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 لَهم المساعدة الشخصية تقديم من خالل الجدد المؤمنين تَدريب
____________________________________________________________ 

 المسـاعدة تقـديم من خـالل الجدد اليوم عن تَدريب المؤمنين درس سوف نتحدث في
 فإذا كُنْت مؤمناً ناضجاً، فيجب عليك أن تُساعد المؤمنين الجدد على النُمـو فـي . هم لَ الشخصية

 . إيمانهم والثبات في المسيح

 فعلـى سـبيل . نجد في الكتاب المقدس أمثلة كثيرة عن جوانب هذه المساعدة الشخصية
 وفي حين أن مرثـا . م ومرثا أن يسوع زار بيت مري ٤٢ - ٣٨ : ١٠ إنجيل لوقا نَقرأ في المثال،
 المنزلية، فإن مريم جلَست عند قَدمي يسوع وراحـت تُصـغي في القيام ببعض األعمال انشغلت

 مرثَا، " وحين قالت مرثا ليسوع أن يطْلُب من ُأختها مريم أن تُساعدها، أجابها يسوع . إلى تَعاليمه
ارتْ مـريم . ولكن الْحاجةَ ِإلَى واحـد ن وتَضطَرِبِين َألجِل ُأمورٍ كَثيرة، مرثَا، َأنْت تَهتَمي  فَاخْتـَ

 لقد أدرك يسوع أن مريم لديها عطَشٌ روحي وأنها كانت . " النَّصيب الصاِلح الَّذي لَن ينْزع منْها
 . ص لها وقتاً لهذا، فقد خَص . تَعاليمه لسماعه متشوقة

 فنحن نقرأ في إنجيـل لوقـا . بمساعدة شخصٍ على قبول الخالص يسوع قام كَذَلك، فقد
١٠ - ١ : ١٩ الً اسمه أنجكَّا " رشُّ " زغاً جداً ألنه كان ييباة الضرائب، وأنه كان غَنكان رئيساً لج 

 ى أريحا، أراد زكَّـا أن يـرى وعندما جاء يسوع إل . الناس ويأخذ منهم ضرائب أكثر مما ينبغي
 ولعلَّه أراد ذلك ألن ضميره كان يعذِّبـه بسـبب . فَصعد إلى شَجرة ألنه كان قصير القامة يسوع

 لحديث ل بادر لذلك، فقد . وعلى أي حاٍل، فقد عرف يسوع حاجة زكَّا الفعلية . غشِّه وخداعه للناس
 وأثناء . قال له أنه يريد أن يمكُثَ في بيته في ذلك اليوم و ، نِ الشجرة طَلَب منه أن ينزل ع معه، و

 رب ُأعطي نصفَ َأمواِلي ِللْمساكينِ، وِإن كُنْـتُ ها َأنَا يا " حديثهما معاً، اعترف زكَّا ليسوع قائالً
افعةَ َأضعبَأر دَأر دتُ بَِأحشَيو يسوع على قبول الخالص وقال له وعندها، ساعده . " قَد " مـوالْي 

تيِلهذَا الْب َل خَالَصصح ... لَكه ا قَدم خَلِّصيو طْلُبي ِلكَي اءج انِ قَداِإلنْس ناب وهكـذا، . " َألن 
. فإن يسوع يعلِّمنا أننا نستطيع أن نُساعد اآلخرين عن طريق تقديم الخالص لهم



 فقبـل أن يصـلَب . يسوع ساعد بطْرس على قبول الغُفران والثبات في اإليمان ن كما أ
 بل إنه قال إنه مسـتعد . يسوع، كان بطْرس يتفاخر بأنه سيتبع يسوع ولن يتخلَّى عنه مهما حدث

 خـرون لَكن عندما تَم القبض على يسوع، الذ بطْرس والتالميذُ اآل . للتضحية بحياته ألجل يسوع
 وبسبب تلك الحادثة، بكى بطرس . عن معرفته به سِؤَل كما أن بطْرس أنكر يسوع حين . بالفرار

 لذلك، فقد قام يسوع الحقاً بتشـجيع بطْـرس علـى قبـول . بكاء مراً واهتَزت ثقته بنفسه كثيراً
 فإن يسوع يعلِّمنا أننا نستطيع وهكذا، . معه وشَركته الغُفران والنهوض من جديد واستعادة عالقته

 . أن نُساعد اآلخرين عن طريق تشجيعهم على قبول الغُفران واستعادة شركتهم مع اهللا

ى – كمؤمنين مسيحيين – وفي الحقيقة أن الكتاب المقدس مليء باآليات التي تَحضنا  عـل
 ولْنُالَحظْ بعضـنَا بعضـا " ٢٤ : ١٠ العبرانيين فمثالً، نقرأ في الرسالة إلى . مساعدة بعضنا بعضاً

نَةساِل الْحماَألعو ةبحلَى الْمرِيضِ علُوا " ٢ : ٦ كما نقرأ في الرسالة إلى أهل غالطية . " ِللتَّحمحا 
 ِلك عـزوا ِلـذ " ١١ : ٥ ونقرأ أيضاً في الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي . " بعضكُم َأثْقَاَل بعضٍ

اآلخَر كُمدنُوا َأحابا وضعب كُمضعب " . 

 ونَرى من خالل الكتاب المقدس أيضاً أن مسـاعدة اآلخـرين تَشـتمل علـى تَعلـيمهم
 كُـلَّ منْـذرِين الَّذي نُنَادي بِه " ٢٩ - ٢٨ : ١ كولوسي فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل . وإنذارهم
 اَألمـر . كُلَّ ِإنْسانٍ، بِكُلِّ حكْمة، ِلكَي نُحضر كُلَّ ِإنْسانٍ كَامالً في الْمسيحِ يسوع لِّمين ومع ِإنْسانٍ،

ةبِقُو يُل فمعي يالَّذ هلمبِ عسا، بِحداهجا مضَأي بَأتْع هلي َألجالَّذ " . 

 جب علينا أن نُنادي بأن يسوع هو المخَلِّص الوحيـد، نَرى من خالل هاتين اآليتين أنه ي
 كَما يجب علينا أن نُنْذر الناس من عواقب رفْض المسيح وعدم . وأنه ملك الملوك ورب األرباب

عى " ٢٠ : ٥ لهذا يقول الرسول بولُس في رسالته الثانية إلى أهـل كورنثـوس . طاعته ِإذًا نَسـ 
 كما أنه يقول في . " تَصالَحوا مع اِهللا : نَطْلُب عنِ الْمسيحِ . الْمسيحِ، كََأن اَهللا يعظُ بِنَا كَسفَراء عنِ

 ِلذِلك اسهروا، متَذَكِّرِين َأنِّي ثَالَثَ سنين لَيالً ونَهارا، لَم َأفْتُر عن " ٣١ : ٢٠ سفْر أعمال الرسل
 - ١١ و ٧ : ٢ وهو يقول أيضاً في الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي . " كُلَّ واحد َأن ُأنْذر بِدموعٍ

كَما تَعلَمون كَيفَ كُنَّا نَعظُ كُلَّ ... بْل كُنَّا متَرفِّقين في وسطكُم كَما تُربي الْمرضعةُ َأوالَدها " ١٢



،هالَدكَاَألبِ َألو نْكُمم داحقُّ وحا يلُكُوا كَمتَس ِلكَي كُمنُشْهِدو ،كُمعنُشَجِإلَـى و اكُم عـي دِِهللا الَّـذ 
هدجمو هلَكُوتم " . 

 وهكذا، حين تُعلِّم اآلخرين وتُنْذرهم فإنَّك تُقَدم لهم أعظم مساعدة ألنك تُبعدهم عن طريق
 وما من شَك أن هذا كله يؤدي . يؤدي إلى الحياة األبدية الذي الوحيد الهالك وتقودهم في الطريق

 ِلكَـي " وهذا هو ما قَصده الرسوُل بـولُس بقولـه . روحياً وثباتهم في اإليمان المؤمنين نُمو إلى
وعسيحِ يسي الْمالً فانٍ كَامكُلَّ ِإنْس رضنُح . نُساعد اآلخرين علـى م كفي أنعرفـة يسـوع فال ي 

 . نور العالم بل يجب علينا أن نُساعدهم أيضاً على معرفته بصفته خُبز الحياة و . بصفته المخَلِّص

 . وبمستوى النَّضج الروحـي الزمان ب والكَمال الذي يتحدث عنه الرسوُل بولُس هنا يتعلَّق
 الرسول بولُس يقول في . " إلى النهاية " : ي بذلك فإنه يعن " ِلكَي نُحضر كُلَّ ِإنْسانٍ كَامالً " فحين يقول

 الَّذي سيثْبِتُكُم َأيضا ِإلَى النِّهاية بِالَ لَومٍ في يومِ ربنَـا " ٨ : ١ رسالته األولى إلى أهل كورنثوس
 ين فـي المـؤمن إذاً، الجانب األول للكمال يتعلَّق بالزمان إشارةً إلى أن عمَل اهللا . " يسوع الْمسيحِ

 . يستمر إلى أبد اآلبدين

 فـاهللا يريـدنا أن . الروحي بدرجة النُّضج فيتعلَّق المذكور هنا أما الجانب الثاني للكمال
ى . نَكون قديسين كما هو قُدوس  وبحسب تعليم الكتاب المقدس فإن عمل اهللا في المؤمن يؤدي إـل

 ن النُّضج الروحي يتطلَّب وقتاً طويالً وجهداً هائالً، إالَّ أنه ينبغي علينا أن ورغم أ . نُضجه روحياً
 ورغـم أن . ال نتردد في مساعدة المؤمنين الجدد وتشجيعهم على النُمو في إيمانهم بصورة دائمة

 ، إالَّ أن اهللا نفسـه اهللا يستخدم المؤمنين الناضجين لمساعدة المؤمنين الجدد على النُمو في إيمانهم
هذا النُمو ردص٧ و ٦ : ٣ لهذا يقول الرسول بولُس في رسالته األولى إلى أهل كورنثوس . هو م 

 ِإذًا لَيس الْغَارِس شَيًئا والَ الساقي، بِل اُهللا الَّذي . َأنَا غَرستُ وَأبلُّوس سقَى، لكن اَهللا كَان ينْمي "
 واثقًا بِهذَا عينه َأن الَّذي ابتَدَأ فيكُم عمالً " ٦ : ١ في رسالته إلى أهل فيلبي كما أنه يقول . " ينْمي

 . " صاِلحا يكَمُل ِإلَى يومِ يسوع الْمسيحِ

 رى واآلن، بعد أن عرفنا أهمية تَقديم المساعدة الشخصية للمؤمنين اآلخرين، تَعال بنا نَـ
ى . هناك طُرق كثيرة لتقديم هذه المساعدة . كيفية مساعدتهم  لكننا سنتعلَّم هنا طريقـةً قائمـةً عـل
س خُطُواتخَم لَةهفي إيمانهم س د على النُمودلمساعدة المؤمنين الج :



 الذي تَرغـب فـي الشخص حين تَجتمع مع . صلِّ ألجل ذلك الشـخص : الخُطوة األولى
ى الصـالة . أجله هو شخصياً من ، ابدأ جلستكما بالصالة ته مساعد  اطلب من اهللا أن يرشـدك إـل

 ألنه جذَبه إليه وخَلَّصه، وألنه ينَميه في اإليمان، وألنه اشكُر اهللا . المناسبة لهذا الشخص وظروفه
 . مثمراً في حياته وخدمتـه صلِّ ألجله لكي يستمر في نُموه الروحي، ولكي يكون . إله كُلِّ رجاء

 - ٩ : ١ يمكنك أن تَستخدم كلمات الصالة التي رفَعها الرسوُل بولُس في رسالته إلى أهل كولوسي
 . كذلك، ال تَنْس أن تُصلِّي ألجل تسديد حاجات هذا المؤمن . ١٢

 فمن الجيد أن تَتَشاركا في الحديث عـن . شارك معه نُموك وصراعاتك : الخُطوة الثانية
ديث أن . نُموكُما في اإليمان، وعنِ الصراعات التي تُواجهانها في الحياة شـأن هـذا الحـ ـنفم 

 لذلك، ال تَتَرد في مشاركة هذا المؤمن الجديد بعض األمـور . يشَجعكُما وأن يعمق الصداقة بينكما
 وك الروحي، وبعض األمور األخرى المتعلِّقة بصراعاتك الروحية والمشكالت التـي المتعلِّقة بنُم

 كذلك، أفْسح له المجال للحديث عن نُموه في اإليمان والعقَبـات التـي . تُواجهها في الحياة عموماً
 . تَعترض طريقه

 ر الذي تَدرسه في هذه األيـام، أو أن تُخبره عنِ السفْ من األشياء المقترحة للمشاركة هي
 التي كَلَّمك اهللا بها فـي مور واأل عنِ اآليات الكتابية التي حفظتها، أو عنِ أوقات الخَلْوة الروحية

 كذلك، يمكنك أن تُخبره عن خدمتك في الكنيسة أو خارج الكنيسة، وعن عمل . األسبوع الماضي
 فبهـذه . كه أيضاً في رؤيتك للخدمة وخططـك المسـتقبلية شار . اهللا في قلوب الناس من حولك

 . الطريقة، سوف تتوسع مدارك هذا المؤمن ويتشجع أكثر فأكثر للخدمة

ت ويجب أن نةً كون قُدوةً ت تذكَّر دوماً أنسنا بالكلمـات . للمؤمنين اآلخرين حـذَكِّروهذا ي 
د " ١٢ : ٤ األولى إلى تيموثاوس فهو يقول في رسالته . التي قالها الرسول بولُس َأحـ ـتَهِنسالَ ي 

 مـانِ، بِحداثَتك، بْل كُن قُدوةً ِللْمْؤمنين في الْكَالَمِ، في التَّصرف، في الْمحبة، في الروحِ، في اِإلي
ةاري الطَّهكُ لهذا، ال تَ . " ف ن ةثْرع رجحولك، بل ح نر تشـجيعٍ للمؤمنين مد صـوم مكَةً لَهرب كُن 

. ونُمو لكُلٍّ واحد منهم



 فالكتاب المقدس هو المصدر الرئيسي للحقِّ الذي يريدنا . علِّمه كلمة اهللا : الخُطوة الثالثة
 لذلك، احرِص على تخصيص وقت لتعليم المؤمن الجديد بعض مـا . اهللا أن نَعرفه وأن نَسلُك فيه

 فَاذْهبوا وتَلْمذُوا " ٢٠ - ١٩ : ٢٨ فقد قال يسوع لتالميذه حسب ما ورد في إنجيل . مه كلمة اهللا تُعلِّ
 وعلِّموهم َأن يحفَظُـوا جميـع مـا . جميع اُألممِ وعمدوهم بِاسمِ اآلب واالبنِ والروحِ الْقُدسِ

بِه تُكُميصمكنك القيام ب . " َأوس التي تتنـاول موضـوعات ويطريق دروس الكتاب المقد نذلك ع 
 . معينة، أو عن طريق دراسة أحد األسفار المقَدسة، أو عن طريق دراسة أحد كُتُب التلمذة

ع ذلك الشخص وبالطبع، يجب أنقَّ، . تعلَّمه ي على تطبيق ما تُشَجنَعرف الح فال يكفي أن 
ة بل يجب علينا أنقه في حياتنا الشخصينُطَب ـة . نُطيعه وأنكِّز على الجوانـب اإليجابيكذلك، ر 

 مـاهراً فعلى سبيل المثال، إذا كان المؤمن . نقاط ضعفه لدى المؤمن الجديد بدالً من التركيز على
حكِّز على درس الكتاب وأفْسجيد حفظ اآليات، فرس لكنه ال يله المزيـد في دراسة الكتاب المقد 

ذلك، . اعقد العزم منذ البداية على تشجيعه بكل الطرق والسبل الممكنة . من الوقت لحفظ اآليات  ـل
 . ال تُركِّز على ضعفاته، بل ركِّز على نقاط القوة لديه

 ه فمن المهِم جـداً أن تُفْسـح لـ . بالطريقة الصحيحة أجِب عن أسئلته : الخُطوة الرابعة
 هذا يتطلَّب أن تُصـغي إليـه . بالطريقة السليمة المجال لطرح األسئلة، وأن تُجيب عن تساؤالته
نتَفهم سؤاله فهماً سليماً لكي تتمكَّن م ساعدته جيداً، وأنعـاني . ملَةً يشْـكم حوفي حال أنه طَر 

 . يقوله لك منها، فيجب عليك أن تُصغي بانتباه وأن تُحافظ على سرِية ما

تَكُن ا إذا لَمعليـه بعـض األسـئلة أم حتَطْر طرحها عليك، فيمكنك أنلديه أية أسئلة ي 
 . لتشجيعه على المشاركة والتعبير عن رأيه وما يدور في ذهنه

 وفي الحقيقة أن أفضل طريقة لإلجابة عن أسئلته هي أن تقوده للعثور علـى اإلجابـات
نس بنفسه مة، بل مـا يقولـه . الكتاب المقدم له وجهة نظرك الشخصيال تُقَد أيضاً أن هِمالم نوم 

 عندما يكتشف الحقائق بنفسه فسوف يساعده ذلك على النمو والنُّضـج بصـورة . الكتاب المقدس
. تخدام الكتاب المقدس كَما أن هذا سينَمي مهاراته في البحث عنِ الحقِّ واس . أفضل من التلقين



 في نهاية الوقت الذي تقضيه معه، شَجعه علـى الصـالة . صلِّيا معاً : الخُطوة الخامسة
ذلك، ال . أخبره أن الصالة هي حديث بينه وبـين اهللا . في ذلك اليوم بشأن األمور التي تَعلَّمها  ـل

 والشيء المؤكَّد هو أن صالته ستُسـاعدك . حاجة لقول كلمات معينة أو للصلوات الطويلة المنَمقة
 . على معرفة ما يفعله اهللا في حياته، وعلى كيفية الصالة ألجله ومساعدته بأفضل طريقة ممكنـة

 وال . بعد أن ينتهي من الصالة، ارفع صالةً قصيرةً تَجاوباً مع ما فعله اهللا معكُما في ذلك اليـوم
لِّيا تَنْسيا أنتُص م خَلِّصاً حتى اآلن خرين اآل شخاص األ أجل ناً ومبعرفوا يسوع ري الذين لَم . 

د " من هم األشخاص الذين ينبغي علي مساعدتهم؟ : " واآلن، ربما تتساءل قائالً  من المؤكـَّ
 وهذا يعني أنك ال . ت محدودياته سواء من حيث القُدرات أوِ المواهبِ أوِ الوق أن لكُلِّ شخصٍ منَّا

 ) أو أكثـر ( واحدة فئة لذلك، ركِّز مساعدتك على . تستطيع أن تُساعد جميع األشخاص من حولك
ناألربع التالية الفئات م : 

 نقرأ في الرسـالة . هي األشخاص الذين يحتاجون للمساعدة أكثر من غيرهم الفئة األولى
 َأسـندوا . شَجعوا صغَار النُّفُـوسِ . ذروا الَّذين بِالَ تَرتيبٍ َأنْ " ١٤ : ٥ األولى إلى أهل تسالونيكي

فَاءعيعِ . الضملَى الْجا عتََأنَّو " . 

 فحين يأتيك أحدهم . المساعدة يلجأون إليك طلباً للعون و هي األشخاص الذين الفئة الثانية
 فقد يكون لديه سؤال . عده قدر استطاعتك تسا أن طلباً للمساعدة، يجب عليك أن تقف إلى جانبه و

 . يريد إجابةً عنه، أو مشكلة يريد نصيحةً أو مشورةً بشأنها

 فهناك أشخاص يخجلون . هي األشخاص الخجولين أو المنْطوين على أنفسهم الفئة الثالثة
 بـالمؤمنين من طلب المساعدة أو يفتقرون للمهارات االجتماعية التي تُمكِّـنهم مـن االخـتالط

 بادر إلى التعرف إليه وجعله ف فإن الحظت شخصاً كهذا، . اآلخرين واالندماج بسهولة في الكنيسة
 . يشعر بأنه فَرد في عائلة الكنيسة

 فالرسول بـولُس . أن يصبحوا خُداماً للرب منهم وقَّع تت هي األشخاص الذين الفئة الرابعة
 أن : تتوفَّر فيهم صفَتين كل ما علَّمه إياه مع مؤمنين آخرين مشاركة يحض تلميذه تيموثاوس على

لذلك، إذا الحظـت شخصـاً . يكونوا ُأمناء، وأن يكون لديهم االستعداد والقُدرة على تعليم آخرين



ى النمـو  أميناً ولديه الرغبة في تعليم اآلخرين والقُدرة على ذلك، فال تتردد فـي مسـاعدته عـل
 . وصقل مهاراته

نِ الوقت الذي ينبغي عليك تخصيصه لتقديم المسـاعدة للمـؤمنين ورما تتساءل أيضاً عب 
 في الحقيقة أن هذا الوقت يعتمد على مقدار نُضجك أنت شخصياً، وعلى وقت الفـراغ . اآلخرين

 ا وعلـى أي حـال، إذ . المتاح لديك، وعلى قُدراتك ومواهبك، وعلى الدعوة التي دعاك اهللا إليها
 تمكَّنت من اللقاء مع الشخص الذي ترغب في مساعدته ولو لمرة واحـدة فـي األسـبوع لمـدة

 . ساعتين فهذا يكفي

م  أما عن طريقة تقديم المساعدة للمؤمنين اآلخرين، فمن المهِم جداً أن تَعـرف أن اهللا لـَ
 بل علـى العكـس . الجدد أو معاملتهم بترفُّع يدع المؤمنين الناضجين إلى التسلُّط على المؤمنين

 َأنْتُم تَعلَمـون َأن رَؤسـاء اُألمـمِ " ٢٨ - ٢٥ : ٢٠ فقد قال يسوع لتالميذه في إنجيل متَّى . تماماً
هِملَيع لَّطُونتَسي اءظَمالْعو ،مونَهودسي . يكُمهكَذَا ف كُونفَالَ ي . َأن ادَأر نْل ما بيمظع يكُمف كُوني 

 كَما َأن ابن اِإلنْسانِ لَـم يـْأت ومن َأراد َأن يكُون فيكُم َأوالً فَلْيكُن لَكُم عبدا، فَلْيكُن لَكُم خَادما،
يرِينكَث نةً عيدف هَل نَفْسذبِليو ،مخْدْل ِليب مخْدكُ . " ِليية، لهذا، ِليضحدمة المن يسوع مثالك في الخ 

 يا ليتنا جميعاً نَقتدي بفادينا ومخَلِّصنا الذي قال عنـه النبـي ف . والمحبة، والرفق بالمؤمنين الجدد
 تيلَـةً قَصبةً مرضوضةً الَ يقْصفُ، وفَ . الَ يصيح والَ يرفَع والَ يسمع في الشَّارِعِ صوتَه " : إشعياء

 . " خَامدةً الَ يطْفُئ

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


