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 3الُملحق 

 وضع الخطط الجيِّدة   

 

: المجتمع المسيحي )الكنيسة أو المجموعة البيتية( هو أوًلا وقبل كل شيء كائن حي يتألّف من بشٍر ُمقّدمة

(. 14، 33: 11كورنثوس 1يسكنهم روُح هللا. ولكن هذا المجتمع ينبغي أن يعمل كُمنظّمة يسودها الترتيب )

تنظيم والقيادة والتقييم بجدية ولذا، على المسيحيّين المؤمنين أن يتعاملوا بجدية مع موضوع التخطيط وال

 كبيرة. 

 

 األسباب الداعية لوضع خطة جيّدة . أ

 

 .التخطيط يؤّدي إلى نتائج أفضل .1

 ا إلى الخصب، والعجول مصيره العوز." : "خطط المجتهد تفضي حتما 5: 11أمثال 

 . التخطيط يؤّدي إلى عالقات أفضل مع الناس .2

 ا." ا فيالقون رحمة وصدقا العاملون خيرا : "أًل يضل مخترعو الشر؟ أما 11: 11أمثال 

 . التخطيط يؤّدي إلى عالقة أفضل مع هللا .3

ر الّرّب، واعقد التحالفات واًلتّفاقيّات مع اآلخرين بحسب إرشاد روح هللا، : ُملخَّص: استش  1-1: 34إشعياء 

 . هوونفّذ خططه 

 

 الداعية لوضع خطة جيّدة المتطلِّبات . ب

 

 .في الوقت المناسب التخطيط يشمل العمل الجاد .1

من يجمع في الصيف مؤونته هو ابن  .العامل بيد مسترخية يفتقر، أما اليد الكادحة فتغني: "5-1: 14أمثال 

 " .عاقل، أما من ينام في موسم الحصاد فهو ابن مخز
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 ." ًل يحرث الكسول في الموسم خشية البرد، وفي أوان الحصاد يطلب غلة فال يجد: "1: 14أمثال 

  ."ًل تتباه بالغد ألنك ًل تدري ماذا يلد اليوم: "1: 12 أمثال

 ." ا باطلة فيشتد فقرهمن يفلح أرضه يكثر طعامه، أما من يتبع أوهاما : "11: 12أمثال 

 ." النمل طائفة ضعيفة، لكنه يخزن في الصيف قوته: "15: 34أمثال 

 .التخطيط يشمل مشيرين وناصحين جيّدين .2

 ." الشعب حيث تنعدم الهداية، وبكثرة المشيرين يتحقق الخالصيسقط : "11: 11أمثال 

 بكثرة المشيرين." )تنجح( "تخفق المقاصد من غير مشورة، وتفلح: 11: 15أمثال 

 ."استمع إلى المشورة، واقبل التأديب، فتكتسب حكمة بقية حياتك: "14: 11أمثال 

 ." اخض حربا بالمشورة تترسخ المقاصد، وبحسن الدراية : "12: 14أمثال 

 ." ا ألنهم يتملقونهإن أصغى الحاكم إلى األكاذيب، يكون جميع رجال حاشيته أشرارا : "11: 11أمثال 

 . التخطيط يشمل الصالة .3

 ."مقاصدك )تنجح( ح على الرب أعمالك فتثبتاطر  ": 3: 11أمثال 

 ." اعرف الرب في كل طرقك وهو يقوم سبلك: "1: 3أمثال 

 ." تعطوا. اطلبوا، تجدوا. اقرعوا، يفتح لكماسألوا، : "2: 2متّى 

 ." إنكم ًل تمتلكون ما تريدونه، ألنكم ًل تطلبونه من هللا"ب: 1: 1يعقوب 

 .التخطيط يشمل الخضوع لسيادة هللا .4

 ."ه خطواتهى في تخطيط طريقه، والرب يوج  اإلنسان يسع   عقلُ ": 1: 11أمثال 

 ." تبدو لإلنسان قويمة ولكن عاقبتها تفضي إلى دروب الموت طريقٍ  بَّ رُ ": 15: 11أمثال 

 ." كثيرة هي نوايا قلب اإلنسان، إنما مشورة الرب هي التي تسود: "11: 11أمثال 
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 ." مع أن الفرس معد ليوم القتال، فإن النصر هو من عند هللا: "31: 11أمثال 

  .التخطيط يشمل تحديد األولويات .5

 (،تأجيلها)األمور البالغة األهمية التي ًل يمكن  يء حقلك لنفسكعملك في الخارج وهي  ز أنج  : "12: 11أمثال 

 األقل أهمية التي يمكن تأجيلها(.)األمور  "بيتك ثم ابن  

فهناك وقت وأسلوب لكل أمر مع ، وقلب الحكيم يدرك الوقت المناسب وأسلوب القضاء : "...1-5: 2جامعة 

 ".متاعبهأن كاهل اإلنسان ينوء بثقل 

فأحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل فكرك وبكل قوتك. هذه هي الوصية : "31-34: 11مرقس 

 " .وهناك ثانية مثلها، وهي أن تحب قريبك كنفسك. فما من وصية أخرى أعظم من هاتين .األولى

  .التخطيط يشمل جمع الحقائق .6

 ." ا مما رأيتفاعتبر قلبي بما شاهدت، وتلقنت درسا : "31: 11أمثال 

 ." من مظاهر مجد هللا كتمان أسراره، أما مظاهر مجد الملك فالكشف عن بواطن األمور: "1: 15أمثال 

 ." اجتهد في معرفة أحوال غنمك، واحرص كل الحرص على قطعانك: "13: 12أمثال 

 ." ريعةيجمح الشعب، وطوبى لمن يحفظ الش )إعالن، معرفة األمور( حيث ًل رؤيا: "12: 11أمثال 

  .التخطيط يشمل األمانة والمثابرة .7

 ." تينة يأكل من ثمرها، ومن يراعي سيده يحظى باإلكرام )يحافظ على( من يرعى: "12: 12أمثال 

  .التخطيط يشمل الترتيب والنظام .8

عندما يتمرد أهل أرض يكثر رؤساؤهم وتعم الفوضى، ولكنها تدوم إن حكمها ذو فهم : "1: 12أمثال 

 ." ومعرفة

 ." مةمنظَّ  م في أسرابٍ الجراد ًل ملك له، لكنه يتقدَّ : "12: 34أمثال 

 ." ..فليس هللا إله فوضى بل إله سالم: "33: 11كورنثوس 1
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 ." ليتم كل شيء بلياقة وترتيب: "14: 11كورنثوس 1

 

 الُمتطلَّبات الالزمة لتنفيذ الخطّة الجيّدة . ج

 

 خطّط، نظّم، قُد، قيّم

  .التخطيط .1

فة وُمحدَّدة بشكٍل واضح  ل األمر بالحقائق المتعل قة بسياقي، فأنا أخطّط حين تكون هناك أهداف ُمعرَّ حين يتّص 

 وحين يكون هناك برنامج يمكنه تحقيق هذه األهداف. 

 .التنظيم .2

ن وماذا.  ن هو المسؤول عن م   نظّمُت األمور بحيث يعرف الجميع م 

  .القيادة .3

 رات الصائبة في وقٍت مبّكر بشكٍل كاٍف وأحرص على تتميم هذه القرارات. أنا أقود حين آخذ القرا

 التواُصل الواضح عنصر أساسّي وجوهري في القيادة. 

 .التقييم .4

 )بما خطّطُت لعمله(، وحلّلُت الفوارق.  فعلهقيّمُت حين قارنُت ما عملتُه بما علّي 

 

 د. محتويات الخطّة الجيّدة

 

 تقييمهدف، أنشطة، جدول زمني، 
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)األنشطة + الجدول الزمني = برنامج(، وينبغي أن  جدول زمنيو أنشطةو هدفو الحقائقتتألَّف الخطّة من 

بقادتها وشركائها وزمالئها وسياساتها وأنظمتها وأولوياتها ومواردها  منظّمةيتّم تنفيذها ضمن عمل 

 المحدودة.

 تخبرك بما هو سياقك.  الحقائق. 1

 تريد تحقيقه.  مايخب رك ب الهدف. 2

 تحقيقك الهدف.  كيفيةتخب رك ب األنشطة. 3

 الذي عليك فيه تحقيق الهدف.  الوقتيخب رك ب الجدول الزمني. 4

 

: اجمع الحقائق  هـ. أوًلا

 

ا لوضع الخطّة الجيّدة. ستحتاج للحصول على حقائق في النواحي التالية:   الحقائق مهّمة جدا

 .اإلرشاد .1

كلمته ومن خالل روحه لكل المسيحيّين المؤمنين في كل  مكان ولك  شخصياا؟ ماذا يعل م هللا ماذا يقول هللا في 

دك هللا من خالل الصالة؟ س   رُّ هللا في الكتاب الُمقدس بشأن مثل هذه الخطة المنوي وضعها؟ كيف يرش 

إفشالها، فاهلل سيّد ( ًل يمكن إحباطها أو 2: 3؛ عاموس 2: 31؛ مزمور 11: 11وخططه الُمعل نة )تثنية 

؛ 3-1: 11ومتسلّط على كل األحداث. ستثبت خطّته اإللهية )هدفه، قصده، مشورته(، وستتّم )انظر أيوب 

: 14؛ 1: 15؛ 12، 11: 11؛ 14: 2؛ إشعياء 34: 11؛ 11: 14؛ 11: 11؛1: 11؛ أمثال 11: 33مزمور 

(. ولذا ضع خططك 2-2: 3 يوحنا رؤيا؛ 11: 1؛ أفسس 11: 11؛ إرميا 11: 55؛ 11: 12؛ 11-14: 11؛ 2

 بحيث تكون منسجمة قدر المستطاع مع خطة هللا! 

 .التنظيم .2

 ما األهداف العامة لمجتمعي المسيحي )كنيستي أو مجموعتي البيتية أو منظّمتي(؟
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م .3   .التقدُّ

: 1تيموثاوس 1ية؟ )ما الذي تّم تحقيقه وتحصيله حتّى اآلن؟ ما مدى التقّدم الذي تم تحقيقيه خالل السنة الماض

15) 

 .الدروس .4

 (. 31: 11ما الدروس التي ينبغي أن تتعلّمها من اختباراتك ونجاحاتك وفشلك وأخطائك في الماضي؟ )أمثال 

 .الثقافة .5

ما السمات األساسية الرئيسية التي تتّصف بها ثقافتك )نظرتها إلى الوجود والعالم، معتقداتها، المعتقدات 

 روح زمننا؟  هو فيها، ق ي مها، عاداتها، مؤّسساتها، تقاليدها(، والثقافات التي تخدم فيها؟ ماالخرافية الشائعة 

 (1-1: 15؛ التقاليد الباطلة، متّى 13-1: 12)مثل األمور المقيتة، تثنية 

 .اًلحتياجات .6

تياجات ما هي احتياجات الناس الذين تريد الوصول إليهم وخدمتهم، واحتياجات شركائك في الخدمة، واح

؛ 11-1: 31؛ حزقيال 14-1: 13؛ 11-14: 11؛ إرميا 13: 12أفراد عائلتك، واحتياجاتك الشخصية؟ )أمثال 

 (31: 1؛ متّى 12-15: 11؛ 3-1: 14زكريا 

 .اإلمكانيات .7

؛ 12: 11 الرسل ما هي اإلمكانيات والفُر ص أو األبواب المفتوحة التي يضعها هللا أمامك؟ )أعمال

 (2-2: 3 يوحنا ؛ رؤيا3: 1؛ كولوسي 11: 1كورنثوس 1؛ 1-2: 11كورنثوس1

 .المشاكل .8

قات وجوانب النقص التي تواجهها؟ )أعمال ؛ 1-1: 11 الرسل ما هي الصعوبات ونواحي المقاومة والمعو 

 (12: 11كورنثوس 1؛ 12-12: 1تسالونيكي 1

 .الموارد .9
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(، وأماكن 11-11: 1حية توفّرها ودرجة التزامها )انظر فيلبّي ما هي مواردك: مواردك البشرية من نا

(، ودعم الصالة 11-15: 1(، والوقت، والمواّد، والمال )انظر فيلبّي 1: 11 الرسل لالجتماع )انظر أعمال

 (، إلخ؟ 1-1: 1)انظر كولوسي

 .القدرات .11

الطبيعية والمواهب الروحية وقدرة ما هي قدرات زمالء العمل والناس الذين تريد خدمتهم من ناحية القدرات 

 اًلحتمال ونقاط القّوة والضعف والخبرة واإليمان، إلخ.

 .التكاليف .11

(، أو المال، أو الطاقة، أو 12: 11كورنثوس 1كم ستكون التكلفة )لك ولآلخرين( من ناحية الوقت )انظر 

ة أو األلم والمعاناة المتوقّعة )انظر إنكار الذات، أو إعداد المواد )الدراسات( والبرامج، أو المقاومة الممكن

 (؟ 11: 3تيموثاوس1

 .المشورة .12

ما رأي قادتك والمؤمنين اآلخرين األتقياء والناضجين والحكماء، والذين مّروا بظروف وأضاٍع مشابهة 

 لظروفك وأوضاعك؟ 

 اطلب المشورة فقط بعد أن تكون قد أنجزت  ما عليك عمله. 

 

 ثانياا: ُخْذ قرارات . ه

 

 .ألجل طرح األفكار يذهنال عصفال .1

 أ. العصف الذهني نقاش عفوّي يهدف للبحث عن أفكاٍر جديدة. 

ب. مارس العصف الذهني بشكٍل خاّص مع فريقك من زمالء العمل، كما يمكنك ممارسته مع قادتك 

 ومشيريك وشريك حياتك وأوًلدك. 
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 .التفاعل في جوٍّ من اًلنفتاح .2

 أ. تفاعلوا بعضكم مع بعض في جوٍّ من اًلنفتاح. قيّم البدائل. 

ا.   ب. استمع بانتباه لردود أفعال اآلخرين واستجاباتهم وأسئلتهم. حاولوا أن تفهموا مقاصد ونيّات بعضكم بعضا

ا بشأن العواقب الحقيقية والتخيُّلية الممكنة لقراراتكم وأعمالكم.  ًل تأملت بما : "2: 12إشعياء  ج. فّكروا معا

 ." ينبغي التفكير بما يمكن أن يحدث. تؤول إليه

عوا كل فكرة ًلمتحان كلمة هللا.   د. أخض 

 هـ. صلّوا بشمولية وجّدية بشأن كّل قضيٍة أساسية. 

و. أعط  كلَّ شخٍص مشارك )الزوجة، األوًلد، أعضاء الفريق، إلخ( الوقت الكافي للتفكير والصالة بشأن 

 حة. القرارات المقتر

 

 .اتّخاذ القرار .3

ا كفريق من شركاء العمل أو مجلس الشيوخ )لجنة الكنيسة( أو ككنيسة.  ذ قراراتكم معا  أ. اعمل على أن تؤخ 

ذ قراراتكم باإلجماع واًلتّفاق )انظر أعمال  ( ًل بالتصويت. 12: 15 الرسل ب. ابذل كلَّ جهٍد ممكن لتؤخ 

 ج. ستحتاج ألن تأخذ بعض القرارات وحدك! ولذا، أنت الوحيد الذي ستكون مسؤوًلا وتُحاس ب عن قراراتك! 

 

 .قرارات مهّمة يلزم أخذها .4

أ. ما هو أساسك الكتابي )وصايا أو تعاليم أو وعود الكتاب الُمقدَّس( للقرارات التي ستأخذها والخطط التي 

 ستضعها؟ 

 ية هللا يعمله في وسطكم؟ ب. ما الشيء الذي ترغب برؤ

 ج. ما التأثير األسمى الذي ترغب بأن تتركه على الناس؟ 



3 الُملَحق -بعالسا الدليل  

 

 د. ما هي فلسفتك في الخدمة )المبادئ أو الحقائق التي تقّرر سلوكك(؟ 

 هـ. ما هي استراتيجيتك في الخدمة )منهجيتك وخطواتك الرئيسية في العمل(؟ 

 و. ما هي خططك )األهداف والبرامج التي تتألَّف من األنشطة والجداول الزمنية(؟ 

 ز. ما هي بنية منظَّمتك؟ 

ق األخرى في الكنيسة أو الكنائس األخرى، والقادة )ح. ما هي عالقتك بالمجموعات األخرى من الناس؟  الف ر 

 اآلخرين(. 

 ي. ما هو أسلوب خدمتك ونهجك فيها وسرعتها؟ 

 

 ثالثاا: ضع أهدافااز. 

 

 .محتوى األهداف .1

 ينبغي أن تعكس األهداف ما يلي: 

س حياتك  أ. دعوة هللا أو ما يشّجعك ويحثّك عليه. ماذا يريدك الرب أن تعمل؟ ما األمر الذي يريدك هللا أن تكر 

 (. 1-1: 34له؟ )إشعياء 

-15: 14الُمهّمة التي يحثُّك على إطاعتها؟ )لوقا ما وصايا وتعاليم الكتاب الُمقدَّس  ب. وصايا هللا وتعاليمه. 

12).  

ما هي األهداف العاّمة لدى كنيستك أو  ج. مواضيع اهتمام ملكوت هللا )كنيسة هللا في العالم(، وكنيستك وحيّك.

 مجموعتك البيتية أو منُظّمتك المسيحية؟ 
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 .وظائف األهداف الواضحة .2

 ينبغي أن تكون األهداف التي تضعها: 

 عملك ما تعمله.  بسبب: ينبغي أن يُخب ر الهدف الجميع  ُمحف زة. أ

 : يدفع الهدُف الناس  المقتنعين به إلى التعهُّد بالسعي لتحقيق هذا الهدف. انتقائيةب. 

: ينبغي أن يحول الهدف دون ضياع الموارد )الناس والمال والوقت(، ويحول دون اًلنحراف نحو فاعلةج. 

 سية أو نحو اًلنشغال بما هو غير مهم. األمور غير األسا

: يشك ل الهدف أساس التقييم والسيطرة )الضبط(. هذا هو سبب ضرورة صياغة األهداف في قابلة للقياسد. 

 ضوء نتائج واقعية يمكن تحقيقها وقياسها. 

 

 .دةسمات األهداف الجيِّ  .3

 ينبغي أن تكون األهداف الُمصاغة: 

زةأ.  ر الهدف. موج   : ينبغي أن يتمّكن الجميع من تذكُّ

 : ينبغي أن يتمّكن الجميع من توصيل الهدف )يكتبه(، إذ يدركه جيّداا.واضحةب. 

 : ينبغي أن يدفع الهدف الناس إلى العمل. محفزةج. 

ر. تنطوي على تحدٍّ د.  ا لإليمان والتطوُّ  : ينبغي أن يكون الهدف محفّزا

 ون الهدف واقعياا وممكن التحقيق. : ينبغي أن يكواقعيةهـ. 

 : ينبغي أن يكون الهدف ممكن القياس. ُمحّددةو. 

 )للنتائج الممكنة المختلفة والمتنّوعة(: ينبغي أن يصف الهدف النتائج ًل األنشطة.  معل نةا ز. 
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 رابعاا: اكتب الخطط . ح

 

 معنى "التخطيط" هو أن تستفيد من الموارد المتاحة لديك في الفُر ص التي فيها يمكنك تحقيق هدفك المحدَّد. 

 .مثال على خطة سنوية للتلمذة .1

 الناحية الزمنية األنشطة األهداف

أ. أن أؤل ف مجموعةا من خمسة 

 تالميذ للمسيح.

أ. تدريس أربعة أدلة إرشادية 

إبداعية تحتوي على تدريباٍت 

للتلمذة، ولتدريب التالميذ على 

  .تلمذة غيرهم

ا أسبوعياا في هذه  12أ.  درسا

السنة. يحتاج كل درس لفترة ما 

 بين ساعتين وثالث ساعات.

ب. أن أحفّز على تطبيق كلمة هللا 

 والتغيير في الحياة. 

ب. حينما يُطل ب اًلجتماع أو يكون  .ب. اجتماعات فردية منتظمة

ا، ول كن مرةا واحدة على األقل ًلزما

 في الشهر. 

ج. أن أبني وأكّون مجموعة من 

 أتباع المسيح.

ا للمجموعات  11ج.  اجتماعا

 .البيتية

ا شهريّاا في  11ج.  اجتماعا

 منتصف الشهر. 

 

 

 .مثال مبنيٌّ على الدرس الثالث من الدليل اإلرشادي األول .2

 الناحية الزمنية األنشطة األهداف

اأ. أن نعبد   دقيقة 14أ.  أ. صفة هللا: هللا عظيم وكلّي القدرة .معا

ا في قضاء وقت  ب. المشاركة معا

 .خلوة مع الرب

 دقيقة  14ب.   11: 11-1: 2ب. متّى 

 دقيقة 24ج.  ج. مفاهيم رسالة اإلنجيل .ج. أن أعلّم دورة تلمذة جديدة

ا  دقائق 2د.  د. الصالة استجابةا لكلمة هللا .د. أن نصلّي معا

هـ. أن أعطي واجباا للتالميذ 

 .لينجزوه

هـ. كتابة الواجب الخاّص بالدرس 

1 

 هـ. دقيقتان
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 .مثال مبنيٌّ على الدرس الرابع من الدليل اإلرشادي األول .3

 الناحية الزمنية األنشطة األهداف

ا في قضاء وقت  أ. المشاركة معا

 .خلوة مع الرب

 دقيقة 14أ.  31: 11-15: 11أ. متّى 

ل وحفظ  ية من الكتاب آب. التأمُّ

 .الُمقدَّس

 ب. يقين استجابة الّصالة 

 11: 11يوحنا 

 دقيقة  14ب. 

ا  ج. طريقة الخطوات الخمسة .ج. أْن ندرس الكتاب الُمقدس معا

 من أين أتيُت؟ ما أ ْصلي؟ 

 أ1: 1-1: 1تكوين 

 دقيقة 24ج. 

ا  دقائق 2د.  د. الصالة بعضنا ألجل بعض .د. أْن نصلّي معا

هـ.  أن أعطي واجباا للتالميذ 

 .لينجزوه

هـ. كتابة الواجب الخاّص بالدرس 

5 

 هـ. دقيقتان

 

 

د من عمل ما يلزم .4  .قائمة للتأكُّ

 (؟ 1: 11؛ 11: 15أ. هل استشرُت آخرين )أمثال 

 ب. هل خطّطُت مع مساعدي الذي أدّربه ليكون القائد الجديد التالي للمجموعة؟ 

: 15 الرسل ؛ أعمال12: 14كورنثوس 1؛ 1-1: 34الرب على الخطط التي نضعها )إشعياء ج. هل أّكد 

 (؟ 12

 د. هل قيّمُت البدائل ووزنتها؟ 

 هـ. هل استثمرُت مواردي بأفضل طريقة ضمن الُفر ص المتاحة أمامي؟ 
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 .قائمة بما ينبغي عمله .5

د األنشطة الخاّصة بالدرس التالي بشكٍل جيّد، وذلك م  ع مساعدك. أ. أعد 

ب. اجمع المواد الالزمة لذلك الدرس، بما في ذلك اإلعداد للدرس التالي كتابةا ليأخذها الطالب معهم إلى 

 بيوتهم. 

ج. احرص على ترتيب الطاولة والكراسي، وأمور اإلضاءة ودرجة الحرارة، وتوفير القلم والممحاة )أو 

إضافية من الكتاب الُمقدَّس، واألوراق واألقالم، والمشروبات اللوح األسود والطباشير(، وُكتب الترانيم ونُس خ 

 )أو فو ض هذه المسؤولية لمساعدك(. 

ح الّرّب خططك )أمثال  (. صل  بانتظام ألجل 3: 11د. صل  واستودع بيد الرب ما تريد عمله، وصّل أن يُنج 

من ذاتك مثاًلا يجّسد كلمات رسالة كل  واحٍد من أفراد المجموعة. صل  مع مساعدك. صل  أن تقّدم لهم 

 . 11-1: 1كولوسي

 

 


