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�ستجد يف هذا الكتاب ت�سعة ف�سول مليئة باحلكمة.  لكن هذه احلكمة لن تكون ذلك 

النوع الذي يّدعي معرفة كل �سيء، بل هي حكمة بع�ض قادة ال�سبيبة اأ�سحاب اخلربة 

الكتاب على معرفة ما  اهلل.  �سي�ساعدك هذا  الذين خدموا لفرتة طويلة بف�سل نعمة 

لديهم من اأمور قيمة.

ل تفهم خطاأً اأن قراءة هذا الكتاب �صتحول حياتك اإىل نعيم.  �صحيح اأن اخلدمة مع ال�صبيبة اأمر ممتع، 

اإل انهم مييلون لالأنانية وعدم الثبات على راأي واحد.  لذلك، قد ت�صعر يف كثري من الأحيان بعدم تقدير 

ال�صبيبة لك وقد يوؤدي هذا اإىل �صعورك بالإحباط.

وفوق هذا كله، �صتجد اأن الكتاب املقد�س ل يتحدث بو�صوح عن العمل مع هذه الفئة الُعمرّية.

إذًا ملاذا نهتم بهذا املوضوع؟
اأَنّ اأع�صاء ال�صبيبة  يتحدث الكتاب املقد�س ب�صكل كبري عن التعامل مع النا�س.  وميكننا اأن نفرت�س 

لذلك،  الفئة!   يندرجون حتت هذه  اأربعة ع�رش عامًا وثمانية ع�رش عامًا  اأعمارهم بني  الذين ترتاوح 

ميكنك اعتبار ما يذكره الكتاب امُلَقَدّ�س عن تو�صيل ر�صالة الإجنيل والتلمذة متعلق مبجموعتك.

قد  حقيقيني.   تالميذ  يكونوا  اأن  ميكنهم  كما  الإجنيل  مع  التجاوب  على  هائلة  قدرة  ال�صبيبة  ميتلك 

ي�صعب على القائد احل�صول على التزام هوؤلء ال�صبيبة، لكن عندما يحدث ذلك، فاإّنهم يتفوقون على 

لتطبيق  ا�صتعداد  لكّنهم يكونون دائما على  اأ�صلوبهم اخلا�س،  لتطوير  ال�صبيبة  اإذ مييل  الأف�صل منا!  

اأنواع خمتلفة من الأفكار اجلديدة.  قد يكون بع�س هوؤلء ال�صبيبة ح�صا�صني وقد يرغبون مب�صاركتك 

حياتهم ال�صخ�صّية كما يتوقعون اأن ت�صاركهم حياتك اأنت اأي�صًا.  �صي�صك معظمهم يف �صحة ما يقوله 

الآخرون لهم و�صيحاولون البحث يف املو�صوع بدل اأن يقبلوا بب�صاطة ما ُيقال لهم.  ل بد اأنك تعترب 

كل ما �صبق اأخباراً رائعة لك كقائد!

فكر بهذا املو�صوع قلياًل – عندما يقبل اأع�صاء ال�صبيبة امل�صيح ب�صن اأ�صغر، �صيكونون �صفراء للم�صيح 

اأطول و�صيعملون على بناء الكني�صة!  لذلك تذكر انك تعمل يف خدمة مثرية وا�صرتاتيجية لبناء  ملدة 

الفئة  مع  اخلدمة  على  ن�صجعك  ال�صبب،  ولهذا  تواجهها.   التي  ال�رشاعات  من  بالرغم  اهلل  ملكوت 

العمرية )18-14(.

ألدوات ا ح���ق���ي���ب���ة  ف���ت���ح 
كيف تعمل 

"حقيبةاألدوات"؟
الأدوات" مل�صاعدتك  "حقيبة  �صل�صلة  اإعداد  لقد مت 

)ومل�صاعدة القادة الآخرين يف كني�صتك( على طرح 

الأطفال  مع  باخلدمة  تتعلق  جداً  هامة  ق�صايا 

وال�صبيبة.  �صتتمكن من القيام بالأمور التالية:

الصالة 
بشأن هذه 
املواضيع.

احلصول على 
بعض األفكار 

العملية.

كتابة مالحظاتك 
الشخصية التي 

ستدفعك 
للخدمة.

االستماع 
إلى قصص 

حقيقية 
عن أشخاص 

وكنائس 
يتعاملون 
مع هذه القضايا.

معرفة رأي الكتاب 
املقدس بشأن مواضيع 

عديدة 
ودراستها 
وحدك أو 

مع آخرين.
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األدوات املناسبة
اأمر  وهذا   - اأدوات  على  الأدوات  حقيبة  حتتوي 

الكتاب  هذا  ف�صول  يف  تبحث  اأن  عليك  بديهي.  

به.   �صتقوم  الذي  للعمل  الأداة املنا�صبة  حتى جتد 

نيابة  بالعمل  تقوم  لن  هذه  الأدوات  حقيبة  لكن 

عنك.  يف الواقع، مل جند حتى هذه اللحظة حقيبة 

التي  الأدوات  لك  �صنقدم  ذلك!   تفعل  اأن  ميكنها 

يف  ولالآخرين  لك  الباقي  و�صنرتك  �صتحتاجها، 

كني�صتك، وهلل. 

الذي يعمل مع جمموعتك،  الوحيد  القائد  اإن كنت 

فال تن�س انك تعمل يف فريق: اأنت واهلل!  حاول اأن 

ل�صتخدام  منتظمة  ب�صورة  كافيًا  وقتًا  تخ�ص�س 

اإن  العملية،  الناحية  فمن  هذه.   الأدوات  حقيبة 

اأردت تخ�صي�س وقت لذلك خالل برناجمك اليومي 

احلافل باملواعيد واملهام، فقد ت�صطر للتخّلي عن 

بع�س قراءاتك الأخرى.  ومبا اأنك �صتحتاج لدرا�صة 

قراءتك  اأثناء  امُلَقَدّ�س  الكتاب  من  حُمّددة  اأجزاء 

ترك  املثال،  �صبيل  على  فيمكنك،  الكتاب،  لهذا 

من  تنتهي  حتى  امُلَقَدّ�س  للكتاب  اليومية  قراءتك 

قراءة هذا الكتاب.

فعليك  اآخرين،  قادة  مع  تعمل  كنت  اإذا  اأما 

الجتماع معهم ب�صورة منتظمة.  ميكنك ا�صتخدام 

الن�صف  لتغطية  الكتاب  هذا  ف�صول  اإحدى  مادة 

الّثاين  الن�صف  وتخ�صي�س  الجتماع،  من  ل  الأَوّ

منه للتخطيط وللمناق�صة ال�رشيعة.

ألدوات ا ح���ق���ي���ب���ة  ف���ت���ح 

هل حتتاج 
للمساعدة؟

ملن حقيبة 
األدوات هذه؟

قادة  جلميع  هذه  الأدوات  حقيبة  اأعدت  لقد 

هم  للذين  �صواء  الكني�صة؛  يف  ال�صبيبة  جمموعات 

املجموعات،  اإحدى  قيادة  يف  البدء  و�صك  على 

الذين لهم �صنوات طويلة يف هذه اخلدمة.  لقد  اأو 

خ�ص�صت الف�صول الأوىل ل�صتعمال القائد قبل اأن 

يبداأ يف قيادة جمموعة ما.  اأما الف�صول الالحقة، 

التي  الأ�صهر  ف�صت�صاعدك على تطوير مهاراتك يف 

تلي. 

ميكنك  طويلة،  خربة  �صاحب  قائداً  كنت  اإذا 

والتدريب  للتخطيط  الأدوات هذه  ا�صتخدام حقيبة 

لل�صنة كلها فت�صتخدمها كمنهاج لإنعا�س ذاكرتك 

ولتذكريك باملبادئ الأ�صا�صّية.

االنطالق
ل، اأو رِتّب موعداً  حِدّد موعداً للبدء يف الف�صل الأَوّ

الكتاب  هذا  ت�صفح  القادة.   بقّية  مع  لالجتماع 

اأكرث  تراها  التي  الأدوات  لختيار  اأّوًل  بنف�صك 

فائدًة للجميع. 

ب�صورة  جمموعتك  مع  الأمور  ت�صري  اأن  نتمنى 

اأن تنمو منواً عظيمًا.  فاإرادة  ممتازًة، كما نتمنى 

اهلل هي اأن تكون هذه التجربة �صارة لك وملجموعتك 

حتلم  اأن  ُن�صّجعك  لهذا،  اأجمع.   وللعامل  وللكني�صة 

اأحالمًا كبرية!

تذكر دائمًا ما تعلمته.
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كالم الفريق
اإن اأف�سل طريقة للعمل يف اأية خدمة تتعلق 

بال�سبيبة هي تعيني فريق من القادة بدل 

اأن يقوم �سخ�ض واحد بعمل كل �سئ.

بدون         ال�صبيبة  مع  اخلدمة  تعترب  ملاذا  �صوؤال: 

على  ال�صري  يحاول  بفيل  �صبيهة  القادة  من  فريق 

قدم واحدة؟

�صتكون  احلالة  هذه  يف  لأنه  البديهية:  الإجابة 

حركة الفيل بطيئة واحتمالية �صقوطه كبرية.

ل  بعد؟   تبداأ  مل  انك  اأم  ال�صحك  من  انتهيت  هل 

باأ�س، فهذه فكرة جدية.  فالعمل �صمن فريق يكون 

واحد  �صخ�س  عمل  من  اأف�صل  الأحوال  معظم  يف 

فقط.

فريق؟  �سمن  ال�سبيبة  مع  اخلدمة  ميزات  هي  ما 

) ل حتتوي القائمة التالية على كل الأ�سباب، اإل 

اأنها الأ�سا�سية(:

يكون  عندما  اأ�صهل  ب�صكل  عالقات  بناء  ميكن    

وجود  اأن  كما  الأ�صخا�س.   من  اأكرب  عدد  هناك 

اختالف  ب�صبب  املجموعة  يرثي  القادة  من  عدد 

مع  قائد  كل  ان�صجام  و�صهولة  �صخ�صياتهم 

ال�صخ�صية التي توافقه من اأع�صاء ال�صبيبة.

يخّفف  القادة  لدى  املواهب  من  العديد  وجود    

ال�صغط على القائد الواحد باأن يكون خبرياً يف كل 

�صئ. 

  وجود مناذج متعددة من القادة يقلل من خطر 

عن  الأ�صل  طبق  ن�صخ  اإىل  ال�صبيبة  اأع�صاء  حتول 

قائد ُمعنّي.

  يتوزع �صغط اخلدمة على عدة قادة.

  ي�صاهم كل القادة يف تقدمي الأفكار.

  تتحدد الروؤيا ب�صكل دقيق.

 من يجب أن
 يق�وم به�ذا

العمل؟

حقيبة

�

  عندما يرتك اأحد القادة هذه اخلدمة، تكون 

اأكرث �صهولة  عملية ت�صليم اخلدمة للقادة املتبقني 

واإيجابية بدًل من اإدخال قائد جديد وغريب على 

جمموعة ال�صبيبة.

�صمولية  اأكرث  للعمل  الفريق  تقييم  يكون   

ودقة من تقييم �صخ�س واحد فقط.

املجال  فريق   �صمن  الوجود  لنا  يتيح   

�صهادة  تكون  حقيقية  م�صيحية  عالقات  لإقامة 

حية اأمام جمموعة ال�صبيبة.

والتخطيط كفريق  لل�صالة  اجتماعات  ي�صاعد عقد 

متجددة  وجعلها  اخلدمة  ن�صاطات  تنوع  يف 

وذات هدف حمدد.  لذلك يجب الهتمام بال�صالة 

جمرد  ولي�صا  اخلدمة  من  جزء  لأنهما  والتخطيط 

اإ�صافات �صكلية م�صاعدة. 

ل ُيعترب العمل �صمن فريق اأمراً �صهاًل!  ففي بع�س 

الفريق،  يف  اأع�صاء  عدة  وجود  وب�صبب  الأحيان، 

واللتزامات  ال�صغوط  من  الكثري  الأع�صاء  يواجه 

الآخرون  اأن يرتكه  يتمنى  فرد  التي قد جتعل كل 

لكي يعمل ما يريد.  لكن العمل �صمن فريق هو اأداة 

رائعة لإجناز عمل اهلل احليوي. 

ابداأ  اآخرين،  قادة  على  العثور  من  تتمكن  مل  اإذا 

ال�صالة من  توا�صل  بينما  اأية حال  باخلدمة على 

ميدنا  الذي  هو  اهلل  اأن  وتذكر  عليهم،  العثور  اأجل 

  .)9  :12 كورنثو�س   2( العمل  بهذا  للقيام  بالقوة 

مبفرده  يعمل  واحداً  قائداً  يبارك  اأن  قادر  فاهلل 

من  الرغم  على  كاماًل.   فريقًا  يبارك  كما  متامًا 

ذلك، حاول اأن ت�صارك الآخرين عن خدمتك وتاأكد 

من وجود اأ�صخا�س نا�صجني من حولك؛ حتى واإن 

مل يكونوا قادة باملعنى احلقيقي للكلمة.

ما هي صفات 
القائد؟
عّما  تت�صاءل  هل 

هل  لب�صه؟  ميكنك 

لعبي  قبعة  ترتدي 

البي�صبول والزي الريا�صي؟  

ال�صباب  مو�صة  بح�صب  مالب�س  اأم 

احلالية التي تتغري ب�رشعة كبرية؟  كال.  من الأهم 

بهم  الت�صبه  حتاول  اأن  من  اأكرث  ال�صبيبة  حتب  اأن 

ومبا يلب�صونه.

اقراأ )1 تيموثاو�س 3: 13-1( 

و )تيط�س 1: 5-9(.  لقد كتب 

هذان املقطعان لإر�صاد قادة الكنائ�س ب�صكل عام، 

لكّنهما يحتويان على العديد من الإر�صادات التي 

تالئم اأّي �صكل من اأ�صكال القيادة امل�صيحية.  ناق�س 

تعتقد  كنت  اإن  ال�صبيبة  قادة  مع  املقطعني  هذين 

اأو  مبحتوياتهما،  عالقة  لها  م�صكلة  تواجه  اأنك 

�صِلّ مبفردك من اأجل هذا املو�صوع.  اإن واجهتك 

م�صكلة، كيف �صتتعامل معها؟  تذكر باأن اهلل يعمل 

على تغيرينا بينما نقوم بخدمته.  وتذكر اأي�صًا اأنه 

اأن خدم مع  له  �صبق  اإن�صان كامل قد  اأي  ل يوجد 

ال�صبيبة اأو توىل اأي دور قيادي دون اأن يخطئ.

فاإن  كموؤمنني.   بالنمو  الفعالون  القادة  ي�صتمر 

كنا را�صني عن م�صتوى التلمذة الذي و�صلنا اإليه، 

ف�صوف ي�صعر اأع�صاء ال�صبيبة بعدم حاجتهم للعمل 

التعليم  نقبل  كنا  اإذا  اأما  اأنف�صهم.   حت�صني  على 

التوبيخ والتقومي والتاأديب  ب�صورة دائمة، ونقبل 

تيموثاو�س   2( اهلل  كلمة  بح�صب  الرب  يف  الذي 

ذلك  ال�صبيبة  اأع�صاء  يتقبل  ف�صوف   ،)17-16  :3

يف اأنف�صهم.
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فكر يف اأع�صاء ج�صمك 

املختلفة واحلالة التي 

عليها  تكون  اأن  يجب 

اإجناح  يف  لت�صاعدك 

ال�صبيبة:  مع  خدمتك 

اأجل  من  �صّل  وهكذا.   مهتم،  قلب  �صاغية،  اآذان 

طبعًا  النمو!   اأجل  ومن  امل�صاعدة  على  ح�صولك 

هناك العديد من ال�صفات التي يجب اأن يتحّلى بها 

معينة يف  باأع�صاء  ترتبط  ل  والتي  ال�صبيبة  قائد 

اجل�صم )وهذه اأخبار مفرحة  للقادة الذين ي�صعرون 

منتلك  قد  جميلة!(.   اأع�صاء  ميتلكون  ل  باأنهم 

بالإيجابية  ن�صعر  جتعلنا  التي  ال�صفات  بع�س 

الخ.  وهناك  الدعابة،  الوفاء وروح  ال�صديدة مثل: 

بع�س ال�صفات التي قد نتثقل منها مثل الت�صحية 

بالذات واللتزام.

االلتزام
لنفّكر قلياًل يف هذا املو�صوع لكي نكون وا�صحني 

�صيكون  عليه.   مقدمني  نحن  ما  بخ�صو�س 

للتزامنا تاأثري كبري على كيفية ا�صتخدامنا للوقت.  

يجب اأن نخ�ص�س وقتًا كافيًا ومنتظمًا للتح�صري 

لجتماعات ال�صبيبة، واملحافظة على توا�صلنا مع 

الأ�صخا�س الذين ل يلتزمون بح�صور الجتماعات، 

والأهم من ذلك، ال�صالة با�صتمرار.

اأي�صًا على حياتنا  اإن التزامنا مع ال�صبيبة �صيوؤثر 

لنا  اأمل  اأي  نودع  اأن  يعني  ل  هذا  لكّن  اخلا�صة.  

يف ق�صاء بع�س الوقت مع اأنف�صنا.  يجب األ ُن�صبح 

امل�صدر الذي يلجاأ اإليه ال�صبيبة ب�صكل منتظم وكما 

ذلك.   جتاه  مب�صاعرنا  الهتمام  دون  يريدون، 

فالقادة الذين يفعلون ذلك يفقدون طاقتهم ب�رشعة 

اأو يوؤدي ذلك اإىل �صعورهم بال�صتياء ال�صديد.  ومع 

اأن نكون منفتحني ومرحبني بال�صبيبة  ذلك ل بد 

واأن ن�صمح لهم اأحيانًا بتم�صية الوقت معنا حتى 

واإن كنا ن�صعر بحاجة لعمل �صئ اآخر.  ومن املفيد 

باأن ن�صع حدوداً وا�صحة لذلك كاأن ُنخ�ص�س يومًا 

اأوقاتًا  اأو  ال�صبيبة،  عن  بعيداً  الأ�صبوع  يف  واحداً 

معينة ل ميكن لل�صبيبة فيها الت�صال بنا.

اأودى  �صري  حلادث  ال�صبيبة  اأع�صاء  اأحد  تعر�س 

لأحد  ح�صوره  من  واحد  يوم  بعد  بحياته 

مو�صوع  مناق�صة  فيها  متت  التي  الجتماعات 

ال�صالة والتخطيط للعام اجلديد.  وقد اأدى ذلك اإىل 

ال�صبيبة  قادة  ي�صعوا  اأن  النا�س  يحاول  ما  كثرياً 

جتربة  يف  ن�صقط  ما  وكثرياً  عالية،  من�صة  على 

اأن  الرغبة يف البقاء يف ذلك املكان.  لهذا، علينا 

نتذكر اأن من�صب القيادة الذي لنا واملهارات التي 

معطاة  جميعها  هي  املن�صب  ذلك  يف  ن�صتخدمها 

لنا من اهلل، لذلك علينا ان نكون ممتنني للرب من 

اجلها بدل ان نكون متكربين ب�صببها.

ن�صتطيع اأن نطور مهاراتنا واأن نوازن بني نواحي 

القوة وال�صعف لدينا من خالل وجود قادة اآخرين 

جميعًا.   ن�صلي  اأن  ميكننا  الواحد.   الفريق  �صمن 

و�صيكون لنا دور هام ن�صتطيع القيام به يف قيادة 

ال�صبيبة اإن كنا نحب الرب ونحب ال�صبيبة.

 

احلاجة مل�صاعدة اأع�صاء ال�صبيبة من خالل خدمة 

التجرد  اإن  ا�صتغرقت �صهوراً طويلة.   التي  الرعاية 

العاطفي غري ممكن مع خدمة ال�صبيبة.

اأقرب  اأ�صبحنا  كلما 

تعمقنا  ال�صبيبة،  لأع�صاء 

فيها  اأكرث يف حياتهم وما 

اإن م�صاعدتنا  من م�صاعر متقلبة.  

منا  الكثري  ا�صتنزاف  اإىل  �صتوؤدي  ليتاأقلموا  لهم 

تاأثري اخلدمة  ولن نتمكن من ف�صل م�صاعرنا عن 

خدمة  اإّن  الأ�صئلة.   وكثرية  متقلبة  جمموعة  مع 

ثم  ال�صبيبة  اجتماع  ندير  اأن  تعني  ل  ال�صبيبة 

موعد  ياأتي  حتى  حدث  ما  ونن�صى  املكان  نغادر 

اأحد  هي  ال�صبيبة  م�صاعدة  لكّن  التايل.   الجتماع 

مع  خدمتنا  اأجل  من  كبري  بفرح  �صعورنا  اأ�صباب 

اأننا  اإل  اهلل،  خلدمة  فعالة  طريقة  وهي  ال�صبيبة 

يجب اأن ندرك ما يتطلبه ذلك منا.

ما الذي نحتاجه أيضًا؟

امل�صيحيني  القادة  ببع�س  اقتدينا  اإن  ن�صتفيد  قد 

هم  من  عنهم.   ن�صخ  اإىل  نتحول  اأن  دون  لكن 

يف  اإيجابية  بطريقة  فينا  اأثروا  الذين  الأ�صخا�س 

بداية اتباعنا لي�صوع؟  ما هي الأ�صياء التي كانت 

كلنا  قيادتهم؟   ا�صلوب  يف  ت�صاعدنا  اأو  جتذبنا 

ن�صتطيع  اأننا  اإل  البع�س،  بع�صنا  عن  نتميز  اأفراد 

اأن ن�صتخدم هذه ال�صفات الإيجابية بطريقة عملية 

احلديث  ومبنا�صبة  اخلا�صة.   بطريقتنا  ونطبقها 

علينا  بها،  نقتدي  الذين  الأ�صخا�س  مناذج  عن 

اأقراننا.  فهذا  اأن نكون مناذج كرازية يقتدي بها 

اأننا  ال�صبيبة  النمو، ويظهر لأع�صاء  ي�صاعدنا على 

اأن يخل�س  اهلل ميكنه  واأن  لهم،  نقوله  جديني مبا 

من  لالأ�صف،  ذلك.   خالل  من  الكثريين  نفو�س 

عندما  اأقراننا  مع  توا�صلنا  نفقد  اأن  علينا  ال�صهل 

نركز على خدمة ال�صبيبة فقط.

غرورنا  من  دائمًا  نحذر  اأن  علينا  هام:  حتذير 

اأو مكانتنا كقادة.  فالكربياء قد  ب�صبب مهاراتنا 

الفخ  يف  امل�صيحيني  القادة  من  بالكثريين  اأوقع 

ودمر خدماتهم.  يجب اأن نتذَكر اأن النبي مو�صى، 

الذي تكلم اهلل معه وجهًا لوجه )�صفر العدد 12: 8(، 

كان رجاًل متوا�صعًا جداً )الآية 3(.  ويعترب النبي 

مو�صى مثاًل عظيمًا ن�صتطيع اأن نقي�س اأنف�صنا به.  
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انضمام الله 
للخدمة

قد يبدو مو�صوع ان�صمام اهلل للخدمة اأمراً بديهيًا 

اأن  يجب  فكرة  هي  ذلك،  برغم  مبتذلة.   فكرة  اأو 

لن�صّل...   لذلك،  للخدمة.   اهلل  �صم  يجب  نذكرها: 

لي�س الآن )ال اذا كنت تريد اأن ت�صلي الآن وتكمل 

القراءة بعد عدة دقائق(.  يجب اأن ن�صلي دائمًا من 

اأجل خدمتنا مع ال�صبيبة.

الكنائ�س  اأجل  من  كثرياً  بول�س  الر�صول  �صلى  لقد 

اإىل  وطلب  اأجلها،  من  اهلل  و�صكر  فيها،  خدم  التي 

اهلل اأن تنمو يف الإميان، واأن يحميها من التعاليم 

الزائفة، واأن يزداد فرحها بالرب.  تعترب �صالة بول�س 

حياتنا!   يف  اتبعناه  اإن  ن�صتفيد  رائعًا  منطًا  هذه 

ب�صكل متوا�صل،  اتباعه  قادرين على  نكن  واإن مل 

فيجب علينا على القل اأن ُن�صلي ب�صورة منتظمة 

اأجل  من  ن�صلي  اأن  ميكننا  جمموعاتنا.   اأجل  من 

نبني  اأن  وميكننا  باأ�صمائهم،  معينني  ا�صخا�س 

�صلواتنا على مقاطع كتابية معينة مثل )فيلبي 1: 

3-11(.  كذلك، علينا اأن ن�صلي من اأجل الأع�صاء 

هدف  يكن  مل  هذا  اأَنّ  رغم  اأي�صًا  املوؤمنني  غري 

الر�صول بول�س من كتابته لذلك املقطع الكتابي.

من اجليد اأن ت�صم اآخرين يف عملية ال�صالة هذه.  

الأهايل  من  موؤلفة  �صالة  �صبكة  تبني  اأن  حاول 

وقادة الكني�صة والأ�صدقاء وال�صبيبة اأنف�صهم اأي�صًا. 

كلما ح�صدنا �صلوات اأكرث، كان ذلك اأف�صل،  �صواء 

اأو كنا �رشكاء يف  لل�صبيبة  كنا نبداأ خدمة جديدة 

خدمة قائمة. 

انضمام الكنيسة 
احمللية

مع  مرتبطة  املحلّية  الكني�صة  تكون  اأن  يجب 

جمموعة ال�صبيبة، كما يجب على جمموعة ال�صبيبة 

ورغم  اأي�صًا.  املحلية  بالكني�صة  مرتبطة  تكون  اأن 

اأكرث  اأ�صهل يف بع�س احلالت  اأن عمل ذلك يكون 

اأن ن�صعى لتحقيق هذين  اأننا يجب  اإل  من غريها، 

الأمرين يف خدمتنا مع ال�صبيبة.

عليك اأن ت�صم الكني�صة باأكملها يف خدمة ال�صبيبة 

الرعية  اأمام  ال�صبيبة  اطرح حاجات  البداية.   منذ 

الثالثة  الأ�صئلة  هذه  على  املقرتحة  الإجابات 

اأجبت بـ  اإن  "نعم". لذلك،  "نعم"، و  "نعم"، و  هي: 

تتوّقف  اأن  الأ�صئلة، فرنجو  اأي من هذه  "ل" على 
للحظات للتفكري بجدية يف اإجابتك.

والكني�صة  ال�صبيبة  بني  التوا�صل  على  احلفاظ  اإن 

حياتهم  من  القادمة  للمرحلة  ال�صبيبة  �صيهيئ 

اأو  ع�رشة  الثامنة  �صن  بلغوا  فاإن  امل�صيحية.  

الع�رشين من عمرهم دون اأن يدركوا اأنهم اأ�صبحوا 

اأع�صاء يف الكني�صة بكل ما يف الكلمة من معنى، 

ال�رشكة  تلك  يف  عليهم  احلفاظ  من  نتمكن  فلن 

راعي  مع  ناق�س  جمموعتنا.   يرتكون  عندما 

على  للمحافظة  الكني�صة  ا�صرتاتيجية  الكني�صة 

يف  يدخلون  عندما  وم�صاعدتهم  ال�صبيبة  هوؤلء 

احلياة العملية، ويح�صلون على وظيفة، اأو حني ل 

اإىل  بالإ�صافة  يتزوجون،  حني  اأو  وظيفة  يجدون 

النواحي الخرى من حياة البالغني.

من  املزيد  على  ال�صابع  الف�صل  )يحتوي 

جمموعة  بني  اجل�صور  بناء  حول  املعلومات 

ال�صبيبة والكني�صة(.

تخ�ص�س  اأن  واقرتح  متكررة  ب�صورة  باأكملها 

لتقدميه  ميزانيتها  من  املال  من  مبلغًا  الكني�صة 

النا�صجني  املوؤمنني  من  اأطلب  ال�صبيبة.   خلدمة 

ي�صبحوا  اأن  دون  ال�صبيبة  خدمة  يف  ي�صاركوا  اأن 

ال�صالة،  خالل  من  وذلك  فيها  قادة  بال�رشورة 

كمتكلمني  واحل�صور  العملية،  امل�صاعدة  وتقدمي 

من وقت لآخر، وتنظيم الأمور املالية، وغري ذلك.  

حتدث مع راعي الكني�صة حول م�صاركة ال�صبيبة يف 

ذلك.   اإىل  وما  القادة،  وتعيني  املختلفة،  اخلدمات 

لدمج  لك  تتاح  فر�صة  اأية  دائمًا  ت�صتغل  اأن  يجب 

ال�صبيبة والكبار يف حياة بع�صهم البع�س.  

تتطلبها  التي  الأمور  اأ�صعب  من  هذه  تكون  قد 

اإذ اأنها قد ت�صبب الكثري  اخلدمة من قائد ال�صبيبة، 

من م�صاعر الإحباط والذنب والت�صوي�س.  لهذا، من 

التي  ال�صرتاتيجيات  بع�س  يف  نفِكر  اأن  املفيد 

ال�رشورية  الو�صل  حلقات  ت�صكيل  على  ت�صاعدنا 

بع�س  اإليك   . الق�صايا  هذه  يف  نغو�س  اأن  قبل 

الأ�صئلة املفيدة:

   هل �صاأدعم ب�صكل وا�صح راعي الكني�صة وقادتها 

من خالل خدمتي مع ال�صبيبة؟  اإن هذا ل يعني عدم 

اإمكانية طرح اأ�صئلة والختالف معهم يف اأي �صئ 

ال�صهل  اأن نقبل �صلطتهم.  من  يقولونه، لكن يجب 

قوى  من  املتف�صلني  البطال  دور  منثل  اأن  علينا 

معركة  يف  وخو�صنا  املحافظني  الكني�صة  قادة 

�صارية من اأجل حترير ال�صبيبة مما يقيدهم.

   هل �صتناق�س جمموعتنا معنى اأن نكون جزءاً من 

الكني�صة املحلية والعاملية على مر الع�صور، وهل 

�صيكون هناك تعليم كتابي عن هذا املو�صوع؟

التوا�صل  على  الكني�صة  اأع�صاء  �صن�صجع  هل   

يف  خاللنا  من  ولي�س  ال�صبيبة  مع  مبا�رش  ب�صكل 

جميع الأوقات؟




