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  الدليل

  لجمعيات البالغين في الكنائس المعمدانية
  )جمعيات األخوة وجمعيات السيدات(

 المحتويات
  

    مقدمة
       نظام الجمعية١الفصل -١
      تدريب القواد٢الفصل -٢
      الوعي تجاه العالم٣الفصل -٣
      تقوية الحياة الروحية٤الفصل -٤
      الشهادة للمسيح٥الفصل -٥
    ألمانة في الوآالة  ا٦الفصل -٦
      التجنيد٧الفصل -٧
  

 
All Rights Reserved 

   الرجاء التقيد-جميع الحقوق محفوظة
إليكترونية أو وضـعها علـى       أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .ة للكرازة باإلجنيلاإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربي شبكة
طريقة كانت ومهمـا     فقط وليس هبدف بيعها أو املتاجرة هبا بأي        ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي       

  .األسباب كانت
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  مقدمة
الدليل لكل عضو يف اجلمعية فإنه يبني نظام اجلمعية واألعمـال           لقد أعد هذا    

كيفية العمل مع مراعاة مبادئ اجلمعية األساسية       كما يبني   . اليت تقوم ا بطريقة عملية    
  .وأهدافها الروحية

وكانت الغاية من وضع الدليل مجع الوسائل والطرق الكـثرية االسـتعمال            
واحلائزة على قبول الكثريين واملعطية فائدة كبرية لذا اقتـضى الـتفكري يف األنظمـة               

 التكنيكية ال ميكن أن تغـين       إمنا جيب أن ال يسهو عن البال أن هذه األمور         واألساليب  
  .عن االلتجاء إىل املصادر الروحية العميقة حلياة اجلمعية

وترافق هذا الدليل الصالة لكي يكون له فائدة واسعة ولكي يؤول استخدامه            
  .إىل جعل عمل اجلمعيات يف الكنائس املعمدانية فعاالً ومثمراً يف كل البلدان العربية

  نظام الجمعية
نشر بشارة احلياة إىل كل أحناء العامل بواسـطة         ية هو تشجيع    إن هدف اجلمع  

منهاج حيوي درس حالة عمل الرب يف كل العامل، الصالة، واخلدمة الشخصية، واألمانة             
  .يف الوكالة وتدريب األحداث على هذه األمور ذاا

فحينما ينتسب فرد إىل مثل هذه اجلمعية يف كنيسة معمدانية ينتسب أيضاً إىل             
السامي الـذي   نطاقه العامل أمجع وهو هدف ربح كل اخلليقة إىل املسيح، اهلدف            هدف  

يعضد وينشط كل أعمال الكنيسة والذي أشار إىل هذا اهلدف ليس قائداً بشرياً عظيماً              
اذهبـوا  "يسوع املسيح القائـل     بل هو اهللا نفسه حينما سلمنا املهمة العظمى بواسطة          
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م اآلب واالبن والروح القدس وعلموهم أن حيفظوا        وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باس    
  .٢٠ -١٩: ٢٨مىت" مجيع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل األيام إىل انقضاء الدهر

فإذ يفهم العضو غاية اجلمعية يدرك املعىن العميق يف كل جزء من عملها ويرى            
هدف سام  وغ  أمهية كل ناحية من نظامها ومنهاجها ألن مجيع هذه ليست إال وسائل لبل            

هو الكرازة باإلجنيل يف كل العامل فهل ميكن ملؤمن أو مؤمنة أن جيد قضية أكثر من هذه                 
  القضية استحقاقاً الستعمال وقته ونفوذه ونشاطه وممتلكاته ومقدراته؟

" بيان األهداف للتقـدم   "ويعرب بوضوح عن أهداف اجلمعية وخطة عملها يف         
نظام واملنـهاج، والـذي يتطلـب التكـريس         الذي يشرح لألعضاء املعىن األعمق لل     

  . الشخصي لبذل اجلهود يف سبيل بلوغ اهلدف

  بيان األهداف للتقدم
  الوعي جتاه العامل-١

واالهتمام العميـق بالـذين ال   إننا نسعى لتنمية روح التقدير جلميع الشعوب       
  :يعرفون املسيح، كل هذا بواسطة

مقاطعات العامل، مـا عـدا      تقدمي برنامج شهري عن عمل الرب يف إحدى         -أ  
شهر كانون األول الذي خيصص برناجمه لدرس حاجات أبناء العـامل أمجـع والـصالة               

  .ألجلهم
والتشديد على القراءة االنعزالية املستمرة يف كتب وجمالت ختـرب عـن            _ب  

ودرس ال أقل من كتاب يف السنة عـن نـشر           . حاجات العامل السيما يف بلدان أخرى     
  . أثناء اجتماعات اجلمعيةاإلجنيل يف العامل
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  :تقوية احلياة الروحية-٢
  :ونسعى أيضاً لتقوية حياة األعضاء الروحية بواسطة  
على قراءة الكتاب املقدس والصالة على انفـراد يوميـاً          تشجيع كل فرد    -أ  

والسعي لتأسيس العبادة العائلية واحملافظة عليها وإقامة درس أسبوعي يومي إىل شـرح             
عية والعمل به وختصيص أسبوع من كل سنة للصالة اخلاصة ألجـل            أحد أهداف اجلم  

  .نشر اإلجنيل يف العامل وأسبوع آخر للصالة ألجل نشر اإلجنيل يف البلدان العربية
ودرس ال أقل من كتاب يف السنة عن موضوع يتعلـق بأحـد أهـداف      _ب  

  .اجلمعية أثناء اجتماعات اجلمعية
  الشهادة للمسيح-٣

  :ادة األعضاء إىل الشهادة للمسيح بواسطةونسعى أيضاً لقي  
  .رفع مستوى احلياة املسيحية يف حياة الفرد والعائلة والبيئة-أ  
  .وتشجيع كل فرد على السعي لربح النفوس-ب  
وخطط مستمرة منظمة خلدمة مجيع األعضاء يف حمـيطهم لكـي تـسد             -ج  

  .حاجات سكان احمليط الروحية
  .تبشريية حتت إشراف الكنيسة أو اجلمعيةومنهاج منظم دائم للزيارات ال-د  

  األمانة يف الوكالة-٤
  :ونسعى أيضاً لتعظيم شأن الوكالة واملشاركة املسيحية بواسطة  
  .جتنيد األعضاء لدفع العشور-أ  
  .والعطاء املستمر لنشر اإلجنيل يف العامل بواسطة الكنيسة-ب  
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مـن ميزانيتـها    والتشجيع الدائم للكنيسة على ختصيص نسبة متزايـدة         -ج  
  .طنهاوالسنوية لنشر اإلجنيل خارج منطقتها وخارج 

والعطاء بسخاء للتقدمات اخلاصة بنشر اإلجنيل يف العامل أمجع ويف البلدان           -د  
  .العربية

  تدريب األحداث على االهتمام بالعامل أمجع-٥
ونسعى أيضاً لغرز االعتقادات الراسخة بأمهية نشر اإلجنيل إىل أقصى أحنـاء              

  :لعامل يف قلوب األحداث بواسطةا
  .تشجيع الوالدين على تدريب أوالدهم على هذه العقائد-أ  
تشجيع منهاج يف الكنيسة احمللية لتدريب األحداث على هذه العقائد يف           -ب  

  .مجعيات ملراحل حنو األحداث
  جتنيد الناس هلذا املنهج-٦

جلمعية واالشـتراك   ونسعى أيضاً لتجنيد أناس آخرين لالهتمام بأهداف هذه ا          
  :فيها وذلك بواسطة

  .اجلهد املتواصل لضم مجيع أعضاء الكنيسة يف كل أعمال اجلمعيات-أ  
  .منهاج منظم دائم للزيارات جلذب األعضاء اجلدد-ب  
  .االهتمام املستمر بالذين يتغيبون عن اجتماعات اجلمعية-ج  
  .ازدياد عدد األعضاء كل سنة-د  

  تدريب القواد-٧
  :ضاً لتهيئة قواد مدربني للجمعية بواسطةونسعى أي  
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  .عضاء اللجانالتدريب اخلاص للموظفني وأ-أ  
  .عقد اجتماع خاص لكل جلنة لوضع اخلطط يف أول السنة_ب  
  .عقد اجتماعات أخرى بانتظام خالل السنة-ج  
  .وعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بانتظام-د  
  . عضاء اجلمعياتحضور االجتماعات اليت يقيمها امع أل-هـ  

  :التقارير عن التقدم-٨
أيضاً لتسجيل تقدم اجلمعية يف كل من النواحي املـذكورة ولتقـدمي            ونسعى    

  .يف امع) للسيدات أو لألخوة(تقارير عن ذلك بانتظام للكنيسة والحتاد اجلمعيات 

  اجلمعية والكنيسة
كمدرسـة  إن هذه اجلمعيات هي من مؤسسات الكنيسة للتعليم والتـدريب             

فإا تقوم بدور هام يف     . األحد ومدرسة التدريب ومجعيات األحداث والشباب واجلوقة      
  .منهاج عمل الكنيسة

ويستحسن أن يكون رئيس مجعية األخوة ورئيسة السيدات عضوين يف جلنـة              
االستشارية اليت تقترح بقيادة الراعي بيانات أهداف الكنيسة سنوياً، ويـئ           الكنيسة  
كنيسة، وتعمل لتاليف تعارض اجتماعني أو تعدد االجتماعـات أو األعمـال            روزنامة ال 

اخلاصة يف وقت واحد، وتوحد منهاج الكنيسة، وتنمي التفاهم والتعاون بني مؤسسات            
  .الكنيسة

  نظام اجلمعية
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  العضوية
تقبل مجعيات البالغني يف عضويتها كل رجل أو امرأة قـد أكمـل اخلامـسة                 

ويعترب العضو عضواً إىل أن     ).  امرأة متزوجة حتت هذه السن     وكل(والعشرين من عمره    
  . ينتقل إىل كنيسة أخرى أو يطلب حمو امسه من قائمة األعضاء

 يف اجلمعية املناسبة له وجتتهـد       ويرجى أن يصبح كل عضو يف الكنيسة عضواً         
عيـة  اجلمعية باستمرار بواسطة جلنة العضوية أن جتند األعضاء اجلدد لالنضمام يف اجلم           

  .واالشتراك يف كل أعماهلا

  املوظفون
موظف وكل عضو يف جلنة أن يقوم بواجباته املنوطة به يف مركـزه             على كل     

وإليك قائمة بواجبات كل فرد وقـد       . لكي يساهم بأكمل وجه ممكن يف عمل اجلمعية       
  . ناحية من العملمتحان يف اخلدمة لكي ال يهمل أيةتستعمل على مدار السنة لال

   :الرئيس
  يقود كل اجتماعات اجلمعية واللجنة التنفيذية  
يرسم اخلطط لدرس الدليل مع مجيع املوظفني ورؤساء اللجان بأقرب وقـت              

   .ممكن بعد االنتحاب
  .يعني أعضاء جلان ال ينتحبون بطريقة أخرى  
  .خيدم كعضو شرف يف كل جلنة عدا جلنة الترشيح  
  .يطلب مشورة الراعي وتعاونه  
  . جلنة الكنيسة االستشاريةحيضر اجتماع  
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يعني ممثالً عن اجلمعية يف جلنة الكنيسة للوسائل البصرية إذا كان هناك مـن                
  .جلنة

  .ينظر يف إعداد التقارير الالزمة على الوقت  
  :نائب الرئيس

  .يقوم بواجبات الرئيس يف حال غيابه  
  .يقوم ببعض واجبات الرئيس عند طلبه  
  .يترأس جلنة العضوية  

  بالكات
  "بيان األهداف للتقدم"يتحمل مسؤولية اهلدف الثامن يف   
حيفظ سجالً صحيحاً للعضوية فيه عنوان كل عضو ورقـم هاتفـه وسـجل                

  .حضوره االجتماعات
  .حيفظ وقائع دقيقة جلميع اجتماعات اجلمعية واللجنة التنفيذية

    .حثيعطي الرئيس قبل كل اجتماع تدبريي قائمة باألعمال غري املكملة للب  
  .حيفظ قائمة بأمساء أعضاء كل جلنة ويعطي الرئيس نسخة منها  
  .حيفظ الوثائق املهمة للمراجعة  
  .يقدم تقريراً شهرياً عن تقدم اجلمعية  
  .يتعاون هو واملوظفون ورؤساء اللجان يف إعداد التقارير  
  .يترأس جلنة الدعاية  

  أمني الصندوق
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  .قدماايضبط يف سجل حساب كل أموال اجلمعية وت  
  .حيفظ قائمة باألعضاء الذين يتعهدون بالعطاء مليزانية الكنيسة  
يقدم تقريراً شهرياً للجمعية عن تقدمات اجلمعية اخلاصة ومصاريفها ويتعاون            

  .مع الرئيس والكاتب يف إعداد التقارير املالية
  .يترأس جلنة الوكالة  

   اللجان
املسؤولية فيسهل وضع اخلطط    اجلمعية على عدة جلان لكي توزع       يقسم عمل     

مع اللجنـة  تعني مثاين جلان للتعاون . ويؤمن االنتباه الالزم لكل ناحية من منهاج املنظمة 
العضوية، وضع الـربامج، درس     : وهذه اللجان هي  . التنفيذية يف تنفيذ أعمال اجلمعية    

جتماعيـة  دمات، الوكالة، الدعاية واللجنـة اال     لرب يف العامل أمجع، العبادة، اخل     عمل ا 
أن تضم أعمـال    وميكن تعيني جلان أخرى عند احلاجة كما وتستطيع اجلمعية الصغرية           

لكل جلنة رئيس تنتخبه اجلمعية ويعني رئـيس اجلمعيـة          . جلنتني أو أكثر يف جلنة واحدة     
  .أعضاء اللجان ما عدا جلنة الترشيح واللجنة التنفيذية

أن يكون العدد من ثالثـة      ويسهل عمل اجلنة حتديد عدد أعضائها فيستحسن          
  .إىل مخسة أعضاء
  جلنة الترشيح

فبعـد أن   . إن جلنة الترشيح ذات شأن عظيم وعليها مسؤوليات مدار السنة           
ترشح املوظفني يف أول السنة عليها أن تعمل خالل السنة لترشيح أشخاص للمراكـز              

  .اليت تشغر لسبب ما قبل انتهاء السنة
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اء ترشحهم اللجنـة التنفيذيـة وتنتخبـهم        تتألف هذه اللجنة من ثالثة أعض     
  . اجلمعية يف شهر تشرين الثاين أو كانون األول وهم خيدمون مدة سنة

ما عدا جلنة   (هذه اللجنة شخصاً واحداً لكل وظيفة ولرئاسة كل جلنة          ترشح  
. هذه الكنيـسة  ن كل من هؤالء املرشحني أعضاء يف        ويكو) الترشيح واللجنة التنفيذية  

اجلدد قبل بداية سنة خدمتهم ميكن ختصيص وقـت لتدريبـهم،           ملوظفون  وإذا انتخب ا  
  .ويستطيع املوظفون القدماء واجلدد أن جيتمعوا معاً للبحث يف تقدم اجلمعية ومنوها

تقدم جلنة الترشيح أمساء املرشحني يف اجتماع اجلمعية التـدبريي للمـصادقة            
وبعد ). و قبوهلا أو اإلضافة إليها    وجيوز ألعضاء اجلمعية رفض اقتراحات اللجنة أ      (عليها  

  . ذلك تقدم الئحة املوظفني ورؤساء اللجان إىل الكنيسة لالنتخاب
  اللجنة التنفيذية

إن اللجنة التنفيذية هي اليت تنسق خطط اجلمعية فعملها مفتاح جناح اجلمعية              
ظفني ومن مسؤوليتها قبول التقارير من املـو . وتؤلف من موظفي اجلمعية ورؤساء جلاا    

ورؤساء اللجان، ومراقبة تقدم اجلمعية بالنسبة إىل األهداف للتقدم ووضـع اخلطـط             
جتتمع هذه اللجنة شهرياً، أو مرة كل ثالثة أشـهر          . للشهر أو باألحرى لألشهر املقبلة    

م جتتمع هذه   فإن  . وقد تربهن أن االجتماع الشهري أكثر فاعلية      . حبسب حاجة املنظمة  
والقـادة  . شخص واحـد  ح كل ناحية من منهاج اجلمعية عمل        اللجنة بانتظام قد تصب   

وهكـذا  . احملنكون يدركون التفكري اجلماعي والتعاون يف العمل واالحتاد يف القـصد          
وتقدم ملخص التقارير فقـط     . تسمع اللجنة التنفيذية التقارير املفضلة عن كل األعمال       

  .امجيف اجتماعات اجلمعية التدبريية لكي خيصص معظم الوقت للرب
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أن إن اللجنة التنفيذية العاملة هي مفتاح العمل املفيد، وعلى كل عضو فيهـا              
يدرك مسؤوليته يف حضور اجتماعات اللجنة لكي يتقن معرفة اخلطـط واالقتراحـات             

  .املقدمة من قبل اللجان واملوظفني
  جلنة العضوية

  ".األهداف للتقدم"مسؤولية اهلدف السادس من تتحمل   
نيسة ومدرسة األحد ومصادر أخرى أمساء من قد يـصبحون          وتطلب من الك    

  .أعضاء يف اجلمعية
  .وتضع خططاً للزيارات جلذب األعضاء اجلدد  
  .وتشجع حضور االجتماعات  
  .وتسأل دائماً عن سبب غياب األعضاء وتشجعهم على الرجوع  

  جلنة وضع الربامج
  .تتحمل مسؤولية وضع برامج الجتماعات اجلمعية  
  .تماعات بانتظام هلذه الغايةوتعقد اج  
  .وتضع خططاً للربامج قبل وقت القيام ا مبدة كافية  
  .وجتعل كل برنامج ذا فائدة يف بلوغ أحد أهداف اجلمعية  
  .وجتعل الربامج منوعة من حيث مواضيعها وأسلوا  

  جلنة درس عمل الرب يف العامل أمجع
  ".ماألهداف للتقد"تتحمل مسؤولية اهلدف األول من   
  .تعقد اجتماعات بانتظام لوضع اخلططو  
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وتقدم يف اجتماعات اجلمعية من وقت إىل آخر وصفاً خمتصراً ولذيذاً لكتاب              
    .جديد خيتص بأحد أهداف اجلمعية وتشجع األعضاء على مطالعته

وتشجع تأسيس مكتبة للكنيسة وشراء كتب من األنواع املطلوبة للجمعيـة             
  .تبة الكنيسة يف ترتيب وقت خاص للجمعيةسؤول عن مكوتتعاون مع امل

أثناء ) يف إحدى مقاطعاته  (عمل الرب يف العامل     وتتحمل مسؤولية درس كتاب       
االجتماعات كل سنة فتدعو معلماً يعلم الكتاب وتساعد املعلـم يف إعـداد الـدرس               

  .ومتطلباته
  جلنة العبادة
  "األهداف للتقدم"تتحمل مسؤولية اهلدف الثاين من   
  .د اجتماعات بانتظام لوضع اخلططوتعق  
  .وتشجع كل عضو على ختصيص فترة يومية للصالة ودرس الكتاب املقدس  
  .وتشجع أيضاً تأسيس العبادة العائلية يف بيوت األعضاء  
  . وتسعى لتأسيس رابطة للصالة الشفاعية واحملافظة عليها  
  .وتشجع األعضاء على حضور اجتماعات الكنيسة للصالة  
 يف عقد اجتماعات خاصة للصالة قبل عقد اجتماعات انتعاشـية يف            وتشترك  
  . الكنيسة

وتتعاون مع جلنة درس عمل الرب يف العامل أمجع يف تشجيع مطالعة كتب عن                
  .الصالة والكتاب املقدس واحلياة الروحية ودرسها
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وتضع خططاً ألسبوع الصالة لعمل الرب يف العامل يف شـهر كـانون األول                
  .لصالة ألجل عمل الرب يف الشرق العريب يف شهر آذار من كل سنةوألسبوع ا

  جلنة اخلدمات
  ".األهداف للتقدم"مسؤولية اهلدف الثالث من تتحمل   
  .وتعقد اجتماعات بانتظام لوضع اخلطط  
وتقود اجلمعية يف درس حالة الناس الذين حوهلا ملعرفـة حاجـام املاديـة                

  . غري املؤمننيواألخالقية والروحية، وللتعرف إىل
  .وتنظم زيارات تبشريية وتشجع األعضاء على االشتراك فيها  
  .وتضع خططاً ملنهاج خدمات دف لسد حاجات احمليط  
وتشجع كل عضو على االشتراك يف هذه اخلدمات مع مراعـاة املقـدرات               

  .املختلفة للذين يشتركون
  .وتشجع كل عضو على العمل الفردي لربح الضالني  
ن مع جلنة درس عمل الرب يف العامل أمجع يف تشجيع مطالعة كتب عن              وتتعاو  

  .اخلدمة والعمل الفردي ودرسها
  جلنة الوكالة

  " األهداف للتقدم"تتحمل مسؤولية اهلدف الرابع من   
  .ويكون هلا إملام مببادئ الوكالة املسيحية  
  .وتعقد اجتماعات بانتظام لوضع اخلطط  
  . العشوروجتند األعضاء للتعهد بدفع  
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وتشجع األفراد على العطاء لنشر اإلجنيل خارج منطقـة الكنيـسة احملليـة               
بواسطة الكنيسة، كما تشجع الكنيسة على ختصيص نسبة متزايدة من ميزانيتها السنوية            

  .للغاية نفسها
  .وتتعاون مع الكنيسة يف احلملة الوكالية السنوية  
مة لنشر اإلجنيل يف العامل أمجع      وتشجع اجلمعية على اختاذ أهداف سامية للتقد        

  . والتقدمة لنشر اإلجنيل يف الشرق العريب
يف تشجيع مطالعة كتـب     " درس عمل الرب يف العامل أمجع     "وتتعاون مع جلنة      

  .عن الوكالة ودرسها
  جلنة الدعاية

افطـات  يتعلن اجتماعات اجلمعية وأعماهلا يف اجتماعات الكنيسة وبواسطة ال          
  .حاً لإلعالنات يف مكان ظاهر يف الكنيسة لعرض ما خيتص باجلمعيةوغريها وتستعمل لو
  اللجنة االجتماعية

مل الرب  تعد الغرفة الجتماع، وتتعاون مع جلنة وضع الربامج وجلنة درس ع            
ط والصور وما أشبه ذلك من األشـياء املناسـبة للربنـامج أو             ائريف العامل يف تعليق اخل    

  . الدرس
ية يف الترحيب باألعضاء والسيما اجلـدد أو الـذين          وتتعاون مع جلنة العضو     

  .كانوا قد غابوا
  .تضع خططاً للحفالت وأعماالً أخرى اجتماعية للجمعية  

  وقائع مقترحة الجتماع تدبريي
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  :لقد برهن االختبار على ضرورة  
  .تباع القواعد يف سري االجتماعإ-١  
  .إحلاح رئيس االجتماع على التمسك ذه القواعد-٢  
  .وجود كاتب يسجل اإلجراءات-٣  
  :فعلى كل عضو أن يعرف القواعد البسيطة التالية  
قبل أن يدرس احلضور أي أمر جيب تقدمي األمر بشكل اقتراح يثين عليـه            -١  

ومن مث يعيد الرئيس االقتراح ويقبل البحث فيه مث يطرحه للتـصويت            . غري الذي قدمه  
  .ويعلن نتيجة التصويت

التكلم أن يقفوا وخياطبوا مـن يتـرأس االجتمـاع          على الذين يريدون    -٢  
  .وينتظروا مصادقته لكي يأذن بالتكلم

ال يسمح للفرد أن يتكلم ملدة طويلة، أو عن املوضوع ذاته أكثـر مـن               -٣  
خاص كما ال جيوز للفرد أن يتكلم عن أي موضوع ثانية           مرتني يف االجتماع دون إذن      

  .مازال هناك من يريد التكلم عنه ألول مرة
  .يوجه مجيع الكالم إىل رئيس االجتماع-٤  

  االجتماع
  .ويدعو إىل النظاميفتتح االجتماع : الرئيس   
  قراءة الكتاب املقدس وإلقاء كلمة تعبدية وصالة  
  قراءة وقائع اجللسة السابقة  
  .ليقرأ الكاتب وقائع اجللسة السابقة: رئيس اجللسة  
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  .خالل القراءةالكاتب ويقرأ الوقائع وجيلس الرئيس يقف   
  هل هناك من انتقاد أو إضافة إىل الوقائع؟: الرئيس  
  .تصديق الوقائع  

  تقرير أمني الصندوق
  نسمع اآلن تقرير أمني الصندوق: الرئيس  
  يقرأ أمني الصندوق تقريره ويعطيه إىل الكاتب  
ال حاجـة إىل    . هل من سؤال؟ حيفظ التقرير مع سجالت اجلمعيـة        : الرئيس  

ئلة األعضاء عن أمور    سقريره لكنه جيب أن يكون مستعداً لإلجابة على أ        مصادقة على ت  
  املكاتبة.اجلمعية املالية

  . يقرأ كل ما ورد إىل اجلمعية من حتارير وجياب عليها إذا اقتضى األمر  

  تقارير اللجنة التنفيذية
  تقارير اللجان

ن فيـه   يقترح عادة قبول كل تقرير بعد قراءته أو املـصادقة عليـه إذا كـا                
ومث يثين عليه ويوضح ويبحث فيه مث يصوت عليـه          . اقتراحات تتطلب املصادقة عليها   
  .ويعلن الرئيس نتيجة التصويت

  األعمال الغري املكملة
تبني وقائع اجللسة السابقة األعمال الغري املكملة وجيب ذكر كل عمل منـها               

  .ملعرفة التقدم فيه
    األعمال اجلديدة
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 اقتراحاً أو مشروعاً وجيب أن يقدم االقتراح ويـثين          حيق لكل عضو أن يقدم      
  . عليه قبل البحث فيه

  هل هناك حبث؟). يعيد االقتراح.... (أُقترح وثُين إن: الرئيس  
) يعيد االقتراح ... (كل من يصادق على االقتراح أن     ). بعد البحث : (الرئيس  
  . يرفع يده

  ).االقتراحأو يسقط (يقبل االقتراح . وكل من يعارض يرفع يده  
  .اإلعالنات والتشجيع على أعمال اجلمعية  
  .الربنامج  
  .ارفضاض االجتماع  

  السجالت والتقارير
السجالت وتقدمي التقارير مها من مـسؤوليات الكاتـب وملعاونـة    إن حفظ     

الرئيس وحيث أن مجيع السجالت والتقارير تؤلف تاريخ املنظمة فمن املهـم جـداً أن           
  .حتفظ بدقة

  جتماعاتوقائع اال
اجتماعات اجلمعية واللجنة التنفيذية يف دفتر جيد مـتني         حيفظ الكاتب وقائع      

بالتناوب حمكم الصنع وهذه الوقائع هي ملك اجلمعية وليست للكاتب، فيعطي الدفتر            
  .إىل كل كاتب حىت متتلئ صفحاته مث يوضع يف مكتبة الكنيسة للحفظ

  مثال على سجل وقائع
  : حتتوي الوقائع على  
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  ....عقدت مجعية األخوة من الكنيسة املعمدانية يف     ن قام باالجتماعم
اجتماعها التدبريي يف الساعة السابعة مـن مـساء يـوم               نوع االجتماع

  ...اخلميس
    ... برئاسة رئيس اجلمعية١٩٦٣ كانون الثاين سنة ٣يف     التاريخ والوقت

   تعبديةاجلمعية بكلمة... ومن مث قاد األخ  من ترأس فترة التعبد
وصالة قرأ الكاتب وقائع اجللسة السابقة الـيت صـودق            وقائع اجللسة السابقة

    عليها
  قرئ تقرير أمني الصندوق   تقرير أمني الصندوق

  املكاتبة
قرأ الكاتب رسالة من قائد احتاد اجلمعيات يف امع فيه شكر اجلمعية علـى                

  .ضيافتها جلمعيات امع يف االجتماع العام
قدم األخ فالن تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية الشهري مبا فيـه           : للجنة التنفيذية تقرير ا 

  .تقارير أعمال خمتلف اللجان
  :وصودق على االقتراحات التالية من التقرير  
  . شباط٥ابتداء من " هذه عقائدنا"أن تدرس اجلمعية الكتاب -١  
للصالة ألجل  أن جتتمع الساعة السادسة كل مساء يف األسبوع املخصص          -٢  

  .نشر اإلجنيل يف البلدان العربية
  .أن يكون اهلدف للتقدمة لنشر اإلجنيل يف البلدان العربية-٣  

  :التشجيع على أعمال اجلمعية
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قدم رئيس جلنة العبادة ورئيس جلنة الوكالة حماورة استعداداً ألسبوع الصالة             
  .ألجل البلدان العربية

  :الربنامج
 جلنة وضع الربنامج الذي قدم برناجماً عن عمـل          عرف رئيس اجلمعية رئيس     

  .الرب يف بالد كينيا
  :ختام

ختم االجتماع األخ فالن بصالة ألجل املؤمنني يف كينيا وألجل تقدم عمـل               
  . الرب هناك
  تقدمي التقارير

. إن تقدمي التقارير جزء هام يف حياة كل منظمة ألنه يبني أعماهلـا بوضـوح                
اإلحصاءات قد قامت به املنظمة ليس من األمور السهلة، ألن          وإعطاء صورة كاملة ملا     

أما التأمل  . ال تعطي فكرة عن التقدم يف املعرفة والفهم وتغيري املواقف والنتائج األخرى           
يف سجل املنظمة فإنه مفيد جداً ألنه يظهر للجميع مواطن القوة والضعف وإمكانيـات              

يع األعضاء معم للمحافظة على طابع املنظمة       كما أن تقدمي التقرير إىل مج     . التقدم والنمو 
الدميقراطي ألن مسؤولية كل أعمال املنظمة توضع هكذا على األعضاء كلهم فيهتمون            

  .بالكل ويشتركون يف وضع اخلطط وتنفيذ الكل
  .وأما اللجنة التنفيذية فعليها أيضاً أن تقدم تقارير بانتظام إىل اجلمعية  

  متويل اجلمعية
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 مجعية األخوة أو السيدات ككل منظمة أخرى يف الكنيـسة أي            جيب أن متول    
فيعني هلا مبلغ كاف للقيام مبنهاجها وبلوغ أهدافها دون حاجة إى           . من ميزانية الكنيسة  

  .سد مصاريفها بطريقة أخرى
وأمني صندوق اجلمعية مسؤول عن إعطاء حساب عن كل أمـوال اجلمعيـة          

  . وعليه أن يقدم تقاريره بانتظام

  يب القوادتدر
والعنـصر الرئيـسي يف     . األساسية يف جناح املنظمة القيادة اجليدة     من األمور     

يف التأثري على الناس كي     هي املقدرة   : بقوله" القيادة"عرف أحدهم   . القيادة هو اإلرشاد  
توجيه نشاط مجاعـة    يتعاونوا يف العمل يف سبيل بلوغ هدف يريدون الوصول إليه فهي            

  وهناك طرق عديدة لتجنيـد  . م يف أعمال تؤدي إىل أهداف اجلماعة   من الناس ومقدرا
  .القواد وتدريبهم

  جتنيد القواد
يئة من القـواد املكرسـني      فإن جتهيز كل مجعية     . لتجنيد القواد أمهية فائقة     

  ).انظر حبث عمل هذه اللجنة(املقتدرين يتطلب عمل جلنة الترشيح جبد وعناية 
يف أنفـسهم   لى القيادة إمنا تنقـصهم الثقـة        إن بعض األعضاء مقتدرون ع      

وغريهم مهملون يريـدون اجللـوس      . فيحتاجون إىل تشجيع اللجنة هلم بالفهم والصرب      
وكثرياً ما يكون هؤالء قد أغفلوا أهـداف        . مكتويف األيدي بينما يقوم غريهم بالعمل     

 يواجهـوا اخلدمـة     فعلى هؤالء أن  . اجلمعية السامية احمليية ووعد اهللا باملعونة ملن خيدمه       
وأعضاء آخرون يتأخرون يف قبول مناصب اخلدمة ألم ال يفهمون          . واملسؤولية جتاهها 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢١

متطلبات اخلدمة فيحتاجون إىل املعلومات الواضحة عن وظائف اجلمعية وإىل التعلـيم            
  .عن أعمال اجلمعية وتقسيمها

مل ء ولكن السبب الرئيسي يف نقص عدد القواد هو أن كثريين مـن األعـضا            
الـسهل أن  وقد يظهر هذا صعب التصديق ألنه من       . يطلب منهم أحد أن يكونوا قواداً     

. تسنح هلم الفرصـة   يظن أن فرص الوصول للقيادة قد منحت للجميع بينما كثريون مل            
فعلى اجلمعية الواعية أن تسعى دائماً الكتشاف مواهب األعضاء ومقدرام واستخدام           

  .كل واحد حبسب مقدراته
دم الدعوة لقبول مركز خدمة يف اجلمعية على أعلى أساس ممكن أي ليس             وتق  

. على أساس الوالء لشخص أو للجمعية بل على أساس الوالء للرب يف حتمل املسؤولية             
  .فإن تكريس الفرد الشخصي ووالءه للمسيح يؤديان إىل العمل اجلدي يف سبيل خدمته

  واجبات القواد
  .كمل وجه ممكن جيب أن يفهم واجباتهبعمله على أولكي يقوم كل فرد   
وقد قسمت املسؤولية   . لكل موظف وجلنة واجبات معينة خمتصة بعمل اجلمعية         

فإن كل فرد يتحمل جزأه مـن       . ووزعت لكي يشترك كثريون يف منهاج عمل اجلمعية       
املسؤولية ويقوم بواجباته بفهم وبراعة يساهم يف جعل منهاج اجلمعية كلـه موحـداً              

  .وفعاالً
إن الواجبات اليت ختتص بكل موظف وبكل عضو يف جلنة تـدعى واجبـات                

  .وأما الواجبات اليت ختتلف مبوجب نوع اخلدمة فتدعى واجبات خاصة. عامة

  واجبات القواد العامة
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  : على كل موظف ورئيس جلنة وعضو يف جلنة أن  
  . يدرس دليل اجلمعية  
  .حيضر اجتماعات جلنته بانتظام  
  .ئر األعضاء يف عمل اجلمعيةيتعاون هو وسا  
  . يكون أميناً يف الصالة ودرس الكتاب املقدس يومياً  
  .يكون أميناً يف حضور اجتماعات اجلمعية والقيام بواجباته حنوها  
  . يتعاون يف وضع اخلطط وإعداد التقارير  
يف امـع،   (حيضر اجتماعات خاصة بعمل اجلمعية تعقد ألفراد عدة كنائس            

  ).مؤمترات اخل

  تدريب املوظفني واللجان
وإذ بدأ جيمع تالميذه اختار رجاالً عاديني       . بين يسوع ضرورة تدريب القواد      

غري مدربني وكان طلبه الوحيد منهم أن يكونوا مستعدين للعمل ووعد أن يـساعدهم              
  . لكي يصبحوا كما أراد هو أن يصريوا أي أنه هيأ هلم التدريب

لدوا ذه املوهبة لكن هذا القول ال يصح علـى          وقد يقول قائل أن القواد و       
ويتضح لنا درس أسلوب السيد مع الرجال الذين اختارهم إمكانيـة           . معظم األحوال 

كان أتباع يسوع رجـاالً     . تطور املقدرة على القيادة يف الذين ليسوا بقواد من طبيعتهم         
قدرة وغري معتدلني   عاديني اتصفوا بتكريس غري اعتيادي، كانوا أشخاصاً معتدلني يف امل         

فبإرشـاده تـدربت    . يف اإلميان، كانوا من عامة الناس إمنا استثنائيني يف حمبتهم ليسوع          
  . وأعظم القواد هم من هذا النوع. ونشاطهم ووجهوا لقيادة اآلخرينمقدرام 
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  .اجلمعية املؤلفة من أعضاء مكرسني أن تدرب القواد وتطورهمإذاً بإمكانية   

  ةدرس دليل اجلمعي
إن اهلدف األول يف تدريب القواد هو أن يدرس مجيـع املـوظفني وأعـضاء                 

اللجان دليل اجلمعية معاً ويضعوا اخلطط العامة لعمل السنة وهذا يساعد اجلميع علـى              
  . معرفة نواحي عمل اجلمعية املختلفة ويرشدهم إىل القيام ا

هيـأة  "لى شهادة   ع" خامتاً"ينال كل من يدرس الدليل بإحدى الطرق التالية           
  ".أساليب اخلدمة"للدرس املدعو " تشجيع التعليم والتدريب يف الكنائس املعمدانية

  الدرس يف الصف
 ساعات وقد يقـسم ذلـك إىل   ٧،٣٠الدرس يف الصف ال أقل من   يستغرق  

 ساعة،  ١،٣٠ حصص طول احلصة     ٥ دقيقة أو    ٤٥ حصص دراسية طول احلصة      ١٠
  .أو تقسيم آخر

أن حيضر ال أقـل مـن       : ي يريد أن ينال خامتاً مقابل درسه      على الشخص الذ    
وأن يقرأ الكتاب   ).  دقيقة أو ما يعادله    ٤٥ حصص طول احلصة     ٦أي  ( ساعات   ٤،٣٠
  .كله

 ساعات عليه أن يقدم فحصاً كتابياً       ٧،٣٠وإن مل حيضر كل الدرس أي مدة          
  . باملائة٧٠وينال عالمة ال أقل من 

 ساعات وأن يقـدم     ٧،٣٠ر كل الدرس أي مدة      وإن كان أمياً عليه أن حيض       
  .  باملائة٧٠فحصاً شفهياً وينال عالمة ال أقل من 
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إىل دائـرة املنـشورات     ترسل أمساء الذين يكملون مجيع متطلبات الـدرس           
  . بريوت مع تصريح املعلم وإمضائه٢٠٢٦ب . املعمدانية، ص

  الدرس اإلنفرادي
  : قابل درسه الذي يريد أن ينال خامتاً معلى الشخص  
  .أن يقرأ الكتاب كله  
وأن يكتب ملخص كل فصل متبعاً رؤوس أقالم الكتاب ويرسل تصرحياً عما              

  . بريوت٢٠٢٦ب . فعل مع امللخص إىل دائرة املنشورات املعمدانية ص

  وضع اخلطط بواسطة اللجان
فإن التدريب ميكن الفرد مـن      . هناك عالقة متينة بني التدريب ووضع اخلطط        

اخلطط املفيدة وكذلك االشتراك يف وضع اخلطط وتنفيذها يدرب الفرد وميكنـه            وضع  
واملنظمة اليت ال تكتـرث لوضـع       . إذاً وضع اخلطط ذو شأن كبري     . من حتسني خدمته  

ألن وضع اخلطط يتطلـب بعـد       . اخلطط تقصر عن إدراك إمكانياا للخدمة والفائدة      
ومع أن وضع اخلطط يتطلب الوقت فإنـه    النظر واالستعداد الكايف قبل البدء يف العمل        

  . يوفر الوقت بعدئذ إذ تسري أعمال اجلمعية بسهولة وانسجام وفاعلية

  وضع اخلطط: واجب اللجنة
ما وبلغت أهدافها ال بد هلا من القيام بعمل كـثري وميكـن              إن جنحت مجعية    

آخر، ومـا    لألفراد أن يقوموا جبزء من هذا العمل وعلى اجلمعية كوحدة أن تقوم جبزء            
إن اجلمعية كوحدة ال    .  تقوم به مجاعات صغرية تدعى جلاناً      - وهو جزء كبري   -تبقى منه 
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. تستطيع أن تعمل كل شيء، لقلة الوقت، وألن اجلماعة الكـبرية ال تعمـل بفاعليـة        
الطريقـة العمليـة    وحيث أنه ليس خلري اجلمعية أن يقوم األفراد بكثري من العمل، فإن             

  :حة هي طريقة استخدام اللجان، وذلك لألسباب التاليةالدميقراطية الناج
أن اللجان توزع العمل واملسؤولية حبيث ال يكون الثقل على بـضعة أفـراد                

  .فقط
  .وإا يئ فرص االشتراك يف العمل ألكرب عدد ممكن  
  .إا تنتفع من أفكار ومناهج مجاعة تفوق أفكار ومناهج األفراد  
  .لوضع اخلطط وتنفيذها للمنظمةإا يئ طريقة مرتبة   
  .إا يئ لألفراد فرصة تطوير مقدرام على القيادة وغريها  

وعلى كل جلنـة أن     . فتكون كل ناحية من نواحي عمل اجلمعية منوطة بلجنة        
هر لوضع اخلطـط لألشـهر املقبلـة        جتتمع كل شهر أو على األقل مرة كل ثالثة أش         

  . بداية السنة لرسم اخلطط العامة للسنة كلهاضافة إىل االجتماع الذي يعقد يفباإل

  اخلطط العامة
وهي اخلطط اليت توضع قبل بداية السنة اجلديدة حني يلقي أعـضاء اللجنـة                

فيجب على كل عضو أن حيضر هذا االجتمـاع         . نظرة شاملة إىل السنة والعمل خالهلا     
  : اهلام الذي حيتوي على

  . اللجنةشرح واضح ملا قد طلبت املنظمة من هذه  
رسم خطة شاملة خالل السنة كي يعرف األعضاء متاماً ما هو عملهم يف كل                
  . ربع السنة
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  اخلطط اخلاصة
. اخلطط اخلاصة حني درس اخلطط العامة وتنفيذها خالل الـسنة         تضع اللجنة     

وهي حتتوي على الطرق واألساليب للعمل والتشجيع، وعلى اختيار مـصادر املـواد             
  . لعمل بالتفصيلاملطلوبة وترتيب ا

  .وبعد أن تضع اللجنة خططها يرفعها رئيس اجلنة إىل اللجنة التنفيذية  

  تنسيق اخلطط: واجب اللجنة التنفيذية
فهذه اللجنة تسمع تقارير رؤسـاء      .  التنفيذية تنسق اخلطط   يف اجتماع اللجنة    

 تعرف اللجان وتنسق خططهم ألن كل جلنة قد تعمل أعماهلا على أكمل وجه ولكنها ال             
أعمال اللجان األخرى وخططها فيحصل تناقض يف اخلطـط أو تـشتيت يف نـشاط               

لذلك يكون عمل هذه اللجنة هو تاليف التناقض والتشتيت وتنسيق خطط كل            . اجلمعية
  .اللجان كي تصبح خطة واحدة متحدة

وهكذا أيضاً يتدرب أعضاء هذه اللجنة على الطرق الدميقراطية للعمل ورسم           
  ".األهداف للتقدم"ذ املبادئ وتشجيع األعضاء على العمل حنو بلوغ اخلطط واختا

  املصادقة على األعمال: واجب اجلمعية كلها
فاللجنة التنفيذية  . ويف اجتماع اجلمعية التدبريي حتصل اخلطوة الثالثة للخطط         

ويف هذا الوقـت تـصادق      . تقدم تقريراً خمتصراً قد يقدمه الرئيس أو النائب أو غريمها         
معية على خطط اللجان اليت حتتاج إىل املصادقة كتعيني تاريخ لعمل مـا، أو إنفـاق                اجل

أما تفاصيل اخلطط العامة اليت قـد       . شيء من صندوق اجلمعية، أو اختاذ مشروع جديد       
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ألن يف . صادقت عليها اجلمعية فال حاجة إىل تقدميها إىل اجلمعية ثانية للمصادقة عليهـا            
باجلمعية أن تقضي هذا الوقت يف برنامج مفيد أو يف تشجيع           هذا ضياعاً للوقت فيحسن     

فإن رئيس كل جلنة حيتاج من وقـت إىل آخـر إىل            . األعضاء على بعض نواحي العمل    
  .بضع دقائق لشرح بعض اخلطط وتشجيع األعضاء على االشتراك فيها

  .وبعد أن يصادق على اخلطط ترفع إىل اللجنة  

  التنفيذ: واجب اللجنة
فإن التنفيذ هو اخلطوة الرابعـة يف       . اخلطط ال تنفع شيئاً إذا مل تنفذ      إن أفضل     

فتشرف اللجنة على تنفيذ اخلطط مستخدمة      . سري اخلطط وهو االمتحان لفاعلية اخلطط     
  .أعضاءها يف املسؤوليات املختلفة

  حضور اجتماعات عامة
والشركة والفائدة يف االتصال مع مجعيات أخرى أمثاهلا        جتد اجلمعية التشجيع      

فإن االجتماعات اليت تشمل مجعيات من عدة كنائس توسـع إدراك األعـضاء             . معها
وتعمق فهمهم يف أهداف اجلمعية وتثري النشاط يف رسم خططها إذ تسمع أفكاراً جديدة              

وجتد كل مجعية حمليـة مثـل هـذه الفـرص يف            . وتسنح هلا فرصة التعاون يف العمل     
  . رات خمتلفةاجتماعات مجعيات امع ويف مؤمت

  الوعي تجاه العالم
أي ما ميكّن املؤمن    . هو الرؤية بواسطة لفهم والقلب    إن الوعي الذي نقصده       

من أن يبصر فقط بل من أن يدرك ليس من أن يسمع فقط بل من أن يفهم أيضاً، وليس            
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بتنمية احلنان ويتوغل   أيضاً، فهو الوعي الذي حيرك القلب فيهتم ويسود على العواطف           
  .العقل لتعميق الفهم ونزع كل ما حيول دون الشهادة الفعالة لآلخرينيف 

يصرخ العامل اليوم طالباً االنتباه فلم يعد بإمكان الفـرد أن ينـسحب غـري                 
فـإن  " إن العامل على عتبتنا   "مكترث ويغلق قلبه وعينيه أمام العامل ألنه كما قال أحدهم           

نه تصل إىل بيتنا يف احلـال بواسـطة         العامل قد انكمش فأصبحت أخبار أقصى منطقة م       
  .اجلرائد واإلذاعة والتلفزيون وعلى املسيحي احلساس الضمري أن يهتم مبا يسمعه ويراه

لتنميـة روح   "ينص هدف اجلمعية خبصوص الوعي جتاه العامل على الـسعي             
وهذا القصد يتمم   " التقدير جلميع الشعوب واالهتمام العميق بالذين ال يعرفون املسيح        

  :طريقتني وحتت إشراف جلنتنيب
  .برامج عم عمل الرب يف كل العامل حتت إشراف جلنة وضع الربامج-١  
مطالعة كتب عن هذا املوضوع انفرادياً ومجاعياً حتت إشراف جلنـة درس            -٢  

  .عمل الرب يف العامل أمجع

  الربامج عن نشر اإلجنيل يف العامل
 إال إذا استوعب معلومات كثرية      جتاه العامل ال ميكن أن يتصف املؤمن بالوعي         

فإن األسلوب األكثر فاعلية وتنظيماً هو الربنامج الشهري        . عن العامل يف أحنائه املختلفة    
الذي يعطي هذه املعلومات ويشوق األعضاء إىل املعرفة عن شعوب أخرى واالهتمـام             

الـشعور  برباعة وفاعلية يعمـق     م ألن هذا الربنامج يأيت شهراً بعد آخر وإذا عرض           
باألخوة واملسؤولية وحيمل األعضاء على التعبري عن اهتمامهم بواسطة العطاء والصالة           

  .واخلدمة
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وتتوقف نواحي أخرى من عمل اجلمعية على لذة الربنامج وفاعليته فإن جذب              
األعضاء اجلدد واحملافظة على األعضاء القدماء يتأثران بنوع الربامج وفوائدها وكذلك           

ة واخلدمات تتحسن عندما ينمو األعضاء يف الفهم واالهتمام بكل العامل           الوكالة والصال 
فعلى أعضاء جلنة وضع الربامج أن يدركوا أن عملهم يؤثر على           . لسبب حسن الربامج  

أعمال جلان أخرى وأن يشعروا أن مسؤوليتهم عظيمة جداً كما أن هلم فرصة عظيمـة               
  .للتأثر الروحي

  عناصر الربنامج
سـلوب  ألرئيسية هي الناس والقـصد وا     نامج من ثالثة عناصر     يتألف كل بر    

الربنامج وعلينا أن نعطيها أمهيتها حبسب هذا الترتيب فإنه كثرياً ما تم بأسلوب تقدمي              
يكون عـن النـاس     فالسؤال األول جيب أن     . مع أنه أقل أمهية من العنصرين اآلخرين      

        ا يف هذا الربنامج؟ وكيف نفعـل       املشتركني فيه وهو ما هي احلاجات اليت جيب مراعا
  ذلك؟ 

  الناس
على الذين يقدمون الربنامج فقط بل على كـل         ال تشتمل   " مشتركني"كلمة    

من حيضر االجتماع ألم يشتركون أيضاً بواسطة السمع مث بواسطة العمل الذي ينتج             
ـ "يقـال   . فيهـا وقلة عدد املشتركني يف الربامج هي علة كبرية         . عن انطباعام  ا كلم

 أكان  -فرد يف الربنامج  أي كلما اشترك    " وضعت يف العمل قوة كلما أخذت منه فائدة       
 -ذلك بالدرس واالستعداد وتقدمي جزء منه أم بالسمع واألسئلة واإلجابـة واملوافقـة            
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جلنة وضع الربامج أن تكتشف طرقـاً       فإن مهمة   . كلما استفاد ذلك الفرد من االختبار     
  .هلا ويتطلب ذلك معرفة األعضاء وميوهلمإلشراك مجيع األعضاء يف أعما

  القصد
فإن القصد الواضـح    . كل برنامج إىل قصد أو أكثر من قصد       جيب أن يهدف      

وكما أن املسافر خيتار اخلارطة بعـد أن يعـرف مقـصده            . يرشد يف اختيار األسلوب   
بعد والعامل خيتار أدواته بعد أن يعرف العمل املطلوب منه كذلك يعد الربنامج الناجح              

  .أن يعرف هدفه
فيجب فإن اختيار اهلدف يساعدنا على أن نتذكر أن الربنامج الناجح له نتائج               

ومـع هـذا    أن تعده اللجنة بشكل جذاب يدفع أعضاء اجلمعية إىل العمل املنتج املثمر             
نرى أنه إذا طلب من البعض أن يكتبوا أهدافهم وغايتهم من الربنامج يقولـون ملـاذا                

يقولون هذا لئال يكشف عن الغمـوض يف        ! عرف أسباب وضع الربامج   نكتبها وكلنا ن  
فإن الغموض أسهل من تعريف اهلدف والسعي إلصابته فنعمل كمـا قـال             . تفكريهم
  ". دف إىل ال شيء ونصيبه"أحدهم 

  األسلوب
عن األشخاص املشتركني وعن القصد من الربنامج وحيتـوي         ينتج األسلوب     

والطرق اليت ا يقدم الربنامج واملـساعدات كالـصور         األسلوب على مصادر املواد     
  .واخلرائط

  إعداد الربنامج
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إعداد الربنامج خطة منطقية شاملة وإليك خطوات مقترحة ملثل         جيب أن يتبع      
  .هذه اخلطة

  وضع هدف الربنامج أو أهدافه-١
واهلدف . إن اهلدف هو ما يرجى حدوثه خالل تقدمي الربنامج وبعده نتيجة له             
  : فيجب أن يكون واضحاً وحمدوداً ومثالً على ذلك.  إىل اختيار املواد واألسلوبيرشد

  .الباكستان: املوضوع  
أن يشعر األعضاء مبسؤولية شخصية جتاه تقدم اإلجنيل يف الباكستان          : اهلدف  

  .وأن يصلوا ألجله عن فهم وباستمرار
فيسأل هل سبب   . واهلدف يرشد أيضاً إىل تقدير النتائج وحتسني العمل بعدئذ          

الربنامج االهتمام املرجو؟ هل أخذ البعض يصلون ألجل عمل الـرب يف الباكـستان              
صلوات مبنية على معرفتهم للحالة واحلاجة؟ وإن مل يكن هكذا ملاذا؟ وكيـف ميكـن               

  حتسني الربامج املقبلة؟ 
  ملواد املتيسرةالق نظرة إىل ا-٢

إن املواد املناسبة هي املعلومات واالختبارات اليت ميكن اسـتعماهلا لـدرس              
واملواد األساسية تأيت عادة من الربامج املطبوعة اليت ترشد إىل          . املوضوع وبلوغ اهلدف  

  .درس منتظم ألحناء العامل املختلفة فال بد للجنة وضع الربامج من أن تستغل هذه املواد
استخدام مواد أخرى من جمالت وكراريس وكتب وجرائـد وأفـالم           وميكن    

وباإلضافة إىل هذه قد تستعني اللجنة      . وصور وحتف ولبس وشرائط مسجلة ومتكلمني     
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فإن هذه املصادر كاألدوات جيب أن ختتـار بعـد          . بتمثيلية أو منوذج أو رحلة أو أكلة      
  .يف سبيل تتمة هذه الغايةحتديد الغاية املنشودة ومعرفة ما تستطيع املصادر عمله 

  اختر أساليب مناسبة-٣
لتقدمي األفكار واملعلومات واآلراء، واختيار     إن األساليب هي الطرق املختلفة        

األسلوب هو عمل فين ألن األساليب كثرية فيختار على ضوء اهلدف مـن الربنـامج               
. وظروفـه واملصادر املتيسرة وعدد املشتركني ومعرفتهم للموضوع ومكان االجتماع         

فيلهي احلضور عن االنتبـاه    واألسلوب هو جمرد وسيلة فيجب أن ال جيذب االنتباه إليه           
وإليك بعض األساليب لتقدمي الربامج وميكن استخدام أسلوبني        . إىل املوضوع الرئيسي  

  .أو أكثر يف برنامج واحد
  .إن الفرد املقتدر يف التكلم يعد موضوعاً بعناية ويقدمه شفهياً: رسالة  
  . يقدم املتكلم رسالته مث يشترك اجلميع يف حبث عام للموضوع: رسالة وحبث  
يتراوح عدد أفراد احللقة بني أربعة ومثانية أشخاص هلم إملام خاص           : حلقة حبث   

  .باملوضوع فيجلسون حول طاولة أمام احلضور ويتحدثون بنظام يف املوضوع املعني
  حلقة حبث يتبعه البحث العام  
يلقي كل واحد بدوره حماضرة حمددة عن نواحي خمتلفـة          : اضرينعدد من احمل    

  .ملوضوع واحد
  عدد من احملاضرين يتبعهم حبث عام  
  . شخص واحد احلضور أو قسماً من احلضور يف موضوع معنييقود : مباحثة  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٣

تستخدم األسئلة واألجوبة مع بضعة أفراد جلمع املعلومات ومقابلة           :مقابلة  
  ...اخل. اآلراء

  .تقدمي املعلومات ذه الواسطة: لية أو فيلممتثي  
بعد مشاهدة التمثيلية أو الفيلم يبحث احلضور يف معىن التمثيلية          : حبث متثيلية   

  . وتأثريه على احلياة العملية
  ترتيب الربنامج وتعيني املشتركني يف تقدميه-٤

عن  بعد اختيار األسلوب ترتب اللجنة الربنامج خطوة فخطوة وتعني املسؤول           
. كل خطوة والوقت املسموح له به لكي يسري الربنامج بانسجام وضمن الوقت احملـدد         

  . فإن الربنامج الطويل يشيع امللل يف نفوس احلاضرين ويذهب بقسم من انتباههم
وترتيب كل برنامج بعناية ميكن اللجنة من تعيني مهمة كل فـرد بوضـوح                

ما هو املطلوب منـه، ومـا هـي         : ثة أمور وحينما تدعو متكلماً عليها أن تنبهه إىل ثال       
وعلى . له، وكم دقيقة خصصت     )كالصور واخلرائط مثالً  (املساعدات املتيسرة لذلك،    

أمـا اللجنـة    . اللجنة مسؤولية إجياد املساعدات كالصور واللباس وأغراض أخـرى        
اية كان هناك دع  وإذا  . االجتماعية فيتعاون أعضاؤها يف ترتيب الغرفة واملعارض وغريها       

  .وإعالنات للربنامج تم فيها جلنة الدعاية

  درس عمل الرب يف العامل أمجع
لكل مؤمن يرغب يف معرفة العامل الذي يعـيش         إن هذا الدرس ضروري جداً        

فيه والذي أحبه اهللا وتزوده ذه املعرفة الكتب الروحية اجليدة عن عمل الرب يف كل               
  . العامل
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  الدرس خالل اجتماعات اجلمعية
عمل اجلمعية على درس كتابني يف اجتماعات اجلمعيـة خـالل           حتتوي خطة     

السنة وهذا هو احلد األدىن فإن استطاعت اجلمعية درس كتاب واحد كل ثالثة أشـهر               
  . يستفيد األعضاء جداً

عمل الرب يف إحدى نواحي     : يتناول كل كتاب للدرس أحد املواضيع التالية        
اهللا الشامل للعامل أمجع    ، رسالة الكتاب املقدس عن قصد       العامل، الصالة، الوكالة، اخلدمة   

  . فإن هذه املواضيع تؤلف األساس املتني للجمعية وحياة أفرادها

  الدرس واملطالعة على انفراد
املنكمش اليوم رؤية شاملة ومعرفة واسعة عن بلدان وشـعوب          يتطلب العامل     

ولكي . حناء العامل كله ويهتم به    أخرى وعلى املؤمن الذي له فكر املسيح أن يطلع على أ          
يفعل ذلك عليه مطالعة كتب عديدة عن حالة شعوب األرض وميزام وفوائدهم وأن             

األمور طالباً جمـيء    يعرف شيئاً عن عمل الرب يف بلدام لكي يصلي على ضوء هذه             
أن يـدرس عـن رسـالة       جيب  . ملكوت اهللا وأن يشعر مبسؤوليته الشخصية عن ذلك       

س اإلرسالية الشاملة للعامل وعن العمل املعمداين يف كل بالد وعن املؤمنني            الكتاب املقد 
  .األبطال الذين فتحوا بلداناً ومحلوا اإلجنيل إىل شعوب وثنية يف املاضي واحلاضر

فتتحمل جلنة درس عمل الرب يف العامل أمجع مسؤولية ترتيب الـدرس أثنـاء               
 واملطالعة باستمرار إذ تعلن ظهـور       اجتماعات اجلمعية وتشجيع األعضاء على الدرس     

  . كتب جديدة بطرق مشوقة

  تقوية الحياة الروحية
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فإن الناس يتعلمـون إرادة اهللا      . بني الصالة ونشر اإلجنيل   هناك عالقة وطيدة      
ولذا أمر يسوع تالميذه أن ينتظروا مصلني       . ويقومون ا بعد الصالة والشركة مع اهللا      

قدس عليهم وما قدروا أن يرحبوا ثالثة آالف نسمة لو مل           يف أورشليم حىت يأيت الروح ال     
  . ينتظروا حلول الروح يوم اخلمسني

وبواسطة ممارسة الصالة الشفاعية اجلدية ينال املؤمنون التأكيد أم يشتركون          
على املـؤمن الراغـب يف      وأول مسؤولية تقع    . يف خطة اهللا لنشر اإلجنيل يف العامل كله       

ه العظمى هي مسؤولية الصالة بانتظام وفهم ألجل عمل الرب          إطاعة أمر الرب ومهمت   
  .يف كل العامل

وعليـه  . وتدفعنا حاجة العامل املاسة اليوم إىل زيادة التشدد على أمهية الصالة          
تدعو اجلمعية كل عضو إىل التعهد بالصالة اليومية طالباً تتميم قصد اهللا األمسى يف كل               

  .ععمل من أعمال أوالده يف العامل أمج
وتتوقف الصالة ألجل عمل الرب يف العامل على معرفة حاجات العمل وسنوح            

بلـدان   عمل التبشري يف     ةالفرص له أي إن مثل هذه الصالة تتطلب الدرس والفهم حبال          
أخرى وهذا الدرس يثري االهتمام والرغبة يف الصالة الشفاعية عن فهم وألجل قـصد              

عة يف أمور ومن أجل أشخاص معينني عوضاً        معني وهكذا تؤدي هذه الصالة إىل الشفا      
  ".بارك مجيع خدامك أينما كانوا"عن الطلب الشامل الغامض 

 سواء أكانت زيادة األعـضاء أو درس        -وكذلك كل ناحية من عمل اجلمعية     
إىل  حتتـاج    -عمل الرب يف العامل أو اخلدمات أو األمانة يف الوكالة أو تدريب القـواد             

وقد طلب أحـد املبـشرين      . شري يستمدان قوما من الصالة    والشهادة والتب . الصالة
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كل دوالر تقدمونه بالصالة اجلدية طالبني أن يعرف املسيح يف          أرجو أن تسندوا    : "قائالً
  ".كل العامل

  .وامتياز جلنة العبادة هو أن تشجع الصالة ألجل نشر اإلجنيل إىل أقاصي العامل

  أسبوعا الصالة
املعمدانية أن يتركوا األمور األخرى جانباً خـالل        الكنائس  يطلب من أعضاء      

اإلجنيل يف العامل   أسبوعني من كل سنة لكي خيصصوها باالهتمام والصلوات ألجل نشر           
فيدرسون العمل املعمداين يف هـاتني املنطقـتني        . أمجع ونشر اإلجنيل يف البلدان العربية     

 أهم من أسبوعي الصالة     ويعطون لعضده ويصلون لتقويته وليس يف حياة اجلمعية شيء        
  . هذين

  التاريخ
ألجل نشر اإلجنيل يف العامل أمجع يف شعر كـانون األول           يكون أسبوع الصالة      

من كل سنة وأسبوع الصالة ألجل نشر اإلجنيل يف البلدان العربية يف شـهر              ) ديسمرب(
  ).مارس(آذار 

  املواد
  . هرينوتنشر مواد خاصة ذين األسبوعني مع الربامج لذينك الش  

  كيف ميارس أسبوع الصالة؟
) أي ملدة مخسة أيام   (للصالة جيتمع أعضاء اجلمعية يومياً      يف األسبوع املخصص      

يف اجتماع درس العمل التبشريي يف العامل أو يف البلدان العربية والصالة ألجـل هـذا                
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ريي وإن مل جتتمع اجلمعية كل يوم يف هذه األثناء تستخف بأمهية العمل التبـش             . العمل
فعلى كل عضو يف اجلمعية أن يواظب على حضور االجتماعات          . وتقلل الصالة ألجله  

  . والصالة باألمانة ذاا اليت تطلب من خدام الرب يف نشر اإلجنيل يف كل العامل
وجيب أن تكون الصالة يف املركز األول خالل األسبوع ألن مجع املعلومـات               

ص األسبوع بل هي وسيلة جلعل الصالة فعالة        عن العمل ليس الغاية املنشودة من ختصي      
وال بد من تقدمـة     . وال خيتصر يف وقت الصالة بل يعني هلا وقت كاف يف كل اجتماع            

  . سخية صادرة عن القلوب اليت أعدها الدرس والصالة
وتسعى اجلمعيات لتخصيص هذين األسبوعني للصالة ألجل ربح العامل فـال             

دمة أخرى يف الكنيسة يف هذا الوقت لـئال ميتنـع           يقومون بأي عمل أو تشديد أو تق      
  . البعض عن االهتمام ذا املوضوع الرئيسي

وبإمكان األعضاء الذين ال يستطيعون حضور االجتماعات يف الكنيـسة أن             
وحياول كل واحد أن يتجنب     . يتعهدوا بالصالة يف الوقت ذاته يف بيوم أو حيثما كانوا         

ال يتصل بغريه على اهلاتف وال يعني زيارة أو عمالً آخر           كل عمل آخر يف هذه الساعة ف      
وعلى جلنة العبادة أن تشجع كل فـرد علـى          . بل يقدس ساعة الصالة بقدر اإلمكان     

  . االشتراك يف هذا األسبوع وعلى املواظبة على الصالة

  رابطة الصالة الشفاعية
ـ         إن الصالة هي أعظم        و سـد   قوة يف العامل فمن الضروري جداً أن توجه حن

ولذا تأسست رابطة الصالة الشفاعية كـي توحـد         . حاجات العامل يف األزمنة احلاضرة    
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الذين يهتمون بالضالني يف كل العامل ويريدون تكريس أنفـسهم للـصالة الـشفاعية              
  .املتحدة

رابطة الصالة الشفاعية فتقبل كـل      ) أو مجعيات الكنيسة معاً   (تشجع اجلمعية     
ألن االهتمام بشعوب العامل كلهم هو املؤهـل الوحيـد          . شخص يريد االنضمام إليها   
  .لالشتراك يف مثل هذه الصالة

  تأسيس الرابطة
إمنـا  . نظام شكلي فال تعقد اجتماعات وال تقدم تقـارير        ليس هلذه الرابطة      

تشجع جلنة العبادة تأسيس الرابطة وتشرح هدفها يف اجتماعات اجلمعية وجتمع أمسـاء             
  .فيها مع عنوان كل شخص ورقم هاتفهالذين يريدون االشتراك 

  كيفية عمل الرابطة
بانتظام فيعطوم مواضيع   يتصل رئيس جلنة العبادة وأعضاؤها بأعضاء الرابطة          

فعلى اللجنة أن تدرس أخبـار      . يصلون ألجلها مث يعلموم باستجابة الصالة يف حينها       
الوطن مث يف عـضوية     عمل الرب يف كل أحناء العامل كي تعرف احلاجات للصالة خارج            

نشر اإلجنيل إىل أبعد نقطة يف      الكنيسة وعليها أن ال تنسى أن الغاية األوىل هي تشجيع           
ومن وقت إىل آخر خيرب أعضاء الرابطة بعضهم بعضاً وأعضاء اجلمعية اآلخـرين             . العامل

إمنا ال تذكر الطلبات اخلاصة املقدمة من قبـل أفـراد يف            . ببعض اختبارام يف الصالة   
الكنيسة أو يف عائالت الكنيسة بل حتتفظ سراً متاماً وكل طلب وارد اللجنة يعطى حاالً               

  .إىل كل عضو يف الرابطة كتابياً أو شفهياً
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وجودها إىل الكنيسة كلها لكـي      وجيب أن يعلن تأسيس هذه الرابطة وغاية          
لعبـادة  ينضم إليها كل راغب يف ذلك ولكي يقدم األعضاء طلبام إىل رئيس جلنـة ا              

  .للتوزيع على أعضاء اللجنة
وعلى كل عضو يف الرابطة أن حيفظ قائمة باألشخاص واألمور اليت يـصلي               
  .ألجلها

  االشتراك يف خطط الكنيسة لتشجيع الصالة
. جزء حي من الكنيسة فهي تسعى لعضد كل خطـط الكنيـسة           إن اجلمعية     

اب املقـدس وتـشجع     وتشجع جلنة العبادة خاصة خطط الكنيسة للصالة ودرس الكت        
العضو على العبادة العائلية وحضور اجتماعات الصالة ودرس الكتـاب املقـدس يف             

  .الكنيسة

  العبادة العائلية
اآلباء واألمهات واألبناء والبنات الـسالم واالتـزان        إن فترة صالة معاً ب        

ئلية هي مـن    فإن العبادة العا  . واختبار القوة يف التغلب على التجربة ويف اختيار الطريق        
  . أهم ما جيب على جلنة العبادة تشجيعه

تعني كل عائلة الوقت املناسب هلا أكان صباحاً أو عند إحدى وجبات الطعام               
وبواسطة هذه العبادة اليوميـة     . أو مساء وحيافظ على تلك الفترة املقدسة من كل عائق         

صلي بانتظام ألجل تقدم    تستطيع كل عائلة أن تقوم بدورها يف ربح العامل إىل املسيح إذ ت            
وكثرياً ما يسمع األوالد دعوة الرب خلدمته يف مثـل هـذه            . عمل الرب يف كل مكان    

  .الفترة مع العائلة
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  اجتماعات الكنيسة للصالة ودرس الكتاب املقدس
العبادة هو تشجيع مجيع األعضاء على حضور       خر من عمل جلنة     آوجزء هام     

أو اجتمـاع درس    ( الصالة ومدرسة األحد     كل اجتماعات الكنيسة والسيما اجتماع    
ألن كل مؤمن حيتاج إىل الفهم الروحي والتشجيع الناجتني عن الصالة           ). الكتاب املقدس 

كما وحتتاج الكنيسة إىل تعاون كل أعضائها يف        . اجلماعية والدرس مع غريه من املؤمنني     
  .اجتماعاا
رس يف مدرسة األحد    بإمكان اللجنة أن تعلن هذه االجتماعات ومواضيع الد         

  .ومن وقت إىل آخر توزع إعالنات كتابية مشوقة
وتعني الكنيسة أحياناً اجتماعات يف البيوت ومن شأن جلنة العبادة أن تشجع              

مثل هذه االجتماعات ألا تسبب بركات كثرية يف أحياء املدينة وتوحـد املـؤمنني يف               
  .احلي وحتيي الشهادة يف تلك املنطقة

م هذه االجتماعات يف أحياء خمتلفة من املدينة وجيمع كل اجتماع           وجيب أن تقا    
الـصالة ألجـل    املؤمنني الساكنني قربه ويهتم احلاضرون بغايات عقد االجتماع وهي          

  .الضالني يف تلك املنطقة وألجل انتعاش املؤمنني لكي تظهر قوة اهللا يف ربح النفوس
 تتطلب االستعداد الكايف    وجيب أن ال تكون هذه االجتماعات بدون نظام بل          

وتتضمن قراءة أجزاء من الكتاب املقدس املناسبة لغاية االجتماع وأحياناً بعض الترانيم            
والشهادات لكن هذه األمور ليست الرئيسية فال حتل حمل الصالة اليت عقد االجتمـاع     

فتسنح للحضور فرصة للصالة باإلميان أن اهللا يـستخدم األفـراد يف خطتـه              . ألجلها
  . لفدائية لربح الضالني إىل املسيحا
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  الشهادة للمسيح
خطة فإن هذه هي . إن الشهادة للمسيح هي قسم أساسي من خدمات اجلمعية          

 تعلمـه مـن     اجلمعية جلعل نشر اإلجنيل جزءاً عملياً من حياة كل عضو فيطبق ما قـد             
 ـا   اليت يقـوم  وتشتمل هذه اخلطة على كل اخلدمات       . الدرس وعزم عليه يف الصالة    

فيصبح كل  . الوطينأعضاؤها لنشر اإلجنيل وربح النفوس ضمن منطقة الكنيسة وامع          
عضو تلميذاً حقيقياً يف حميطه وجيذب اآلخرين إىل معرفة املخلص وينمو روحياً ويكون             
مواطناً واعياً يعمل بشجاعة للمحافظة على كل ما هو خلري الوطن وحملاربة مـا يفـسد                

  . أخالق املواطنني
للشهادة املسيحية ثالثة مقاصد وهي ربح الناس للمسيح وإظهـار اهتمـام              

املسيح وحمبته لآلخرين وتنمية األفراد يف حتمل مسؤوليتهم جتاه ربح العـامل ألن كـل               
ويعطي اهللا  . الفدائيمؤمن حيمل بني يديه كلمة احلياة فإرادة اهللا هي أن يشترك يف عمله              

رط أن يكون الفرد مستعداً أن يكـون إنـاء طـاهراً            القوة املطلوبة هلذا العمل على ش     
كتب بولس عن اختباره إىل املؤمنني      . فتطلب منه إمثار الروح   . الستخدام الروح القدس  

وأما مثر الروح فهو حمبة فرح سالم طول أناة لطف صالح إميـان وداعـة               "يف غالطية   
  ). ٢٣-٢٢: ٥غالطية" (تعفف

لناتج عن القلب احلنون املهـتم بكـل        إن هدف اجلمعية هو العمل املسيحي ا        
  .ضال يف كل أحناء العامل

  اخلدمات املنظمة يف املنطقة
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على كل ما يعمله األفراد واجلماعة من خدمات حتـت          تشتمل هذه اخلدمات      
وتسعى اللجنة لتجنيد كل عضو يف خدمة لربح الضالني وجعل          . إشراف جلنة اخلدمات  

  . ةاملنطقة أكثر مسيحية بكل معىن الكلم

  وضع اخلطط
اخلطط املعدة باعتناء لكي تتجنب أعمال بعض احلاجات      ينبغي أن تنظم اللجنة       

. وبعد أن تضع اخلطط تنفذها اجلمعية حتت إشراف اللجنة        . الالزمة ولكي تنسق العمل   
فتهتم اللجنة بثالثة أمور وهي الدرس وترتيب اخلدمات ومتابعة الـذين اتـصل ـم               

  .بواسطة اخلدمات

  رسالد-١
 اخلطط حتتاج اللجنة إىل درس احملـيط فـتالحظ احلاجـات            لكي تعد أفضل    

لسد تلك احلاجات وتالحظ أيضاً املؤسسات األخرى اليت قد         اخلاصة والطرق املناسبة    
  .تم ببعض هذه احلاجات

واألعضاء الذين يعينون يف خدمة ما يدرسوا وخيتارون الطرق الفضلى للقيام             
االهتمام القليب للخدمة املفيدة كما أن اجلهل واإلمهـال         عقلي يرافق   فإن التفكري ال  . ا

  .يسببان املزيد من املشاكل

  ترتيب اخلدمات-٢
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حبيث تسنح لكل فرد أن يـشترك يف خدمـة مـا بانتظـام              ترتب اخلدمات     
فاملستحسن أن تعني خدمة لكل شهر وأن يشترك األعضاء بالدور يف كل نـوع مـن                

  . اخلدمة

  ذين اتصل ممتابعة ال-٣
من كل اخلدمات هي إيصال رسالة اخلـالص إىل حيـاة           إن النتيجة املنشودة      

فـإن  . ويقتضي ذلك االهتمام احلي املستمر ـم      . الناس من كل الطبقات واألشكال    
 ال تكفي لتؤثر على النـاس وتـرحبهم بـل           - من أي نوع كانت    -اخلدمة مرة واحدة  

.  مدة طويلة واملواظبة على زيـارم ومـساعدم        حيتاجون إىل احملبة واالهتمام املستمر    
  .فعلى اللجنة أن تشجع األعضاء على هذه العناية املستمرة بكل من يتصلون م

  نظرة عامة إىل حاجات املنطقة
مدينة أو ضاحية من املدينة تكشف عن حمـالت احلاجـة إىل            حملة خاطفة إىل      

ساً دقيقاً شامالً أكثر من هذه اللمحة       لكن العمل املفيد املثمر يتطلب در     . خدمة مسيحية 
  .وليس مثل هذا الدرس من األمور الصعبة

فاخلطوة األوىل هي كتابة كل ما يعرف عن املدينة من هذه الناحية مث البحث              
وهذه هي الطريقة الوحيدة لتأسيس عمل حكـيم ومفيـد يف           . عن أمور أخرى جمهولة   

  .املدينة
ملباشر أي احلي الذي تقع فيه من املدينة        بواسطة الدرس يهتم مبحيط الكنيسة ا     

وتتوخى املعلومات الواضحة عن هذا احمليط ولـيس        . أو املنطقة القريبة منها يف الريف     
  .اآلراء فقط
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 أن حتتفظ باملعلومات اليت جتمعها كي تراجعها من وقت إىل آخر            ةوعلى اللجن 
  . كمصدر اقتراحات لوضع اخلطط فيما بعد

ن تطلب إرشاد الرب يف تعـيني اخلـدمات وتطبيـق           كما وإن على اللجنة أ    
فإن فهم حالة املنطقة يـؤدي إىل       . معلوماا على حاجات املدينة أو املنطقة لتمجيد امسه       

تؤدي إىل خدمتهم وإىل مساعدة     كمعرفة حاالت السجناء اليت     . اكتشاف أعمال مفيدة  
د تؤدي إىل السعي    ومعرفة أسباب سجنهم ق   . من يطلق سراحهم منهم يف إجياد عمل اخل       

. التجربة من املنطقة كاملالهي ودور السينما واخلمـارات وغريهـا         لرتع بعض مصادر    
وقـد تقتـضي    . واملعرفة بوجود أميني تدفع اجلمعية إىل تأسيس صفوف لتعليم القراءة         

إىل فتح صف حضانة لألوالد الذين تتركهم أمهام ليعملن خـارج البيـت أو              احلاجة  
على كـل   . تبشري أخرس أو مقعد أو شخص ال يعرف اللغة العربية         تدبري طرق خاصة ل   

  .حال كن صديقاً هلؤالء مجيعهم من أجل املسيح لعلك تربح البعض له وخلدمته
ويف املدينة أو الضيعة حيتاج الناس إىل أنواع من التسلية املفيدة اليت ال تناقض              

اغ فقد يولد الشر بني النـاس       أما وقت الفر  . إميام واليت تقوي الشركة واأللفة بينهم     
إن تنظيم التسلية املفيدة هو من أفضل       ". الفراغ مفسدة "والسيما األحداث لذلك قيل     

  . اخلدمات اليت قد تقوم ا اجلمعية

  الزيارات التبشريية
أن ال تنهمك يف درس حاجات املنطقة لدرجة تنسى معها          على جلنة اخلدمات      

هي ربح النفوس فعلى اللجنة وأعضاء اجلمعيـة أن         الغاية الرئيسية من كل اخلدمات و     
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وكل ما يعمل جيب أن يـؤول       . يعريوا انتباههم هلذا العمل اهلام قبل كل خدمة أخرى        
  . ملصاحلة اإلنسان مع اهللا

فمنـذ أيـام    . لكل مؤمن رغبة يف إشراك اآلخرين بأخبار اخلالص املفرحـة           
      م خمربين باإلميان     املسيحية األوىل ذهب املؤمنون إىل أعضاء عائالم وأصدقائهم وجريا

  . وتم كل كنيسة مبنية على العهد اجلديد ذا العمل أوالً. الذي يغري احلياة
إذا كانت الكنيسة تقوم مبنهاج زيارات تبشريية منظمة فعلـى اجلمعيـة أن               

ويف عدم وجود مثل هذا املنهاج يف الكنيسة تنظـيم          . تشترك فيه وتتعاون مع الكنيسة    
  .نة اخلدمات منهاجاً ألعضاء اجلمعيةجل

ألن الـبعض   . وأحد األسباب اليت تعطي فاعلية للزيارات هو إعداد الزائرين          
  .ينقصهم االختبار أو الرباعة يف التكلم أو الثقة بأنفسهم

على الزائر أن يعد قلبه أوالً بواسطة درس املواد عن شرح طريـق اخلـالص                 
انياً بواسطة درس العهد اجلديد ووضع عالمـة حتـت          ث. ومسؤولية املؤمنني جتاه ذلك   

  . ثالثاً بواسطة الصالة. األعداد املناسبة الستخدامها مع غري املؤمنني
وجتمع هـذه   . وتعد اللجنة بطاقات فيها أمساء الذين تنوي زيارم وعناوينهم          

  .املعلومات من مدرسة األحد واملدرسة الصيفية ومنت أعضاء الكنيسة
نة أيضاً مساعدات للزائرين ككتب أو كراريس عن ربح النفـوس           اللجوتعد    

ودروس يف اجتماعات اجلمعية عن هذا املوضوع ويئ هلم أيـضاً النبـذ واألناجيـل               
ثالثـة  للتوزيع خالل الزيارات وتستخدم بعض اجلماعات إضبارات خاصة بكل منها           
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نهم والثاين النبـذ ويف     جيوب يوضع يف إحداها البطاقات اليت حتمل أمساء الناس وعناوي         
  . الثالث الكراريس عن شرح طريق اخلالص لفائدة الزائر

فتعني أوقـات   . وعلى اللجنة أو تواظب على تشجيع األعضاء على الزيارات          
خاصة للزيارات وإذا أمكن يئ طرق املواصالت ويف بعض األحيان يئ صف حضانة             

 لتقدمي تقارير عن الزيارات، فيها خيرب       كما وترتب أوقاتاً  . لألطفال لكي تزورهم أمهام   
البعض باختبارام ويشجع الزائرون على مواصلة زيارام مراراً إىل أن يرحبوا األفـراد             

  .ويأتوا م إىل اجتماعات الكنيسة

  خدمات أخرى
  .اجلمعية على حاجات املنطقة اليت تقع فيهاتتوقف اخلدمات اليت تقوم ا   
للشهادة للمسيح مها مؤسستان أمـر اهللا بتأسيـسهما         واملصدران األساسيان     

الفـرد  فإن العائلة تعرض أعظم فرصة للشهادة لكل فـرد ألن           . ومها العائلة والكنيسة  
يتصل هناك بأفراد عديدين ويتاح له التكلم معهم ويرى طريقة احليـاة بكـل حريـة                

وبإمكان املؤمن  . ريونالكثوكما ويأيت إىل بيته األصدقاء واجلريان واملعارف        . وباستمرار
فإن شهادة الفرد يف دائرة العائلة والبيت هي        . أن يفتح بيته الجتماعات الصالة وغريها     

  .االمتحان األول إلخالصه واهتمامه بالضالني
واملصدر الرئيسي الثاين للشهادة هو الكنيسة فمنها يذهب الشهود إىل كـل            

  : يأما بعض اخلدمات املمكنة هلم فه. أحناء املنطقة
خدمة العميان والطرش بواسطة القراءة على العميان أو يئة الكتب للطرش           -

  . ودعوم إىل اجتماعات الكنيسة
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توزيع نسخ الكتاب املقدس وأجزاء منه أو نبذ يف أماكن عموميـة وعلـى              -
  .املرضى واملقعدين واحملتاجني وعلى املتكلمني بلغات أخرى

ت السيئ والدعاية ضد استعماهلا بكـل       توزيع املعلومات عن تأثري املسكرا    -
  . الطرق املتيسرة لذلك

تشجع األعضاء على االقتراع يف انتخابات حكومية بطريقة مسيحية لرفـع           -
  .شأن األمانة واالستقامة يف احلكم والسياسة

زيارة السجون للتبشري وتعليم الكتاب املقدس وتوزيع الكتـب واـالت           -
  .س وأناجيلللمطالعة مع نسخ الكتاب املقد

زيارة املرضى واملقعدين وإعطائهم احلاجات اليت يتفق الطبيب والعائلة على          -
  . أا مناسبة هلم

تعليم أعضاء اجلمعية أمهية كل فرد يف اتمع وحثهم علـى سـد بعـض               -
  .حاجات أناس من شعوب أخرى

  .زيارة مؤسسات ومالجئ للقيام خبدمات خمتلفة لقراءة الكتاب املقدس-

   في الوآالةةناألما
احلياة إىل أقاصي العامل على موقف املسيحيني جتاه األموال         يتوقف نشر بشارة      

فإن خطة اهللا لفداء العامل تشتمل على املال ألن اهللا يـسمح            . اليت قد وكلهم اهللا عليها    
. ألوالده أن يشتركوا يف عمل ملكوته باألموال اليت يرحبوا بواسطة استعمال قـواهم            

هذا أمر  " هاتوا مجيع العشور إىل اخلزانة    ". ال يستخدم األموال اليت ال تسلم له      لكن اهللا   
  .اهللا فيجب أن يطيعه املؤمنون لكي يعرف العامل اهلالك خملصه
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فال تكـون   . وتبىن خطة العطاء لعمل اهللا على كلمة اهللا عن وكالة املمتلكات            
ية املتسعة يف العامل مـا مل       أية خطة من خطط العطاء كافية لسد حاجات الشهادة املسيح         

ينتج العطاء عن إطاعة كلمة اهللا فينبغي أن يرفع العطاء من مستوى العواطف االعتباطية              
ألن التفكري املشوش عن اخلطـة املاليـة        . إىل مستوى احملبة املسيحية واالعتقاد الراسخ     

  . لعضد ملكوت اهللا هو نتيجة عدم استعدادنا للطاعة
م الوكالة على املاديات ألن مبدأ الوكالة علـى األمـور           وتم اجلمعية بتعلي    
يظهر يف هذه الناحية منها فتشجع جلنة الوكالة كل عـضو علـى األمانـة يف    األخرى  

وهناك ثالث نواح هلذه الوكالة هي اكتساب املال بطريقـة          . استخدام أمواله وأمالكه  
فلتهتم .  بطريقة مرضية هللا   صاحلة بريئة وتقدمي العشر واستخدام التسعة األعشار الباقية       

  .اجلمعية بتعليم هذه النواحي الثالث بانتظام يف اجتماعاا

  التشديد على الوكالة كل ثالثة أشهر
أن تلفت النظر   إن النجاح يف تعليم الوكالة يتطلب املواظبة فعلى جلنة الوكالة             

فحـني  . ة أشهر إىل مسؤولية املؤمن عن إعطاء العشر والوكالة ال أقل من مرة كل ثالث            
توضع اخلطط للسنة تعني اللجنة أعماالً لكل ربع من أرباع السنة كي تبقى األمانـة يف                

  :وإليك اقتراحات. الوكالة نصب أعني األعضاء
  ) مارس-يناير( آذار -كانون الثاين: الربع األول

  .شجع األعضاء على استخدام تسعة أعشار أمواهلم بطريقة مرضية هللا  
  .نشر اإلجنيل يف البلدان العربيةشجع التقدمة ل  
  ) يونيو-إبريل( حزيران -نيسان: الربع الثاين
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  .أدرس الطرق الصاحلة الكتساب املعيشة  
  .شجع األعضاء على قراءة كتاب عن الوكالة  

  )  سبتمرب-يوليو( أيلول -متوز: الربع الثالث
  . أدرس تعليم الكتاب عن إعطاء العشر  
  .أدرس خطة الكنيسة للعطاء  
  )  دمسرب-أكتوبر( كانون األول -تشرين األول: الربع الرابع

  .تعاون ومحلة الكنيسة الوكالية  
  .شجع األعضاء على التعهد بالعطاء  
  . شجع التقدمة امليالدية لنشر اإلجنيل يف العامل أمجع  
ويتعلق بعض املواضيع املذكورة بعمل جلان أخرى فتتعاون جلنة الوكالة وجلنة             
جلنة الوكالـة   الً على ذلك التقدمة امليالدية لنشر اإلجنيل يف كل العامل فإن            مثا. أخرةى

ويف . تعمل مع جلنة العبادة لكي تكون التقدمة نتيجة الدرس والصالة خالل األسـبوع            
تشجيع مطالعة كتب عن الوكالة تتعاون جلنة الوكالة مع جلنة درس عمل الرب يف العامل               

  .أمجع
 بواسطة متثيلية أو يافطـة أو       -وكالة بوسائل متنوعة  موضوع ال وتقدم اللجنة     

فـإن عملـت    . معرض بسيط أو بواسطة تعاون الكنيسة كلها كما يف احلملة الوكالية          
  . اللجنة بأمانة ومواظبة ينتج منو أعضاء اجلمعية يف األمانة وإشراك اآلخرين مبا هلم

  تقدمي العشور
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مي عشر دخله هللا مدركاً أن خطة       املؤمن حنو تقد  تعلم اجلمعية باستمرار واجب       
فتهدف اجلمعية إىل أن يتعهـد كـل        . اهللا لعضد عمله تشتمل على عشر دخل أوالده       

  .عضو بدفع العشر
لكن الناس ال يقدمون العشور رد قول أعضاء جلنة الوكالة بل يفعلون ذلك               

  .ادة اهللابعد أن يعرفوا تعليم كلمة عن هذا املوضوع ويفهموا أن إعطاء العشر هو إر
إن خطة اهللا بإعطاء العشور ليست طريقة لربح املال بل خطة إهليـة لـربح               "  
ألن اهللا يريد أن ينقذ أوالده من خطر هو من أعظم األخطار للحياة الروحيـة               " الناس

باالطمئنان واألمان الذي يرتكز على الثروة الفانية يف حني إن اهللا يهـب             وهو الشعور   
عن سبب آخر لتـشجيع     وقد عرب بولس    . يتكل عليه ويطيعه  السالم واألمان لكل من     

  ".ليس أين أطلب العطية بل أطلب الثمر املتكاثر حلسابكم "١٧: ٤العطاء يف فيليب
يف كـل أول    " قائالً   ٢: ١٧كورنثوس١ووصف بولس طريقة العطاء أيضاً يف         

مكـان    يف(ليضع كل واحد منكم عنده      ) وهو يوم العبادة للمسيحيني األولني    (أسبوع  
فـإن كلمـة اهللا     " حىت إذا جئت ال يكون مجع حينئذ      ) العشر(خازناً ما تيسر    ) العبادة

  ). ١٧: ٧يوحنا" (إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم"واضحة و
ملا قـال  ويريد اهللا أن يكرمه أوالده بالقسم األول من دخلهم كما بني يسوع             

تـزداد  ) ذكرهـا أي املاديات اليت كان قد       (وهذه كلها .... اطلبوا أوالً ملكوت اهللا   "
فإن األمانة يف الوكالة ال تتوقف على اقتناء مبلغ كبري بـل علـى              . ٣٣: ٦مىت" لكم
  .يعه مبا عندهستعداد الفرد ليتكل على اهللا ويطا
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وتستطيع جلنة الوكالة تشجيع دفع العشر باحلث على مطالعة كتـب عـن               
  . واستخدام النبذ عن الوكالةالوكالة ودرسها يف اجتماعات اجلمعية

وعلى اللجنة أيضاً أن تعلم األعضاء خطة متويل نشر اإلجنيل خارج منطقـة               
فال بد لألعضاء الذين يدرسون عن عمل الرب يف كل العامل ويـصلون             . الكنيسة احمللية 

يفعل العـضو هـذا     وعادة  . ألجله بانتظام من الرغبة يف العطاء أيضاً ألجل هذا العمل         
مث .  أنه يعطي للكنيسة عشوره وتقدماته كجزء من عبادتـه         أي كنيسته احمللية    بواسطة

تقسم الكنيسة العطايا حبسب تصويت األعضاء بني حاجاا احمللية والعطاء ألجل نـشر             
الكنيسة هذا القسم الثاين إىل امع الوطين الـذي       وعادة تقدم   . اإلجنيل خارج منطقتها  

وطريـق  . اإلجنيل داخل الوطن ونشر اإلجنيل خارجه     بدوره يقسم التقدمات بني نشر      
األخري الذي يقدم ألجل عمل الرب يف كـل         التقدم يف ربح العامل هو زيادة هذا القسم         

أحناء املسكونة وهو ال يزداد إال بزيادة القسم الوارد إىل امع الوطين وهـذا بـدوره                
اجب جلنة الوكالة تـشجيع     ويشمل و . ما تعطي الكنيسة احمللية إىل امع     يتوقف على   

  . النمو يف كل خطوة يف هذه اخلطة من العضو الفرد إىل أقاصي العامل

  التقدمات اخلاصة
والتقدمات اليت يعطيها األعـضاء بانتظـام إىل الكنيـسة          فضالً عن العشور      

يقدمون تقدمات خاصة لنشر اإلجنيل فتشجيع مثل هذه التقـدمات هـو مـن أهـم                
وجتمع هذه التقدمات مرتني يف السنة أثناء إقامة سلسلة مـن           . ةمسؤوليات جلنة الوكال  

االجتماعات وتكون يف األسبوع ذروة الدرس والصالة وجتمع هذه التقدمات ألج نشر            
بشارة احلياة خارج منطقة الكنيسة احمللية ففي شهر آذار خيصص الـدرس والـصالة              
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ل ختصص لربح العامل أمجـع إىل       والتقدمة للعمل يف البلدان العربية ويف شهر كانون األو        
  . املسيح

وقد ازدادت هذه التقدمات على ممر السنني وزاد مفعوهلـا حبيـث ترسـل                
مبشرين وتبين مدارس ومستشفيات وكنائس ومراكز تبشريية أخرى مل يكن ممكـن أن             

الروحيـة  تبىن بطريقة أخرى وإىل جانب عظم قيمة هذه التقدمات املالية فإن قيمتـها              
 ألا نشرت الرجاء والتشجيع للمبشرين يف بلدان العامل املختلفة ووسعت           كانت أعظم 

الهتمام املسيحي بكل شعوبه    العامل الواسع احملتاج وخلقت فيهم      آفاق املؤمنني إذا أرم ا    
وشجعتهم على الصالة والدرس والعطاء ألجل نطاق أوسع فإن فرح العطاء ملثل هـذا              

  .السخاء يف العطاء بواسطة كنائسهم احملليةالعمل قد أدى بكثريين إىل زيادة 

  اشتراك الكنيسة كلها
بكاملها تـشترك يف التقـدمات    وبواسطة تشجيع اجلمعيات ابتدأت الكنيسة        

ميزانيـة  اخلاصة كما تشترك يف الدرس والصالة غري أن هذه التقدمة ليست بنـداً يف               
 إعطاء التعهدات فهـي     الكنيسة ألن هذا حيرمها صفة التقدمة اخلاصة اليت تعطي بعض         

جلنة الوكالة تتعاون   عبارة عن اجتهاد وتضحية خاصتني ناجتتني عن الدرس والصالة فإن           
مع جلان مجعيات أخرى ومع الراعي يف وضع اخلطط إلعالم كل عـضو يف الكنيـسة                

  . وإعطائه فرصة لالشتراك يف اجلهد لتقدم ملكوت اهللا يف العامل

  التجنيد 
منافعه ال يقدر أن يؤدي فائـدة        البالغني بالرغم من كل      عيةمجإن منهاج عمل      

غـري  إال ألعضائها فيكون واحلالة هذه واجب جلنة العضوية االتصال بأعضاء الكنيسة            
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إىل بذل  املشتركني يف اجلمعية والسعي لتجنيدهم يف عمل اجلمعية وهناك سببان يدفعاا            
ادة من االشتراك يف اجلمعيـة ومـا        اجلهد يف التجنيد ومها ما ميكن األعضاء من االستف        

  .ميكن أن ينتج يف نشر اإلجنيل يف العامل أمجع عن اشتراك هؤالء يف اجلمعية
لكل من ينضم يف اجلمعية فرصة درس عمل الرب يف العامل كله وتنمية إدراكه                

اخلدمة حلاجات العامل واهتمامه بالشعوب األخرى وفرصة النمو الروحي والتدريب يف           
ويتحد هؤالء املؤمنون املكرسون يف الصالة والعطاء       . ك الواسع يف عمل الرب    واالشترا

فيشارك األعضاء راعيهم اهتمامه بالضالني ويعضدون كل أعمـال         . والعمل لربح العامل  
  . ملكوت اهللا
على اللجنة أن تدرس على ضوء األسئلة أدناه قائمة أعضاء الكنيسة لتعـرف           

أقـوى؟  تسأل ملاذا مل ينضموا؟ هل هناك حاجة إىل برامج          الذين مل ينضموا إىل اجلمعية و     
هل يفيد تغيري وقت االجتماع؟ هل تقضي اجلمعية وقتاً زائداً يف األمور التدبريية؟ هـل               
هناك حاجة إىل تأسيس مجعية جديدة لفئة من الناس ال يريدون االنـضمام إىل إحـدى                

ضع اخلطط لسد احلاجات الـيت      اجلمعيات احلالية؟ وبعد أن تدرس اللجنة هذه األمور ت        
  . اكتشفتها

  جتنيد األعضاء اجلدد
الذين قد ينضمون إىل اجلمعية ويئة اجتماعات يف أوقـات          بعد درس قائمة      

مناسبة هلم ببذل أعضاء جلنة العضوية طاقة جهدهم يف جتنيد مجيع من ذكر امسـه فـإن                 
  .أحد أهداف اجلمعية هو ازدياد سنوي يف عدد األعضاء

  ات لتجنيد األعضاءالزيار
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الطرق جلذب أعضاء جدد إىل اجلمعية ألنه       إن القيام بالزيارات هي من أفضل         
باستطاعة الزائر أن يشرح أهداف اجلمعية ومنهاج عملها وكما هي احلالة يف التجـارة              

جلنـة  تـدون   ". الزبون الذي اقتنع من حسن املعاملة وجودة البضاعة أحسن دعايـة          "
ي زيارم جلذم إىل االنضمام إىل اجلمعية وتوزع هذه األمساء على           العضوية أمساء املنو  

الزيـارات  أعضاء اجلمعية فيتحمل كل عضو مسؤولية زيارة شخص واحد وتكـون            
  .منظمة إما أسبوعياً أو شهرياً يف وقت معني من قبل الكنيسة أو اجلمعية

الزمـة  وللزيارة األوىل إىل شخص ما أمهية خاصة فإليك بعـض النقـاط ال              
  :للحديث أثناء هذه الزيارة

أو (لقد زرتك اليوم ألننا نريـد أن تنـضم إىل مجعيـة األخـوة               "  :أمهية الفرد
  ". فإننا نعتقد أنك ستكون عضواً مفيداً وتسر بالعمل معنا) السيدات

تعلم إن هدف منطقتنا هو تشجيع نشر بشارة احلياة إىل كل أحنـاء   "  :نطاق املنهاج
اج حيوي درس حالة عمل الرب يف كل العامل، والـصالة، واخلدمـة             العامل بواسطة منه  

  ".الشخصية، واألمانة يف الوكالة وتدريب األحداث على هذه األمور
وتقوم اجلمعية بأعمال كثرية وأنا قد سررت جداً من يف          "  :اعتبار شخصي يف املنظمة

علك مسعـت عـن     ول. االشتراك يف الدرس والربامج والعطاء والصالة ألجل ربح العامل        
  .اخلدمات اليت نقوم ا ــــــــــــ 

  وحنتاج إىل مساعدتك يف ــــــــــــــ  :االهتمام الفردي
  " ـــــــــــــــ من أعمالنا    
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أو كاتب أو موظـف  (ولعلك تعرف ــــــــ وهو رئيس اجلمعية      "  :القواد
وتتحـدث مـع    وأحب أن آخذك معي إىل االجتماع القادم كي ترى ما نفعله            ). آخر

  ".األعضاء اآلخرين
  ". هل أعرج عليك كي ترافقين إىل االجتماع؟"  :متابعة الدعوة

  طرق أخرى جلذب األعضاء
تتيسر للعضو الراغب يف جذب غريه إىل اجتماعات اجلمعيـة عـدة طـرق                
فقد يرسل له حتريراً خمتصراً يدعوه فيه إىل اجتماع خاص وقد يتصل به هاتفيـاً               . أخرى

فـإن جلنـة    . ه نسخة من كتاب برامج اجلمعية لكي يطلع على أنواع موادها          أو يقدم ل  
  .العضوية الواعية جتتهد طيلة السنة لزيادة األعضاء

حينما ينضم شخص إىل الكنيسة بواسطة املعمودية أو بواسطة نقل عـضويته              
 وتزورهمن كنيسة أخرى على اللجنة أن تتصل به حاالً فتدعوه إىل اجتماعات اجلمعية              

وكـذلك الـشبان    . لكي ترحب به فإن هذا خري وقت لتجنيده للعمـل يف اجلمعيـة            
والشابات الذين يكملون السن املعينة يف مجعيام يدعون حاالً لالرتقـاء إىل مجعيـات              

  .البالغني ومثلهم الذين يتزوجون قبل سن اخلامسة والعشرين

  جتنيد األعضاء لالشتراك يف كل أعمال اجلمعية
الشخص عند تسجيل امسه يف عضوية اجلمعية بـل جيـب أن            نيد  مل يكمل جت    

  . يشغل مركزه يف عداد األعضاء وأعماهلم ويشعر أنه حقاً واحد منهم
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ماذا حيصل للعضو اجلديد؟ هل يشترك يف منهاج اجلمعية أم جيلس منتظراً أن يقوم غريه               
ـ   باألعمال؟ هل يظل ملتذاً ومهتماً بأهداف اجلمعية أم يفتـر            ن حـضوره   ويقلـل م

  خييب أمله من جهتها؟واشتراكه؟ هل جيد التغذية الروحية اليت انتظرها أم 
تقع مسؤولية األعضاء يف كل أعمال اجلمعية على األعضاء أمجعني، واحملافظة           

وتـشجع جلنـة    . على عضويتهم واهتمامهم هي مهمة جيب أن يتعاون يف تأديتها الكل          
 وإليك بعض   -اآلخرينؤولية جتاه األعضاء    العضوية كل عضو على االعتراف ذه املس      

  .االقتراحات لتجنيد األعضاء لالشتراك يف كل أعمال اجلمعية

  تعريف األعضاء اجلدد إىل اجلمعية
حيتاج كل عضو جديد إىل معرفة أهداف اجلمعية ونظامها وشيء عن تارخيهـا             

ية ويشرح له   وطرق عملها ومن املستحسن تعيني عضو قدمي لكل جديد يعرفه إىل اجلمع           
  .وقد يستخدم هذا الدليل لذلك. هذه األمور

  فرص لالشتراك
. ليس هناك رابطة تربط العضو إىل اجلمعية بقوة تفوق االشتراك الشخـصي             

فيشجع املوظفون ورؤساء اللجان على إشراك األعضاء اجلدد يف الربامج واخلـدمات            
  . املختلفة

  تقدير ما ينجزه األعضاء
ي الذي يدفعه دافع صحيح للخدمة ال حيتـاج إىل تقـدير            إن املسيحي احلقيق    

وكثرياً ما يتشجع لسبب كلمة تقدير أو شكر        . اآلخرين له لكنه مع ذلك يسر بالتقدير      
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فعلى اجلمعية أن تقدر األعمال البـارزة الـيت يقـوم ـا             . فيجدد جهوده وتكريسه  
  .أعضاؤها
  : ومهما كان مركز العضو فعلى اجلمعية أن  
   التقدير جلميع الناس واالهتمام العميق جبميع الضالني تنمي فيه  
  تقوي حياته الروحية   
  تشجعه على الشهادة للمسيح  
  تعظم أمهية األمانة يف الوكالة  
  تدرب األحداث على األمور املذكورة أعاله  
  جتذب اآلخرين إىل االشتراك يف هذه املهمة السامية  

  يئ قواداً مدربني
ة يف سبيل نشر بشارة     جلميع املسيح بالتكريس والتضحي   كل هذه لكي خيدم ا    

  .قاصي املسكونةاحلياة إىل أ


