
 مدخل لإلرساليات

 مدخل لإلرساليات

7 

 مقرر السابعال

 المأمورية العظمى

 
 

 

 من تأليف هارون بايشور و جايك توب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل لإلرساليات

 المعهد الكتابي لخدمة اإلنجيل، المغرب
 اإلنجيل -1
 مستوى الكينونة -2
 حياة المسيح -3
 مسح للعهد القديم -4
 رسائل العهد الجديد -5
 الكنيسة المحلية -6
 المؤمورية العظمى -7
 اإلضطهاد -8
 علم التفسير الكتابي   -9
 فن الوعظ -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل لإلرساليات

 وصف الدرس

دراسة للمبادئ األساسية للمأمورية العظمى. التطبيقات واالستراتيجيات إلنجاز خدمة صنع التالميذ وزرع الكنائس 

 في التنوع الثقافي في العالم اليوم. 

  

 الدرسبنية 

.  يبدأ مع الواقع المجيد أن هللا هو في مهمة ليخلص. 01-01: 01يشرح بولس اإلرسالية بطريقة منطقية في رومية 

ثم ينتقل إلى الخطوة المنطقية التالية لإلجابة على السؤال، "كيف يخلص هللا؟" من الكرازة. ثم يجيب على سؤال 

 آخر: "من سيكرز؟"  الكارزين الذين تم إرسالهم!

 

لفهم اإلرساليات يجب علينا أن نفهم ما هو هدفنا النهائيا. بعد فهم ما المفترض أن نقوم  به سيكون لدينا فكرة أفضل 

 عن كيفية القيام بذلك و من نرسل إلنجاز هذه المهمة.

 

 ماذا ولماذا  -: اإلرسالية1القسم 
 

 : قلب المرسل اإللهي 0الدرس 
 : ما هي اإلرسالية؟ 2الدرس 
 : ما هو دافعنا؟ 1 الدرس
 : حيث لم يسمى المسيح 4الدرس 

 
 كيف  -القسم الثاني: الوسائل

 : الكرازة للمدن1الدرس 
 : تثبيت المؤمنين6الدرس 
 : تعزيز الخدمة7الدرس 
 : التمرين للخدمة 8الدرس 
 : تصدير رعاة محليين 9الدرس 
 : ترك الكنائس األصلية 01الدرس 
 : البلدان المغلقة 00الدرس 
 : التكيف الثقافي 02الدرس 

 
 من -القسم الثالث: المرسلين

 : دور الكنيسة المحلية 01الدرس 
ب04الدرس   : المرَسل المدرِّ
 : المرَسل المرشح  01الدرس 
 : إعداد المرَسل06الدرس 
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 : اإلرسالية1القسم  
 ما الذي نحاول إنجازه؟
 لماذا نحاول إنجازه؟

 
 : قلب المرسل اإللهي1الدرس 

 مقدمة: فهم المغزى الكوني لإلرسالية 

 غرض هللا في الخلق )لماذا خلق هللا العالم؟(  -0

 ، كلوسي( 21: 07، أعمال الرسل 24، 1: 07أ. الكون كعمل مجيد للثالوث هللا )يوحنا 

 ( 21-7: 2، 10-26: 0ب. الشرط في الفردوس )تك 

 ( 22-21: 8، 02: 1، 21-08: 0، رومية 01-0: 4، 24-7: 1ت. كيف أثر السقوط في البشرية )تك 

 ( 9-0: 00، 8-1: 6ج. اإلخفاقات الكبيرة لإلنسان قبل الطوفان وفي بابل )تك 

 (16: 00، رومية 06: 0

IIهللا إسرائيل؟(  . اختيار هللا الناس )لماذا اختار 

 ( 01-8: 00، عب. 1-0: 02أ. دعى هللا إبراهيم من ثقافة وثنية )تكوين 

، يشوع. 04: 11، 7: 0، خروج 1-0: 20ب. تحقيق وعود إسرائيل على الرغم من إخفاقاتهم المتكرر )تكوين 

 ( 0، نحميا 41-41: 20

 ( 8-7: 21، 2: 47،09-44: 00)الويين ت. ميز الناموس الموساوي إسرائيل على أنها تخص بانفراد هللا 

-14: 41ج. في األوامر التي تخص الخيمة والهيكل، ُمنحت إسرائيل إمكانية الدخول إلى وجود الذي فقدوه )خروج 

 ( 01-01: 8ملوك  0، 18

: 1ية ، روم6-4: 09ح. كشعب هللا الغير الناضج، تاريخ اسرائيل يمثل المراحل األولى من عمل هللا للفداء )خروج 

0-1) 

 

III )اضهار هللا لعظمته )هل اهتم هللا بالعالم في العهد القديم؟ . 

 ( 1-2: 02أ. البركات إلبراهيم لتتبارك به جميع األمم )تك 

 ( 8: 4صم.  0، 01: 2، يشوع 06-01: 9ب. طريقة عمل هللا بين شعبه هو شهادة على شخصيته )خروج 

 (00-01: 4، 01-0: 1، 2: 0ا مع شاهد في العهد القديم )يوحنا ت. أمثلة األمم الذين قبلوا أو تجاوبو

: 12، 6: 49، إش 0: 47، 49: 08، 00: 9ت. توقع سلطان هللا في نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم )مز 

01 ،11 :1 ،16 :6-7 ،66 :08-09) 

 

III )وفاء هللا لوعوده )ما الذي تغير في زمان العهد الجديد؟ . 

، 11-44: 02، 09: 18، 06: 7، 21-09: 1، 08: 0أ. يسوع هو الوحي النهائي لشخص هللا ومشيئته )يوحنا 

 ( 21: 1يو.  0، 1: 0، عب. 01: 0، كولوسي 4: 4كو.  2، 8-00: 04

: 01، لوقا  14-10: 21، 00: 18، 07: 4ب. مجيء المسيح بشر بفجر ملكوت هللا على األرض المجيدة )متى 

 ( 01: 00، رؤ 00-9: 2، فيل. 04-02: 0، كول 02: 18، 16: 7، أع. 06: 06، 9

-08: 28، مت. 20-08: 1كور.  2، 24- 20: 11ت. عمله الكفاري دفع الثمن للبشرية لترجع إلى هللا )رومية 

 ( 01-9: 1، رؤ 01-01: 01، أع 12-10، 20-21: 02، يوحنا 21

 0، 8: 0، أع. 21-08: 28هللا يقوي شعب هللا في كل مكان )متى ج. وجود هللا لم يعد لديه مركزا جغرافية؛ روح 

 (01-4: 2بط 

، 48-46: 01، 8-1: 2، أع.48-41: 24ح.إعالن اإلنجيل في جميع أنحاء العالم كتحقيق لرجاء العهد القديم )لو 

 ( 02-8: 01، رومية  01-08: 01

 

خبر''؛ يجب علينا إعطاء أولوية لصنع التالميذ في خاتمة: لحظتنت في التاريخ الفدائي يدعونا إلى أن'' نذهب ون

 جميع أنحاء العالم باعتبارها المهمة المركزية للكنيسة.
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 ما هي اإلرسالية؟  - 2الدرس 

 

 مقدمة. الغرض من هذه الحصة هو: 

 . استشعار الطبيعة العظيمة الفردية و الجماعية للمأمورية العظمى كما أعطاها يسوع المسيح. 0

 فهم أن اإلرسالية ليست هامشية أو اختيارية في خدمة الكنيسة المحلية.  .2

 وضع أعيننا على إنجاز المهمة: صنع تالميذ المسيح في كل مكان. 1

 

 . يتوقع العهد القديم المركزية خطة هللا للخالص لألمم: إرسال. 0

(. استطاع األمم أن يأتوا إلى الهيكل في أورشليم 0 :0* أرسل هللا كلمته من خالل األنبياء إلى إسرائيل )عبرانيين      

 ( 61-19، 41-40: 8ملوك  0لمعرفة هللا. )

 

(، 12-11: 2، لوقا 6: 42(، ونور األمم )أش 04: 0، يوحنا 2: 0* وعد هللا بإرسال كلمته المتجسدة )عبرانيين      

 ( 12-24: 16، عز. 14- 10: 10( من العهد الجديد )ارميا 11الموصي الكامل )أش 

 ما هي التفاصيل العهد الجديد؟ 

 . ستكون كلمة هللا مكتوبة في قلوبنا 0

 . هللا سيكون لهم إلها، وهم سيكون له شعبا 2

 . معرفة داخلية عن هللا 1

 . غفران شامل 4

 . روح ساكن1

 

-09: 66اإلرسالية )إش * هللا يشرح كيف أن ارسال اليهود الذين خلصوا سيؤدي إلى ضم األمم المخلصين لخطته 

 (. الفترة ما بين اإلرسال والجمع هي حيث نعيش اآلن.20

 

 

 . يسوع المسيح يفتتح اإلرسالية:2

 ( 8-6: 0* حلول الروح وارسال الشهود )أعمال الرسل   

 

 ( 21-20: 21* يسوع: "كما أرسلني اآلب، أرسلكم أنا" )يوحنا   

 كيف؟ 

-09: 2، أف. 24-20: 4والروح الساكن ليس في الهيكل بل فينا. )يوحنا  (22. يسكن فيهم  ويقويهم )االية 0

 (. الهيكل أصبح محمول. 1: 2بط  0، 22

 ( 01-01: 01( )رومية 21. كرازتهم تجلب مغفرة الخطايا )األية 2

 (11-14: 8، مرقس 18: 01. يجب أن يحملوا صليبهم اآلن )متى 1

 

 ، وكاهن. * أُرسل يسوع المسيح باعتباره ملك، نبي

 (. 10-21: 28، أع. 07: 4*أرسلنا إلعالن الملكوت لكل الناس )متى       

-08: 01أمثلة الملكوت )الزارع، حبوب الخردل، الخميرة، الكنز المخفي، لؤلؤة كثيرة الثمن، مت.                

 ( تبين لنا عملية انتشار اإلنجيل حتى يوم الدينونة.46

 ( 2: 4تيم.  2* أرسلنا كأنبياء للكرازة بكلمة هللا ليؤمن الناس )

 ( 07: 2، فيل. 08-01: 01* أرسلنا ككهنة لتقديم إيمان األمم كذبيحة هلل )رومية 

 

 ( 28-01* تتقدم المهمة من قبل الكنائس المحلية األممية )أعمال الرسل 

')(ç)'çç-à"ç)à_'ç_-çà"_'à(_- 
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 المهمة \تفاصيل اإلرسالية . يسوع المسيح يعطي1

 ( 04: 1* تعط حياة يسوع نماذج عن كيفية إنجاز مهمته )مرقس 

 ما كانت المكونات األساسية لخدمة المسيح؟ 

 . واختار بعض الرجال .0

 . وسيئلته كانت ليكون معهم، لتغييرهم. 2

 . كان هدفه إرسالهم ليكرزوا. 1

 

 ( 21-09: 28ب القيام به عندما ُنرسلت )مت * المأمورية العظمى تعطي تفاصيل عن ما يج

 "صنع التالميذ" من األمم هو أمر أساسي لإلرسال.  -* "علِّم" 

 بمعنى أنه عمل مقصود للوصول إلى جميع الناس  -* "اذهب" 

 المبادرة العامية في هذه المملكة الجديدة، العائلة  -* "عمد" 

 -* "علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به" 

 

 (06-01: 06* تؤكد المأمورية العظمى على ثقل المهمة )مرقس 

 

 اإلرسالية هي أن شأن شعب هللا أن يصنع تالميذ بالكرازة بانجيل خالصه الى كل مخلوق في كل مكان،

 تعيمد المؤمنين في الكنائس المحلية، وتعليم جميع أولئك الذين يؤمنون كل ما علمه يسوعا. 
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 ما هو الدافع لدينا؟  - 3الدرس 

 

مقدمة: إذا ما سألك شخص لماذا يجب أن نهتم اإلرساليات للعالم، ماذا سيكون جوابك األول؟ إذا كان عليك أن تعطي ثالثة 

 عوامل لشرح الخطط المستقبلية الخاصة بك، فماذا ستكون؟ 

 هو ما يدفع بنا أسفل الطريق رغم العقبات  -الدافع هو وقود أعمالنا \الحافز• 

 يظهر الكتاب المقدس أن الرب هو مهتم حول ما في قلوبنا كما هو مهتم عن الطاعة الخارجية التي نعطي السمه.• 

 

Iحوافز عامة مقترحة \. دوافع 

 أي من هذه النقط أثرت فيك شخصيا؟ 

 

  22: 19كو.  0، 00-01: 1كور.  2، 18-16: 9، مت. 1-0: 9، 01-04: 0رو.  -ودين أ. حنان على المفق

  18: 11كو.  0، 46: 11، 20: 21، مت. 11: 02، دان. 21-09: 2تس.  0 -ب. الرغبة في مكافأة أبدية 

  40: 11، أع. 18: 00، عب. 8-7: 1، أف. 07-06: 4، 06: 2كور.  2 -ت. البحث عن مدلول أبدي 

  1:07، العقيد 11:11كو.  0، 4:0، أفسس. 01:06، 1:10الرومان  -ء خدمة الشكر ج. عطا

  09-08: 1كور.  2، 07: 19كور.  0، 21-09: 28، مت. 29-28: 1، 18: 0أع.  -ح. إطاعة المأمورية

 4-1: 67، مز. 00: 10، مالخي 1: 2، رؤ. 06-01: 9، أع. 7يو.  1 -د. شغف لمجد هللا 

 

II تعرف ما هو أفضل دافع؟ . كيف يمكن أن 

 اختبار الوقود: كيف ستعمل السيارة، وإلى أي مدى ستعمل؟

 

 هل خدمتك ستدوم أو سوف تتالشى؟  -اختبار المثابرة  -أ

المحرك في  -إذا كنت في حالة ركود في مكان ما على طول طريق المأمورية العظمى، فهناك مشكلة واضحة في الدوافع 

 لكفاية للقيام بهذه المهمة. قلبك ليست قوي بما فيه ا

 هل ثمر الروح واضح في خدمتك؟  -اختبار التأثير  -ب

كثيرون في خدمتهم للمسيح قد يكون في الواقع يتميزون بعدم وجود محبة للناس الذين يخدموهم، وانعدام الفرح في عملهم، أو 

 انعدام الصبر في الضيقات. 

 

IIIلدافعة لجهودنا اإلرسالية؟ . أيضا ما الذي ينبغي أن يكون القوة ا 

 

كيف سيبدو لو كان شخص ما كان محفز من قبل جميع هذه 'المكونات' في نفس الوقت؟ ربما سيبدو األمر كشيء من هذا 

 القبيل ... 

 

 "بسبب حب شعوب العالم، ورغبة في االنصياع لمشيئة اآلب وأرى مجده يفيض، أنا على استعداد أن أعطي حياتي ليخلصوا، 

 ناظرا لمكافأة سماوية ومجد أبدي في حضرة اآلب "

 

فهو عمل المسيح في االنجيل! بمعنى، أنه بينما نتحرك ألخد االنجيل الى العالم، فنحن  -من الواضح أنها قصة نعلمها جميعا 

 الذي قاد أعظم مرسول.-انعكاس  -فقط نتبع المسيح. دافعنا كمرسولين هو عيش 

 

عنا للذهاب. وهذا يعطي معنى للعديد من النصوص الكتابية حيث نجد أن محرك شخص ما لمشاركة االنجيل هو مثالنا  وداف

 االنجيل هو فقط كونه قِبل اإلنجيل. 

 

شهود اليمكن إسكاتهم: كانت رسالة المسيحيين األوائل في سفر أعمال الرسل ببساطة هي ان يسوع هو المسيح الذي قام. 

 كانت يفيضون  باإلنجيل. 

  12-11: 1، 11: 4، 8-7: 0 - الرسل
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  41-19: 01)مع يوحنا(،  21: 8، 12: 4، 26-02: 1، 41-04: 2 -بطرس 

  41: 18، 02: 18، 14: 18 -فيليبس 

  21: 00 -شتات المؤمنين 

  28: 08 -أبلوس 

: 09، 11: 08، 12-10: 07، 1-2: 07، 10: 06، 01: 06، 20: 04، 17: 04، 19-26: 01، 22-21: 9 -بولس 

18 ، 

20: 21-25، 22: 15-21، 23: 11، 24: 15-24، 26: 8، 26: 23، 28: 23، 28: 31 

 

 كيف يمكننا أن نمتلء باإلنجيل لنفيض به؟ 

 أ. البحث بجد في اإلنجيل 

 ( 11: 0كو  0، 2ب. تعلم من أنت في المسيح )أفسس 

 ( 49-44، 12، 27: 24، لو. 11: 8ت. اقرأ الكتاب المقدس ككتاب مقدس مسيحي واضح )أع.  

 ( 2:04كور.  2، 00-1:1كو  0، 28:08، 08: 06ج. أدرك أنه هو البناء الحقيقي )متى 

 ( 9-8: 8كور.  2، 02-7: 4يو.  0، 02-0: 4كور.  2ح. اثبت كل فكرة وكلمة، أنها بالفعل من اإلنجيل )

 

وسيجعل شهود اليمكن إسكاتهم من الطائعين عن حسد، السامريون الموهومين،  -صة:: اإلنجيل وحده سيملئنا لنفيض خال

 الحزين الذي يطلب المجد، و صيادي الكنز الغير متسامحين.
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 ليس حيث سمي المسيح -4س ردال

  24-07: 01مقدمة: رو. 

 كرس بولس نفسه إلرساء أساس في المدن والمناطق التي ال يوجد فيهااألساس. 

 ؟ 00-01: 1كور.  0ما هو األساس وفقا ل

 ما كان هدف بولس في منطقة جديدة؟ زرع الكنيسة التي من شأنها أن تكرز باالنجيل 

 ما كان قلق بولس؟ أولئك الذين ليست لهم فرصة للسماع عن المسيح 

Iرات: . طلب اعتبا 

 هل الكنائس في تراجع؟ 

 هل هناك العديد من غير المؤمنين؟ 

 هل الغير مؤمنين يفهمون اإلنجيل؟ 

 هل يريدون مرسولين؟

 

II :عرض اعتبارات . 

 هذا يخبرنا شيئا عن مدى احتمال لقاء غير مؤمن وسماع اإلنجيل من مؤمن  -نسبة المؤمنين في المدينة - 0

الكنائس المحلية هي مركز إعالن اإلنجيل والتلمذة. تعداد الكنائس الكارزة باإلنجيل هو المفتاح  -كنائس محلية - 2

 لفهم احتياج المنطقة 

باإلضافة إلى الكنائس المحلية، يجب تقييم الجهود اإلرسالية المتواجدة. من الممكن نظريا  -المساعي اإلرسالية  - 1

 ا هو يلغي عامل عدم السماع باإلنجيل.أن المرسول في مكان م

 

IIIالتحديات الرئيسية لإلرسال . 

بينما يصبح العالم أكثر تمدنا ككل، أكثر وأكثر من الذين لم يسمعوا يتجمعون في المناطق الحضرية   -المدن الكبيرة

 الكثيفة 

 

 الذين لم يسمعوا في العالم. هذه الدول هي أيضا موطن لكثير من  -األمم الصعب الوصول إليها             

 المرسلون في هذه األماكن يجب أن يكون مستعدين  لمواجهة مخاطر الطرد وااللم. 

 

الذي لم يسمعوا في هذه األماكن يتكلمون لغات صعبة، ويعيشون في مناخات صعبة، و  -الثقافي-سياق البعد

سلون في هذه األماكن يجب أن يكونوا على يتمسكون بشكل صارم بأديان خاطئة، ويحفظون تقاليد غريبة. المر

 استعداد للتكيف الثقافي والتمثل بالحب والتواضع بينما يتكلمون عن اإلنجيل بجرأة ووضوح. 

 

العديد من األماكن التي لم يسمع فيها الناس هي أيضا األماكن التي توجد فيها استجابة سلبية  -المناطق األقل إثمارا

في هذه األماكن يجب أن يكونوا مستعدين لتحمل الرفض، ويجب أن يكون ملتزمين أن أكثر لإلنجيل. المرسلون 

 يستثمروا أغلى ما لديهم في عدد قليل من التالميذ.

 

: يجب أن يكون لدينا شغف و خطة للكرازة باإلنجيل في كل مدينة و بلدة حيث ال يوجد أي كنيسة تقوم خالصة

 بالعمل.

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل لإلرساليات

 الوسائل :الثاني القسم

 العظمى؟ المأمورية إلنجاز نتخذها أن يجب التي الخطوات ماهي

  للمدن الكرازة 5 - الدرس

 باإلنجيل منطقة إشباع هي اإلرسالي العمل من األولى المرحلة :مقدمة

 المرسلين؟ تجدب أهدافا المدن يجعل الذي ما

 باإلنجيل؟ منطقة يملئ أن المرسلين لعمل يمكن كيف

 

 الحضرية اإلرساليات إيجابيات\مزايا

 السكانية الكثافة .1

 الثقافية الروابط ضعف .2

 .للهويات إخفاء أكثر .3

 

 الحضرية البعثات تحديات

 مرتفعة مالية استثمارات .1

 محدودة الملكية خيارات .2

 صعبة بيئة \محيط .3

 قاالختنا - كلمةضد ال شوككثرة  .4

 أكثر عابرين سكان .5

 

 األولى الكنيسة في الحضرية اإلرساليات

 لسماع المختلفة المناطق من العديد من كثيرة لجموع سمح الخمسين يوم لعيد أورشليم في الناس اجتماع

  (5: 2 أع( اإلنجيل

 عن ومستمرة واضحة، شهادة موفرين مؤمنين، الغير من للكثير واضحة رؤية في عاشوا المتنامية الجموع

 (11-9: 3، 44 -42: 2 أع( اإلنجيل

 ( 21، 11-14، 11-12: 5، 14-11، 4-1: 4 أع( ضدهم اضطهاد أثار المدينة أمام يسوع اسم في المفتوحة وأعمالهم إعالنهم

 (4، 1: 1 أع(  المحيطة المناطق جميع إلى ديارهم من المؤمنين يشتت ستيفانوس استشهاد بعد االضطهاد

  المدينة -أساس على التبشيرية بولس الرسول رحلة

 العالم في المدن أكبر من كانوا  )وأنطاكية كورنثوس، أفسس،( طويلة لفترة بولس فيها توقف التي األماكن

 (11-1: 19، 11-9: 11، 21: 11 أع( الوقت ذلك في

 (11: 19، 49: 13 أع( بها المحيطة المناطق إلى الحضرية المراكز هذه من انتشر قد اإلنجيل أن يبدو

 

 للكرازة األساسية بولس مناهج

 .العامة شبه أو العامة المنتديات استعمال .1

 .باإلنجيل الكرازة ،........... صريح، .2

 واضح اإلنجيل حق لجعل التعليم في المثابرة .3

 الخدمة خط في لالضطهاد الجاهزية .4

 وعظه من األهداف تغيير في الرغبة .5

 الجدد مؤمنين وتدريب إرشاد .1

 

 الحديثة الحضرية اإلرساليات في التشبع مناهج على عملية مالحظات

 والصيد المحاصرة طرق تستخدم أن يجب الحضرية المناطق في الكنائس زراعة .1

 .المنشورات توزيع األبواب، طرق إذاعي، بث إعالنات، الفتات، :المحاصرة

 )تحدث اجعلها( مباشر استباقي بشكل نشهد حيث الطرق هي :الصيد

 .الكرازية خططنا مركز يكون أن يجب الصيد

 .المؤمنين غير للقاء ودؤوبا واعيا جهدا يبذلوا أن المؤمنين على يجب .2

 .لمنطقتها تواترية شهادة توفير مسؤولية تتحمل الكنيسة .3

 .معارفهم دعوة على وتشجيعهم الجدد الكنيسة أعضاء تدريب يجب .4

 الكنيسة إلجتماع الدفاعية القوة تجاهل عدم يجب .5

 

 ذلك؟ حال هو كيف .التكلفة من بالرغم باإلنجيل مدينتك إلشباع خطة كنيستك لدى يكون أن ينبغي :الخالصة



 مدخل لإلرساليات

 المؤمنين تثبيت :6 الدرس

 

 .إيمانهم في ليصمدوا جدد مؤمنين تثبيت هو الكرازي العمل من الثانية المرحلة :مقدمة

 

 المؤمنين؟ تثبيت يعني ماذا :1 جزء

 22: 2، فيل 11: 2تس 1، 15: 4كور 1 -ابنه األب ينمي كما تنميتهم .1

 1: 2  كولوسي رومية، من الثاني النصف -اولدو أن بعد المسيح في السلوك تعليمهم .2

 4: 2  كولوسي بالشكر ومتفاضلين موطدين، مبنيين، يكونوا ليتأصلوا، مساعدتهم .3

 

 المؤمنين؟ توطيد\تثبيت جدا مهم هو لماذا :2 جزء

 21: 1، كو 21-19: 21 مت ذلك، بدون كامل ليس عملنا .1

 9: 1، 15: 1، لوقا 34: 4، 11: 4  مرقس ذلك، دون يسوع خطى تتبع يمكننا ال .2

 19: 2تس 1، 1: 4، فيل 4يوحنا  3، 4 يوحنا 2 ذلك، على كليا يعتمد بالخدمة رضائنا .3

 الصحي التضاعف/اإلنتاج إلى المسار هو .4

 

 .تالميذ يصنعون تالميذ :وغيرها واإلرساليات، للكرازة، النهائي الهدف االعتبار عين في خد

 

              
 

 المؤمنين؟ لتثبيت الكتابي األسلوب هو ما :3 جزء

 أحداث إلى أوالد

 سنوات 2-1عدل الزمني: مال

 

 :الروحي النمو هدافأ

 23: 1بطرس  1، 14-13: 2ا يوحن 1 المسيح مع عالقتهم تثبت\توطد لكلمةا .1

 11: 2يوحنا  1 – المسيح جسد مع عالقتهم تثبت\توطد الكنيسة .2
 24: 12كور  1، 1: 1 أعمال           

 

 

 

 

 

 

كرازة 

 شاملة 

 مؤمنين

 "قمع التلمذة"

  معتمدين

 أمناء

 ُمتلمذين

 تعليم دروس كتابية

 أباء

 أحداث

 أوالد

 يوحنا 1 : 12 14



 مدخل لإلرساليات

 

  15: 2 يوحنا 1 الخاطية القديمة حياتهم مع عالقتهم تقطع القداسة .3

 

 .األمانة هي التالميذ لجميع األساسية الكلمة :الخالصة

 

  بهيجة؟ كعادة الكلمة في يوم كل المسيح مع وقت يقضون الجديد المؤمن هل: 1

 أصدقائه مع إيمانه مشاركة تشمل المشاركة( الكنيسة؟ مع والمشاركة الحضور في أمناء الجدد المؤمنين المؤمن هل: 2

 )وعائلته

 قبل؟ من بها ابتلي التي الخاطئة العادات كل من تخلص الجديد المؤمن هل: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل لإلرساليات

 

 على الخدمة الوعظ\التشجيع – 7الدرس 

 

 ساسي للنجاح.األمستوى ال. هذه المرحلة هي خدمةالمؤمنين على ال المرسل هو حث و وعظلمرحلة الثالثة من عمل ا مقدمة:

 

 :لإلجابة عليهاأربعة أسئلة 

 

 النجاح؟ رسولالميقيس  . كيف1

 ؟ةعوزرالمكنيسة، أو الكنائس ر الوحض، معمودية، الالخالص

 

 . كيف الكتاب المقدس قياس النجاح؟2

 

 اللذين دربهم. مناءجاح من خالل شيء واحد: الرجال األالن ااسسوع وبولس قي

 

 00: 1-06: 4، لوقا 22-04: 0، مرقس 21-07: 4ت. م -مع تالميذهيسوع 

 2-0: 01، 27-09: 00 أعمال الرسل -انطاكيةبولس في 

 21-0: 04أعمال الرسل  -لسترةبول في منطقة 

 1-0: 06أعمال الرسل  -تيموثاوسبول مع 

 08و  00: 08 أعمال الرسل -كورنثوس بولس في

 21 :08أعمال الرسل  -و فيريجية بولس في غالطية

 01-8: 09أعمال الرسل  -أفسسبول في 

 .أخرونسون، وايس، إيراستوس، أبفراس، طبول مع تي

 

(. هذا 0)تيطس  طس( وتي2: 2تيم  2) اوسع تيموثم س( وبول21-09: 28مع تالميذه )متى  -المشهدنهاية  تخيلالخالصة: 

 هو النجاح.

 

 ؟التضاعف يعملبدوام كامل الخدمة توقع  أليس؟ بعمل ثنائي واعظ سلم يكن بولأ. 3

 

 بولس في كورنثوس خدمةعلى أساس  صناعة الخياملحديثة: ا رسالياتاإلفلسفة 

 02-6: 9، 02: 4كو. 0، 1: 08أعمال 

 01 :02كور.  2؟ ئيم كامل أو جزبدوا خدمة الرب إلى مؤمنينيجب أن يذهب ال هل

 بدوام كامل؟ خدمة الربإلى  ذهاب المؤمنينل ساس الكتاب المقدساألما هو 

 الوصف .0

 كرازتهيسوع نفسه عاش من 

 الدنيوي هعمل واتركيدعا يسوع تالميذه أن 

 أخرين و اوسدعا بول تيموث

 9-8 كور 2الدعم من كنائس فيلبي،  تلقى بولس نفسه

 االمر. 2

 08-07: 1تيم.  0، 04-1: 9 كور 0

 

دمة خ هو الوصول إلى  يهدف الكتابال. حيث سيكون الكارزين بعمل ثنائي ضروريين يكون هناك أوقات وأماكنالخالصة: س

 دوام كامل في كنائس المحلية.اإلنجيل ب

 

 



 مدخل لإلرساليات

 

 . كيف نبدأ؟4

 تفعل؟س. ماذا همتلمذاللذين تُ بعض الناس  كرزت و جمعتالوضع: بدأت الكنيسة. 

 16-11: 0. مرقس األوليوم ال. صل من 0

 مزدوجة. ابحث مع رؤية 2

 عن حاجة العالم عظ. 1

 خدمةهللا في ال ككيف وضعاروي . 4

 بدء مع رجال المؤمنينا. 1

 ؟ذلك تشجيعه علىيتم قرأ كتابه المقدس وحده عندما يهل 

 تأتي بأمانة إلى الكنيسة؟يفهل 

 نموا في النعمة؟يهل هو 

 في قابلية تعليمه.. اختبر المؤمن 6

 للخدمة.. خذه معك 7

 الخدمة شيقة و مرحة.اجعل . 8

 لُيرى.سهل  الخدمة جعل الطريق إلىا. 9

 ة في أهمية العمل.تدريجي للخدمة مع زيادة . أعطه فرصة 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل لإلرساليات

 خدمةتمرين لل - 8الدرس 

 

 .للخدمة، هي إعداد "الشباب" و لكن األكثر مكافئة أحيانااألكثر صعوبة و الرابعة، الخطوة مقدمة:

 

 آباء. واصبحليفي هذا الدرس سوف نتحدث عن كيفية مساعدة الشباب 

 

 كمدرب؟هو  رسلالم أن . كيف1

 .معالعمل اعلم الناس ي أن مدربال. يجب على 0

 .ليرغبوا بالفوزز العبيه حفي أن المدربيجب على . 2

 وجه العبيه في كيفية الفوز.ي أن مدربال. يجب على 1

 .بالعملالعبيه كيفية القيام ل ُيريأن  مدرب يجباليجب على . 4

 لعب. لابالعبيه لسمح ي أن . يجب على مدرب1

 

 

 . ما هي المجاالت الرئيسية للتنمية؟2

 
 آباءمن أحداث إلى 
 سنوات 1-1: المعدل الزمني

 
 أهداف النمو الروحي:

 
 بشكل صحيح وفعال. التعامل مع كلمة هللاية تعلم كيف :الالهوت. 0
 .ميذتالالوصنع  لكرازةل طويلة األمد إنشاء عادة التمرين:. 2

 يةاتقالعالته قياد( و01الداخلي )مزمور  شخصهتطوير  :تزكية. 1

 

 :للُمتلمذخطوات العمل 

 .وقت للتعليم: #0 

 .للخدمة: وقت #2 

 الستماع.ل: وقت #1 

 

 أسئلة:

 ؟الخدمة الكتابيةفي  بفعالية د اآلخرينوقيعلم وي كيف"الشاب"  يعرف : هل#0 

مو لنلثالثة أهداف ال" في أوالدب "درياإلنجيل، و يشاركعالقات جديدة، لينشئ "الشاب" بفعالية يسعى : هل #2 

 ؟ذلك؟ مع كم من الناس فعل الروحي

في  اتراشر هل يوجد عالقاته الشخصية؟ أو، السالم، والنمو الروحي في كل وحدةيحلق ال: هل "الشباب" #1 

 ه؟عالقات

 

 :التالميذ صناعةوضع خطة تدريب لل. خطوة 3

 : تحديد األهداف والتوقعات.0خطوة # 

 عقلية، ومجموعة المهارات.ال: اكتب قاعدة المعرفة، 2خطوة # 

 : تحديد الدورات، النصوص، المعلمين، واألنشطة.1خطوة # 

 تسلسل، والجدول الزمني.ال ،نطاقال: تحديد 4خطوة # 

 التنفيذ. :1الخطوة #

 تعديالت.تقييمات دورية وب القيام: 6خطوة #

 

 أباء

 أحداث

 أوالد

 يوحنا 1 : 12 14



 مدخل لإلرساليات

 محليينتصدير رعاة  - 9الدرس 

 

 مقدمة:

 .من أجل الخدمةرجال  تركفي هذا الدرس سنتحدث عن 

 

 ؟يهاينبغي أن ننظر إل التي . ما هي النماذج1

 الخطوات التالية: تبعوا يسوع وتالميذه

 46 :0 يوحنا -و انظر تعال

 14 :8 مرقس -نيتعال واتبع

 04 :1 مرقس -يتعال وكن مع

 06 :01 يوحنا -معي ىبقا

 نمطنا.كبولس وتيموثاوس 

 

 راع؟ما هي المراحل األساسية للتدريب . 2

 

 .أنت تشاهد، أعملأنا 

 نحن نعمل.       

 .أنت تعمل، أنا أشاهد                

 ل.عمأنت ت                                       

 

 المراحل األساسية التالية:تبعت  اوسحياة تيموث

 04-02: 2يوحنا  0

 1-0: 06جديد أعمال الرسل الالمؤمن  اوس. تيموث0

 01 :1 وثاوستيم 2المبتدئ  اوس. تيموث2

 1: 0 وتاوستيم 0األب الروحي  اوس. تيموث1

 

 ريب التي تحتاج إلى أن تركز على؟. ما هي مجاالت التد3

 باستمرار في: انمويل ونحتاجي -اباء

 . القيادة0

 خدمة األخرين. 2

 . التلمذة1

 

 ؟الميدان في راعلتدريب  الالزم الوقت ما هو. 4

 سنوات مع تالميذه. 1-2أمضى يسوع 

 22أعمال و  06بين اعمال  اوسسنوات مع تيموث 8-1 سقضى بول

 

 خالصة:

دا. ج اجدا أو بطيئ اذهب سريعنواحدة. ال يمكن أن  فن، وعالقة كل  هو علم،  خدمةإلى ال مبناء في اإليمان وتصديرهاأل تربية

 و مثاكثرةطويلة،  لخدمة هو أفضل مسارهذا 
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 الكنائس األصلية خروج - 11الدرس 

 

 مقدمة:

 تهاجود ختبري اليترك الكنيسة،  الذي الالرب  خادمتبر جودة تدريبه. سيخكنيسة من ال التي فيها يخرج خادم الرب لحظةال

األصليين وبعض المبادئ  بالناسجدا جعل الكنائس  لماذا هو مهم نرى. في هذا الدرس سمن الخدمةإهدار سنوات بخاطر يو

 حول كيفية تحقيق هذا الهدف:

 

 ما هي المجاالت الرئيسية لألصالة؟  .1

 ة؟ليما هي الكنيسة األص

 هادعم ذاتت. 0

 هاذات تحكم. 2

 .ياتكاثر ذاتت. 1

 

 ما هو نمط زرع الكنائس في العهد الجديد؟  .2

 من المدن؟ كمفي  ة محليةليكنائس أص تركفي رحالت بولس التبشيرية، 

 لزرع الكنائس والسلوك التبشيري مفتاحكنيسة أفسس هو نمط  -01-8: 09أعمال الرسل 

 الكرازة. 0

 . التلمذة2

 زرع الكنائس.. 1

 إرسال مرسلين. 4

 18-06: 21الرسل  أعمال -مستقيمة  . كنيسة1

 

 

 الكنيسة؟ بدأما هي المراحل األساسية لنمو و .3

 مراقبةال. 0

 . المشاركة2

 نتداباال. 1

 كاملةالشراكة ال. 4

 

 لة؟اهي بعض العقبات التي تعترض األصما .4

 

Rice Christians Syndrome  

 بويةاأل

 اإلمبريالية الثقافية

Corner-of-Elm-and-Maple Vision 

 الخوف من الفشل

 الفاعل-المبشرفلسفة 

 

 

 

 

 

 

 التوقعات

حكمالت  

 الحرية

 منحنى النمو المحلي



 مدخل لإلرساليات

 المغلقة البلدان – 11الدرس 

 

 مقدمة:

جميع األمم.  فيالتالميذ  صناعةعن  سلسلةفي هذه ال ةموضح يكما ه رساليةاإل نحورد فعل الحكومات  نوعان منهناك 

دها. : تقييإرساليةدم أول الثاني هو قديم قِ الرد  . وناسها وحمايتها كحق من حقوق البجديد نسبيا: السماح و هو  الرد األول

 سم البلدان المغلقة.اما يعرف اليوم ب معالكنيسة  بها الكيفية التي ينبغي أن تتفاعل نرىهذا الدرس سفي 

 

 العالم؟ في المغلقةبلدان أين هي ال. 1

 أعمال رجل ،ائحمثل س ليس كُمرَسلالحصول على تأشيرة  المرَسل على  حيث يجب انبلدال هي -دول الدخول اإلبداعي* 

غير حكومية،  ةمنظم، عامل مع تجاري 

 طالب، معلم، الخ

مليار شخص في العالم  4.2أو  61٪* 

 .هيعيشون في بلدان مثل هذ

 

 في الكتاب المقدس؟ ةغلقأين كانت البلدان الم

 

 0: 8 الرسل أعمال–أورشليم 

 1-0: 9أعمال الرسل -دمشق 

 10-01: 01أعمال الرسل -أنطاكية بيسيدية 

 7-0: 04أعمال الرسل -ايقونية 

 21-8: 04أعمال الرسل -سترة ودربة 

 41-06: 06أعمال الرسل -فيلبي 

 9-0: 07أعمال الرسل -تسالونيكي 

 09 الرسل أعمال–أفسس 

 اروم

 01: 2 رؤيا-سميرنا 

 01 :2 رؤيا-برغامس 

 

 إلى البلدان المغلقة؟ اإلرسالياتالرئيسية في  توجهات. ما هي ال2

 خيمصنع ال كإرساليات و التجارة

 في زرع الكنائس بشكل من األشكال مشاركون البلدان المغلقة في رسلينمن الم 1٪* 

 

 مغلقة؟الللبلدان  ية. ما هي األدوار الكتاب4

 اإلبداعي: بدان الدخولل يينمثالين كتاب

، ينمفقودلل يكرزل ات مختلفة، وحكوماتلغ ات،ثقاف لتخطي عقبات دعم بشكل كبيرم و مرسلشخص  -بولس .0

 .للنضوجمؤمنين تلمذة  محلية، وكنائس زرع 

دور الدعم ب نيعمال انالذ دنيويةن خالل وسائل مُمدعمان  مسيحيان بنفس التكريس و التضحية -و بريسكيال يال.  أك2

 .مرسللل

 

 بولس تبدو في البلدان المغلقة؟ إرسالية كيف كانت. 5

 خيام":صانع البول "ل بالنسبةوضع األمور في نصابها الصحيح 

 نفسه في مدينة جديدة؟ سبول يقدم كيف–هوية بولس أ. 

 وقته؟ بولس ماذا كرسل-بولس  ب. زمن

 ؟سبول دعم كان نكيف -سبولدعم ج. 



 مدخل لإلرساليات

 ة؟للخدم ينآخر استعد بولس و كيف أعدكيف  - ستدريب بولد. 

 تحرك عند الضرورة؟ هلفي بلد مغلق؟  سبول خدم هل -حقل بولسه. 

 

 .تماما يةوضرور كليا يبل هي كتاب اإلبداعي دخولبلدان الليست فقط ممكنة في بدوام كامل، زرع الكنائس،  الخالصة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل لإلرساليات

 كسب اللغة التكيف الثقافي و - 13الدرس 

 

 8-1: 2. يبيفيل

 . تعريفات الثقافة0

 (يةاإلنجيل والثقافة الغربتنتقل من جيل إلى آخر. )التي  مجموع سبل المعيشة المبنية من قبل المجتمع البشري، وهي . أ

 نمط العيش، وهو سلوك مكتسب. )جيف آدمز(هي  ب.

 ألي مجموعة من الناس."قواعد" لعبة الحياة هي . ت

 ".و هم "نحن عقلية الناس من . أي شيء يعطي جماعةج

 

 . تنوع الثقافات2

 اإلختالفات المنشئة إلهيا: -أ   

 العرق.. 0

 .. اللغة2

 .. العمر1

 .. الموقع4

 زمان.. ال1

 

 :هللا التي سمحبها خالفاتاإل-ب

 األعراف و العادات. 0

 االجتماعية ات. الطبق2

 . التعليم1

 . الدين4

 المواهب\. المهن1

 

 لثقافةعن ا. ثالث وجهات نظر مختلفة 1

 

 الكتاب المقدس هي فوقالثقافة  .أ

 ثقافةالالكتاب المقدس يعلمنا   .ب

 الكتاب المقدسمتغيرة بالثقافة  .ت

 ا:هصادفنمع كل جانب من جوانب الثقافة التي  افي هذا الرأي هناك ثالثة أشياء نقوم به

رنا أن نصفف شع فرق كرة القدم الخاصة بهم. يمكنمثلهم. نجلس مثلهم. يمكننا أن نحب  سنلب، يمكن أن هاقبلن. 0

 أكل ما يأكلون.نكننا أن نتحدث مثلهم. يمكننا أن مثلهم. يم

 هارفضن. 2

 نصلحها. 1

 

 الثقافات مع اإلنجيل عبور . واجبات4

 .0:04بيننا "يوحنا  و حل  المسيح الذي" صار جسدا  خدمة بتقليد : "نموذجالهوية المتجسدة

 

 . التواضعأ

 نسى جنسيتكا

 بالدكالسياسية في  كترك وجهات نظرا

 اإلختالفات . احترامب

 التكيف- . المرونة / التعلمت

 



 مدخل لإلرساليات

 ناس من ثقافات أخرى ضمن سياقات ثقافاتهم"التي هي الترابط مع  "إن المهارة المكتسبة -العبور التقافي

 

 . تعلم أن تحب الناس0

 علمت. تعلم لت2

 . تعلم اللغة1

 اإلنجيل من أجل ثقافةالمن  اإلنتفاع. تعلم 4

 حسهم المرح.. تعلم 1

 . تعلم ضيافتهم6

 الشخصي هم. تعلم فضاء7

 مثلهم. تعلم لتبدو 8

 واألنوثة ية. تعلم كيف يعبرون عن الذكور9

 هم/ فرق تهم. تعلم رياض01
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 اكتساب اللغة

 

 رساليةأهمية اكتساب اللغة في المساعي اإلإدراك  مقدمة:

 أجنبي؟ خادم ربا هي قيمة تعلم لغة أخرى كم• 

 ما مدى أهمية القدرة الطبيعية في عملية اكتساب اللغة؟• 

 ؟اللغوية عملية لتحقيق الطالقةالستراتيجية اال كيف تبدو• 

 

 تعلم اللغة المجد اإللهي في قيمة .1

 :اللغة أسباب لتعلم. أ

 ذجاسن أجنبي كتال  -م محيطك فه

 تكافؤ الفرصم واعض نك –توسيع جمهورك 

 ةالمؤقتالترجمة قطع ا -مع اآلخرين  الفعال تفاعلال

 هللا الذي هو رب كل األرض اهرمظ -عظ وفي الالتواصل و الترابط 

 خاصةاللصيد في بركة اعلمهم  -لكتاب المقدس ل ةحبم اعطاؤ نموذج

 جاذبية معينةيولد جيد التحدث ال - كمستقلوضع نفسك 

 مجد هللات. طرق تعلم لغة ب

 آثار الخطيئةز اللغة هو على التراجع عن بعض جواح قطع

 القدرة في اللغةبمربوطة ارتباطا وثيقا  على الوعظ القدرة

 ثقافة أخرى فيفتح الباب أمام التجسد تالقدرة اللغوية 

 القلبمن ُتبنى بحوارات عالقات التلمذة 

 مدمرة فخر تجارب وه اللغوي الالمنتهي الفشل

 دراسة الكتاب المقدسلر لغة جديدة يفتح آفاقا جديدة وجهة نظ

 رساللإل الكبير هذه هي الفرصة األولى لتبرير االستثمار

 

 مل في القدرة الطبيعيةاعوال

 تعلم اللغةفي "طبقة الوسطى"  هو في معظم الناس

 على نفس الطريق مثلنا يسيروا يجب أنحتى المتعلمين الموهوبين 

 أخالقيات العمل هي العامل األهم في تحديد القدرة على تعلم اللغة

 حقيقي في اللغة يعد مؤشرا جيدا أنك يجب أال تذهبالعجز ال

 رسلين الغير متكلمينقبل الم ُتعمل منهذا ال ينفي أن هناك أشياء جيدة 

 كون على أولئك الذين يتحدثونتل يهرسال اإلومع ذلك، فإن األولوية لجهود 

 

 ةالمبادئ التوجيهية االستراتيجية للدراس

 جبل قمة يتجه نحوعملية تعلم اللغة مشابهة لمسار 

 القليل حول كيفية تعلم واعرفيادة ما ع -المدرسة بال تثق 

 واحد الكتاب المقدس في غضون عام أن تبدأ تعليمحاول  -معقول  غير ضع هدف

 صبور، مأدب، ، متاحغير مكلف ،صلبكون يأن  جبي -مستمع استئجر 

 كل من يتحدث ألول مرة يفوز في السباق اللغة -تركز على التحدث، وليس الكتابة 

 كأخاديد دماغالقواعد النحوية في  نقشا -اللغويةنماط األلى ستحوذ عا

 التكلم و النطقعضالت  قويبتواضع  -هوادة بال  ادرس النطق

 جعل السياق حيويتللكلمة  ةجموعة الدالليمال -حفظ الجمل ا

 ساعة 01،111نحو  استمرر - طوال ساعاتل تدرب

 القبول العمل،التعبير، لراحة، ا توجه نوح –مشاعر الالمباالة اقتل 

 جبلالتسلق  سبق و خذ كلمة شخص -فظ على المساءلة اح
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 خدام الربلقسم الثالث: ا

 

 يكرزون إن لم يرسلوا؟كيف 

 

 ؟مرسلينلديه مسؤولية إرسال  من

 

 من هم المرشحون في الكنيسة المحلية؟

 

 ؟هافي رسلينبغي تدريب الم التي ما هي المجاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل لإلرساليات

 ذهبتعطي، تصلي، وكنيسة ت – 13الدرس 

 

جندي. الجندي هو من هذه األمة، بدعم من هذه األمة، التي  بالنسبة لُمرَسل هي بمثابة األمة أو بالدمقدمة: الكنيسة المحلية 

 مرة أخرى. األمة إلى رجعيتلك األمة، و منبعث 

 

 ؟مرسلينمحلية في إرسال الكنيسة الما هي أنشطة 

 

 2-0: 06، وأعمال الرسل 0: 01أعمال الرسل -كنيسة محلية الفي القياد يتعلمون  امخدال. 0

 1: 06، 2: 01أع  . يدعو الروح القدس بعض الرجال المؤمنين من الكنيسة المحلية 2

 1: 01أعمال الرسل - تفوض المرسل صلي، وت، تصوم الكنيسة المحلية. 1

 28-26: 04 أعمال- هللا عن ما يعمله رسالية. التقارير اإل4

 9-8كور.  2-تعطي ماديا الكنيسة المحلية  .1

 

 خالصة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل لإلرساليات

 إن التبشير المدرب - 14الدرس 

 

ياة حبيجب ان تكون  الميدانفي  المرسل أن خدمة فرص للنجاح عندما يتم تدريبه جيدا. كماالأعلى  مقدمة: لدى خادم الرب

 عامل األكبر.لهو المرسل الذي يدرب امن تدريبه.  أن يكون ذلك يجبكعلى الحياة، 

 

 ؟نتدرب على أيديهمينبغي أن  الرب لانوع من رج أي

 س: بولاوسمدرب تيموث

 

 طريقة بولس.. 0

 .مجموعالفي  كلم 8111 يلاحو( 4: 06مع بول ) اوس". سافر تيموثاخرين"مع مارس الخدم. أ

 .موغيره اوسات. سافر مع لوقا، وسيالس، تيموثدرب في مجموع. ب

 2: 0تيم  Iعاطفيا.  إنعزاله إال كان كل أي شيء. ت

 

 ستجربة بول. 2

 عاما  21ب كان بولس أكبر من تيموثاوس  ربما

 

 عميقة مع المسيح. و شخصية عالقة سبوللكان 

 

 تركيا وقبرص. بينجولة  كملالسنوات، وكان قد أ ةفي أنطاكية لعد ُمرَسل راعكان بول 

 

األماكن التي في ذلك الوقت )متجاوزا حتى بطرس في األميال المقطوعة،  رعاةالكان األكثر خبرة ونجاحا من جميع 

 (.التي انسجم معها ، والثقافاتبشر فيها

 

 روماني، وفكريا يوناني.مسيحي يهودي، من الناحية القانونية  من جهة الروح س. كان بول1

 

كون لي التي احتاجهامهارة الأعطاه  الذي قول أنه فهم تماما كل من هذه المجاالت من حياة بولسيأن  اوستيموثأمكن ل

 00-01: 1 .تيم 2ان. م كالناجح ك خادم الرب

 

 تشاهد و ليس فقط سرجل مثل بول خدمةتعرف تماما عقيدة، طريقة حياة، و كأن اوسقول مع تيموثتسؤال: هل يمكن أن 

 واحد من بعيد؟
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 المرشح التبشيري - 15الدرس 

 

أن يتم من يجب ؟ امغامر؟ اذكي خادم الرب هل يجب أن يكون؟ ُمرَسل\خادم الربالخصائص األساسية لمقدمة: ما هي 

 ؟َسلمركاختياره 

 

 .اوس: تيموثرساليختار شاب من إحدى الكنائس المحلية لالنضمام إلى فريقه اإلس ا، بول1-0: 06في سفر أعمال الرسل 

 وم.الي رساليةلخدمة اإللمن الكنائس المحلية  أمناءرجال لكيفية اختيار  مرشدك اوسكان تيموثمن نظر في يهذا الدرس س

 

 اوستيموثمدينة   .0

سترة( في لسترة )على األرجح لكان من دربة أو 

ت بلدة متوسطة الحجم كان 0: 06 ةيكونيلمنطقة تسمى 

 .متوسطة إقتصاديافي منطقة 

 

 ، أسسسبول بشر فيها مدينة التينفس ال يه تكان

أن يكرز مرة أخرى سترة قبل لم خارج جِ ورُ كنيسة، 

 مرة أخرى في دربة.

 

 الحادثةحاضرا في  قد كان اوستيموث على األرجع أن

 (.21-09: 04)أعمال الرسل 

 

 قد ترعرعنفسه بهو  ه( ولكن02 :04س أعمال هرمآللهة اليونانية )دعوا بول عبدة األوثان من من  مليئة ت المدينةكان

 .إذا صح التعبير فقاعة شبه مسامية يهودي فيفي مجتمع 

 

 اوستيموث عائلة. 2

 

 0: 06، الرسل. 1: 0يس تيم الثاني. ئ، وجدته، لوأفنيكيقبل أم يهودية، من  ترب ى

 

 .غائبكما كان ابن ألب يوناني لم يكشف عن اسمه و

 

تشاف النار. )اك حصل علىألنه تم  لرجلعقابا ل أن المراة قد خلقت من اإلله زيوسمن ثقافة والده  استيموثربما قد تعلم 

 (80هللا، 

 

. كان شرامن( ينفوق عدد الرجال المسيحيت( ونساء مسيحيات )ات)يفوق عدد النساء الوثني ينل وثنياكان الزواج بين رج

أطفال. وأدى ذلك  وا و معتزوجيالذين لم  ق.م( 9في  فرضها أوغسطسسنة أو أكثر ) 21 من لرجالل  هناك ضريبة

 (006المسيحية،  ازدهار. )ةإلى مستويات عالية من الطالق أو الهجر

 

 اوس. إيمان تيموث1

. مبن الحبيب" )اال" اهدع سبول بما أنسترة لنفسه في أول رحلة له إلى ب اوستيموث بولس هو من ربح أن حتملمن الم

 .هأم جدته و أمنت بهيمان بالمسيح الذي الدين اليهودي ومن ثم اإل تبعانه هنري(. مما ال شك فيه، 

 

 أسفل:لديخ الثالث أشياء  (. وهذا يقودنا إلى افتراض انه كان2: 06" في منطقته )أع مشهودا له من االخوةكان "

 كره الخطيئة(ستمر في الخطيئة )يعلم أن ال ت. 0

 المحلية )كان يحب إخوته( لمجموعة. وكان وفيا ل2

 مناصر متحمس لإلنجيل )كان يحب يسوع، كلمة هللا(كلمة هللا ولكان طالبا مجتهدا . 1
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 . اختيار تيموثي.4

 يمكننا أن نفترض أنه كان:أيضا  1: 06  سبول هاختار

 للذهاب. اغبا* ر

 )الختان(. اجسديأن يتألم ستعداد م* كان 

 .سلمشورة بول أن يخضعستعداد م* كان 

 خدم.يستعدا لم* كان 

 .معلقزواج أو زواج  بدونديون.  بدون* غير مرتبط. 

 

ستخدم هللا حياتك للتأثير أن ي في غير متوسطة مع رغبة ة متوسط مدينةمن أسرة متوسطة من  متوسط هل أنت ارجل سؤال:

للقيام  لتدريبل الخضوع، ومحترافقدان اال في الظالم مع اإلنجيل؟ هل أنت على استعداد لدفع الثمن، و الذي الزال العالمعلى 

 ذلك؟ب
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 م الربدتحضير خا – 11الدرس 

 

 قبل أن إرساله؟ خادم الربتوقع من مقدمة: ما ينبغي أن يُ 

 

 ؟هانحن بحاجة إلى التدريب في التي افاتخاصة لعبور الثقما هي المجاالت ال

I.  08-1: 0تيم  0الرسل عقيدة القدرة على تعليم 

II / المعارضة. االضطهاد 

 من حشود سياسية، و ،دينية معارضة واجهوا. 0

 24-06: 06أعمال الرسل -في فيلبي 

 9-1: 07عمال الرسل أ-تسالونيكي في 

 04-01: 07أعمال الرسل -بيرية في 

 في أفسس، كورنثوس، والعديد من المدن األخرى

 16-21: 06أعمال الرسل -في مواجهة هذه المعارضة  تستجابصالة الورأى  س يستمر في الخدمةشاهد بول. 2

 9: 08اعمال -في كورنثوس بالكرازة  ليستمر سبول شجع الروح القدس. 1

 17 :06 أعمال- سلطات المدينة أماماإلنجيل  عن . دافع بولس4

 21 :01عب.  سسافر مع بول عندماعند نقطة ما في إيطاليا  اوس ُسجنتيموث .1

 

III .في المدن الجديدة الكرازةيجيات استرات تطوير 

 الخطوات الواجب اتخاذها سبولحدد . 0

 01-6: 06 أعمال

 لم ُيكرز فيها.فريق بولس كنائس جديدة في مدن أسس . 2

 للكرازةاستراتيجيات جديدة وقديمة جربوا   

 8: 08، 6: 08، 4: 08، 07 :07، 00 :07، 4-0: 07، 01 :06أعمال 

 تماما غير كرازيةعائالت بأكملها في سياقات  واوعمد ربحوا نفوس للمسيح. 1

 .أخرينفيلبي، كريسبوس في كورنثوس وسجام ليديا في فيلبي، 

 كنيسة جديدةلجتماعات للتدريب لالسكن وأماكن للل. وجدوا أماكن 4

 01 :09، 1: 07، 01 :06 أعمال

 

IV في ثقافة أخرى الفتيةقيادة ال. تحديد 

 القادة في تدريب مساعدةلل يةفتبول مع كنائس عمل . 0

 4: 06مدن متعددة ل إلى قادة الكنيسة الجديدة في علم بولس عقيدة الرس

 1: 06الكنائس في األرقام وتضاعفت كبرت . 2

 01 :09 أعمال- جميع آسيا إلىكقادة  موإرساله رعاة المتنقلين. تم تدريب ال1

 07 :7. كور 0وفقا لمواهبهم وقدراتهم.  سكورنثل في جميع الكنائس في جميع أنحاء ارج سبولرسم . 4

 

Vااقتصادي كتابيا فع عنهمدابل للتطبيق من الناحية المالية، قاج إرسالي . خلق نموذ  

 األساسية المؤنمع أو بدون  اإلستمرار في الخدمة اوستيموثتعلم . 0

 02 :4فيل 

 إلنجيللالكنائس للعيش  عطايا. تعلم قبول 2

 04 :9. كور 0ين لعملهم. سلوالمر للرعاةفع لد  لبولس أساس الكتاب المقدس  هأ. علم

: 4من الناحية المالية. فيل  خدمةبولس كيفية التواصل بشكل جيد مع أولئك الذين يساعدون في ال هب. علم
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 08-07: 6تيم  Iعطاء ال عن الكنائسليعلم . تعلم 1

 



 مدخل لإلرساليات

VI .التي قد تكون ضرورية اليومو  اوسحياة تيموث عن المهارات الغير المذكورة 

 . اكتساب اللغة0

 أجنبي ميدانفي  عائلية. الزواج والحياة ال2

 

 هم؟تتقنأ كنأ حتى تقولما يكفي من الخبرة في هذه المجاالت المذكورة أعاله  حصلت لعىهل  السؤال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


