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تطوير خالصات خدمة عالمية

البرنامج األول :خالصات وأسئلة مقترحة
فيما يلي الخالصات ،التي هي إلزامية ،واألسئلة المقترحة التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في تدريس الخالصات.
الحظ أن هذه األسئلة ليست إلزامية ،ولديك الحرية الستخدام طرق أخرى.
أسئلة مقترحة

خالصات
 .1معرفة الكتب المقدسة
ويُسمى أيضا :الالهوت الكتابي ،مسح للعهدين القديم والجديد.
اشرح لمسيحي حديث اإليمان ،لماذا من المهم معرفة
سرد  10أحداث رئيسية في العهد
.1.1
العهد القديم ،باستخدام العشرة أحداث والعشر شخصيات.
القديم ،ومشاركة على األقل قصص 10
شخصيات رئيسية في العهد القديم.
توضيح كيف حقق يسوع نبوات العهد ال يعرف عضو في الكنيسة لماذا يبرهن العهد الجديد
.1.2
بشكل متكرر أن يسوع أتم نبوات العهد القديم ،وربما
القديم ،وذلك باستخدام  5أمثلة
يشعرون أن التفتيش عن هذا في العهد القديم أقرب إلى
مضيعة للوقت.
اشرح له باستخدام أمثلة عديدة ،كيف أن دراسة أمور
كهذه ستنمي إيماننا بيسوع ومحبتنا له.
تلخيص على األقل  5من تعاليم يسوع قدم مثاال كيف يمكن استخدام كل تعليم من تعاليم يسوع
.1.3
الرئيسية في تحذير أو تشجع عضو يطلب مشورة.
الرئيسية
وضح لصديق مسلم ،يعتقد أن يسوع كان مجرد نبي،
توضيح ما يجعل موت وقيامة يسوع
.1.4
لكنه دائما منتصر .لماذا كان على يسوع أن يموت ،وأن
موضوعا هاما جدا
طريق النصرة متعلق بقيامته.
توضيح أهمية عالقة يسوع مع تالميذه كيف بإمكانك تطبيق مبادئ يسوع في عالقته مع تالميذه
.1.5
في كنيستك المحلية؟
في تلمذة آخرين اليوم
وضح أهمية هذه األحداث الواردة في سفر أعمال الرسل
سرد  10أحداث رئيسية في سفر
.1.6
في تاريخ كنيستك المحلية.
األعمال
توضيح على األقل  3تعاليم رئيسية من وضح مدى أهمية تعاليم بولس هذه في حياتك الروحية
.1.7
الخاصة.
تعاليم بولس
 .2الحياة باإليمان
ويُسمى أيضا :الالهوت العملي ،التفسير ،خدمة األوالد ،إدارة الكنيسة ،العالقات
برأيك ،ما هي أفضل وما هي أضعف رسالة وعظتها أو
التبشير أو التعليم بفعالية
.2.1
علمتها؟ قدم أسبابا لجوابك.
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اذكر موقفين قدمت فيهما شرحا لنص بطريقة ساعدت
بشكل ملحوظ مؤمنين ليفهموا ذلك النص بشكل افضل
ويعيشوه بشكل صحيح.
لماذا كانت طريقتك فعالة؟
ما هو الفرق األكبر الذي تراه بين ثمر الروح المذكور
في العهد الجديد وبين الوسط الثقافي واالجتماعي التي
يحيط بك؟
ما هي أكثر مواقف االنضباط الروح التي تصارع
لتحقيقها (مثالين) ،وماذا تفعل حيالها؟
قدم ثالثة قيم أخالقية هامة بشكل أساسي لصحة ومستقبل
رعيتك ،واشرح لماذا؟
ماذا يعني القول "تحب قريبك كنفسك"؟ ولماذا يشدد
عليها الكتاب المقدس والرب يسوع كثيرا؟ استخدم إعاقة
معينة أو حالة احباط معينة كمثال.
عضوة في الكنيسة تقول أنها تعتقد أن البشارة والشهادة
المباشرة لآلخرين هي الطريقة الكتابية الوحيدة ،وكل ما
عداها هو مضيعة للوقت.
ناقش ،مستخدما كتابك المقدس ،لماذا ال تعتبر اللطافة
والضيافة مضيعة للوقت ،لكنها شهادة لإلنجيل؟

توضيح نص من الكتاب المقدس بشكل
.2.2
ناجح لمجموعة من الناس
استخدام ثمار الروح القدس في كل
.2.3
مناحي الحياة وممارسة التواضع ،النزاهة
والبساطة
وضع الئحة ،توضيح وممارسة
.2.4
االنضباط الروحي
تطبيقات كتابية لمبادئ أخالقية مرتبطة
.2.5
بالعالقة مع الرعية
ممارسة التعاطف ،الترحيب والغفران
.2.6
في مختلف العالقات ،بما فيها العالقات مع
ذوي االحتياجات الخاصة
ممارسة اللطف والضيافة
.2.7

 .3التواصل
وت ُسمى أيضا :الكرازة ،اإلرسالية ،التلمذة
تحفيز اآلخرين على اإلرسالية
.3.1

حضر خطابا تشجع فيه المؤمنين على االنخراط بالعمل
اإلرسالي .استخدم الكتاب المقدس كنقطة انطالق للفكرة.
ما هي أهم عقبة أو عقبتين تواجه كنيستك ومجتمعك
مشاركة البشارة بفعالية مع العائلة،
.3.2
وتعيقهم عن مشاركة البشارة بشكل خاص أو بالعلن؟
األصدقاء والغرباء
اشرح كيف بإمكانك مساعدة أولئك الذين ال يشاركون
البشارة بسبب هذه العقبات.
إرشاد على األقل شخص واحد بطريقة وضح كيف أرشدت وتلمذت بنجاح شخص ما حتى
.3.3
يتمكن من تطوير إمكانية معينة لديه فيما يتعلق بالكرازة
من طرق الكرازة أو اإلرسالية
واإلرسالية.
أعط ثالثة أمثلة تظهر مقدار الفائدة التي يمكن لثقافتك
توضيح سبب اعتبار الكتاب المقدس
.3.4
ومجتمعك أن يحصلوا عليها إذا تبنوا قيم الكتاب المقدس
أهم من الثقافة (السائد بالمجتمع)
بدال من ممارسات مجتمعهم.
استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل ما هي أكثر وسائل التواصل االجتماعي /التكنولوجيا
.3.5
تأثيرا في بيئتك؟ لماذا؟
االجتماعي في الخدمة
ما مقدار استثمارك أنت وكنيستك فيها للوصول إلى
استخدامها بشكل متقن؟
وضح لشخص في كنيستك يظن أن القائد يجب تقديره
ممارسة فكرة القائد الخادم
.3.6
وأنه على اآلخرين خدمته .لماذا تصرف يسوع بشكل
مختلف؟ ولماذا هذا أمر هام من وجهة نظر التسلسل
الهرمي في الكنيسة؟
اختيار وتدريب على األقل  3اشخاص ضع الئحة بثالث طرق واشرح كيف ساعدت من خاللها
.3.7
ليخدموا في واحدة من أشكال القيادة في الكنيسة شخص ما لتطوير مقدراته القيادية.
 .4االصغاء والتشجيع
ويُسمى أيضا :اإلرشاد ،العائلة
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اشرح وناقش ثالث حاالت استطعت من خاللها مساعدة
أشخاص يعبرون في ضغوط كبيرة.

التخفيف عن ومساعدة آخرين في
.4.1
أوقات األزمات ،الموت ،األزمات الزوجية،
المرض...
مساعدة شخصين يحضران للزواج،
.4.2
دفن ،أو يعبران بأزمة عائلية أو مرض...

ما هي أكبر ثالث أزمات يمكن أن تواجه األزواج الجدد
في مجتمعك؟
اشرح لماذا؟
ما القصتان اللتان يمكن أن تختار إذا حصلت على فرصة
للوعظ لتتحدى كنيستك فيما يتعلق باألطفال؟ لماذا؟
قارن سلوك يسوع نحو األطفال:
بسلوك مجتمعك
بسلوك كنيستك.
سم مسلكين مشابهين واثنين يشكل فيهما الرب يسوع
تحديا لمجتمعك وكنيستك.
أيهما أسهل لك العمل في كنيستك مع األوالد أو مع
البالغين؟
وضح سبب خيارك وأين تشكلت أفضلياتك (مثال
عائلتك).
قدم ثالثة أسباب توضح أهمية الحالة الروحية في الزواج
والعالقة بين األب واألم على تنشئة األوالد.
كيف ستناقش حالة عضو في الكنيسة يعتبر موقعه
ونشاطه في العمل ،المجتمع ،السياسة أو الكنيسة ،أكثر
أهمية من التواجد مع أوالده ورعايتهم وتعليمهم ،على
اعتبار أن زوجته بإمكانها القيام بهذا بشكل أفضل؟

سرد على األقل سبع قصص من
.4.3
الكتاب المقدس استخدم الرب فيها أوالدا
توضيح كيف أن سلوك يسوع نحو
.4.4
األطفال يجب أن يغير الكنيسة

االنخراط مع ومن أجل خدمة األوالد
.4.5
والمراهقين
تنمية اإلخالص والحب في الزواج

.4.6
والعائلة
شرح تأثير غياب اآلباء
.4.7

 .5اإليمان الموثوق
ويُسمى أيضا :الالهوت النظامي ،علم األخالق ،تاريخ الكنيسة ،الوكالة المسيحية
تلخيص وشرح العقائد األساسية للعهد برأيك ،ما هي العقائد الكبرى أو األساسية التي على
.5.1
المؤمن الحديث أن يتعرف عليها بأسرع وقت ممكن،
الجديد
ولماذا؟
توضيح  3من أكثر األحداث أهمية في إذا ناقشك أحد المؤمنين أنه غير مهتم بتاريخ الكنيسة ،إذ
.5.2
يكفيه أن يعرف الكتاب المقدس ،كيف سترد؟
تاريخ الكنيسة
من هي الشخصية أو الحدث الذي ستقدمه على أنه جدير
بالدراسة؟ برر خيارك.
سرد الطريقة التي أتت فيها طائفتهم أو من هو الشخص بين مؤسسي طائفتك أو كنيستك يمكن
.5.3
أن تختاره في حال كنت ترغب أن تعطي أحد المؤمنين
كنيستهم إلى الوجود
نموذجا صالحا؟
بأية طريقة كان ذلك الشخص نموذجا لآلخرين باإليمان؟
باستخدام كتابك المقدس ،حدد خمسة مقاطع من العهد
توضيح المبادئ الكتابية للوكالة
.5.4
الجديد تحث المؤمنين على العطاء بسخاء للخدمة.
المسيحية ،العطاء والتقدمات
اشرح سبب اعتبار "إنجيل االزدهار" قدم ثالث مناقشات كتابية لعضو في كنيستك ،يرغب
.5.5
تعليما غير كتابي وغير أخالقي( .مالحظة :إذا بترك الكنيسة واالنضمام إلى كنيسة واعظ يعلم إنجيل
الصحة والغنى ،متمنيا أن يصبح ناجحا في الحياة
كان تعليم "الهوت االزدهار" ال يشكل مشكلة
مستقبال.
في منطقتك ،إذا عليك اختيار موضوعا ذا
أهمية قصوى)
شخص في كنيستك يحب الرب لكنه يشعر أن حضور
شرح أهمية الكنيسة
.5.6
الكنيسة مع المؤمنين اآلخرين يشكل عبئا كبيرا .كيف
ستناقشه أنه ال يستطيع أن يبقى وحيدا في البيت؟
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تطوير خالصات خدمة عالمية

البرنامج الثاني :خالصات وأسئلة مقترحة
فيما يلي الخالصات ،التي هي إلزامية ،واألسئلة المقترحة التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في تدريس الخالصات.
الحظ أن هذه األسئلة ليست إلزامية ،ولديك الحرية الستخدام طرق أخرى.
أسئلة مقترحة

خالصات
 .1قراءة ومعرفة الكتب المقدسة 1
سرد  10أحداث رئيسية في العهد
.1.1
القديم ،ومشاركة على األقل قصص 10
شخصيات رئيسية في العهد القديم.
توضيح كيف حقق يسوع نبوات العهد
.1.2
القديم ،وذلك باستخدام  5أمثلة

اشرح لمسيحي حديث اإليمان ،لماذا من المهم معرفة
العهد القديم ،باستخدام العشرة أحداث والعشر شخصيات.
ال يعرف عضو في الكنيسة لماذا يبرهن العهد الجديد
بشكل متكرر أن يسوع أتم نبوات العهد القديم ،وربما
يشعرون أن التفتيش عن هذا في العهد القديم أقرب إلى
مضيعة للوقت.
اشرح له باستخدام أمثلة عديدة ،كيف أن دراسة أمور
كهذه ستنمي إيماننا بيسوع ومحبتنا له.

 .2قراءة ومعرفة الكتب المقدسة 2
تلخيص على األقل  5من تعاليم يسوع
.2.1
الرئيسية
توضيح ما يجعل موت وقيامة يسوع
.2.2
موضوعا هاما جدا

قدم مثاال كيف يمكن استخدام كل تعليم من تعاليم يسوع
الرئيسية في تحذير أو تشجع عضو يطلب مشورة.
وضح لصديق مسلم ،يعتقد أن يسوع كان مجرد نبي،
لكنه دائما منتصر .لماذا كان على يسوع أن يموت ،وأن
طريق النصرة متعلق بقيامته.
كيف بإمكانك تطبيق مبادئ يسوع في عالقته مع تالميذه
في كنيستك المحلية؟

توضيح أهمية عالقة يسوع مع تالميذه
.2.3
في تلمذة آخرين اليوم
 .3قراءة ومعرفة الكتب المقدسة 3
سرد  10أحداث رئيسية في سفر
.3.1
األعمال
توضيح على األقل  3تعاليم رئيسية من
.3.2
تعاليم بولس
 .4الحياة باإليمان 1
استخدام ثمار الروح القدس في كل
.4.1
مناحي الحياة وممارسة التواضع ،النزاهة
والبساطة

وضح أهمية هذه األحداث الواردة في سفر أعمال الرسل
في تاريخ كنيستك المحلية.
وضح مدى أهمية تعاليم بولس هذه في حياتك الروحية
الخاصة.
ما هو الفرق األكبر الذي تراه بين ثمر الروح المذكور
في العهد الجديد وبين الوسط الثقافي واالجتماعي التي
يحيط بك؟
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ما هي أكثر مواقف االنضباط الروح التي تصارع
لتحقيقها (مثالين) ،وماذا تفعل حيالها؟

وضع الئحة ،توضيح وممارسة
.4.2
االنضباط الروحي
 .5الحياة باإليمان 2
تطبيقات كتابية لمبادئ أخالقية مرتبطة
.5.1
بالعالقة مع الرعية
اشرح سبب اعتبار "إنجيل االزدهار"
.5.2
تعليما غير كتابي وغير أخالقي.

قدم ثالثة قيم أخالقية هامة بشكل أساسي لصحة ومستقبل
رعيتك ،واشرح لماذا؟
قدم ثالث مناقشات كتابية لعضو في كنيستك ،يرغب
بترك الكنيسة واالنضمام إلى كنيسة واعظ يعلم إنجيل
الصحة والغنى ،متمنيا أن يصبح ناجحا في الحياة
مستقبال.
أعط ثالثة أمثلة تظهر مقدار الفائدة التي يمكن لثقافتك
ومجتمعك أن يحصلوا عليها إذا تبنوا قيم الكتاب المقدس
بدال من ممارسات مجتمعهم.

توضيح سبب اعتبار الكتاب المقدس
.5.3
أهم من الثقافة (السائد بالمجتمع)
 .6العالقات :التواصل والغفران
ممارسة التعاطف ،الترحيب والغفران
.6.1
في مختلف العالقات ،بما فيها العالقات مع
ذوي االحتياجات الخاصة
ممارسة اللطف والضيافة
.6.2

ماذا يعني القول "تحب قريبك كنفسك"؟ ولماذا يشدد
عليها الكتاب المقدس والرب يسوع كثيرا؟ استخدم إعاقة
معينة أو حالة احباط معينة كمثال.
عضوة في الكنيسة تقول أنها تعتقد أن البشارة والشهادة
المباشرة لآلخرين هي الطريقة الكتابية الوحيدة ،وكل ما
عداها هو مضيعة للوقت.
ناقش ،مستخدما كتابك المقدس ،لماذا ال تعتبر اللطافة
والضيافة مضيعة للوقت ،لكنها شهادة لإلنجيل؟

 .7محبة شريك الحياة واألوالد
تنمية اإلخالص والحب في الزواج
.7.1
والعائلة
شرح تأثير غياب اآلباء
.7.2

قدم ثالثة أسباب توضح أهمية الحالة الروحية في الزواج
والعالقة بين األب واألم على تنشئة األوالد.
كيف ستناقش حالة عضو في الكنيسة يعتبر موقعه
ونشاطه في العمل ،المجتمع ،السياسة أو الكنيسة ،أكثر
أهمية من التواجد مع أوالده ورعايتهم وتعليمهم ،على
اعتبار أن زوجته بإمكانها القيام بهذا بشكل أفضل؟

 .8ممارسة فكرة القائد الخادم
ممارسة فكرة القائد الخادم
.8.1

وضح لشخص في كنيستك يظن أن القائد يجب تقديره
وأنه على اآلخرين خدمته .لماذا تصرف يسوع بشكل
مختلف؟ ولماذا هذا أمر هام من وجهة نظر التسلسل
الهرمي في الكنيسة؟
اختيار وتدريب على األقل  3اشخاص ضع الئحة بثالث طرق واشرح كيف ساعدت من خاللها
.8.2
ليخدموا في واحدة من أشكال القيادة في الكنيسة شخص ما لتطوير مقدراته القيادية.
حضر خطابا تشجع فيه المؤمنين على االنخراط بالعمل
تحفيز اآلخرين على اإلرسالية
.8.3
اإلرسالي .استخدم الكتاب المقدس كنقطة انطالق للفكرة.
إرشاد على األقل شخص واحد بطريقة وضح كيف أرشدت وتلمذت بنجاح شخص ما حتى
.8.4
يتمكن من تطوير إمكانية معينة لديه فيما يتعلق بالكرازة
من طرق الكرازة أو اإلرسالية
واإلرسالية.
 .9اإليمان الموثوق :اإليمان والحياة
تلخيص وشرح العقائد األساسية للعهد برأيك ،ما هي العقائد الكبرى أو األساسية التي على
.9.1
المؤمن الحديث أن يتعرف عليها بأسرع وقت ممكن،
الجديد
ولماذا؟
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.9.2

شخص في كنيستك يحب الرب لكنه يشعر أن حضور
الكنيسة مع المؤمنين اآلخرين يشكل عبئا كبيرا .كيف
ستناقشه أنه ال يستطيع أن يبقى وحيدا في البيت؟
باستخدام كتابك المقدس ،حدد خمسة مقاطع من العهد
الجديد تحث المؤمنين على العطاء بسخاء للخدمة.

شرح أهمية الكنيسة

توضيح المبادئ الكتابية للوكالة
.9.3
المسيحية ،العطاء والتقدمات
 .10التعليم :مساعدة اآلخرين على التعلم
التبشير أو التعليم بفعالية
.10.1

برأيك ،ما هي أفضل وما هي أضعف رسالة وعظتها أو
علمتها؟ قدم أسبابا لجوابك.
اذكر موقفين قدمت فيهما شرحا لنص بطريقة ساعدت
بشكل ملحوظ مؤمنين ليفهموا ذلك النص بشكل افضل
ويعيشوه بشكل صحيح.
لماذا كانت طريقتك فعالة؟

توضيح نص من الكتاب المقدس بشكل
.10.2
ناجح لمجموعة من الناس
 .11اإلصغاء والتشجيع
مساعدة شخصين يحضران للزواج
.11.1

ما هي أكبر ثالث أزمات يمكن أن تواجه األزواج الجدد
في مجتمعك؟
اشرح لماذا؟
اشرح وناقش ثالث حاالت استطعت من خاللها مساعدة
أشخاص يعبرون في ضغوط كبيرة.

التخفيف عن ومساعدة آخرين في
.11.2
أوقات األزمات ،الموت ،األزمات الزوجية،
المرض...
 .12اإلنجيل :السمع ،الحياة ونقل الخبر
مشاركة البشارة بفعالية مع العائلة،
.12.1
األصدقاء والغرباء

ما هي أهم عقبة أو عقبتين تواجه كنيستك ومجتمعك
وتعيقهم عن مشاركة البشارة بشكل خاص أو بالعلن؟
اشرح كيف بإمكانك مساعدة أولئك الذين ال يشاركون
البشارة بسبب هذه العقبات.
ما هي أكثر وسائل التواصل االجتماعي /التكنولوجيا
تأثيرا في بيئتك؟ لماذا؟
ما مقدار استثمارك أنت وكنيستك فيها للوصول إلى
استخدامها بشكل متقن؟

استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل
.12.2
االجتماعي في الخدمة
 .13دعوا األوالد يأتون
سرد على األقل سبع قصص من
.13.1
الكتاب المقدس استخدم الرب فيها أوالدا
االنخراط مع ومن أجل خدمة األوالد
.13.2
والمراهقين

ما القصتان اللتان يمكن أن تختار إذا حصلت على فرصة
للوعظ لتتحدى كنيستك فيما يتعلق باألطفال؟ لماذا؟
أيهما أسهل لك العمل في كنيستك مع األوالد أو مع
البالغين؟
وضح سبب خيارك وأين تشكلت أفضلياتك (مثال
عائلتك).
قارن سلوك يسوع نحو األطفال:
بسلوك مجتمعك
بسلوك كنيستك.
سم مسلكين مشابهين واثنين يشكل فيهما الرب يسوع
تحديا لمجتمعك وكنيستك.

توضيح كيف أن سلوك يسوع نحو
.13.3
األطفال يجب أن يغير الكنيسة

 .14تذكر جذورنا
توضيح  3من أكثر األحداث أهمية في
.14.1
تاريخ الكنيسة

إذا ناقشك أحد المؤمنين أنه غير مهتم بتاريخ الكنيسة ،إذ
يكفيه أن يعرف الكتاب المقدس ،كيف سترد؟
من هي الشخصية أو الحدث الذي ستقدمه على أنه جدير
بالدراسة؟ برر خيارك.

6

July 2019

من هو الشخص بين مؤسسي طائفتك أو كنيستك يمكن
أن تختاره في حال كنت ترغب أن تعطي أحد المؤمنين
نموذجا صالحا؟
بأية طريقة كان ذلك الشخص نموذجا لآلخرين باإليمان؟

سرد الطريقة التي أتت فيها طائفتهم أو
.14.2
كنيستهم إلى الوجود
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