـ ـ ـ ـ ـﺎً ﺒﺎﻷﺒواق واﻟﺼﻨوج وآﻻت اﻟﻐﻨﺎء واﻟﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺒﻴﺢ ﻟﻠرب ﻷﻨ ـ ـ ـ ــﻪ ﺼﺎﻟﺢ ﻷن إﻟﻰ اﻷﺒد
رﺤﻤﺘﻪ ،أن اﻟﺒﻴت ﺒﻴت اﻟرب إﻤﺘﻸ ﺴﺤﺎﺒﺎً« ) ٢أخ .(١٣ :٥

 -٣وأﻴﻀﺎً ﻗوﻟﻪ» :وﻛﺎن اﻟﻛﻬﻨﺔ واﻗﻔﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎرﺴ ـ ـ ـ ــﻬم واﻟﻼوﻴﻴن ﺒﺂﻻت ﻏﻨﺎء اﻟرب اﻟﺘﻰ
ﻋﻤﻠﻬﺎ داود اﻟﻤﻠك ﻷﺠﻝ ﺤﻤد اﻟرب ،ﻷن إﻟﻰ اﻷﺒد رﺤﻤﺘﻪ ،ﺤﻴن ﺴﺒﺢ داود ﺒﻬﺎ واﻟﻛﻬﻨﺔ
ﻴﻨﻔﺨون ﻓﻰ اﻷﺒواق ﻤﻘﺎﺒﻠﻬم وﻛﻝ إﺴراﺌﻴﻝ واﻗف« ) ٢أخ .(٦ :٧

 -٤وﺴ ـ ـ ـ ــﻔر اﻟﻤزاﻤﻴر ﻴزﺨر ﺒﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻵﻴﺎت وﻟﻛﻨ ـ ـ ـ ــﻰ أﻛﺘﻔﻰ ﺒﻤﺎ ذﻛر ﻓﻰ اﻟﻤزﻤور اﻷﺨﻴر
اﻟذى ﻴﺄﻤر ﺒﻤﺼﺎﺤﺒﺔ أﻨواع آﻻت اﻟﻌزف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺴﺒﻴﺢ إذ ﻴﻘوﻝ:

»ﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺤوﻩ ﺒﺼوت اﻟﺒوق ،ﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺤوﻩ ﺒرﺒﺎب وﻋود ﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺤوﻩ ﺒدف ورﻗص ،ﺴﺒﺤوﻩ ﺒﺄوﺘﺎر
وﻤزﻤﺎر ،ﺒﺼﻨوج اﻟﺘﺼوﻴت ،ﺴﺒﺤوﻩ ﺒﺼﻨوج اﻟﻬﺘﺎف« )ﻤز (٥ – ٣ :١٥٠

 -٥وﻟﻌﻝ ﻤن ﻫذا اﻟﻤﻨطﻠق إﺴﺘﺨدم اﻟ ُدف واﻟﻤﺜﻠث ﻓﻰ ﺘﺴﺎﺒﻴﺢ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ وﺼﻠواﺘﻬﺎ.
إذاً ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ اﻵﻻت اﻟﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺘراﻨﻴم وﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻓواﺌدﻫﺎ اﻟﻛﺜﻴرة،
ﻤن ﻀﺒط اﻹﻴﻘﺎع ،واﻹﻤﺘﺎع ،وﻀﺒط اﻟﻨﻐم واﻟطرب ،وﻏﻴر ذﻟك...

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺒﻊ
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اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ :اﻟﺘﻠﻴــــــــــــــــــﻔوﻨﺎت.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ  :اﻟﺴـــــــــــــــــــﻤﻌﻴﺎت.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث  :اﻟﺒﺼـــــــــــــــــــرﻴﺎت.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒﻊ  :اﻟﺘﻤﺜﻴــــــــــــــــــﻠﻴﺎت.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺨﺎﻤس :وزﻨــــــــــــﺎت ﻓﻨﻴﺔ.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٢١

اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ
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ﻴﻤﻛن أن ﻴﻛون اﻟﺘﻠﻴﻔون وﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻠﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻠﻛ ارزة إذا اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻌﻤﻝ ﺤﺴ ـ ـ ـ ــﻨﺎً ،وﻟﻛﻰ ﻨﺤﻘق ﺒﻪ
اﻟﻐرض اﻟﻤﻨﺸود ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻨراﻋﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن ﻟﻠﻜﺮازة
 -١اﻟﺘﻠﻴﻔون وﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻠﺔ ﺴ ـ ـ ـ ــﻬﻠﺔ ﻟﻠﻛﺎرز ،إذ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺨدم وﻫو ﻓﻰ ﺒﻴﺘﻪ ،وﻟذﻟك ﻓﻬو وﺴﻴﻠﺔ
ﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴدات ﺨﺎﺼﺔ ،اﻟﻼﺘﻰ ﻻ ﺘﻤﻛﻨﻬن ظروﻓﻬن ﻤن اﻟﺨروج ﻛﺜﻴ اًر ﻤن
ﺒﻴوﺘﻬن

 -٢ﻛﻤﺎ أﻨﻪ وﺴﻴﻠﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨدوم أﻴﻀﺎً ،إذ ﻴﻤﻛﻨﻪ أن ﻴﺴﻤﻊ اﻟرﺴﺎﻟﺔ وﻫو ﻓﻰ ﺒﻴﺘﻪ ،ورﺒﻤﺎ
ﻓﻰ ﺤﺠرة ﻨوﻤﻪ ،ﻓﻼ ﻴﺘﻛﺒد ﻤﺸﻘﺔ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﻓﻬذا اﻷﻤر ﻗد ﻴﻛون ﺼﻌﺒﺎً
ﻋﻠﻴﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺒﻝ أن ﻴرﺘﺒط ﺒﻤﺤﺒﺔ اﻟرب ﻴﺴوع.
 -٣واﻟﺘﻠﻴﻔون وﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻠﺔ اﺘﺼﺎﻝ ﻤﺒﺎﺸرة وﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﻤﺨدوم أن ﻴﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﻘد
ﻴطرح اﻟﻨﺒذة ،أو اﻟﻛﺘﺎب ﻗﺒﻝ ان ﻴﺴﺘﻛﻤﻝ اﻟﻘراءة ﻟﻠﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﻟﻛﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻔﻌﻝ ذﻟك
ﻤﻊ اﻟﺘﻠﻴﻔون ﻷﻨﻬﺎ رﺴﺎﻟﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ.

 -٤اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﻋﺒر اﻟﺘﻠﻴﻔون ﺘﺘﻴﺢ ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎوب ،واﻷﺨذ واﻟﻌطﺎء ،ﻓﻬﻰ ﻟﻴﺴت ﻤن ﺠﺎﻨب
واﺤد ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻰ اﻟﻨﺒذات واﻟﻛﺘب.
ﺛﺎﻧﻴ :8ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ
 -١ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن اﻟﺒدء ﺒﺎﻟﺤدﻴث اﻟﺘﻠﻴﻔوﻨﻰ ﻤﻊ أﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺎص ﺘﻌرﻓﻬم وﻴﻌرﻓوﻨك ،ﻤن اﻷﻗﺎرب ،أو
اﻷﺼدﻗﺎء.

 -٢ﻴﻤﻛن ﺘطوﻴر اﻟﻛ ارزة اﻟﺘﻠﻴﻔوﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨراج أﺴﻤﺎء اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴن ﻤن دﻟﻴﻝ اﻟﺘﻠﻴﻔوﻨﺎت.

 -٣اﻟﻤدﺨﻝ :ﺒﻌد إدارة ﻗرص اﻟﺘﻠﻴﻔون ،وﺤدوث اﻹﺘﺼﺎﻝ ،ﻋرف ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــك ذاﻛ اًر ﻟﻪ اﺴﻤك،

 ١٢٢دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

وﻫو اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـؤاﻝ ﻋﻨﻬم واﻹطﻤﺌﻨ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋﻠﻴﻬم،ن وﺘﻘدﻴم أى ﺨدﻤﺎت ﻤﻤﻛﻨﺔ ﺜم اﺴ ـ ـ ـ ــﺄﻝ ﻋن
ﺴﻼﻤﺘﻬم ،وﻋﺒر ﻋن ﻤﺤﺒﺔ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ واﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﻬم.

 -٤ﺠﺴم اﻟرﺴﺎﻟﺔ :ﺤدﺜﻪ ﻋن ﺒﻌض اﻵﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺘﺸﻐﻝ ﺘﻔﻛﻴرك ٕوان ﻛﺎن ﻴﺤب أن ﻴﺸﺎرﻛك
ﻓﻴﻬﺎ ،ﺜم ﻗدم ﻟﻪ اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟﻛ ارزﻴﺔ.

 -٥اﻟﺨﺘﺎم :اﺴ ـ ـ ـ ــﺄﻟﻪ ﻋن رأﻴﻪ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻵﻴﺎت ﻟﺘﻌرف ﻤدى ﺘﺠﺎوﺒﻪ ..ﺜم أطﻠب ﻤﻨﻪ ﺒﻠطف
ﺒﻌد وﻀﻊ ﺴﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻠﻴﻔون أن ﻴﺘﺤدث ﻤﻊ اﻟرب ،وﻴطﻠب ﻤﻨﻪ أن ﻴدﺨﻝ ﻗﻠﺒﻪ ..وأذﻛر
ﻟﻪ أﻨك ﺴﺘﺼﻠﻰ ﻤﻌﻪ ،ﺜم اﺨﺘم اﻟﻤﻛﺎﻟﻤﺔ ﺒﺘﺤﻴﺔ رﻗﻴﻘﺔ طﺎﻟﺒﺎً ﻟﻪ أﺼدق اﻟﺘﻤﻨﻴﺎت وأطﻠب
ﻤﻨﻪ ان ﻴذﻛرك ﻓﻰ ﺼﻠواﺘﻪ.

 -٦ﺒﻌد ان ﺘﻀﻊ ﺴﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻠﻴﻔون أرﻓﻊ طﻠﺒﻪ ﻤن أﺠﻠﻪ ﻟﻛﻰ ﻴﻔﺘﺢ اﻟرب ﻗﻠﺒﻪ وﻴدﺨﻝ ﻓﻴﻪ.

 -٧ﺘﺎﺒﻌﻪ ﻓﻰ اﻷﻴﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

 -٨أطﻠب ﻤﻨﻪ ان ﻴﺤظﻰ ﺒﺒرﻛﺔ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ واﻟﻘداﺴﺎت واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت.

ﺛﺎﻟﺜ :8أﺳﻠﻮب اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ
 -١أن ﺘﻛون رﻗﻴﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘرك أﺜ اًر ﺴﻴﺌﺎً.

 -٢أن ﺘﻛون ﺒﺤﻛﻤﺔ وﻓطﻨﺔ ،ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻔﺎدى اﻻﺤﺘﻛﺎك.

 -٣إذا رﻓض اﻻﺴﺘﻤﺎع ﻓﻼ ﺘﻀﻐط ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ ﺘﺤﺎوﻝ أن ﺘﺠﺒرﻩ ﻟﻴﺴﻤﻊ ،وأﻋﺘذر ﺒﻠطف ﺜم
ﺤﺎوﻝ دﻓﻌﻪ أﺨرى أن ﺘﺘﺼﻝ ﺒﻪ ﺒﻌد أن ﺘﻛون ﻗد ﻗﻀﻴت ﻓﺘرة ﻓﻰ اﻟﺼﻼة ﻤن أﺠﻠﻪ.

ﻼ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻛون ﻤﻤﻠﺔ.
 -٤أن ﺘﻛون اﻟرﺴﺎﻟﺔ ﻤرﻛزة ﺒﺤﻴث ﻻ ﺘﺴﺘﻐرق وﻗﺘﺎً طوﻴ ً

 -٥اﺤذر ﻤن أن ﺘُظﻬر ﻨﻔﺴك أﻨك ﻤرﺸداً ،أو ﻤﻌﻠﻤﺎً أو أﻓﻀﻝ ﻤﻨﻪ ﺒﻝ اﺤرص أن ﺘﻛون
ﻤﺘواﻀﻌﺎً ﻓﻰ ﺤدﻴﺜك ﻤﻌﻪ ،وأذﻛر ﻟﻪ أﻨك أﺨذت ﺒرﻛﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤدﻴث ﻤﻌﻪ..

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ
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أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
 -١وﺼوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻰ أى ﻤﻛﺎن ﻤن اﻟﻛرة اﻷرﻀﻴﺔ.

 -٢اﻟﺘﺄﺜﻴر اﻟﺼوﺘﻰ أﻗوى ﻤن ﺘﺄﺜﻴر اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﻘروءة.

 -٣ﻛﻠﻤﺔ اﻹﻨﺠﻴﻝ اﻟﻤذاﻋﺔ ﻋن طرﻴق اﻟﻤﺤطﺎت اﻹذاﻋﻴﺔ ﺘﻌطﻰ ﻟﻠرﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ اﻟﻼﺌق
ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻘدﻴر اﻟﻨﺎس اﻟﺒﻌﻴدﻴن ﻋن اﻟﻤﺴﻴﺢ.

 -٤ﺸراﺌط اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ ﺘوﻓر ﻟﻺﻨﺴﺎن أن ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﻓﻰ أى وﻗت ﻴرﻴدﻩ إﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻴت أو اﻟﻤﻨﺘزﻩ
أو اﻟطرﻴق ﺒواﺴطﺔ أﺠﻬزة اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ اﻟﻤوﺠودة ﺒﺎﻟﺴﻴﺎرات.

 -٥ﺸراﺌط اﻟﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺠﻴﻝ واﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻷﺨرى ﺘﺨدم ﻗطﺎﻋﺎً ﻛﺒﻴ اًر ﻤن اﻟﻨﺎس اﻟذﻴن ﻟﻴس
ﻟﻬم ﻫواﻴﺔ اﻟﻘراءة واﻹطﻼع واﻷﻤﻴﻴن.
ﻫذﻩ اﻹﻤﺘﻴﺎزات وﻏﻴرﻫﺎ اﻟﻛﺜﻴر ﺘﺠﻌﻝ اﻟوﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺌﻝ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻤﻌﻴﺔ ذات أﻫﻤﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻛﺒﻴرة ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻝ
اﻟﻛ ارزة.

ﺛﺎﻧﻴ :8ﻗﻴﻮد اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
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أ  -ﻫذا ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺸدة ﺘرﻛﻴز ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ.

ب -ﻗد ﻴﺼﺎب اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﻠﻝ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻛﺎن اﻹﻟﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺘﻴرة واﺤدة.

ج -ﻗد ﺘﺤدث ﻤﻘﺎطﻌﺎت ﻟﻺﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻤﺎع ﺒﺴ ـ ـ ـ ــﺒب ﻛﻼم اﻟﻤﺤﻴطﻴ ـ ـ ـ ــن وﺤرﻛﺎﺘﻬم اﻷﻤر اﻟذى
ﻴُﻀﻌف اﻟﺘرﻛﻴز.
د -ﻗد ﻴﻀطر اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻤﻊ إﻟﻰ إﻏﻼق اﻟﻤذﻴﺎع أو ﺠﻬﺎز اﻟﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺠﻴﻝ ﻗﺒﻝ أن ﻴﻨﺘﻬﻰ اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ
أو اﻟﺸرﻴط.
OôØæŸG ´Éªà°SE’G (2
أ -اﻹﺴﺘﻤﺎع اﻟﻤﻨﻔرد أو ﻤﻊ ﻋدد ﺼﻐﻴر ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴن ﻴﺤرم اﻟﻔرد ﻤن اﻟﺘﺄﺜر ﺒﺎﻟروح
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﻰ ﺘﺴود اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ.

ب -ﻛﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻴﺤرﻤﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﻴرات اﻟروح اﻟﻘدس اﻟذى ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻴطر ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴن وﻴﺒﻛت
ﻗﻠوﺒﻬم وﻴﻨﺨس ﻀﻤﺎﺌرﻫم ﻓﻴﺘوﺒون.

èeGÈdG ó«YGƒe (3
ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻸذاﻋﺔ ،ﻫﻨﺎك ﻗﻴود أﺸد ﻤﻤﺎ ﻟﺸراﺌط اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ ،ﻓرﺒﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻤواﻋﻴد اﻟﺒراﻤﺞ
اﻹذاﻋﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴن ،ﻛﺎن ﺘُذاع ﻓﻰ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺘﺄﺨرة ﻤن اﻟﻠﻴﻝ ،أو
ﻤﺒﻛرة ﺠداً ﻓﻰ اﻟﺼﺒﺎح ،أو ﻓﻰ أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻝ.

 ١٢٤دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

ﻫ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻟﻘﻴود وﻏﻴرﻫﺎ ﺘدﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ اﺘﺨﺎذ اﻹﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻛﻰ ﻨﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫذا ﻤﺎ
ﺴوف ﻨﺤﺎوﻝ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﻘطﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺛﺎﻟﺜ :8أﺳﺎﻟﻴﺐ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
 -١وﻀﺢ اﻟﺼوت ،واﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻤﺨﺎرج اﻷﻟﻔﺎظ.

 -٢ﻋدم اﻟﺘﻌﺠﻝ أو اﻟﺴرﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﻛﻼم.

 -٣ﺘﻨوع طﺒﻘﺎت اﻟﺼوت ﺒﻴن اﻟﻌﻠو واﻹﻨﺨﻔﺎض ﺒﺤﺴب ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻰ اﻟﻛﻼم.
 -٤ﺒﺴﺎطﺔ اﻷﺴﻠوب ،وﺴﻬوﻟﺔ اﻟﻛﻠﻤﺎت ،وﻋدم ﺘﻌﻘﻴد اﻟﺠﻤﻝ.

 -٥اﻟﺘرﻛﻴز وﻋدم اﻟﺘطوﻴﻝ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺜﻴر اﻟﻤﻠﻝ ،وﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻴﻛون وﻗت اﻹذاﻋﺔ ﻤن ١٠
إﻟﻰ  ١٥دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻌظﺔ وﻨﺤو ﻫذا ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻼتٕ ،وان ﻛﺎن ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﻴﺼﻝ
وﻗت ﺸراﺌط اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ إﻟﻰ ﻨﺼف ﺴﺎﻋﺔ.
 -٦ﺴرﻋﺔ اﻹﻴﻘﺎع :اﻟدﺨوﻝ ﻓﻰ اﻟﻤوﻀوع ﺒﺴرﻋﺔ ﺒﻌد ﻤﻘدﻤﺔ ﻗﺼﻴرة ﺠذاﺒﺔ ،ﺜم ﺘواﻟﻰ اﻟﻨﻘط
ﻟﻴﺠد ﺠدﻴداً ﺒﺎﺴﺘﻤرار ﻗﺒﻝ أن ﻴﻤﻝ.

 -٧ﻤﺨﺎطﺒﺔ ﻋﻘﻝ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ أﻛﺜر ﻤن ﻋﺎطﻔﺘﻪ ﺤﻴث أﻨﻪ ﻴﺼﻐﻰ ﻤﻨﻔرداً ﻻ ﻓﻰ وﺴط ﺠﻤﻬور،
ﻼ إﻟﻰ ﺘﺤﻛﻴم ﻋﻘﻠﻪ ،ﻟﻬذا ﻟزم أن ﻴﻛون اﻟﻛﻼم ﻤﻨطﻘﻴﺎً وﻤﻌﻘوﻻً.
ﻓﻴﻛون أﻛﺜر ﻤﻴ ً

 -٨ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻰ اﻟﻌظﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻨﻔس طرﻴﻘﺔ ﺘﺤﻀﻴر اﻟﻌظﺎت ﻤن ﻤدﺨﻝ ،وﺠﺴم اﻟﻤوﻀوع،
واﻟﺨﺎﺘﻤﺔ.

 -٩ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن إذاﻋﺔ أو ﺘﺴﺠﻴﻝ ﻋﻨوان اﻟﻤراﺴﻼت ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﻴﺘﺄﺜر أن ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤزﻴد ﻤن اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث
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وﺘﺸﻤﻝ أﻓﻼم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟدﻴﻨﻴﺔ ،وأﻓﻼم اﻟﻴوﺘﻴوب وﻏﻴرﻫﺎ.
أو ً
ﻻ :إﻳﺠﺎﺑﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻠوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺒﺼرﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻠوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻤن ﻤزاﻴﺎ ،ﻤﻀﺎﻓﺎً إﻟﻴﻬﺎ:

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٢٥

 -١أن اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨدام اﻟﺤﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺒﺼرﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻤن أﻗوى وﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﻌرﻓﺔ ،إذ أن ﺤﺎﺴﺔ اﻟﺒﺼر
ﻫﻰ أﻗوى اﻟﺤواس اﻟﺨﻤس.
ﻼ رؤﻴﺔ ﻤﻨظر ﺼﻠب اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴد
 -٢إن ﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻬد واﺤداً ﻤرﺌﻴﺎً ﻟﻬو أﺒﻠﻎ ﻤن ﻛﺘﺎب ﺒﺄﻛﻤﻠﻪ .ﻓﻤﺜ ً
اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﻰ ﻓﻴﻠم ،ﻻ ﻴﻀﺎرﻋﻪ ﻓﻰ ﻗوة ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻛﺘﺒﺎً ﻋدﻴدة ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﺒﻼﻏﺘﻬﺎ.
 -٣إن ﻤﺎ ﻴﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻫدﻩ اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﺒﻌﻴﻨﻴﻪ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻨﺴﺎﻩ ﺴرﻴﻌﺎً .إذ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻰ اﻟذاﻛرة ﻤدة
طوﻴﻠﺔ.
 -٤إن اﻟﻔﻴﻠم ﻴﻨﻘﻝ اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻫد إﻟﻰ ﺠو أﺤداث اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻴﻌﻴش ﻓﻰ زﻤن اﻟﻘﺼﺔ وﻴﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ
اﻷﺤداث ﻋن ﻗرب ﻓﺘؤﺜر ﻓﻴﻪ ،وﻴﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴ :8ﻗﻴﻮدﻫﺎ وﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ
 -١ﻋدم ﺘواﻓر اﻷﻓﻼم اﻟﻛ ارزﻴﺔ اﻟﺠﻴدة.
 -٢ﻋدم ﺘواﻓر ﺼﺎﻻت اﻟﻌرض اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
 -٣ﻋدم ﺘواﻓر اﻟﻔﻨﻴﻴن اﻟﻠﻼزﻤﻴن ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻝ.
 -٤ﻗد ﻻ ﺘﺨﻠو ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻷﻓﻼم ﻤن ﻤﻨﺎظر ﻤﻌﺜرة.
 -٥ارﺘﺒ ـ ـ ـ ــﺎط ﺠو اﻟﻌرض ﺒﺄﺠواء دور اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻨﻤﺎ اﻟدﻴﻨوﻴﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﻨﺤﻠﻴن )رﻏم ﺘﺤﻔظ
اﻟﻤﺴﺌوﻟﻴن اﻟﺸدﻴد( أن ﻴﻤﺎرﺴوا أﺴﺎﻟﻴب ﻏﻴر ﻻﺌﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻴﺤدث ﻓﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
 -٦ﺼﻌوﺒﺔ ﺘوﻓﻴر ﺠو روﺤﻰ ﺨﺎﻟص ﻴﺴ ـ ـ ـ ــود ﻋﻠﻴﻪ اﻟروح اﻟﻘدس ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ،ﻛﻤﺎ ﻓﻰ
اﻟوﻋظ.
ﺛﺎﻟﺜ :8أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﻴدﺨﻝ ﻋرض اﻟﻔﻴﻠم ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻛـ ـ ـ ـ ـرازى ﻻ أن ﻴﻌرض ﺒﻤﻔردﻩ .وﻴﻛون
اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻛﺎﻵﺘﻰ:
 -١ﺘراﻨﻴم.
 -٢ﺼﻼة.
 -٣ﻛﻠﻤﺔ ﻛ ارزﻴﺔ ﻤن ﻤﻨطﻠق ﻗﺼﺔ اﻟﻔﻴﻠم ﻤﻊ إﺒرازﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻴﻠم ﻤن ﻨﻘﺎط ﻛ ارزﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ.
 -٤ﻋرض اﻟﻔﻴﻠم ﻨﻔﺴﻪ ،ﻴﻔﻀﻝ اﻟﺘﻌﻠﻴق ﺒﺎﻟﻤﻴﻛرﻓون دون ﻗطﻊ اﻟﻔﻴﻠم.

 ١٢٦دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

 -٥ﺘرﻨﻴﻤﺔ ﻛ ارزﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
 -٦ﺠذب اﻟﺸﺒﻛﺔ.
 -٧ﺼﻼة ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ.
 -٨ﺠﻠﺴﺎت اﻹرﺸﺎد.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒﻊ
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اﻟﺤﻔﻼت اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﺴ ـ ـ ـ ــﻴﻠﺔ أﺨرى ﻤن اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘﻰ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﻛ ارزة ،ﻓﻠﻬﺎ إﻴﺠﺎﺒﻴﺘﻬﺎٕ ،وان
ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺒﻌض اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻠﺒﻴﺎت .وﻋﻤوﻤﺎً ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﻌرف اﻟﺨﺎدم اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺌوﻝ ﻛﻴف ﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا
اﻟﻔن ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ.
أو ً
ﻻ :إﻳﺠﺎﺑﻴﺘﻬﺎ
 -١ﺘﺘﻴﺢ ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻫدﻴن ﻟﻠﺘﺠﺎوب ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﻴﻘوﻤون ﺒﺄدوارﻫم ﻋﻠﻰ ﺨﺸﺒﺔ
اﻟﻤﺴرح.
 -٢اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ أﻗرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ﻤن اﻟﻔﻴﻠم ،إذ ﻴرى اﻟﻤﺘﻔرج اﻷﺸﺨﺎص ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺘﻬم.
 -٣اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻰ ﻟﻪ ﻓواﺌد أﺨرى ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠذﻴن ﻴﻘوﻤون ﺒﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻝ:
أ – ﺸ ـ ـ ـ ــﻐﻝ وﻗت ﻓراغ اﻟﺸﺒﺎب اﻟذﻴن ﺴﻴﻘوﻤون ﺒﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ،واﻟذﻴن ﺴﻴﺸﺎرﻛون ﻓﻰ إﻋداد
ﻟوازم اﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ٕواﻋداد اﻟﻤﺴرح.
ب -اﻟﺘﺄﺜر اﻟﺸﺨﺼﻰ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷدوار ،واﻟﺘﺸﺒﻊ ﺒﻘﻴم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻴﺘﻘﻤﺼﻬﺎ،
وﻴﻘوم ﺒﺘﻤﺜﻴﻝ دورﻫﺎ.
ﺛﺎﻧﻴ :8ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ
 -١ﻋدم ﺘواﻓر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴف اﻟﻤﺴرﺤﻰ ،واﻹﺨراج ،واﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ،اﻷﻤر اﻟذى ﻴﺠﻌﻝ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻗﺎﺼر ﻋن ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ.
اﻟﻤﻌدة إﻋداداً ﻓﻨﻴﺎً ﻓﻰ اﻟﻛﻨﺎﺌس.
 -٢ﻋدم ﺘواﻓر اﻟﻤﺴﺎرح ُ
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 -٣اﻟﻘﺼور ﻓﻰ ﺘﻘدﻴم ﻛﻝ ﻤﺎ ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻗﺼﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﻤﺸﺎﻫد وﻤﻨﺎظر ﻟﻤﺤدودﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎرح
وﻗﻴود اﻟدﻴﻛور )ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ(
 -٤اﻟﺠﻬود اﻟﻤﻀﻨﻴﺔ اﻟﻤﺒذوﻟﺔ ﻟﺘﻘدﻴم ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ إذا ﻗﻴﺴت ﺒﺴﻬوﻟﺔ اﻟﻌرض اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻰ.
 -٥ﺨطورة ﺘﻘﻤص ﺒﻌض اﻷﻓراد ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺸرﻴرة ﺘﺴﺘﻠزﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴرﺤﻴﺔ.
 -٦ﺼﻌوﺒﺔ اﻹﺨﺘﻼط ﺒﻴن اﻟﻤﻤﺜﻠﻴن ﻤن اﻟﺠﻨﺴﻴن.
وﻏﻴر ذﻟك ﻤن اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت.
ﺛﺎﻟﺜ :8أﺳﺎﻟﻴﺐ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
 -١ﺘﺄﻟﻴف ﻤﺴرﺤﻴﺔ ﻤﺤﺒوﻛﺔ ﻓﻨﻴﺎً )ﻻ داﻋﻰ ﻟﻠﺘﻌرض ﻟﻔن اﻟﺘﺄﻟﻴف اﻟﻤﺴرﺤﻰ(.
 -٢دﻗﺔ اﻹﺨراج ﻓﻨﻴﺎً.
 -٣اﻟﺘدﻗﻴق ﻓﻰ ﺴ ـ ـ ـ ــﻠوك وﺘﺼرﻓﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻔرﻴ ـ ـ ـ ــق أﺜﻨﺎء اﻟﺘدرﻴب واﻟﺒروﻓﺎت ﺒﺤﻴث ﺘﻛون
ﻻ ﻟﻠﺨدﻤﺔ ﻻ ﻟﻠﺘﻬرﻴﺞ.
ﻤﺠﺎ ً
 -٤إﻋداد اﻟﻤﺴرح واﻟدﻴﻛورات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴرﺤﻴﺔ ﺒﻌد دراﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
 -٥إﻋداد ﻟوازم اﻟﻤﻛﻴﺎج ن واﻟﻤﻼﺒس اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻌﺼر اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.
 -٦ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن ﻤراﻋﺎة وﻗت اﻟطﻠﺒﺔ ود ارﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻬم ،ﻓﺎﻷﻓﻀﻝ أن ﻴﻛون ﻨﺸﺎط اﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﻓﻰ اﻟﻌطﻠﺔ
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.
 -٧ﻴﻨﺒﻐ ـ ـ ـ ــﻰ أن ﻴﻛون ﻋرض اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻤﺠرد ﻓﻘرة ﻤن ﻓﻘرات ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻛرازى ﻤﺘﻛﺎﻤﻝ )أرﺠﻊ
إﻟﻰ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺒﺼرﻴﺔ(.
 -٨ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن ﺘﺠﻨب اﻟﻤﺴرﺤﻴﺎت اﻟﻔﻛﺎﻫﻴﺔ ،ﺨﺸ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬور وﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻤﺜﻠﻴن ،وﻋﻠﻰ اﻟﻬدف اﻟﻛرازى.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺨﺎﻤس
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ﻗد ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﺨﺎدم أن ﻴﻘوم ﺒﺎﻟﻛ ارزة ﻤن ﺨﻼﻝ ﺨدﻤﺔ اﻟﻛﻠﻤﺔ ﺒﺎﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘﻰ وﻀﺤﻨﺎﻫﺎ
ﻟﻌدم وﺠود اﻟﻤواﻫب اﻟﺘﻰ ﺘؤﻫﻠﻪ ﻟذﻟك ،وﻟﻛن رﺒﻤﺎ ﻴﻛون ﻋﻨدﻩ وزﻨﺎت أﺨرى ﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻴﺴﻬم

 ١٢٨دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻛ ارزة ﺒطرﻴق ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر ،وﻫﻰ أﻤور ﻻزﻤﺔ ﻟﻠﺨدﻤﺔ ﻟﺘؤدى رﺴﺎﻟﺘﻬﺎ وﺘﺤﻘق
أﻫداﻓﻬﺎ ﺒﺘوﻓﻴر اﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻀرورﻴﺔ واﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ.
ٕواﻟﻴك ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻟوزﻨﺎت:
 -١اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻹﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻟﺘﻤوﻴﻝ اﻟﺨدﻤﺔ.
 -٢اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ ﻓن اﻟطﺒﺎﻋﺔ.
 -٣ﻤوﻫﺒﺔ اﻟرﺴم واﻟﻔﻨون اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت واﻟﻬﻨدﺴﺔ.
 -٤اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ ﻓن اﻹﺨراج اﻟﺼﺤﻔﻰ.
 -٥ﻤوﻫﺒﺔ اﻟﻤوﻴﻘﻰ واﻟﻌزف ﻋﻠﻰ اﻵﻻت.
 -٦اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ اﻟﺴﻴرات وﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ وﻤﻴﻛﺎﻨﻴﻛﺎﻨﻴﺘﻬﺎ.
 -٧اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ اﻟﺘرﻛﻴﺒﺎت اﻟﻛﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ.
 -٨اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ ﻤﻛﺒرات اﻟﺼوت وآﻻت اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ.
 -٩اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ ﺘﺸﻐﻴﻝ اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ.
 -١٠اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ اﻟﺤﺎﺴﺎﺒﺎت.
 -١١اﻟﺨﺒرة اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ.
 -١٢اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺒرﻴدﻴﺔ ﻟﻘﺴم اﻟﻤراﺴﻼت.
 -١٣اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ ﻓن اﻟﻛﺘﺒﺎت ﻟﻼﺴﺘﻌﺎرة.
 -١٤اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ ﻓن اﻟﻨﺸر واﻟدﻋﺎﻴﺔ واﻟﺒﻴﻊ.
 -١٥اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻓن اﻻﺘﺼﺎﻝ.
 -١٦اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ وﻀﻊ اﻟﺒراﻤﺞ.
 -١٧اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ إﻗﺎﻤﺔ اﻟﻤﻌﺴﻛرات.
 -١٨اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟرﻴﺎﻀﻴﺔ.
 -١٩اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ ﻓن اﻟطﻬﻰ ٕواﻋداد اﻟطﻌﺎم.
 - ٢٠اﻟﺨﺒرة ﻓﻰ ﻓن اﻟﻨظﺎﻓﺔ وﺘرﺘﻴب ﻏرف اﻟﻤﺴﺎﻛن.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻤن
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اﻟﻔﺼــــــﻝ اﻷوﻝ :اﻹﺠﺘـــــــــــــــــﻤﺎﻋــــــﺎت.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨــــــﻰ  :اﻟﻤﻨﺎﺴـــــــــــــــــــــــــــﺒﺎت.
اﻟﻔﺼــــــﻝ اﻟﺜﺎﻟث  :اﻟﻤﺴﺘﺸـــــــــــــــــــــﻔﻴﺎت.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒــــــﻊ  :اﻟﺴــــــــــــــــــــــــــــــــﺠون.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺨﺎﻤــــــس  :اﻟﻤدارس واﻟﻛﻠﻴﺎت.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺴــــــﺎدس  :اﻟﻤؤﺴﺴـــــــــــــــــــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــﻝ اﻟﺴــــــﺎﺒﻊ  :اﻟﺼداﻗـــــــــــــــــــــﺎت.
اﻟﻔﺼــــــﻝ اﻟﺜﺎﻤن  :اﻟﻤراﺴـــــــــــــــــــــــــــﻼت.
اﻟﻔﺼــــــﻝ اﻟﺘﺎﺴــــــﻊ  :اﻟﻘُـــــــــــــــــــــــــــــــــرى.
اﻟﻔﺼﻝ اﻟﻌﺎﺸــــــر :اﻹرﺴـــــــــــــــــــــــــــﺎﻟﻴﺎت.
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أو ً
ﻻ :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﻤن أﻫم ﻤﺠﺎﻻت اﻟﻛ ارزة ،ﺤﻴث ﺘﻘدم اﻟرﺴﺎﻟﺔ ﻋن طرﻴق اﻟوﻋظ..
وﺴوف ﻨﻨﺎﻗش ﺒﻌض اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ:
أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻜﺮازﻳﺔ
 -١اﻟ ـ ـ ـ ــروح اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻓﺈن اﺠﺘﻤﺎع اﻟﻨﺎس ﻤﻌﺎً ﻓﻰ ﻤﻛﺎن واﺤد ،وﻟﻬدف واﺤد ،ﻴﺨﻠق روﺤﺎً
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻟروح اﻟﻔردﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻛﻝ ﻓرد ﻋﻠﻰ ﺤدة .واﻟروح اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أﺒﺴ ـ ـ ـ ــط
ﻓﻰ ﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ ٕواﻗﻨﺎﻋﻬﺎ وﺘﺤرﻴك ﻤﺸﺎﻋرﻫﺎ ،ﻤن اﻟروح اﻟﻔردﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻔرد ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺠﻬد ﻓﻰ إﻗﻨﺎﻋﻪ ،إذ ﻴُﻛﺜر ﻤن اﻻﻋﺘراﻀﺎت ،وﻗد ﺘﺘدﺨﻝ ذاﺘﻪ ﻓﻰ اﻟﺤدﻴث،
ﻓﻴﺼر ﻋﻠﻰ ﻤواﻗﻔﻪ ﻟﻤﺠرد اﻟﻌﻨﺎد ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛراﻤﺘﻪ .وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺘذوب
ﻓﻰ وﺴط اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
 -٢اﻟﺠو اﻟروﺤﻰ :ﻴﺴ ـ ـ ـ ــود اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﺠو ﻤن اﻟروﺤﺎﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎرة ،ﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺎدة اﻟروح
اﻟﻘ ـ ـ ـ ــدس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻛﺎن ،ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘراﻨﻴم اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،وروح اﻟﺼﻼة .وﻫذا اﻟﺠو اﻟﻤﺒﺎرك
ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴراﺘﻪ اﻟﻘوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔوس ﻓﻴﻬﻴﺌﻬﺎ ﻟﻘﺒوﻝ ﺸﺨص اﻟرب ﻴﺴوع اﻟﻤﺴﻴﺢ.
 -٣ﺴ ـ ـ ـ ــﻬوﻟﺔ اﻟدﻋ ـ ـ ـ ــوة :وﺠود اﺠﺘﻤﺎع ﻋﺎم ﻓﻰ ﻤﻛﺎن ﻋﺎم وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻴُﺴ ـ ـ ـ ــﻬﻝ دﻋوة
اﻵﺨرﻴن ﻤن اﻷﻗرﺒﺎء واﻷﺼدﻗﺎء ،واﻟﺠﻴران ﻟﺴﻤﺎع ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ،وﺒﻬذا ﻴﻛون ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻛ ارزة
أﻛﺜر إﺘﺴﺎﻋﺎً.
ﻻ ﻟﻠﻌﻤﻝ
 -٤ﻤﺠ ـ ـ ـ ــﺎﻝ ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻟﻔردى :إن ﻤ ـ ـ ـ ــن ﻤزاﻴﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ أﻨﻬ ـ ـ ـ ــﺎ ﺘﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎ ً
اﻟﻔردى ،اﻟذى ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻟﺨﺎدم ﻋﻘب اﻟﻌظﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ.
 -٥ﻋﺎﻤﻝ ﻟﻠﺘﺜﺒﻴت :ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫدف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ اﻷﺼﻠﻲ وﻫو ﺘﻘدﻴم اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ
ﻟﻠﻨﻔ ـ ـ ـ ــوس اﻟﺒﻌﻴدة ،ﻓﻬو أﻴﻀﺎً ﻋﺎﻤ ـ ـ ـ ــﻝ ﻫﺎم ﻤن ﻋواﻤﻝ ﺘﺜﺒﻴ ـ ـ ـ ــت اﻟﻤؤﻤﻨﻴن اﻷﺤداث ،إذ
ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻤﻌون إﻟﻰ ﻨﻔس اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﻓﺘﺒرز أﻤﺎﻤﻬم ﺒﺼورة أوﻀﺢ ﻤﺤﺒﺔ اﷲ اﻷزﻟﻴﺔ اﻷﺒدﻴﺔ
ﺒﻛﻝ أﺒﻌﺎدﻫﺎ.
 -٦ﻋﺎﻤﻝ ﻟﻼﻨﺘﻌﺎش :وﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ إن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛﺎرزﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴودﻫﺎ ﻤن ﺤﻤﺎس
وﺤـ ـ ـ ـ ـ اررة روﺤﻴﺔ ،ﺘؤﺜر ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻤؤﻤﻨﻴن ﻋﻤوﻤﺎً ،ﻓﺘﻨﻌ ـ ـ ـ ــش اﻷرواح اﻟﻔﺎﺘرة وﺘوﻗظ اﻟﻘﻠوب
اﻟﻨﺎﺌﻤﺔ ،إذ ﻴرون اﻟروح اﻟﻘدس ﻤرﻓرﻓﺎً ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﻐﻤر.
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ﻻ ﻟﻛﻝ ﺼﺎﺤب ﻤوﻫﺒﺔ أو وزﻨﺔ
 -٧ﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠوزﻨﺎت :ﻛﻤﺎ أن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻤﺠﺎ ً
ﻤن اﻟﺨدام ﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺴﻴد .ﻓﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﻤﺘﺴﻊ ﻟﻠﻤرﻨﻴﻤن ،واﻟﻌﺎزﻓﻴن ،واﻟﻤﺘﻛﻠﻤﻴن
واﻟﻤﺼﻠﻴن ،ﻟﻛﻰ ﻴؤدى ﻛﻝ واﺤد دورﻩ ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻟرب.
ﺛﺎﻧﻴ :8أﻧﻮاع اMﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻜﺮازﻳﺔ
)á«YƒÑ°SC’G äÉYÉªàL’G (1
أ  -ﻋظﺎت اﻟﻘداﺴﺎت :أو ﻗداس اﻟﻤوﻋوظﻴن وﻫو اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻷﺴﺎﺴﻰ اﻟذى رﺘﺒﺘﻪ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ
ﻟﻠﻛ ارزة ،ﻟذﻟك ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻨﻛﺘﺸف اﻟﺨﻴط اﻟﻛرازى ﻓﻰ ﻗراءات اﻟﻔﺼوﻝ اﻟﻛﺘﺎﺒﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒﺔ
ﺒﺤﻛﻤﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻟﺨدﻤﺔ ﻫذا اﻟﻬدف ﻋﻠﻰ ﻤدار اﻟﺴﻨﺔ.
ب -اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻤ ـ ـ ـ ــﺔ :وﻫﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺘُﻌﻘد ﻓﻰ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺎء وﺘﺠﻤﻊ ﻓﺌﺎت
وﻨﺴﺎء ،وﻤﻨﻬﺎ ﻋﺸﻴﺔ اﻟﺴﺒت ،وﻴُﻔﻀﻝ ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎع آﺨر ..إﻤﺎ
ﻻ
اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌب ﻛﻠﻪ رﺠﺎ ً
ً
ﻴوم اﻷﺤد ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺎءاً ﻷﻨﻪ ﻴوم اﻟرب ،وﻷن اﻟﻤﺤﻼت ﺘﻛون ﻤﻐﻠﻘﺔٕ ،واﻤﺎ ﻴوم اﻟﺨﻤﻴس
ﻤﺴﺎءاً ﻷن اﻟﻴوم اﻟذى ﻴﻠﻴﻪ أﺠﺎزة أو أى ﻴوم آﺨر ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ظروف اﻟﺨدﻤﺔ
ﻟﻛﻝ ﻛﻨﻴﺴﺔ.
ج -إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺒﺎب :إذ ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘﻬﺘم اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎً ﺨﺎﺼﺎً ﺒﺎﻟﺸﺒﺎب ﻷﺴﺒﺎب
ﻋدﻴدة ﻤﻨﻬﺎ:
 Cأﻨﻬم ﻓﻰ ﺴ ـ ـ ـ ــن اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻟﻠﻨﻀوج ووﻀﻊ أﺴ ـ ـ ـ ــس ﺠدﻴدة ﻟﺤﻴﺎﺘﻬم اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﻤﺘﻰ
ﻏﺎﺒت اﻟﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋن ﻨﺎظرﻴﻬم ﻓﻛﻴف ﺘﻛون ﻤن أﺴﺎﺴﻴﺎت ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻟﺘﻰ ﻴﻀﻌون
أﺴﺎﺴﻬﺎ.
 Cﻤواﺠﻬﺔ اﻷﺨطﺎر اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ :ﻓﻤﻊ اﻹﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻰ ﻴﺘﻌرض ﻟﺘﻴﺎرات
ﻋﻨﻴﻔ ـ ـ ـ ــﺔ وﺨطﻴرة ﻗد ﺘﺠرﻓﻪ وﺘطﻴﺢ ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻓﻰ ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴس اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻛﻴﻤﺔ.
 Cاﻟﺼ ارﻋ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟداﺨﻠﻴﺔ :اﻟﺘﻰ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌرض ﻟﻬﺎ،
واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺠﺘﺎح ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﺎﻟﻤﻌرﻛﺔ ﻓﻰ داﺨﻠﻪ ﺤﺎﻤﻴﺔ اﻟوطﻴس
ﺒﻴن اﻟﻌﻘ ـ ـ ـ ــﻝ واﻟﻌﺎطﻔﺔ ،وﺒﻴن اﻟﺘﻘﺎﻟﻴد واﻟﺤرﻴﺔ ،وﺒﻴن اﻷﺴـ ـ ـ ـ ـرة واﻷﺼدﻗﺎء ،وﺒﻴن
اﻟدﻴن واﻟﺸﻬوة ،وﺒﻴن اﻟﺤب واﻟﺒﻐﻀﺔ ،اﻷﻤر اﻟذى ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ أن ﺘﻘف
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إﻟﻰ ﺠـ ـ ـ ـ ـوارﻩ ،وﺘﻤدﻩ ﺒﻛﻝ ﻤﺎ ﻴﻠزﻤﻪ ﻓﻰ ﻤﻌرﻛﺘﻪ اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻟﻴﺨرج ﻤﻨﻬﺎ ظﺎﻓ اًر ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﺒﻨﻌﻤﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﺘﻰ ﺘﻘوﻴﻪ.
 Cاﻟﻘوة واﻟﺤﻤﺎس :ﻤن اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ أن ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺒﺎب ﻫو
أن اﻟﺸﺒﺎب ﻴﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻟدم اﻟﺠدﻴد اﻟذى ﻴﻌطﻰ ﺸﺒﺎﺒﺎً ﻟﻠﻛﻨﻴﺴﺔ ﻓﻼ ﺘﺸﻴﺦ ،إن
ﻗوﺘﻬم وﺤﻤﺎﺴ ـ ـ ـ ــﻬم اﻟطﺒﻴﻌﻰ ﻤﺘﻰ ﻛرس ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻴد ،ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺜر اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻰ
ﺤﻴوﻴﺔ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ واﻤﺘداد ﻤﻠﻛوت اﷲ ﺒﻘوة.
ﻟﻬذﻩ اﻷﺴﺒﺎب وﻏﻴرﻫﺎ ﻴﻠزم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب.
ﻼ ﻋن اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺸﺎﺒﺎت ،ﻟﻌدة أﺴﺒﺎب
وﻴﻔﻀﻝ أن ﻴﻛون اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺸﺒﺎب ﻤﻨﻔﺼ ً
ﻤﻨﻬﺎ:
 Bإن ذﻟك ﻴﺠﻌﻝ اﻟﻤﺘﻛﻠم أﻛﺜر ﺤرﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛﻝ ﺠﻨس
ﻤﺘﻰ اﻗﺘﻀت اﻟﻀرورة ذﻟك.
 Bاﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴن اﻟﺠﻨﺴﻴن ﻴﺤﻔظ ﺘﻔﻛﻴر ﻛﻝ ﻓرﻴق ﻤن اﻟﺤروب أﺜﻨﺎء اﻟﻌظﺔ.
 Bﻤن اﻟﺜﺎﺒت ن ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻹﺤﺘﻴﺎطﺎت أن اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠطﺔ
ﻴﻛوﻨون ﺼداﻗ ـ ـ ـ ــﺎت ﻤﻊ اﻟﺠﻨس اﻵﺨر ﻋﻘب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ،وﺘﺤدث ﻋﻼﻗﺎت
ﺒﻴن اﻟطرﻓﻴن ﻏﻴر ﻻﺌﻘﺔ
ﻓﻴﺠب ﺘﺠﻨب ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌﺜرات ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﻘدﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ٕوان اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﺘﻀم ﺸ ـ ـ ـ ــﺒﺎﺒﺎً ﻟم ﻴﺘﻌرف ﺒﻌد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻝ اﻟﻨﻌﻤﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن اﻟﺠو ﻤﻬﻴﺌﺎً ﺨﺎﻟﻴﺎً ﻤن
اﻟﻌﺜرات ،واﻟﺜﻐرات اﻟﺘﻰ ﻴدﺨﻝ ﻤﻨﻬﺎ إﺒﻠﻴسَ ،ﻋ ُﺴ َر رﺒﺤﻬم ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ.
ﻤن أﺠﻝ ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب وﻏﻴرﻫﺎ ﻴﻔﻀﻝ ﻓﺼﻝ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻋن اﻟﺸﺎﺒﺎت.

أﻤﺎ ﺒﺨﺼ ـ ـ ـ ــوص ﻤواﻋﻴد ﻫذﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺎت ،ﻓﻴﻔﻀﻝ أن ﻴﻛون اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺒﺎن ﻴوم
اﻟﺨﻤﻴس ،ﺤﻴث أن اﻟﻴوم اﻟﺘﺎﻟﻰ إﺠﺎزة اﻷﺴ ـ ـ ـ ــﺒوع ،وﻴﻤﻛﻨﻬم اﻻﺴ ـ ـ ـ ــﺘذﻛﺎر ﻓﻴﻬﺎ .أﻤﺎ اﺠﺘﻤﺎع
اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺎﺒﺎت ﻓﻴﻔﻀﻝ أن ﻴﻛون ﻴوم اﻻﺜﻨﻴن ﻷن ﺤﺼص اﻟﻤدرﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻴوم ﺘﻛون أﻗﻝ
»ﻨﺼف ﻴوم«.
وﻴُﺴﺘﺤﺴ ـ ـ ـ ــن اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺒﻌض ﻴﻤﻛن ﻤﻌﺎﻴﺸ ـ ـ ـ ــﺘﻬم واﻟﺘودد إﻟﻴﻬ ـ ـ ـ ــمٕ ،واظﻬﺎر اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻬم،
ورﺒﺤﻬم ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ.
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ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﻛون ﻗﺎﺌد اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺸﺒﺎب وأﻋﻀﺎء اﻟﻔرﻴق اﻟذى ﻴﺨدم ﻤﻌﻪ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ،
ﻋﻠﻰ ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘوى ﺴ ـ ـ ـ ــﺎم روﺤﻴﺎً وﺜﻘﺎﻓﻴﺎً ،ﻛﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻛوﻨوا ﺤﻴوﻴﻴن ،ﻨﺸطﻴن ،ذوى أﺴﻠوب
ﻤﻘﺒوﻝ ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﺒﺎدرﻴن ،ﻗﻴﺎدﻴﻴن.
د -اﺠﺘﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻌﻤﺎﻝ :ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﻛون ﻟﻬم اﺠﺘﻤﺎع ﺨﺎص ﺒﻬم ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ اﻷﺤﻴﺎء
اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻛن ﺤﺼرﻫم ،واﻟوﺼوﻝ إﻟﻴﻬم ،وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻛﻠﻬم ..وﻴﻤﻛن ﺘﺤدﻴد
ﻤوﻋد اﻹﺠﺘﻤﺎع ﺤﺴب ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬم.
ﻫـ -إﺠﺘﻤﺎع إﺨوة اﻟرب :أى اﻟﻔﻘراء اﻟذﻴن ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻋدﻫم اﻟﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻛون إﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ﺒﻬم ﻗﺎﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟﻤﺎدﻴﺔ.
و -ﻤدارس اﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻟﻛﻨﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ :ﻴﺠب اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨشء ﻷﻨﻬم ﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻘﺒﻝ وﺘﻘدﻴم
اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻸطﻔﺎﻝ واﻟﻔﺘﻴﺎن أﺴﻬﻝ وأرﺴﺦ " وأﻨك ﻤﻨذ اﻟطﻔوﻟﻴﺔ ﺘﻌرف اﻟﻛﺘب اﻟﻤﻘدﺴﺔ
اﻟﻘﺎدرة أن ﺘُﺤﻛﻤك ﻟﻠﺨﻼص ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن اﻟذى ﻓﻰ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻴﺴوع " ) ٢ﺘﻰ .(١٥ :٣
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أى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﻻ ﺘُﻌﻘد ﻛﻝ أﺴﺒوع ن ﺒﻝ ﻴﻌﻤﻝ ﻟﻬﺎ ﺘرﺘﻴب ﺨﺎص ﺒﺤﺴب اﻟﺨطﺔ
اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﺨدﻤﺔ .وﻤن ﻫذﻩ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت:
أ  -اﻟﻨﻬﻀ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ :أى اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﻟﻔﺘرة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴوﻤﻴﺎً ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺎت
اﻟﻛﻨﺴﻴﺔ ﻤﺜﻝ اﻷﺼوام وأﻋﻴﺎد اﻟﻘدﻴﺴﻴن...
ب -اﻟﺤﻔ ـ ـ ـ ــﻼت اﻟﻛ ارزﻴﺔ :ﺘُﻘﺎم ﺤﻔﻼت ﺒﻬدف اﻟﻛ ارزة ﻓﻰ ﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ،أو ﻟﻔﺌﺎت
ﺨﺎﺼ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻟطﻠﺒﺔ ﻛﻝ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤدة ﻤﺜﻼً ،أو ﻟﻛﻝ ﻤﻬﻨﺔ ﻛﺎﻷطﺒﺎء أو اﻟﻤﻬﻨدﺴ ـ ـ ـ ــﻴن
أو اﻟﻤدرﺴ ـ ـ ـ ــﻴن أو اﻟﻤﺤﺎﻤﻴن أو رﺠﺎﻝ اﻷﻋﻤﺎﻝ ..أﻷخ) ،وﻟﻬﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺄﺘﻰ اﻟﻛﻼم
ﻋﻨﻪ(.
ج -اﻟرﺤﻼت اﻟﻛ ارزﻴﺔ :وﻓﻛرﺘﻬﺎ ﺘﺸﺒﻪ ﻓﻛرة اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﺘﻛون ﻓﻰ أﻤﺎﻛن
أﺨرى ﻏﻴر ﻤﻛﺎن اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻤﺜﻝ اﻷدﻴرة أو ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻓﻰ ﻤدﻴﻨﺔ أﺨرى ،أو ﻓﻰ ﻤﻛﺎن
طﻠق ..إﻟﺦ )وﻟﻬﺎ أﻴﻀﺎً ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺎﺘﻰ اﻟﻛﻼم ﻋﻨﻪ(.
د -اﻟﻤؤﺘﻤرات اﻟﻛ ارزﻴﺔ :وﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺒﻪ ﻓﻛرة اﻟرﺤﻼت اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﻏﻴر اﻨﻬﺎ ﺘﻛون ﻟﻤدة أﺴﺒوع أو
أﻛﺜر ،وﻤن ﻤﻴزاﺘﻬﺎ أن ﺘﺘﻴﺢ ﻓرﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﺸ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺼداﻗﺔ اﻟﺘﻰ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ

ﻴﻤﻛن رﺒﺢ اﻟﻨﻔوس ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ) ،وﻟﻬﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺴﻴﺄﺘﻰ اﻟﻛﻼم ﻋﻨﻪ(.
ﺛﺎﻟﺜ :8ﻣﻨﺎﻫﺞ وﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻜﺮازﻳﺔ
 -١اﻟﻘداﺴ ـ ـ ـ ــﺎت واﻟﻌﺸ ـ ـ ـ ــﻴﺎت :ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤوﻀوﻋﺔ ﺒﺤﻤﺔ ،وﻀﻌﻬﺎ آﺒﺎء اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار
اﻟﺴﻨﺔ وﻫﻰ :ﻓﺼوﻝ ﻤن رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺌﻝ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴوﻝ )ﺘﺴﻤﻰ اﻟﺒوﻟس( وﻓﺼوﻝ ﻤن
رﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺌﻝ ﺒﺎﻗﻰ اﻟرﺴﻝ )وﺘﺴﻤﻰ اﻟﻛﺎﺜوﻟﻴﻛون( ،وﻓﺼوﻝ ﻤن ﺴﻔر أﻋﻤﺎﻝ اﻟرﺴﻝ )وﺘﺴﻤﻰ
اﻹﺒرﻛﺴ ـ ـ ـ ــﻴس( ،وﻓﺼوﻝ ﻤن اﻟﻤزاﻤﻴر ،وﻓﺼوﻝ ﻤن اﻟﺒﺸﺎﺌر اﻷرﺒﻌﺔ .وﻛﻠﻬﺎ ﺘدور ﺤوﻝ
ﻫدف واﺤد ،وﺘﺤﻘق ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ واﺤدة وﻫﻰ اﻟﻛ ارزة.
ﻛﻤﺎ أن ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ أو ﺘرﺘﻴب اﻟﻌﺒﺎدة وﻤﻛﺎن اﻟﻌظﺔ ﻤرﺘب ﺒﺤﺴب طﻘس دﻗﻴق ﻤﺘﺒﻊ ﻓﻰ
ﺴﺎﺌر اﻟﻛﻨﺎﺌس اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ.
 -٢اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻨوﻋﻴﺔ :ﻴﻔﻀ ـ ـ ـ ــﻝ أن ﺘوﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻛ ارزﻴﺔ ﻴراﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ أن
ﺘﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــب اﻟﻤﺨدوﻤﻴن ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت .ﻓﺒﺼ ـ ـ ـ ــرف اﻟﻨظر ﻋن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ
وﻨﺴﺎء واﻟﺘﻰ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﺎ أى ﻤوﻀوع ﻛرازى ﻤن اﻟﻛﺘﺎب
ﻻ
اﻟﺘﻰ ﺘﻀم ﻓﺌﺎت اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌب رﺠﺎ ً
ً
اﻟﻤﻘ ـ ـ ـ ــدس ،ﻓﺈن ﺒﻘﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى ﻛﺈﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺒﺎب .أو اﻟﻌﻤﺎﻝ ،أو أﺨوة
اﻟرب ،أو ﻤدارس اﻟﺘرﺒﻴﺔ اﻟﻛﻨﺴﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻨﺘﻘﺎء اﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟﻛﺘﺎﺒﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬم.
ﻼ ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻴﻤﻛن وﻀﻊ ﻤﻨﻬﺞ ﻴﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺎت ﻛﺘﺎﺒﻴﺔ ﻛﻴوﺴف
ﻓﻤﺜ ً
وداﻨﻴﺎﻝ واﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﺘﻴﺔ وﺘﻴﻤوﺜﺎوس ..وﻏﻴرﻫم وﻴﺸ ـ ـ ـ ــﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻤواﻀﻴﻊ ﺘﻬم ﻓﺘرة اﻟﺸﺒﺎب،
وﻛﻴف ﻴدﺨﻝ اﻟرب ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻠوب .ﻤﻊ ﻤﻼﺤظﺔ ﻋدم ﺒﺤث
ﻻ
اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻛﻼت ﻓﻰ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﻹﻴﺠﺎد ﻋﻼج ﻟﻬﺎ ،ﺒ ـ ـ ـ ــﻝ إﺒراز اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم إﻟﻰ اﻟﻤﺨﻠص أو ً
اﻟذى ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺤﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﺸﺎﻛﻝ.
وﻫﻛذا اﻟﺤﺎﻝ ﻤﻊ أﻨواع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى.
أﻤﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎع أى ﺘرﺘﻴب وﻨظﺎم اﻟﺨدﻤﺔ ﻓﻰ ﻴوم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻓﻴﺘﺒﻊ ﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎع
اﻟﻛرازى ،اﻟذى ﺴﺒق إﻴﻀﺎﺤﻪ.
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ
 -٣اﻟﻨﻬﻀﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ :ﻴﻤﻛن أن ﻴﻛون ﻤﻨﻬﺞ اﻟوﻋظ اﻟﻛرازى ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺘﻤ ً
ﻤواﻀﻴ ـ ـ ـ ــﻊ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻛﺄن ﺘُﻠﻘﻰ ﻋدة ﻋظﺎت ﻓﻰ أﻴﺎم اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋن ﺸ ـ ـ ـ ــﺨﺼﻴﺔ واﺤدة ﻤن
ﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻛﺘﺎب ،وﻛﻝ ﻋظﺔ ﺘُﻌﺎﻟﺞ ﺠﺎﻨﺒﺎً ﻤن ﺠواﻨب ﻫذﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،أو ﻤوﻗﻔﺎً ﻤن
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ﻤواﻗﻔﻬ ـ ـ ـ ــﺎ .وﻴﻤﻛن أن ﺘُﻠﻘﻰ ﻋظﺎت ﻏﻴر ﻤﺘﺼﻠ ـ ـ ـ ــﺔ ،وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﺨدم ﻫدﻓﺎً واﺤداً وﻫو ﻗﺒوﻝ
اﻟﻤﺴﻴﺢ .أﻤﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻴﺘﺒﻊ ﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﻛرازى أﻴﻀﺎً.
 -٤اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻛ ارزﻴﺔ :ﺘﺸ ـ ـ ـ ــﻤﻝ اﻟﺤﻔﻠﺔ ﻀﻤن ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋظﺔ ﻛ ارزﻴﺔ وﻗﻴﻠم ﻛرازى.
وﻴﺤﺴن وﻀﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﺤﻔﻠﺔ ﻛﺎﻵﺘﻰ:
 Bﺘراﻨﻴم ﻛ ارزﻴﺔ

 Bﺼﻼة ﻗﺼﻴرة

 Bﻛﻠﻤﺔ ﻋن ﻫدف اﻟﺤﻔﻠﺔ

 Bﻛﻠﻤﺔ ﻛ ارزﻴﺔ

 Bﺸﺎى أو ﻤرطﺒﺎت ﻤﻊ ﺤﻠوى

 Bﻓﻴﻠم ﻛرازى

 Bﺼﻼة ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ

 Bﺠﻠﺴﺎت ﻓردﻴﺔ

 -٥اﻟرﺤﻼت اﻟﻛ ارزﻴﺔ :ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﺸﺘﻤﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟرﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋظﺔ ﻛ ارزﻴﺔ ،ﻻ ﻴُﻛﺘﻔﻰ ﺒزﻴﺎرة
اﻷﻤﺎﻛن اﻟﺘﻰ ﺘﻘﺼدﻫﺎ اﻟرﺤﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻐﻝ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴق اﻟﺼداﻗﺎت ﻤﻊ
اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺸﺘرﻛﻴن ﻓﻰ اﻟرﺤﻠﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻝ ﻓردى ﻤﻌﻬم.
وﻴﻤﻛ ـ ـ ـ ــن ﻋﻤﻝ اﺠﺘﻤﺎع ﻛرازى ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﻛﺎن اﻟرﺤﻠﺔ ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﺒرﻨﺎﻤ ـ ـ ـ ــﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﻛرازى
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎً.
ُ

 -٦اﻟﻤؤﺘﻤرات اﻟﻛ ارزﻴﺔ :ﻴﻤﻛن أن ﻴدور اﻟوﻋظ اﻟﻛرازى ﻓﻰ اﻟﻤؤﺘﻤرات ﺤوﻝ ﻤوﻀوع واﺤد
ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﺤﻠﻘﺎت ﻴوﻤﻴﺔ ،أو ﻴﻤﻛن أن ﺘُﺤدد ﻤواﻀﻴﻊ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ وﻟﻛﻨﻬﺎ ﺘﺨدم اﻟﻬدف اﻟﻛرازى
اﻟواﺤد.

وﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟﻤؤﺘﻤر ﻴﺸﻤﻝ ﻓﺘرات ﺼﺒﺎﺤﻴﺔ وﻓﺘرات ﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ،وﻴﺤﺴن أن ﺘﺸﻤﻝ ﻛﻝ ﻓﺘرة
ﻤوﻀوﻋﺎً واﺤداً ﻛ ارزﻴﺎً أو أﺜﻨﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر.
وﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘُﻌطﻰ ﻓرﺼﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻟﻔردى ،ﻛﻤﺎ ﻴﺤﺴن إﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻔﺘرات ﺤرة
ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺸﻌروا ﺒﻀﻐوط ﻨﻔﺴﻴﺔ.
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ﻛﺜﻴرون ﻤن اﻟﺒﻌﻴدﻴن ﻴﺤﻀرون ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ،ﻟذا ﻓﻬﻰ ﻤﺠﺎﻝ ﻤﺘﺴﻊ ﻟﻠﻛ ارزة.
أو ً
ﻻ :اﻟﺰواج
ﻴﻤﻛن اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻐﻼﻝ ﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ اﻹﻛﻠﻴﻝ ﻟﺘﻘدﻴم ﻋظﺔ ﻛ ارزﻴﺔ ﻗﺼﻴـ ـ ـ ـ ـرة ،رﻏم أن ﻓﻰ ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ
اﻟﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺎت ﻻ ﻴﻛون أﺤد ﻤﺴﺘﻌداً أن ﻴﺴﻤﻊ ﺸﻴﺌﺎً ﻹﻨﺸ ـ ـ ـ ــﻐﺎﻝ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻟﻌروﺴﻴن وﻤﺒﺎﻫﺞ
اﻟﻌرس ،إﻻ أن ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ﻟﻬﺎ ﺴﻠطﺎﻨﻬﺎ ،ﺤﺒذا ﻟو ﺨﺼص وﻗت ﻋﻘب ﻗراءة اﻹﻨﺠﻴﻝ ﻟﺘﻠﻘﻰ
ﻓﻴﻪ اﻟﻌظﺔ.

وﻴﻤﻛن أن ﺘﻨطﻠق اﻟﻌظﺔ ﻤن ﻤوﻀوع اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وﻫﻰ اﻟزواج ،ﻟﻠﺤدﻴث ﻋن رﺒﺎط اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﺒﺎﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ،ﻛﻌرﻴس ﺒﻌروس ،واﻟﺘرﻛﻴز ﻋﻠﻰ:
 -١ﺤب اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻠﻛﻨﻴﺴﺔ )أف (٢٥ :٥
 -٢ﺒذﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻷﺠﻠﻬﺎ )أف (٢٥ :٥
 -٣ﺘﺠﻬﻴز اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻬﺎ :ﺘﻘدﻴﺴﻬﺎ وﺘطﻬﻴرﻫﺎ )أف (٢٦ :٥
 -٤إﺴﺘﻌدادﻩ ﻟﻺﺘﺤﺎد ﺒﻬﺎ )أف  ٣١ :٥ن (٣٢
 -٥ﺨطﺒﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻠﻛﻨﻴﺴﺔ )ﻨش ) ،(٥ :٨ﻫو  ٢) ،(١٩ :٢ﻛو (٢ :١١

وﻫﻨﺎك آﻴﺎت ﻋدﻴدة ﻴﻤﻛن اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺎت .ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن اﻟﺤدﻴث ﻋن
ﺠﺎﻨ ـ ـ ـ ــب اﻟﻌروس ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ ﻗﺒوﻝ اﻟﻌرﻴس أو رﻓﻀﻪ ،وﺤﺒﻬﺎ ﻟﻪ ،وﻗرارﻫﺎ ﺒﺄن ﺘﻌﻴش ﻤﻌﻪ ى أﻟﻔﺔ
وﺸرﻛﺔ ،وﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﺘرﻛﻴزات اﻟﻌظﺔ اﻟﻛ ارزﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴ :8اﻟﺠﻨﺎزات
إن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﻰ أﻨﺴب ﻤﺎ ﻴﻛون ﻟﺘﻘدﻴم ﻛﻠﻤﺔ ﻛ ارزﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻤوﺠودﻴن ﻴﻔﻛرون ﻓﻰ
اﻟﻤوت وﻤﺎ ﺒﻌد اﻟﻤوت ،ﻓﻘﻠوﺒﻬم ﻤﺴﺘﻌدة ﻟﺘﻘﺒﻝ ﻛﻠﻤﺔ اﷲ .ﻛﻤﺎ أن أﺴرة اﻟﻤﻨﺘﻘﻝ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ
إﻟﻰ اﻟﺘﻌزﻴﺔ.

 ١٣٨دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

واﻵﻴﺎت اﻟﻛﺘﺎﺒﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻛﺜﻴـ ـ ـ ـ ـرة ..وﺘوﺠد ﻛﺘب ﻛﺜﻴرة ﺘﺘﻨﺎوﻝ آﻴﺎت
ﻋدﻴدة وﺘﺼﻴﻎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋظﺎت .وﻤن ﻫذﻩ اﻟﻛﺘب:
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨

ﻋزاء اﻟﻤؤﻤﻨﻴن  -ﺤﺒﻴب ﺠرﺠس – ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ٠
طرﻴق اﻟﺴﻤﺎء – اﻟﻘس ﻤﻨﺴﻰ ﻴوﺤﻨﺎ – ﻤﻛﺘﺒﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ.
ﺼوت ﻤن اﻷﺒدﻴﺔ –اﻟﻘﻤص ﺒطرس ﻗﺴطﻨدى.
 ١٠٠ﻋظﺔ ﻓﻰ اﻟرﺜﺎء  -اﻟﻘﻤص ﺒوﻟس ﺒﺎﺴﻴﻠﻰ.
ﻻ ﺘﺤزﻨوا ﻛﺎﻟﺒﺎﻗﻴن – اﻟﻘس ﻋﻤﺎﻨوﺌﻴﻝ.
اﻟﺼوت اﻟﻤﻌزى – ﺼﺎﺒر ﻗﺴطﻨدى.
رﺴﺎﺌﻝ ﺘﻌزﻴﺔ – ﺤﺒﻴب ﺤﻛﻴم.
ﺘﻌزﻴﺎت اﷲ ﻟﻠﺤزاﻨﻰ – اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﺴﻘﻔﻴﺔ.

ﺘﺘﺒﻊ ﻓ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻌظﺎت اﻟﺠﻨﺎﺌزﻴﺔ ﻨﻔ ـ ـ ـ ــس ﺘرﻛﻴزات اﻟﻌظﺔ ،ﻤﻊ ﻤ ارﻋ ـ ـ ـ ــﺎة وﻗت اﻟﻌظﺔ ،ﻓﻔﻰ
اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ أن ﺘزﻴد اﻟﻌظﺔ ﻋن  ٢٠دﻗﻴﻘﺔ ،أﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺼواﻨﺎت اﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌزاء ﻓﻴﻤﻛن
أن ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻐرق اﻟﻌظﺔ وﻗﺘﺎً أطوﻝ ﻤن ذﻟك ،وﻟﻛن ﻴراﻋﻰ أﻴﻀﺎً أن ﺒﻌض اﻟﻤﻌزﻴن ﻴرﻴدون
اﻹﻨﺼراف ،وأُﻨﺎس آﺨرون ﻴﺤﻀرون ﻟﻠﺘﻌزﻴﺔ ،ﻟذﻟك ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻤراﻋﺎة ذﻟك.
ﺛﺎﻟﺜ :8أﻋﻴﺎد اﻟﻤﻴﻼد
ﻴﺤﺘﻔﻝ اﻟﻛﺜﻴرون ﺒﺄﻋﻴﺎد ﻤﻴﻼدﻫم وﻴدﻋون أﺼدﻗﺎﺌﻬم وأﻗﺎرﺒﻬم ،ﻓﻴﻤﻛن ﻟﻠﺨﺎدم أن ﻴﺴﺘﻐﻝ
ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻟﻠﻛ ارزة ،وذﻟك ﺒﺄن ﻴﻨﺘﻬز ﻓرﺼﺔ ﻋﻴد ﻤﻴﻼدﻩ أو ﻤﻴﻼد اﺤد أﻓراد أﺴرﺘﻪ
ﻋﻰ إﻟﻰ ﺤﻔﻠﺔ ﻋﻴد ﻤﻴﻼد أﺤد أﺴﺘﻐﻝ اﻟﻔرﺼﺔ
وﻴدﻋو أﺸﺨﺎﺼﺎً ﻴرﻴد أن ﻴﻛرز ﻟﻬم ،أو إذا ُد ﱠ
ﻟﻴﻘدم ﻋظﺔ ﻛ ارزﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.

وﻴﻤﻛن رﺒط ﻤوﻀوع اﻟﻤﻴﻼد اﻟﺠﺴ ـ ـ ـ ــدى ﺒﺎﻟﻤﻴ ـ ـ ـ ــﻼد اﻟروﺤﻰ اﻟذى ﻤن ﻓوق ﻷﺨذ طﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺴﻤﺎء »اﻟﻤوﻟود ﻤن اﻟﺠﺴد ﺠﺴد ﻫو واﻟﻤوﻟود ﻤن اﻟروح ﻫو روح« )ﻴو .(٦ :٣

ﻛﻤ ـ ـ ـ ــﺎ أن رﺒ ـ ـ ـ ــط ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﺒﻤﻴﻼد رب اﻟﻤﺠد ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ واﻟدﺨوﻝ ﻓﻰ ﻫدف
ﻫذا اﻟﻤﻴﻼد وﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺒﻪ ﻷﺠﻝ ﺨﻼص اﻹﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن »وﻟﻛن ﻟﻤﺎ ﺠﺎء ﻤﻝء اﻟزﻤﺎن أرﺴﻝ اﷲ أﺒﻨﻪ
ﻤوﻟ ـ ـ ـ ــوداً ﻤت اﻤرأة ،ﻤوﻟوداً ﺘﺤت اﻟﻨﺎﻤوس ،ﻟﻴﻔﺘدى اﻟذﻴ ـ ـ ـ ــن ﺘﺤت اﻟﻨﺎﻤوس ﻟﻨﻨﺎﻝ اﻟﺘﺒﻨﻰ«
)ﻏﻼ .(٥ ،٤ :٤
وﻫﻛذا ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻤن أﻓراح ،وﺠﻨﺎزات ،وأﻋﻴﺎد ﻤﻴﻼد ،وﻏﻴرﻫﺎ ﺘُﻌﺘﺒر ﻤﺠﺎﻻت
ﻛ ارزﻴﺔ ﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ اﻟﺨﺎدم اﻟﻐﻴور ﻟﺘﻘدﻴم ﺸﺨص اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٣٩

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث
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اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻤﺠﺎﻝ ﺨﺼب ﻟﻠﻛ ارزة ،وﻟﻛﻰ ﺘﻛون اﻟﺨدﻤﺔ ﻤﺜﻤرة ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﻌرف اﻟﺨﺎدم
اﻷﻤور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أو ً
ﻻ :ﻋﻮاﻣﻞ داﻓﻌﺔ
 -١اﻟﻤرﻴ ـ ـ ـ ــض ﻤؤﻫﻝ ﻟﻘﺒوﻝ ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ،ﻷﻨﻪ ﻴﺘرﺠﻰ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻔﺎء ﻤ ـ ـ ـ ــن اﷲ ،ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻴرﻴد أن
ﻴرﻀﻴﻪ.
 -٢وﻫو ﻏﻴر ﻤﺸﻐوﻝ ﺒﻌﻤﻠﻪ أو ﺘﺠﺎرﺘﻪ ،ﻓﻠﻴس ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﻋن ﺴﻤﺎع ﻛﻠﻤﺔ اﷲ.
 -٣إن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌف اﻟﺘﻰ ﻴوﺠد ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺸ ـ ـ ـ ــﻌرﻩ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻪ ن ﻓﻤن اﻟﺴﻬﻝ أن ﻴﺘﻀﻊ أﻤﺎم
اﷲ.
 -٤إن ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ اﻟﻬﺎﺒطﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻤﺤﺘﺎﺠﺎً إﻟﻰ ﻤن ﻴﺴﺎﻋدﻩ وﻴرﻓﻊ ﻤﻌﻨوﻴﺎﺘﻪ.
 -٥وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ إﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻌداد اﻟﻤرﻴض ﻟﺴﻤﺎع ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ن ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﻨﺠد أﻫﻝ
اﻟﻤرﻴض أﻴﻀﺎً ﻋﻨدﻫم ﻨﻔس اﻻﺴﺘﻌداد ،ﻷﻨﻬم ﻴطﻠﺒون ﻛذﻟك ﻤﻌوﻨﺔ اﷲ.
ﻛﻝ ﻫذا ﻴﺠﻌﻝ ﻤﺴؤﻟﻴﺘﻨﺎ أﻤﺎم اﷲ ﺨطﻴرة ﺨﺎﺼﺔ إذا وﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻨﺎ اﺤﺘﻤﺎﻝ اﻨﺘﻘﺎﻝ
اﻟﻤرﻴض.
ﺛﺎﻧﻴ :8أﺳﻠﻮب اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 -١ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﺘﻛون اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﻤﺨﺘﺼرة ،ﻓرﺒﻤﺎ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤرﻴض ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘرﻛﻴز
ﻓﺘرة طوﻴﻠﺔ .ورﺒﻤﺎ ﻛﺎن ﻤﺘﺄﻟﻤﺎً وﻤﺘوﺠﻌﺎً ﻓﻼ ﻴﺤﺘﻤﻝ اﻹطﺎﻟﺔ.
رﺠﺎء ،وذﻟك ﺒﺈظﻬﺎر ﺤﻨﺎن اﷲ وﺤﺒﻪ ،وﻋطﻔﻪ،
 -٢ﻴﻨﺒﻐﻰ أﻴﻀﺎً أن ﺘﻛون اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ ﻤﻤﻠوءة ً
وﻤﻌوﻨﺘﻪ ،وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎء.
 -٣وأن ﺘﻛون رﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘرﻴﺢ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ،ﻻﺠﺎرﺤﺔ ﻟﻤﺸﺎﻋرﻩ.
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 -٤إﺒﺘﻌد ﻋن ﺴﻴرة اﻟﻤوت ﻟﺌﻼ ﻴﺘﺸﺎءم ،ودع اﻟروح اﻟﻘدس ﻫو اﻟذى ﻴﺤدﺜﻪ ﻤن داﺨﻠﻪ ﻋن
اﻷﺒﻌﺎد اﻷﺨرى اﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻠﻴق أن ﻨﺘﻛﻠم ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
ﺛﺎﻟﺜ :8آداب اﻟﺰﻳﺎرة
 -١ﻴﺤﺴ ـ ـ ـ ــن أن ﺘﺄﺨ ـ ـ ـ ــذ ﻤﻌك ﻫدﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ،ﻴُﻔﻀﻝ أن ﺘﻛ ـ ـ ـ ــون ﻛﺘﺎﺒﺎً ﻤﻘدﺴـ ـ ـ ـ ـﺎً ،أو ﺼورة
دﻴﻨﻴﺔ...
 -٢ﺘﺨﻴر وﻗﺘﺎً ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً ﺒﺒزﻴﺎرة ،ﻟﻴس ﻓﻰ أوﻗﺎت اﻷﻛﻝ ﻷو اﻟراﺤﺔ واﻟﻨوم.
 -٣ﻤراﻋﺎة اﻟﻌدد ،ﻓﻼ ﻴﺼﺢ أن ﻴذﻫب ﻋدد ﻛﺒﻴر ﻤن اﻟﺨدام ﺨوﻓﺎً ﻋﻠﻰ راﺤﺔ اﻟﻤرﻴض.
 -٤ﺘراﻋﻰ اﻟدﻗﺔ ﻓﻰ زﻴﺎرة اﻟﺨدام ﻟﻠﻤرﻀﻰ ﻤن اﻟرﺠﺎﻝ ،أﻤﺎ اﻟﻤرﻀﻰ ﻤن اﻟﺴﻴدات ﻓﻴزرﻫن
اﻟﺨﺎدﻤ ـ ـ ـ ــﺎت ،ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻛون ﻫﻨﺎك ﺤرج ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ إﻋﺘﺒﺎرات وﻤﺒﺎدئ اﻟﺨدﻤﺔ
ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص.
راﺑﻌ :8ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ
 -١ﻤﻌﺠزات اﻟﺸﻔﺎء ﻓﻰ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس.
 -٢آﻴﺎت ﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻋن اﻟﺸﻔﺎء )ﻴﻤﻛن إﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ ﻤن ﻓﻬرس اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس(.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟراﺒﻊ
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اﻟﺴﺠون ﻤﺠﺎﻝ ﻤﺘﺴﻊ ﻟﻠﻛ ارزة ،وﻴﻨﺒﻐﻰ ﻤﻼﺤظﺔ اﻷﻤور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أو ً
ﻻ :اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺠﻮن
واﻟﻤﻘﺼ ـ ـ ـ ــود اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻤﺘﻰ ُﻋرﻓت ﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﻴﻊ أن ﻨﻨﻔذ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ
ﺘوﺼﻴﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ إﻷى ﻗﻠﺒﻪ ،ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت:
 -١اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺒﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺠون ﻴﺸﻌر ﺒﺄﻨﻪ طرﻴد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأن اﻟﻨﺎس ﻗد ﻓﻘدت اﻟﺜﻘﺔ
ﺒﻪ ،ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴق اﻟﻤﺤﺒﺔ أوﻻً.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٤١

 -٢ﺘﺨﺘﻠف ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺠوﻨﻴن اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤن ﺸﺨص ﻵﺨر ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﺒﺎﺌس ﻤن اﻟﺤﻴﺎة ،وﻫﻨﺎك
اﻟﻤﺘﺒﺠﺢ واﻟﻤﺘﻤرد اﻟﻤوﻏﻝ ﻓﻰ اﻟﺸر واﻟﺠرﻴﻤﺔ.
واﺨﺘﻼف اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗد ﻴرﺘﺒط ﺒﻨوع اﻟﺠرﻴﻤﺔ ،وﻤدة اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺤﻛم ٕوان ﻛﺎن ﺴﺠﻨﻪ ﻗد ﺘم ظﻠﻤﺎً
أم ﻟﺨطﺄ ﻏﻴر ﻤﻘﺼود ..إﻟﺦ.
 -٣إن اﻟوﺴط اﻟذى ﻴﺤﻴط ﺒﻪ وﺴط ﻤوﺒوء ن ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻝ اﻟﻨﻌﻤﺔ
ﻟﺘﻨﻘذﻩ.
 -٤إن ﺠو اﻟوﺤﺸﺔ اﻟﻛﺌﻴب اﻟذى ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﺤﺘﺎﺠﺎً إﻟﻰ أﻨﻴس وﺼدﻴق ﻴﺠﻠس ﻤﻌﻪ،
اﻷﻤر اﻟذى ﻴﺴﻬﻝ ﻗﺒوﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ اﻟﺼدﻴق اﻷﻟزق ﻤن اﻷخ.
ﻼ ﻟﻘﺒوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ وﺘﺴﻠﻴﻤﻬم ﻟﻪ ،ﺤﺘﻰ
 -٥اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ إﻟﻰ اﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ أﺴرﺘﻪ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤؤﻫ ً
ﻴﻨﺘﻬﻰ اﻟﻘﻠق ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻪ.
ﺛﺎﻧﻴ :8ﻗﻴﻮد ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﺠﻮن
 -١ﻋدم ﺘواﻓر اﻟزﻴﺎرات ﺒﺴﻬوﻟﺔ.
 -٢ﻋدم ﺘواﻓر اﻟﻤﻌﺎﻴﺸﺔ واﻟﻌﺸرة ..اﻷﻤر اﻟذى ﻴﻀﻌف ﻋﺎﻤﻝ اﻟﺼداﻗﺔ واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.
 -٣إﻨﻌدام اﻟﻤﻨﺎخ اﻟروﺤﻰ اﻟذى ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺜر واﻟﻨﻤو.
 -٤اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘوى اﻷﺨﻼﻗﻰ اﻟﻬﺎﺒط اﻟذى ﻴﻌﻴﺸ ـ ـ ـ ــون ﻓﻴﻪ ،ﻤﻊ ﻗوة اﻟﺘﻴ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﻤﻀﺎد وﻤﺤﺎوﻻت
ﺘﺠﻨﻴدﻫم ﻟﻠﺠراﺌم ..ﻓﺎﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺠن ﻤدرﺴﺔ اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻴﺘﺘﻠﻤذ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﺠدون ﻋﻠﻰ أﻴدى أﺴﺎﺘذة
اﻟﺠراﺌم اﻟﻌﺘﺎة.
 -٥ﻛﺜﻴرون ﻤن اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺠوﻨﻴن أﻤﻴون ﻻ ﻴﻌرﻓون اﻟﻘراءة وﻻ اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻓﻼ ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﻴﻌون ﻗراءة
اﻹﻨﺠﻴﻝ.
 -٦ﻛﺜﻴرون ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘواﻫم اﻟﻌﻘﻠﻰ ﻤﺘﺒﻠد ﻤﻤﺎ ﺴﻬﻝ أن ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﻘطوا ﻓرﻴﺴﺔ ﻟﻸﻴدى اﻟﺘﻰ ﺘﺤرﻛﻬم،
اﻷﻤر اﻟذى ﻴﺠﻌﻝ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺸﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎرز.
 -٧اﻨﺘﺸ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﺨطﻴﺔ واﻟﺸذوذ اﻟﺠﻨﺴﻰ داﺨﻝ اﻟﻌﻨﺎﺒر اﻟﻤﻛدﺴﺔ ﻴﺼﻴب اﻟﺒﻌض ﺒﺎﻟﻴﺄس ﻓﻰ
إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺎة ﺘُرﻀﻰ اﷲ.

 -٨اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻤﺨدرات واﻟﺤﺒوب اﻟﻤﺨدرة ﻴﺼﻌب أﻴﻀﺎً ﻤﻬﻤﺔ اﻟﻛﺎرز ،وﻫذا ﻓﻰ ﻨﻔس اﻟوﻗت
ﻴﺒرز أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻛ ارزة ﻟﻬم وﻀرورﺘﻬﺎ.

 ١٤٢دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

ﺛﺎﻟﺜ :8أﺳﻠﻮب ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ
 -١إظﻬ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ـ ـ ـ ــﺔ أوﻻً ،وذﻟك ﺒﺘﻘدﻴم ﺒﻌض اﻟﻬداﻴ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻤن ﻤﺄﻛﻝ وﻤﻠﺒس
وﻤﺸ ـ ـ ـ ــرب ،أو وﻀﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤن اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻰ أﻤﺎﻨﺎﺘﻪ ﺒﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺴﺠن ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺠﻴن
ﻤﻨﻬم وﻫم اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ.
 -٢ﺘﻘدﻴم اﻟﺨدﻤﺎت ﻷﺴرﺘﻪ اﻟذﻴن ﺤرﻤوا ﻤن رﻋﺎﻴﺘﻪ.
 -٣ﺘﻘدﻴم اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﺒﺒﺴﺎطﺔ وﺘرﻛﻴز ﻟﻀﻴق وﻗت اﻟزﻴﺎرة.
 -٤ﺘزوﻴد ﻤن ﻴﻘرأون ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻟﻛﺘب واﻟﻘﺼص.
 -٥ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﺨطﺎﺒﺎت أﻴﻀﺎً ﻓوﻗﻌﻬﺎ طﻴب ﺠداً ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠون.
 -٦ﺘوﻓﻴر ﺴﺒﻝ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺸرﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﻋﻘب ﺨروﺠﻪ ﻤن اﻟﺴﺠن.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺨﺎﻤس
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إن اﻟﻤدارس واﻟﻛﻠﻴﺎت ﻤن أﻫم ﻤﺠﺎﻻت اﻟﻛ ارزة وأﻛﺜرﻫﺎ إﺘﺴﺎﻋﺎً.
أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺮازة ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
 -١ﻤﺠﻤﻊ ﺸﺒﺎب واﺴﻊ.

 -٢ﻛﻝ ﺸ ـ ـ ـ ــﺎب ﻤن أﺴرة ن وﻴﻌﻴش ﻓﻰ ﺤﻰ ﻤن أﺤﻴﺎء اﻟﻤدﻴﻨﺔ ،وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻛﻠﻴﺎت ﻓﻬو ﻤن
ﻤدﻴﻨﺔ أﺨرى أو ﻗرﻴﺔ ن ﻓﻤﺘﻰ رﺒﺤﻨﺎ ﻫذا اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺎب ﻟﻠﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ اﺴﺘطﻌﻨﺎ أن ﻨوﺼﻝ رﺴﺎﻟﺔ
اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ أﻤﺎﻛن ﻛﺜﻴرة.
 -٣اﻟوﺼوﻝ إﻟﻰ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻰ ﻤواﻗﻌﻬم.

 -٤ﻓرﺼﺔ طوﻴﻠﺔ راﺌﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﺸﺔ واﻟﺼداﻗﺔ.

 -٥ﺨطورة اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺒﺘﻴﺎراﺘﻬﺎ ،وواﺠﺒﻨﺎ إزاءﻫﺎ.

 -٦ﺤﻤﺎس اﻟﺸﺒﺎب وﺨﺒرﺘﻪ اﻟﻤﻠﺘﻬﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻤﻊ اﷲ.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٤٣

ﺛﺎﻧﻴ :8أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺮازة
 -١إﺴﺘﻐﻼﻝ ﺤﺼص اﻟدﻴن.
 -٢ﻋﻤﻝ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻛ ارزﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺠﻤوﻋﺎت درس اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻛرازى.
 -٣ﺤﺒذا ﻟو وﺠدت ﻗﻴﺎدات ﻤن اﻟطﻠﺒﺔ أﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻬم ﺘﺤت إﺸـ ـ ـ ـ ـراف ﺨﺎدم ﻤن اﻟﻤدرﺴ ـ ـ ـ ــﻴن إن
ُوﺠد.
 -٤ﻋﻤﻝ ﺤﻔﻼت ﻛ ارزﻴﺔ ﻟﻬم ﺒﺎﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ،ودﻋوﺘﻬم ﺒﺒطﺎﻗﺔ دﻋوة ﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻴﺘم ﻓﻰ اﻟﺤﻔﻠﺔ ﺘﻌرف اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬم وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬم إﻟﻰ ﺠوار ﻋﻤﻝ اﻟﻘﺎدة ﻓﻰ اﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت.
وﻴﺤﺴن اﻹﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬم ﻓﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺴﺎدس
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ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴ ـ ـ ـ ــﺎت ﻤن دور ﻟﻠﻤﻐﺘرﺒﻴن )و ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﻤﻰ أﺤﻴﺎﻨﺎٌ ﺒﻴوت اﻟﺸﻤﺎﻤﺴﺔ( وﻫﻰ ﺒﻴوت
ﻟﻠطﻠﺒﺔ واﻟطﻠﺒﺎت واﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻤﻐﺘرﺒﻴن ،وأﻴﻀﺎٌ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﻼﺠﺊ ودور اﻹﻴواء ﻟﻠﻤﺴﻨﻴن
واﻟﻤﺴﻨﺎت ،واﻟﻤﻛﻔوﻓﻴن واﻟﻤﻌوﻗﻴن..إﻟﺦ ،ﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻛ ارزة واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.
وﻴﻬﻤﻨﺎ أن ﻨﻌرف أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷﻤﺎﻛن ﻟﻠﻛ ارزة ،وأﺴﻠوب اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
 -١ﺘﺘﻴﺢ ﻓرﺼﺔ داﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﺸﺔ.
ﻻ ﻟﻠﺼداﻗﺔ ٕواظﻬﺎر اﻟﻤﺤﺒﺔ.
 -٢ﺘوﻓر ﻤﺠﺎ ً
 -٣ﺘﻌطﻰ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﻰ ﺠو ﻤﺴﻴﺤﻰ ﻨﻘﻰ.
ﺛﺎﻧﻴ :8أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺮازة ﻓﻴﻬﺎ
 -١ﺨدﻤ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻬد ﻟﻠﻛـ ـ ـ ـ ـ ارزة ،ﺘﻘدﻴم اﻹﺤﺘﻴﺎﺠ ـ ـ ـ ــﺎت واﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﻤطﻠوﺒﺔ.
 -٢ﻋﻘد اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻛ ارزﻴﺔ ﺒﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ أو إﺤدى ﺤﺠراﺘﻪ.
 -٣ﻋﻤﻝ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻟدراﺴﺔ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻛ ارزﻴﺔ.
 -٤ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔردي ﺒﻼ ﻋﺎﺌق.

 ١٤٤دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺴﺎﺒﻊ

¿GÒ÷G - AÉHôbC’G - äÉbGó°üdG
إن ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤﻌﺎرف ﻤن أﻫﻝ وأﻗرﺒﺎء ،وﺼداﻗﺎت ،وﺠﻴران ،ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺨﺎدم اﻟﻔرص ﻟﻠﺸﻬﺎدة
واﻟﻛ ارزة ..وﻟﻬذا اﻟﻤﺠﺎﻝ أﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ ،وأﺴﻠوﺒﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴز.
أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺘﻪ
 -١ﻴﺘوﻓر ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻤﻴزة ﺨﺎﺼﺔ وﻫﻰ أن ﻫؤﻻء اﻟﻨﺎس ﺴواء ﻛﺎﻨوا أﻗرﺒﺎء أو أﺼدﻗﺎء
أو ﺠﻴـ ـ ـ ـ ـران ،ﻴﻐرﻓ ـ ـ ـ ــون اﻟﺨﺎدم ﻋن ﻗرب ﻤﻌرﻓﺔ ﺠﻴدة ،ورﺒﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﺎﺼروا ﺨﺒرﺘﻪ اﻟروﺤﻴﺔ
وﺘوﺒﺘﻪ وﺘﺤوﻟﻪ وﺘﻐﻴﻴرﻩ ،وﻫذا ﻴﺴﻬﻝ ﻤﻬﻤﺔ اﻟﻛ ارزة ﻟﻬم.
 -٢ﻫﻨﺎك ﻤﺴﺌوﻟﻴﺔ أﻤﺎم اﷲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟﺨﺎدم إن ﻟم ﻴﺸﻬد ﻟﻬم .وﺒوﻟس اﻟرﺴوﻝ ﻴظﻬر
ﻤﺸﺎﻋرﻩ ﻨﺤو اﻗرﺒﺎﺌﻪ ﺒﻘوﻟﻪ» :ﻓﺈﻨﻰ ﻛﻨت أود ﻟو أﻛون أﻨﺎ ﻨﻔﺴﻰ ﻤﺤروﻤﺎً ﻤن اﻟﻤﺴﻴﺢ
ﻷﺠﻝ أﺨوﺘﻰ أﻨﺴﺒﺎﺌﻰ ﺤﺴب اﻟﺠﺴد« )رو .(٣ :٩
 -٣ﺜم أن اﻟﺘﺴﻠﺴ ـ ـ ـ ــﻝ اﻟطﺒﻴﻌﻰ ﻟﻠﺸ ـ ـ ـ ــﻬﺎدة ﻫو » وﺘﻛوﻨون ﻟﻰ ﺸ ـ ـ ـ ــﻬوداً ﻓﻰ أورﺸﻠﻴم وﻓﻰ ﻛﻝ
اﻟﻴﻬودﻴﺔ واﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻤرة ٕواﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻷرض« )أع  .(٨ :١ﻓﻬذا اﻟﻤﺠﺎﻝ ﻴﺄﺘﻰ ﻓﻰ اﻟﻤرﺘﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻت اﻟﻛ ارزة ﺒﻌد اﻷﺴرة )أورﺸﻠﻴم(.
ﺛﺎﻧﻴ :8أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﺮازة
 -١ﺸﻬﺎدة اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
 -٢اﻟزﻴﺎرات ،واﻟﻌﻤﻝ اﻟﻔردى ،واﻟﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﻛ ارزﻴﺔ.
 -٣ﺠذب إﻟﻰ إﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟوﻋظ ﺒﺎﻟﻛﻨﺎﺌس.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٤٥

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻤن
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ﻗﺴم اﻟﻤراﺴﻼت ﻓﻰ اﻟﺨدﻤﺔ ﻟﻘطﺎع ﻤﺘﺴﻊ ،ﻓﻬﻰ ﺨدﻤﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وأﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻟﺨﺎﺼﺔ
أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺴ ـ ـ ـ ــﺒق أن وﻀﺤﻨﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺌﻝ ،وﻴﻀﺎف ﻫﻨﺎ أن ﻗﺴ ـ ـ ـ ــم اﻟﻤ ارﺴ ـ ـ ـ ــﻼت ﻋﻤﻝ ﻤﻨظم
وﻤﺨطط ﻓﻬو أوﺴ ـ ـ ـ ــﻊ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻝ ﻛ ارزﺘﻪ ﻤن اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺌﻝ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨطﻴﺔ )اﻟﺘﻰ ﺒﺨط اﻟﻴد(
واﻹﻴﻤﻴﻼت واﻝ .SMS
ﺛﺎﻧﻴ :8أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ
 -١ﺠﻤﻊ اﻷﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎء واﻟﻌﻨﺎوﻴن واﻹﻴﻤﻴﻼت :ﻤن اﻟﺤﺎﻀرﻴن ﻓﻰ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت إذ ﻴطﻠب ﻤﻨﻬم
ﻛﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎت أﻗﺎرﺒﻬم وﻤﻌﺎرﻓﻬم.
 -٢ﺘﺼﻨﻴف اﻷﺴﻤﺎء :ﺒﺤﺴب اﻟﺒﻼد ،وﺒﺤﺴب اﻟﺤروف اﻷﺒﺠدﻴﺔ.
 -٣ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟرﺴﺎﺌﻝ :إﻋداد ﻋدد ﻤن اﻟرﺴﺎﺌﻝ اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﻹرﺴﺎﻟﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎً.
 -٤إﻋداد ﺨطﺔ ﻟﻛﺸ ـ ـ ـ ــف ﻤدى ﻗﺒوﻝ اﻷﺸﺨﺎص ﻟﻠﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻛن ﺘﻘﻴﻴﻤﻬم وﺘﺼﻌﻴدﻫم
وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬم ﻟﻠﺘﺜﺒﻴت.
ﻻ ﺒﺄوﻝ.
 -٥ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠردود :ﺘﻛوﻴن ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﻤﻛﺎﺘﺒﺎﺘﻬم أو ً
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اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺘﺎﺴﻊ
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اﻟﻘرى ﻤﺤروﻤﺔ ﻤن اﻟﻌﻨﺎﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﺤظﻰ ﺒﻬﺎ اﻟﻌواﺼم ،ﻟذﻟك ﻓﻬﻰ ﻤﺠﺎﻝ ﻤﻔﺘوح ﻟﻠﻛ ارزة،
ﻓﺤﺎﺠﺘﻬم ﺸدﻴدة ﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺴﻴﺢ.
ٕواذا ﻨظرﻨﺎ إﻟﻰ أﺤواﻟﻬم وﻤﺎ آﻟت إﻟﻴﻪ اﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﻌﻨﺎ أن ﻨﻘدر ﻤﺴﺌوﻟﻴﺘﻨﺎ ﻨﺤوﻫم ،وأﺘﺒﻌﻨﺎ ﻛﻝ
أﺴﻠوب ﻤﻤﻛن ﻟﻠوﺼوﻝ إﻟﻴﻬم.
أو ً
ﻻ :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮى
 -١اﻟﺠﻬﻝ :ﻴﻌوﻗﻬم ﻋن ﻗراءة اﻟﻛﺘب اﻟﻤﻘدﺴﺔ واﻟروﺤﻴﺔ.
 -٢اﻟﻔﻘر :ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻋدم إﻤﻛﺎﻨﻬم اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ ﻟﺒﻌدﻫﺎ ﻋن ﻗرﻴﺘﻬم.
 -٣اﻟﺘﻔرق :ﻓﺎﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺤﻴون ﻤﺘﻔرﻗون ﻓﻰ اﻟﻘرى ،وﻴﺼﻝ ﻋددﻫم ﺒﺒﻌض ﻫذﻩ اﻟﻘرى إﻟﻰ أﺴرة
أو أﺜﻨﻴن.
 -٤اﻟﻌﺎدات اﻟﻐرﻴﺒﺔ :ﻴﺒﻠﻎ ﻤدى اﺨﺘﻼطﻬم أن ﻴﻤﺎرﺴـ ـ ـ ـ ـوا ﻋﺎدات ﻟﻴﺴ ـ ـ ـ ــت ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ )اﻟﺼوم
اﻟﻐرﻴب – اﻟﺠﻨﺎزات(.
 -٥اﻷﺴﻤﺎء :وﻴدﻋون أﺴﻤﺎء أﺒﻨﺎﺌﻬم ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺸف ﻤﻨﻪ ﻋدم ﺘﻔرﻴﻘﻬم ﺒﻴن ﻫذا وذاك.
ﺛﺎﻧﻴ :8أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ
):πaGƒ≤dG (1
أ – ﺘﻘﺴﻴم اﻟﻘرى إﻟﻰ ﺨطوط ،ﻴﻀم ﻛﻝ ﺨط ﻋدة ﻗرى.
ب -ﺘﻤر ﺴﻴﺎرة اﻟﺨدﻤﺔ ،وﺘﺘرك ﻓﻰ ﻛﻝ ﻗرﻴﺔ ﺨﺎدﻤﻴن ،وﻫﻛذا ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺨط ،وﺒﻌد
اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻟﺨدﻤﺔ ﺘﻌود اﻟﺴﻴﺎرة وﺘﺠﻤﻌﻬم.
) :´É©°TE’G õcGôe (2وﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺔ أﻓﻀﻝ ﻤن ﺨدﻤﺔ اﻟﻘواﻓﻝ وأﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ وﻓﻛرﺘﻬﺎ ﻫﻰ:
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أ – اﺨﺘﻴﺎر ﻤرﻛز ﻤﺘوﺴ ـ ـ ـ ــط ﺒﻴن ﻋدة ﻗرى ،ﺤﺒذا ﻟو ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﻛﻨﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ،وﻴﺸﺘرط أن
ﻴﻛون ﻓﻴﻪ ﻋدد ﻤن اﻟﺸﺒﺎب.
ب -ﺘﻘﺎم ﺨدﻤﺔ ﻛ ارزﻴﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻤرﻛز ﺤﺘﻰ ﻴرﺒﺢ ﺒﻌض اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺒﺎب ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ )وﻻﺒد أن
اﻟرب ﻴرﻴد ذﻟك ،ﻓﻴﺒﺎرك اﻟﺨدﻤﺔ وﻴﺨﻠص اﻟﻨﻔوس(
ج -ﺘﻘﺎم ﺨدﻤﺔ ﺘﻠﻤذة ﻟﻠذﻴن ﻗﺒﻠوا اﻟﻤﺴﻴﺢ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻤوا ﻓﻰ ﻤﻌرﻓﺘﻪ واﻟﺘﺸﺒﻪ ﺒﻪ ،وﻤﻌرﻓﺔ
ﻤﺸﻴﺌﺘﻪ.
د – ﻴﻌد اﻟذﻴن ﻨﻤوا ﻟﻴﺼﺒﺤوا ﺨداﻤﺎً ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ.
ﻫـ -ﻴرﺴﻝ ﻫؤﻻء اﻟﺨدام إﻟﻰ اﻟﻘرى اﻟﻤﺤﻴطﺔ ﻟﺒدء ﺨدﻤﺔ ﻤرﻛزة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘرى.
وﻫﻛذا ﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤراﻛز ،واﻟﻘرى اﻟﻛﺒرى ﻤراﻛز إﺸﻌﺎع ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻰ ﺤوﻟﻬﺎ.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﻌﺎﺸر
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ﻫذا ﻫو اﻟﻤﺠﺎﻝ اﻷﻛﺜر إﺘﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻋﺎً ﻟﻠﻛ ارزة ،وﻫو اﻹﻨطﻼق إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم أﺠﻤﻊ ،دﻋﻨﺎ ﻨﺒﺤث
أﻫﻤﻴﺔ اﻹرﺴﺎﻟﻴﺎت ،وﻛذا أﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻟﻛ ارزﻴﺔ.
أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺔ اMرﺳﺎﻟﻴﺎت اﻟﻜﺮازﻳﺔ
 -١ﺘﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟوﺼﻴﺔ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ» :أذﻫﺒوا إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم أﺠﻤﻊ وأﻛ ـ ـ ـ ــرزوا ﺒﺎﻹﻨﺠﻴﻝ ﻟﻠﺨﻠﻴﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ«
)ﻤر .(١٥ :١٦
 -٢رؤﻴﺔ ﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻛوﻨﻴﺔ :ﺘﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻴﺎً ﻤﻊ اﻟﺘطور اﻟطﺒﻴﻌﻰ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺸﻬﺎدة ﻛﻤﺎ وﻀﺤﻪ رب اﻟﻤﺠد
ﻴﺴ ـ ـ ـ ــوع ﺒﻘوﻟﻪ » ﻟﻛﻨﻛم ﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻨﺎﻟون ﻗوة ﻤﺘﻰ ﺤﻝ اﻟروح اﻟﻘدس ﻋﻠﻴﻛم وﺘﻛوﻨون ﻟﻰ ﺸﻬوداً
ﻓﻰ أورﺸﻠﻴم وﻓﻰ ﻛﻝ اﻟﻴﻬودﻴﺔ واﻟﺴﺎﻤرة ٕواﻟﻰ أﻗﺼﻰ اﻷرض « )أع .(٨ :١
 -٣اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻛﻤﺎﻝ ﻋدد اﻟﻤﻔدﻴﻴن :ﻤن اﻷﻤم واﻟوﺜﻨﻴن واﻟﻴﻬود ،ﻛﻤﺎ ﻴﻘوﻝ ﻤﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒوﻟس اﻟرﺴوﻝ
» ﻓﺈﻨﻲ ﻟﺴ ـ ـ ـ ــت أرﻴد أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة أن ﺘﺠﻬﻠوا ﻫذا اﻟﺴر ،ﻟﺌﻼ ﺘﻛوﻨوا ﻋﻨد أﻨﻔﺴﻛم ﺤﻛﻤﺎء،
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وأن اﻟﻌدواة ﺤﺼﻠت ﺠزﺌﻴﺎً ﻹﺴراﺌﻴﻝ إﻟﻰ أن ﻴدﺨﻝ ﻤﻠﺊ اﻷﻤم ..وﻫﻛذا ﺴﻴﺨﻠص ﺠﻤﻴﻊ
إﺴـ ـ ـ ـ ـراﺌﻴﻝ« )رو  (٢٦ ،٢٥ :١١ﺤﺘﻰ ﻴﻛﻤﻝ اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﻬد اﻟذي ﻛﺘب ﻋﻨﻪ ﻴوﺤﻨﺎ اﻟراﺌﻲ:
» ﺒﻌ ـ ـ ـ ــد ﻫذا ﻨظرت ٕواذا ﺠﻤﻊ ﻛﺜﻴر ﻟم ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘطﻴﻊ أﺤد أن ﻴﻌ ـ ـ ـ ــدﻩ ﻤن ﻛﻝ اﻷﻤم واﻟﻘﺒﺎﺌﻝ
واﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌوب واﻷﻟﺴﻨﺔ واﻗﻔون أﻤﺎم اﻟﻌرش ،وأﻤﺎم اﻟﺨروف ﻤﺘﺴرﺒﻠﻴن ﺒﺜﻴﺎب ﺒﻴض ،وﻓﻰ
أﻴدﻴﻬم ﺴﻌف اﻟﻨﺨﻝ « )رؤ .(٩ :٧
ﺛﺎﻧﻴ :8أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ
 -١ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺘﺤرك إﻴﻤﺎﻨﻲ ﻗوى ﻤؤﻴد ﺒﻘوة اﻟروح اﻟﻘدس.
 -٢إذ ﻴﺸﻐﻝ اﷲ ﻨﻔوﺴﺎً ﻟﻠﻌﻤﻝ ﺒﻬذا اﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﻴﻘﻴﻤون اﻟﺼﻠوات واﻷﺼوام ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫم ﻴﺨدﻤون
اﻟرب وﻴﺼوﻤون ،ﻗﺎﻝ اﻟروح اﻟﻘدس :إﻓرزوا ﻟﻲ ﺒرﻨﺎﺒﺎ وﺸ ـ ـ ـ ــﺎوﻝ ﻟﻠﻌﻤﻝ اﻟذي دﻋوﺘﻬﻤﺎ
إﻟﻴﻪ ﻓﺼﺎﻤوا ﺤﻴﻨﺌذ وﺼﻠوا ...ﺜم أطﻠﻘوﻫﺎ .ﻓﻬذان إذ أرﺴ ـ ـ ـ ــﻼ ﻤن اﻟروح اﻟﻘدس اﻨﺤدروا
إﻟﻰ) « ...أع .(٤ – ٢ :١٣
 -٣ﻴرﺴﻝ ﻓرﻴق ﻋﻤﻝ ﻤﺘﻛﺎﻤﻝ ﻟﻴؤﺴس ﻤراﻛز إﺸﻌﺎع.
 -٤ﻴﺤﺘﺎج اﻷﻤر إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺒﻼد ن أو ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺨﺎطب )ﻗد ﺘﻛون ﻟﻐﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ
أو اﻟﻔرﻨﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺔ( ،وأﻴﻀﺎً دراﺴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم ،وﻋﺎداﺘﻬم ،وﺘﻘﺎﻟﻴدﻫم ،وﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم ﻓﻬذا ﻛﻠﻪ ﻴﻔﻴد
ﻓﻲ اﻟﻛ ارزة ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻝ ﺒوﻟس اﻟرﺴوﻝ ﻓﻰ أﺜﻴﻨﺎ » ﻓوﻗف ﺒوﻟس ﻓﻲ وﺴط آرﻴوس ﺒﺎﻏوس
وﻗﺎﻝ :أﻴﻬﺎ اﻟرﺠﺎﻝ اﻷﺜﻴﻨﻴون أراﻛم ﻤن ﻛﻝ وﺠﻪ ﻛﺄﻨﻛم ﻤﺘدﻴﻨون ﻛﺜﻴ ارً .ﻷﻨﻨﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨت
أﺠﺘﺎز وأﻨظر إﻟ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﻌﺒوداﺘﻛم وﺠدت أﻴﻀﺎً ﻤذﺒﺤﺎً ﻤﻛﺘوﺒﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻹﻟﻪ ﻤﺠﻬوﻝ ..واﻟذى
ﺘﺘﻘوﻨﻪ وأﻨﺘم ﺘﺠﻬﻠوﻨﻪ ﻫذا أﻨﺎ أﻨﺎدى ﻟﻛم ﺒﻪ) « ...أع .(٢٣ ،٢٢ :١٧
وﻋن ﻤﻌرﻓﺔ ﺒوﻟس اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــوﻝ ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻬم وآداﺒﻬم ،ﻨﺴﻤﻌﻪ ﻴﻘوﻝ ﻟﻬم :ﻷﻨﻨﺎ ﺒﻪ ﻨﺤﻴﺎ وﻨﺘﺤرك
وﻨوﺠد ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺒﻌض ﺸﻌراﺌﻛم أﻴﻀﺎً :ﻷﻨﻨﺎ أﻴﻀﺎً ذرﻴﺘﻪ) “..أع (٢٨ :١٧
 -٥ﻴﻤﻛن اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﺨدام ﻛﻝ أﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻴب اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤن وﻋظ ﻛرازى ،دروس ﻛﺘﺎب ﻛ ارزﻴﺔ،
ﻋﻤﻝ ﻓردى ﻛرازى ،اﻓﺘﻘﺎد ﻛرازى ،ﻛﺘﺎﺒﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻛ ارزﻴﺔ ،إذاﻋﺔ وﺴﻤﻌﻴﺎت ،ﺘﻠﻴﻔزﻴون،
وأﻓﻼم وﺒﺼرﻴﺎت ..إﻟﺦ.
 -٦ﻴﻨﺒﻐﻰ اﻟﺒﻌد ﻋن اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﺴﺎﻟﻴب ﻏﻴر اﻟروﺤﻴﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺴﻊ
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اﻟﻔﺼـــــــــــــﻝ اﻷوﻝ  :اﻟﻤﺘﺎﺒﻌــــــﺔ اﻟﻔردﻴـــــــــــــﺔ.
اﻟﻔﺼــــــﻝ اﻟﺜﺎﻨــــــﻰ  :اﻟﻤﺘﺎﺒﻌــــــﺔ اﻹرﺸــــــﺎدﻴﺔ.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٥١

اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﻰ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻘدم ﻟﻺﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺎن ﺒﻘﺼد رﻋﺎﻴﺘﻪ ٕوارﺸ ـ ـ ـ ــﺎدﻩ ﻓﻰ اﻟطرﻴق اﻟﺠدﻴد
اﻟذى ﻗﺒﻝ أن ﻴدﺨﻝ ﻓﻴﻪ .وأﻤﺎ ﺘﺴ ـ ـ ـ ــﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔردﻴﺔ ،ﻓذﻟك ﻷن اﻟﺨﺎدم ﻴﺠﻠس ﻤﻊ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨص
ﺒﻤﻔردﻩ.
وﻴﻤﻛن اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﻫﻤﺎ:
 Cاﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻔورﻴـﺔ
 Cاﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻹرﺸﺎدﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ
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ﻟﻘد ﺴﺒق أن ﺘﻛﻠﻤﻨﺎ ﻋن اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻔردﻴ ــﺔ اﻟﻔورﻴﺔ )ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻟث ﻤن اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻰ(
ﻓﻰ ﺼدد اﻟﺤدﻴث ﻋن » ﻤﺎ ﻴﻌﻘب اﻟﻌظﺔ « ﺘﺤت ﻋﻨوان » اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻔردﻴﺔ « ..وأﻴﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً
ﻓﻰ )اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ ﻤن اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ( ﻓﻰ ﺼدد اﻟﺤدﻴث ﻋن ﺨطﺔ اﻟرﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺔ اﻟﻛ ارزﻴﺔ ﺘﺤت
ﻋﻨوان » اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺔ « – اﺒﺘداء ﻤن ﺨﺎﻤﺴـ ـ ـ ـ ـﺎً ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺤدﻴﺜﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻋن
اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻔورﻴﺔ ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ ﺘﺤدﻴد ﻤوﻗﻔﻬﺎ ﻤن اﻟﺨدﻤﺔ ،وﺘوﻀﻴﺢ ﻫدﻓﻬﺎ وﺨطﺘﻬﺎ.
أو ً
ﻻ :ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ
ﺘﺒدأ اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻔردﻴﺔ ﻋﻘب أن ﻴﺄﺨذ اﻟﻤوﻋوظ ﻗ ار اًر ﺒﻘﺒوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻤﺒﺎﺸرة ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﺤدى
وﺴﺎﺌﻝ اﻟﻛ ارزة ،اﻟﺘﻰ ﺴﺒق إﻴﻀﺎﺤﻬﺎ وﻫﻰ:
 -١اﻟوﻋظ اﻟﻛرازى.

 -٢درس اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻛرازى.

 -٣ﻛﺘﺎب أو ﻤﻘﺎﻝ أو ﻗﺼﺔ أو ﻨﺒذة.

 -٤رﺴﺎﻟﺔ ﺘﻠﻴﻔوﻨﻴﺔ.

 -٥ﺒرﻨﺎﻤﺞ إذاﻋﻰ أو ﺘﺴﺠﻴﻝ

 -٦ﻓﻴﻠم أو ﻓﻴدﻴو أو ﻓﺎﻨوس..

 ١٥٢دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

ﺛﺎﻧﻴ :8ﻫﺪﻓﻬﺎ
ﻫدف اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻔردﻴﺔ اﻟﻔورﻴﺔ ﻫو:
 -١اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼﺤﺔ اﻟﻘرار.
 -٢اﻟﺘوﻋﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟم اﻟطرﻴق اﻟﺠدﻴد.
ﺛﺎﻟﺜ :8ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ
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ﺒﻌد أن ﻴﺼﻠﻰ اﻟﻤوﻋوظ وﻴطﻠب اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ﻟﻴدﺨﻝ ﻗﻠﺒﻪ ﻨوﺠﻪ إﻟﻴﻪ ﺴؤاﻟﻴن ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن أﻨﻪ
ﻼ ﻓﻰ دﺨوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻗﻠﺒﻪ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟطﻠﺒﺘﻪ.
وﺜق ﻓﻌ ً
أ – أﻴن اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻵن؟ )ﻋﻠﻰ ﻀوء رؤ .(٢٠ :٣
ب -ﻤﺎذا أﺼﺒﺤت ﺒﻌد أن ﻗﺒﻠﺘﻪ؟ )ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻴو .(١٢ :١
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ﻴﺠب أن ﻨﻠﻔت ﻨظرﻩ إﻟﻰ ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻟﺤروب اﻟﺘﻰ ﺴوف ﻴﺘﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺒداﻴﺔ اﻟطرﻴق
وﻫﻤﺎ:
أ – اﻟﺸك :إذ ﻴﺤﺎوﻝ اﻟﺸﻴطﺎن أن ﻴﺸﻛﻛﻪ ﻓﻰ ﻗ اررﻩ ،أو ﻓﻰ ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ﻟﻪ ،أو ﻓﻰ ﻗﺒوﻝ
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺼدق إدﻋﺎﺌﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻘد ﻤﺸﺎﻋر اﻟﻔرح اﻟﺘﻰ
اﷲ ﻟﻪ ،وﻗد ﻴﺘﺨذ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻴطﺎن دﻟﻴ ً
ﻼ آﺨر ﻫو ﺴﻘوطﻪ ﻓﻰ إﺤدى ﺨطﺎﻴﺎﻩ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
ﻛﺎن ﻴﺸﻌر ﺒﻬﺎ وﻗت اﻟﻘرار .ودﻟﻴ ً
وﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻪ ﻤن ذﻟك ﻨﻘودﻩ إﻟﻰ ﻋدم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﻌور ﺒﻝ ﻋﻠﻰ ﺼدق ﻛﻠﻤﺔ اﷲ
ﻓﻰ )رؤ  ،٢٠ :٣ﻴو (١٢ :١
ب -اﻟﺨوف :وﻫذﻩ ﻫﻰ اﻟﺤرب اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌرض ﻟﻬﺎ إذ ﻴﺤﺎوﻝ اﻟﺸﻴطﺎن أن ﻴرﻋﺒﻪ
ﻤن ﺠﻬﺔ ﻋدم إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺒدون ﺨطﻴﺔ ن واﻟدﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺴ ـ ـ ـ ــﻘوطﻪ ﻓﻰ إﺤدى
ﺨطﺎﻴﺎﻩ اﻟﻘدﻴﻤﺔ.
وﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺤرب ﻴﻤﻛن ﺘوﺠﻴﻬﻪ إﻟﻰ ) ٢ﺘﻰ  » (١٣ :٢إن ﻛﻨﺎ ﻏﻴر أﻤﻨﺎء
ﻓﻬ ـ ـ ـ ــو ﻴﺒﻘﻰ أﻤﻴﻨﺎً ﻟن ﻴﻘدر أن ﻴﻨﻛر ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ « وأﻴﻀـ ـ ـ ـ ـﺎً ) ١ﻴو  » (٩ :١إن اﻋﺘرﻓﻨﺎ
ﺒﺨطﺎﻴﺎﻨ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓﻬو أﻤﻴن وﻋﺎدﻝ ﺤﺘﻰ ﻴﻐﻔر ﻟﻨﺎ ﺨطﺎﻴﺎﻨﺎ وﻴطﻬرﻨﺎ ﻤن ﻛﻝ أﺜم « أو إﻟﻰ
)ﻤز .(٢٤ ،٢٣ :٣٧

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٥٣

äÉ¡«LƒàdG -3
ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻨوﺠﻬﻪ إﻟﻰ:
أ  -ﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎع ﺼوت اﻟرب ﻓﻰ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس ،وﻨﺤدد ﻟﻪ اﻟﺒدء ﻤن إﻨﺠﻴﻝ ﻴوﺤﻨﺎ ﻋﻠﻰ
أن ﻴﻘ أر ﺠزءاً ﺼﻐﻴ اًر )ﺒﻌض اﻵﻴﺎت( ﻤن اﻹﺼﺤﺎح اﻷوﻝ ﻴوﻤﻴﺎً..
ب -ﻨوﺠﻬﻪ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤدﻴث ﻤﻊ اﷲ ﺒﺎﻟﺼﻼة اﻟﺒﺴ ـ ـ ـ ــﻴطﺔ وﻨؤﻛد ﻟﻪ أن اﷲ ﻴﺤب أن
ﻴﺴﻤﻊ ﺼوﺘﻪ وﺼﻼﺘﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت رﻛﻴﻛﺔ ...ﻓﺎﷲ ﻴﻬﻤﻪ اﻟﻘﻠب ﻻ ﻗوة اﻟﺘﻌﺒﻴرات.
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أ  -ﺼﻝ ﻤﻌﻪ ﺸﺎﻛ اًر اﻟرب ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻤﺘﻪ.
ب -ﻗدم ﻟﻪ ﻛﺘﺎب ﻤﻘدس ﻋﻬد ﺠدﻴد ﻫدﻴﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ وأﻛﺘب ﻟﻪ
إﻫداء رﻗﻴﻘﺎً ،وﺨط
ً
ﻟﻪ آﻴﺔ )ﻴو  ،١٢ :١رؤ (٢٠ :٣
ج -اﺘﻔ ـ ـ ـ ــق ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤوﻋد ﻟﻘﺎء ﺨﻼﻝ  ٤٨ﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻋﺔ ،وﻴﻔﻀ ـ ـ ـ ــﻝ أن ﺘذﻫب ﻟﻪ ﻓﻰ ﺒﻴﺘﻪ
ﻷﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺎب وﻀﺤﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎً وأﻫﻤﻬﺎ إظﻬﺎر ﻤدى اﻫﺘﻤﺎﻤك ﺒﻪ ،وﻟﺘﺜﺒﻴت ﻤوﻗﻔﻪ اﻟﺠدﻴد
ٕواﻋﻼﻨﻪ أﻤﺎم اﻷﺴرة.

د -ﻗدﻤ ـ ـ ـ ــﻪ ﻟﻠﻛﺎﻫن أو ﻟﻘﺎﺌد ﻤﺠﻤوﻋﺘك أو ﻷﻤﻴن اﻟﺨدﻤ ـ ـ ـ ــﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺠد أﻟﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻛﺎن،
وﺤﺘﻰ ﻴﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻫن ﻟﻴﺒدأ ﻤﻌﻪ ﺴ ـ ـ ـ ــر اﻻﻋﺘراف ،وأﻴﻀﺎً ﻟﺘﺜﺒﻴت ﻤوﻗﻔﻪ اﻟﺠدﻴد
أﻤﺎم اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ.
ﻫـ -ودﻋﻪ ﺒﻤﺤﺒﺔ ،وﻟطف ،ﻤؤﻛداً أﻨك ﺴﺘذﻫب ﻟﻪ.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ
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اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻔردﻴﺔ ﻴُﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻰ ﺘﻌﻘب ﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻔورﻴﺔ ،أى اﻟﺘﻰ ﺘﺘم ﺨﻼﻝ
 ٤٨ﺴﺎﻋﺔ ﻤن إﻋﻼن ﻗﺒوﻟﻪ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ،وﺴوف ﻨوﻀﺢ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻫدﻓﻬﺎ ،وﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ.

 ١٥٤دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم

أو ً
ﻻ :أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻬذﻩ اﻟزﻴﺎرة أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ:
 -١ﺘﻌرﻀﻪ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻟﻤﺤﺎرﺒﺎت ﺸدﻴدة ﻤن ﺠﻬﺔ اﻟﺸك واﻟﺨوف واﻷﺼدﻗﺎء اﻟﻘداﻤﻰ،
وﺴ ـ ـ ـ ــﺨرﻴﺎت اﻷﻫﻝ ن وﻋواﻤﻝ ﺠذب اﻟﺨطﺎﻴﺎ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎﺒﻘﺔ ،ﻓﻬو ﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤن ﻴﻘف إﻟﻰ
ﺠوارﻩ ﻓﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷﻤور.
 -٢ﻋ ـ ـ ـ ــدم ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻛﻴف ﻴﻘ أر ﻓﻰ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس وﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ وﻛﻴف ﻴﺼﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻰ،
ﻓﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤن ﻴرﺸدﻩ.
ﺛﺎﻧﻴ :8أﻫﺪاﻓﻬﺎ
 -١ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف ﻓﻰ وﺠﻪ اﻟﻤﺤﺎرﺒﺎت وﺘﺨطﻴﻬﺎ.
 -٢إرﺸﺎدﻩ إﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻛﻠﻤﺔ اﷲ واﻟﺼﻼة.
ﺛﺎﻟﺜ :8ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ
 :IÓ```°üdG -1ﺒﻌد وﻗت ﻗﺼﻴر ﻤن اﻟدﺨوﻝ واﻟﺘﺤﻴﺎت واﻟﺘرﺤﻴب ﻴطﻠب اﻟﺨﺎدم أن ﻴرﻓﻌوا
ﺼﻼة ﻗﺼﻴرة.
 :É¡à¡LGƒeh äÉHQÉëŸG -2ﻴﺴﺄﻟﻪ اﻟﺨﺎدم ﻋن ﻤﻛﺎن اﻟﻤﺴﻴﺢ؟ ﻓﻴﺘﻀﺢ ﻤن إﺠﺎﺒﺘﻪ ﺜﺒﺎﺘﻪ
أو ﺘزﻋزﻋﻪ ..ﻓﺈن إﻛﺘﺸ ـ ـ ـ ــف ﺘزﻋزﻋﻪ ﻴﻌود ﻓﻴﻘ أر ﻤﻌﻪ اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـواﻫد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺘرك اﻟﻔرﺼﺔ
ﻟﻠروح اﻟﻘدس أن ﻴﺤدﺜﻪ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ:
 Bرؤ ٢٠ :٣

 Bﻴو ١٢ :١

١ Bﻴو ٩ :١

 Bﻤز ٢٤ ،٢٣ :٣٧

٢ Bﺘﻰ ١٣ :٢
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ﻨﻌرﻓﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﻛﻨﺎ ﻗد وﺠﻬﻨﺎﻩ إﻟﻰ ﻗراءة اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس )ﻓﻰ اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻔورﻴﺔ( وﻟﻛﻨﻨﺎ ﻟم ّ
ﻨﻌرﻓﻪ ذﻟك،
اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻗراءاﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﺜﻘﻝ ﻋﻠﻴﻪ .وﻟﻛﻨﻨﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ّ
ﺤﺘﻰ ﻴﻌرف ﻛﻴف ﻴﺼﻐﻰ إﻟﻰ ﺼوت اﷲ ﻤﺘﻛﻠﻤﺎً إﻟﻴﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻵﻴﺎت ..ﻓﻨرﺸدﻩ إﻟﻰ
رﻓﻊ طﻠﺒﺔ ﻗﺼﻴرة ﻗﺒﻝ اﻟﺒدء ﻓﻰ اﻟﻘراءة ﻟﻴطﻠب إرﺸﺎد اﷲ واﻟﺤدﻴث إﻟﻴﻪ ﻓﻰ آﻴﺔ ،ﺜم ﻴﻘ أر
ﺒﻌض اﻵﻴﺎت ﻤن اﻹﺼﺤﺎح )ﻻ ﻴﻬم اﻟﻛﻤﻴﺔ واﻟﻛﺜرة( ،ﺜم ﻴﺤﺎوﻝ أن ﻴﺴ ـ ـ ـ ــﺄﻝ ﻨﻔﺴ ـ ـ ـ ــﻪ ﻤن
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ﻤﻨطﻠق اﻵﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﻗراﻫﺎ ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ:
أ – ﻫ ـ ـ ـ ــﻝ ﻓﻰ ﻫ ـ ـ ـ ــذا اﻟﺠزء ﻴﻛﻠﻤﻨﻰ اﷲ ﻋ ـ ـ ـ ــن ﺨطﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘ ـ ـ ـ ــﻰ ﻷﺘوب ﻋﻨﻬﺎ،
وأﺘﺠﻨﺒﻬﺎ؟
ب -أو ﻫﻝ ﻴﻛﻠﻤﻨﻰ ﻋن وﺼﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴرﻴدﻨﻰ أن أﻨﻔذﻫﺎ؟
ج -أو ﻋن وﻋد ﻤﺒﺎرك ﻴرﻴدﻨﻰ أن أطﻠﺒﻪ ﻤﻨﻪ؟
ء -أو ﻋن إﻤﺘﻴﺎز ﻤﺠﻴد ﺼﺎر ﻟﻰ ﻋﻨدﻤﺎ ﻗﺒﻠت اﻟﻤﺴﻴﺢ؟
ﻫـ -أو ﻋن ﺼﻔﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﻤن ﺼﻔﺎت اﷲ اﻟﻔﺎﺌﻘﺔ؟
و -أو ﻋن ﻤﺜﻝ أﻋﻠﻰ ﻤن أﺒطﺎﻝ اﻟﻛﺘﺎب اﻟﻤﻘدس ﻟﻛﻰ أﺘﻤﺜﻝ ﺒﻪ؟
وﻻﺒد أن أﻛﺘﺸف ﺸﻴﺌﺎً ﻤن ﻫذا ﻓﻰ اﻵﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﻗراﺘﻬﺎ ﻓﻴﻛون ﻫذا ﻫو ﺼوت اﻟرب ﻟﻰ.
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اﻟﺼﻼة ﻫﻰ اﻟﺤدﻴث ﻤﻊ اﷲ ،وأﻓﻀﻝ طرﻴﻘﺔ ﻟﻠﺼﻼة ﻫﻰ أن أﺘﻛﻠم ﻤﻊ اﷲ ﻋن اﻷﻤور
اﻟﺘﻰ ﻛﻠﻤﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ وأﻨﺎ أﻗ أر ﻛﻠﻤﺘﻪ ،ﻓﺄﺤوﻝ ﻤﺎ أﻛﺘﺸﻔﺘﻪ إﻟﻰ ﻤﺎدة ﻛﻼم ﻤﻊ اﷲ ﻛﺎﻵﺘﻰ:
أ  -إن ﻛﻠﻤﻨﻰ اﷲ ﻋن ﺨطﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘﻰ ،ﻓﺈﻨﻰ أﺤوﻝ ذﻟك إﻟﻰ ﺼﻼة ﺒﺄن أﺘﻛﻠم
ﻤﻊ اﷲ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺨطﻴﺔ ،ﻓﺄﻋﺘرف ﺒﻬﺎ ،وأطﻠب أن ﻴﺴﺎﻋدﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ.
بٕ -وان ﻛﻠﻤﻨﻰ ﻋن وﺼﻴﺔ ﻷﻨﻔذﻫﺎ ،أﺘﻛﻠم ﻤﻌﻪ ﻋن ﻀﻌﻔﻰ وأطﻠب ﻤﻨﻪ أن ﻴﺴﺎﻋدﻨﻰ
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ.
جٕ -وان ﻛﻠﻤﻨ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـ ـ ــن وﻋد ﻤﺒﺎرك ،أﺼﻠﻰ إﻟﻴﻪ ﻟﻛﻰ ﻴﻤﺘﻌﻨ ـ ـ ـ ــﻰ ﺒﻪ ،و ﻻﻴﺤرﻤﻨﻰ ﻤﻨﻪ،
ﻋﻴﻨﻰ إﻤﺘﻴﺎز ﻤﺠﻴد ﺼﺎر ﻟﻰ ﻓﻰ
وﻴؤﻫﻠﻨ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟﻘﺒوﻝ ﻫذﻩ اﻟﺒرﻛﺔ ءٕ -وان ﻟﻤﻊ أﻤ ـ ـ ـ ــﺎم
ﱠ
اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻴﺴوع ،أﺼﻠﻰ ﺸﺎﻛ اًر أﻓﻀﺎﻝ اﻟرب وﺠودﻩ وﻛرﻤﻪ.
ﻫـٕ -وان ﺤدﺜﻨﻰ ﻋن ﺼﻔﺔ ﻤن ﺼﻔﺎﺘﻪ ،ﺘﻛون ﺼﻼﺘﻰ ﺘﻤﺠﻴد ﷲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺼﻔﺔ.

ﻼ أﻋﻠﻰ ﻷﺤد أﺒطﺎﻝ اﻟﻛﺘﺎب ،أﺼﻠﻰ طﺎﻟﺒﺎً ﻤن اﷲ اﻟﻤﻌوﻨﺔ ﻟﻴﻘوﻴﻨﻰ
وٕ -وان أرﻴ ـ ـ ـ ــت ﻤﺜ ً
أن أﺘﺒﻊ ﺨطوات ﻫذا اﻟﻘدﻴس
 :ÖjQóJ -5إﻗ أر ﻤﻌﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻹﺼﺤﺎح اﻷوﻝ ﻤن إﻨﺠﻴﻝ ﻴوﺤﻨﺎ ،وﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ
أن ﻴﺠد آﻴﺔ وﻴﺼﻠﻰ ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎٕ ،واذا ﻓﺸﻝ اﺴﺘﺨراج أﻨت اﻵﻴﺔ وﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺘﻌﻠم.
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اذﻫﺒـــوا وأﻛــــــرزوا..

اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺸر
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اﻟﻔﺼـــــــــــــــــــــــﻝ اﻷوﻝ  :اﻟﺘﻘﻴﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.
اﻟﻔﺼــــــــــﻝ اﻟﺜﺎﻨـــــــــﻰ  :اﻟﺘﺼـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻌﻴد.

دﻟﻴﻞ اﳋﺎدم ١٥٩

اﻟﻔﺼﻝ اﻷوﻝ
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َﺒﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ أم
ﺒﻌد اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻹرﺸ ـ ـ ـ ــﺎدﻴﺔ ﻴﻤﻛﻨك أن ﺘﻘﻴم اﻟﻤوﻗف ..ﻫﻝ ﻫذا اﻟﺸ ـ ـ ـ ــﺨص ﻗ َ
ﻻ ..وﻫذﻩ ﻫﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﻘﻴﻴم:
 Cاﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ:
ﻗد ُ
ﻼ ﻤﺜﻝ ﺨﺼﻰ اﻟﺤﺒﺸﺔ
ﻴظن أن اﻟﻔرح ﻤﻘﻴﺎس ﻟﻘﺒوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ،ورﺒﻤﺎ ﻴﻔرح اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻌ ً
اﻟذى ﺒﻌد أن ﻗﺒﻝ اﻟرب وأﻋﺘﻤد ﺒﻴد اﻟﻘدﻴس ﻓﻴﻠﺒس " ذﻫب ﻓﻰ طرﻴﻘﻪ ﻓرﺤﺎً " )أع ٣٦ :٨
–  (٣٩وﻟﻛن اﻟﻔرح ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻰ أن ﻴﻛون ﻤﻘﻴﺎﺴﺎً ﻟﻘﺒوﻝ اﻟرب ﻴﺴوع ﻤن أﺠﻝ أن اﻟﻔرح ﻴﻌﺘﻤد
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻋر ،واﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻋر ﻏﻴر ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻝ ﻤﻌرﻀﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠب أﻤﺎم أﻴﺔ ظروف ﺼﻌﺒﺔ ،ﻓﻼ
ﺘؤﺜر اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ وﻫﻰ ﻗﺒوﻝ اﻟﻤﺴﻴﺢ ،أى أن ﻫذﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻻ ﺘﺘﻐﻴر ﺒﺘﻐﻴر اﻟﻤﺸﺎﻋر .ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ أﺜﺒت ﻤن اﻟﻤﺸﺎﻋر ،وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ
ﻻ ﻴﺼﺢ أن ﺘﻛون ﻤﻘﻴﺎﺴﺎً ﻟﻬﺎ.

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺎﻋر ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺸﺨص ﻷﺨر ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻛون إﻨﻔﻌﺎﻝ ﺸﺨص
ﻫو اﻟﻔرح ﻓﻘد ﻴﻛون إﻨﻔﻌﺎﻝ ﺸﺨص أﺨر ﻫو اﻟﺤزن ﻋﻠﻰ ﺨطﺎﻴﺎﻩ ﻓﻴﺒﻛﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻴن اﻟﺘﻰ
اﻛﻠﻬﺎ اﻟﺠراد ،ﺘﻤﺎﻤﺎً ﻛﻤﺎ ﺤدث ﻤﻊ اﻟراﻫﺒﻴن اﻟﻠذﻴن ﺒﻌد أن ﺴ ـ ـ ـ ــﻘطﺎ وﺘﺎﺒﺎ وﺠﻠس ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻰ ﻋزﻟﺔ ﻤﻨﻔرداً ﻓﺘرة ﻤن اﻟزﻤﺎن ﺜم ﺨرﺠﺎ ،ﻟوﺤظ أن أﺤدﻫﻤﺎ ﻛﺎن ﺴ ـ ـ ـ ــﻤﻴﻨﺎً ﻓرﺤﺎً ،واﻷﺨر
ﻼ ﻤﻛﺘﺌﺒﺎً وﺒﺴؤاﻟﻬﻤﺎ أﺠﺎب اﻷوﻝ أﻨﻪ ﻓرح ﻟﻐﻔران اﻟرب ﻟﻪ ﻟﻤﺤﺒﺘﻪ اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﻔﺎﺌﻘﺔ اﻟﺘﻰ
ﻨﺤﻴ ً
ﻗﺒﻠﺘﻪ ،وﻗﺎﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ أﻨﻪ ﺤزﻴن ﻋﻠﻰ ﺨطﺎﻴﺎﻩ اﻟﺘﻰ ﺠرﺤت ﻤﺤﺒﺔ اﷲ ،وﻛﻼ اﻟﺸﻌورﻴن طﻴب
وﺴ ـ ـ ـ ــﻠﻴم ،وﻟﻛن اﻟﻤﺸ ـ ـ ـ ــﺎﻋر ﻻ ﺘﺼﻠﺢ أن ﺘﻛون ﻤﻘﻴﺎﺴـ ـ ـ ـ ـﺎً ..وﻟﻛﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨدرك ﺘﺤﻘﻴق
اﻟﻛ ارزة ﻟﻬدﻓﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﺘﺄﻛدﻨﺎ ﻤن اﻷﻤور اﻵﺘﻴﺔ:
 -١ﺜﻘﺘﻪ ﺒﺎن اﻟرب ﻗد دﺨﻝ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺒﺤﻴث أن ﻻ ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﺜﻘﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻋرﻩ ﻛﺄن
ﻴﻘوﻝ :أﻨﺎ ﺸﺎﻋر أن اﻟﻤﺴﻴﺢ دﺨﻝ ﻗﻠﺒﻰ ٕواﻨﻤﺎ ﺘﻛون اﻟﺜﻘﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ اﷲ اﻟﺼﺎدﻗﺔ
وﺘﻴﻘﻨﻪ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﻗوﻝ اﻟرب» :ﻫﺎ أﻨذا واﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب وأﻗرع ،إن ﺴﻤﻊ أﺤد ﺼوﺘﻰ
وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ادﺨﻝ إﻟﻴﻪ وأﺘﻌﺸ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﻌﻪ وﻫ ـ ـ ـ ــو ﻤﻌﻰ« )رؤ  ،(٢٠ :٣وأﻨﻪ أﺼﺒﺢ أﺒﻨﺎً ﷲ

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ )ﻴو .(١٢ :١

 -٢إﻗﺒﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻛﻠﻤﺔ اﷲ واﻟﺼﻼة ﻛﺒداﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﻔر ﻤﻨﻬﻤﺎ.
 -٣إﻗﺒﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻨﻴﺴﺔ وأﻹﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟروﺤﻴﺔ.

وﻴﻨﺒﻐﻰ ﻤﻼﺤظﺔ ﻋدم ﺘطﺒﻴق ﻤﻘﺎﻴﻴس ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﻤﺒﺘدئ وﻓﻰ ﺒداﻴﺔ اﻟطرﻴق ،ﻓﺈﻨﻨﺎ
اﻟرﻀﻊ اﻟﻤوﻟودﻴن ﺤدﻴﺜﺎً ،وﻫﻛذا ﻓﻰ
ﻓﻰ ﺤﻛﻤﺘﻨﺎ اﻟﺒﺸرﻴﺔ ﻻ ﻨطﺒق ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻟرﺠﺎﻝ ﻋﻠﻰ ُ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟروﺤﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻨﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺤﻛﻤﺔ روﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻤﺨدوﻤﻴن ﻷن »راﺒﺢ اﻟﻨﻔوس
ﺤﻛﻴم« )أم  .(٣٠ :١١ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ ﻓﻰ ﻤراﺤﻝ اﻟﻨﻤو اﻟروﺤﻰ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺴوف ﺘﻛون
ﻫﻨﺎك ﻤﻘﺎﻴﻴس اﺨرى ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻛﻝ ﻤرﺤﻠﺔ.

اﻟﻔﺼﻝ اﻟﺜﺎﻨﻰ

ó`````````````````«©°üàdG
إذا ﺜﺒت ﺒﻌد اﻟﺘﻘﻴﻴم أﻨﻪ ﺒدأ ﻤﻊ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ،أى ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻰ ﻗﻠﺒﻪ ،وأﻨﻪ أﺼﺒﺢ أﺒﻨﺎً ﷲ ،ﻋﻠﻴك
أن ﺘﺼﻌ ـ ـ ـ ــدﻩ ﻤ ـ ـ ـ ــن ﺨورس اﻟﻤوﻋوظﻴن إﻟﻰ ﺨورس اﻟﻤؤﻤﻨﻴ ـ ـ ـ ــن ..أى أن ﺘﻀﻤﻪ ﻤﻊ ﺒﻌض
اﻟذﻴن ﻗﺒﻠوا اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ ﻤﺜﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﺘﺜﺒﻴت ،ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒت ﻤﻊ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﻴﺢ
ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻟﺠدﻴدة.

ﺼدر ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻓﺎﺤرص ﻋﻠﻰ إﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ
 (١دﻟﻴﻝ اﻟﺨﺎدم ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻛـــــــــــــرازة

 (٢دﻟﻴﻝ اﻟﺨﺎدم ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺘﺜﺒــــــــــــﻴت

 (٣دﻟﻴﻝ اﻟﺨﺎدم ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻨﻤو واﻟﻨﻀـوج
اﻟﺜﻤن :أﻗﻝ ﻤن اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ
 ١٥,٠٠ﺠﻨﻴﻪ

